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ORSZÁGOS

KÖZ É PISKOLAI TANÁRÉ GYE S ÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség

VI. kér. Aradi-utcza 58. szám.
Szerkeszti

Rajuer Eerencz.
Kiadóhivatal

V. kér. állam i föreáliskola.

A SZERKESZTŐ BEKÖSZÖNTŐJE.

E számmal először nyílik alkalmam mint szerkesztőnek jelennem 
meg az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület összessége előtt. Bensőm 
igaz sugallatát követem, mikor megragadom ez első alkalmat, hogy 
őszinte szívvel köszönetét mondjak a megtisztelő bizalomért, mely 
megválasztatásomban nyilatkozott.

Egész teljében átérezem a feladat nehézségét, mely szerkesztői 
állásomban reám vár. Nem az udvariasság szólásmódja, hanem a való 
igazság, hogy aggodalom szállja meg lelkemet, vájjon oly kitűnő elődök 
után, mint Közlönyünk eddigi szerkesztői voltak, az én csekély erőm 
elég lesz-e, hogy lapunkat megtartsam a fejlődő haladás útján. Pedig 
az élet csak akkor élet, ha egyúttal előre törekvés is. Az élet igaz
sága az, hogy a mi nem haladás, az hanyatlás. S egyesületünknek 
nagy szüksége van a nemesebb értelemben vett életre, hogy mentül 
inkább megvalósíthassa azt az eszményt, mely három évtizeddel ezelőtt 
megteremtette s melynek szolgálatában küzdeni azóta sem szűnt, meg: 
a tanárság és az iskola elválaszthatatlan érdekeinek együttes ápolásá
val izmosítani azt, a mi eszményképe minden jó magyarnak, —  a 
nemzeti cultúrát.

Erre a pezsgőbb életre való törekvés, az intensivebb s erőinket 
az eddiginél jobban egyesítő munkának vágyó óhajtása hozta létre 
egyesületünknek új szervezetét i s ; a közös munkára való egyesülésre 
szólítanak bennünket a viszonyok is, melyeknek kedvező fordulatai 
kell hogy buzdítsanak, mostohaságai kell hogy csüggedés helyett 
edzzenek a további küzdelemre.

Ebben a hitben, ebben a reményben találok én támaszt, ebbe 
a várakozásba helyezem én minden bizalmamat.

Közlönyünknek az a hivatása, hogy tükre legyen az egyesület
nek, tükre a magyar tanárság szellemének. Annak a szellemnek, a 
mely cserben nem szokott hagyni semmi jó ügyet, a melyre építeni 
tehát nem könnyelműség. S mert Közlönyünknek ezt a hivatást kell
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betöltenie, kell, hogy azt közös erővel, együttesen csináljuk. Az egyes 
ember itt nem pótolhatja az összességet; a szerkesztő pedig csak egy 
ember, kinek legjobb szándoka s legodaadóbb munkája sem lendíthet 
ügyünkön annyit, mint szükséges. Kell, hogy a szerkesztő csak köz
pont legyen, kinek kezében az összesség munkája összefut és rendezés 
által alakot nyer. A fénysugár hadd jöjjön sokfelől és mentői tö b b : 
a szerkesztőség legyen a gyűjtő lencse, mely az összesítés által ad erőt.

Bennem meglesz az őszinte törekvés, hogy az legyen s hogy 
telhetőleg a magam erejéből is adjak egy pár sugárkévét.

Segítsen jó szándékomban az egész magyar tanárság —  s nem
csak a magam aggodalma szűnik meg, hanem ügyünk is nyerve van f 
Ezt kérem én, ez az én leghőbb vágyam.

Ebben benne van egész programmom. Mi újat mondhatnék, mi 
újat ígérhetnék különben?

Meggyőződésem, hogy érdemes elődeim programmján változtatnom 
úgy sem kell. Közlönyünk szelleme marad a régi jó ; csak megifjodást 
vár munkatársainak jóvoltából és a kor szellemétől. Szerkesztői elvem 
lesz a Deák Ferencz híres egy-szakaszos sajtó-törvénye: „Hazudni 
nem szabad!“ De, a mi igaz, nemcsak szubad, kötelesség is kimondani. 
Igaznak pedig nem azt vallom, a mit az egyéni vélemény esetleg 
annak t a r t ; hanem a mi megállja a tárgyilagosság kritikáját. Az ilyen 
igazat nemcsak szabad és kell, hanem meg is lehet mondani. Csak 
legyen a hang is tárgyilagos és nyugodt. Ezt a két mértéket szer
kesztői tisztemben szigorúan fogom alkalmazni. Mert meggyőződésem, 
hogy az igazság nem személyeskedik és a tárgyilagosság nem lehet 
durva soha. A  személyeskedés, mint volt eddig, lti lesz zárva Közlö
nyünkből ezután is. Elvekért s az igazságért küzdeni fogunk nyilt 
sisakkal és bátran mindig, —  személyek ellen soha. A Közlöny ezért 
kerülni fogja a polémiát általában is. A mi persze nem azt jelenti, 
hogy teljesen elzárkóznék az ellentétes nézetek correct küzdelme elől. 
Hisz megállapodott igazság nem mindenben van, s épen a mi pályánk 
kérdései közt gyakoriak az olyanok, melyeknek tisztázására legjobb 
mód az ellentétes álláspontok kifejtése. Csak a szélsőségek túlzásai 
ne számítsanak nálunk szives fogadtatásra s az egyéni érdekek ne 
várjanak tőlünk istápolást.

Mindent az ügyért, —  semmit egyéni érdekből vagy kedvtelés
ből ! Ez lesz vezérelve magának a szerkesztőnek is, a kinek közel 
húsz éves hírlapírói múltja a kezesség, hogy az itt hangoztatott 
programmelvek nála nemcsak írott malaszt.

Minthogy azonban a szerkesztőnek végtére is legfőbb irányítója 
a maga judiciuma és meggyőződése; minthogy továbbá bizonyos mér
tékben mégis csak solidarisnak kell lennie azzal, a mit kiad s min
dent meg nem csillagozhat: nem szokott nagyon ritka lenni az eset, 
hogy szerepet kell juttatnia ama bizonyos szerkesztői czeruzának is. 
Ezt a jogot nem lehet §-okba foglalni, csak discretióval alkalmazni.
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Ez utóbbi meglesz. Mindazonáltal kéri munkatársait, hogy abban az 
esetben, ha a közlést a teljes változatlansághoz kívánják kötni, ezt a 
czikk beküldésekor előre jelezni szíveskedjenek.

A Közlöny eddigi munkatársait régi ismerősökként szívélyesen 
üdvözli és további támogatásukat kéri, az újakat szívesen látja

Budapesten, 1896. évi szeptember hóban

Eajner Ferenci, 
szerkesztő.

AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET XXX. KÖZGYŰLÉSÉ 
1896. JÚLIUS 2-ÁN BUDAPESTEN.

( e z r e d é v e s  k iá l l ít á s , ü n n e p é l y e k  c s a r n o k a .)

Egyesületi közgyűlésünk méltóan illeszkedett be a tanügyi con
gressus nagyarányú kereteibe. Nem csak kapcsolódott hozzá, hanem 
tartalmas részévé is tudott válni. A szorosan vett közgyűlés azért 
megtartotta önállóságát s még a congressus hivatalos megnyitása előtt 
folyt le a kiállítási ünnepélyek csarnokában. Méltó bevezetése volt 
az elnöki beszéd, melyet mai számunkban közlünk is. A Beöthy Zsolt 
elnöki megnyitói soha sem szoktak chablon-beszédek lenni, de talán 
még ő sem mondott beszédet, mely az alkalomhoz nemesebben illő 
volna, alapgondolatában a magyar tanárság erkölcsi felfogását híveb
ben tolmácsolná, a hang közvetlen melegével s a forma szépségével 
is jobban hatna.

Közgyűlésünk hivatalos részéről az eddigi szokáshoz híven a 
jegyzőkönyvek s a jelentések közlésével számolunk be mai első szá
munkban, melyet azért késleltettünk máig, mert a congressus közép
iskolai szakosztályának előadásait is közölni szerettük volna. Ámde 
ezt csak részben valósíthatjuk meg. A Beöthy Zsolt tanulságos és 
magvas előadása a művészi oktatásról, meg a Kármán Mór nagy
szabású előadása a középiskolai szervezetről szabad előadások voltak 
s azokból a gyorsírói följegyzésekből reméltük közölhetni, melyek a 
congressusi napló számára nagy áldozattal rendeltettek meg. Sajnos, 
hogy e följegyzések mai napig sem kaphatók meg. Hasztalan volt 
eddigi várakozásunk s minden utána járásunk. Pedig e füzetet a 
közgyűlési tanulmányoknak tartottuk volt fönn.

De azért nem maradt tartalmatlan e szám így sem. Közöljük 
a Dóczi Imre és Alexander Bernát szép előadásait.

A közgyűlés krónikáját pedig kiegészítjük még azzal, hogy a 
kiállítás területén gyűlés után látogatott kedélyes lakoma volt, más
nap pedig szintén társas-ebéd.
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1. Választmányi ülés.
Elnök : Beöthy Zsolt; jegyző: Szigetvári Iván.
Jelen voltak: Alexander Bernát, Baksay István (Rimaszombat), 

Bermüller Ferencz. Búza János (Sárospatak). Czigler Ignácz (Kolozsvár), 
Felsmann József, György Lajos (Losonczt, Hofer Károly. Kardos Albert 
(Debreczen), dr. Mágócsy Sándor, Müller József, dr. Négyesy László, Majner 
Ferencz. Bóth Márton (Igló), dr. Schönvitzky Bertalan (Pozsony), dr. Staub 
Mór, Tiber Ágost, Vasváry Benő, Vámossy Mihály. Volf György. Mint vendég : 
dr. Schmidt József min. tanácsos, az ezredéves kiállítás igazgatója.

Elnök az ülést 8‘/з-ког megnyitván, üdvözli a választmányt és fölhívja 
a főtitkárt az előterjesztések megtételére.

Szigetvári főtitkár jelenti, hogy írásban meghívta a minister, az 
államtitkár és Berecz tiszt, elnök urakat. Klamarik min. tanácsos urat élő
szóval. A minister urat egyszersmind képviseltetésre is fölkérte és kérvényt 
nyújtott be 1000 frt kormánysegélyért.

Jelenti továbbá, hogy összesen 4 indítvány érkezett be.
Dr. Székely István Nagy-Szebenből a következő indítványt küldte be :
1. Az egyesület mélyen érzi a szolgálati pragmatica hiányából származó 

bajokat és ezért ismételten fordult a nm. Ministeriumhoz e bajok megszünte
tése végett. О Excellentiája a Minister Úr az utolsó költségvetési vita folya
mán úgy nyilatkozott, hogy a tanárok szolgálati pragmaticáját esetleg az 
általános szolgálati pragmatica elkészülése előtt is életbe léptetheti. A magyar 
tanárság e kijelentést köszönettel veszi és

a ministerium munkáját megkönnyítendő, késznek nyilatkozik az 0 K. 
T E. útján egy szolgálati pragmaticai tervezet elkészítésére és a 
ministerium rendelkezésére bocsátására s e végből a Közlönyben 
állandó rovatot nyit e fontos ügy tárgyalásának.
2. A Vallás- és Közoktatásügyi Ministerium «Hivatalos Közlönybe m. évi 

deczember hó 1-én közölte a ministerium központi és külszemélyzetének 
1895. okt hó végével lezárt, «Rangsorozatát», nemkülönben az áll. felső 
nép- és polgári iskolák november 16-ikával lezárt «Rangsorozatát». Egy szó
val : a középiskolákat kivéve az egész *külszemélyzet>-é\..

A közgyűlés ennnélfogva mély tisztelettel kéri a nm. Minis- 
teriumot, hogy a Hiv. Közlöny e hézagát pótolva, a középiskolai 
alkalmazottak díjsorozatát is nyilvánosságra hozni méltóztassék.
Az 1. indítványnál
Bajner kivihetetlennek tartja az állandó rovatot, mert a szerkesztő 

nem kötelezheti magát, hogy minden számban lesz e tárgyról közölni valója.
Beöthy elnök megjegyzi, hogy az állandó rovat nem jelenti azt, hogy 

kivétel nélkül minden számban legyen közlemény.
Ugyanígy nyilatkozik Alexander és Kardos is.
Határozat: A választmány a kérdést a köröknek tárgyalásra kitűzi, 

a Közlöny útján is mozgalmat indít beható tárgyalásra és számára a 
Közlönyben rovatot nyit.

A 2. indítványnál
Czigler javaslatára a következő határozatot hozza a választmány: 
Kérvényt intézünk a közokt. kormányhoz, hogy a középiskolai tanárok 

rangsorozatát minden évben bizonyos meghatározott időben közzétenni 
szíveskedjék.

Dr. Kardos Albert, Balassa József és Laczkó Károly debreczeni 
reáltanárok a következő indítványt küldték be:

Alólirottak a következő indítványt terjesztik a f. évi július hóban 
tartandó közgyűlés elé :
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«A tanáregyesület fölkéri a nmltú vallás- és közoktatási ministeriumot, 
hogy a soron kívüli előléptetésre állapítson meg egy állandó, még pedig 
csekély százalék-számot, egyszersmind, hogy addig is, míg a középiskolai 
tanárok a fizetési osztályok különböző' fokozataiban kedvezőbb elhelyezési 
nem nyernek, legalább а IX. fizetési osztály két foka töltessék be törvény
nek megfelelően».

Kardos Albert élőszóval is támogatja indítványát. Már a szegedi köz
gyűlés hozott egy határozatot, mely szerint a kormányt fölkérjük egy állandó 
szabályzat kibocsátására az előléptetések ügyében. Ezt kívánja most meg
újítani. A soron kívüli előléptetést ő is helyesli, de nem olyan arányban, 
mint az idén történt, a mikor 50%-ot tesz ki. Azon kívül az idén az 
1-300 frtos fokozatban kevesebb tanár van, mint az 1200-asban. holott eddig 
a kormány ezek közt az egyenlőséget szigorúan megtartotia.

Elnök megjegyzi, hogy °/0-számban nem állapíthatja meg a kormány, 
hanem megállapíthatja a maximumot, mint a katonaságnál.

Czigler szerint a megoldás az volna, hogy a kormány a főigazgatók
hoz intézett nyilt rendeletben állapítsa meg a soron kívüli előléptetés mód
ját, megjelölve egyszersmind azon érdemeket, a melyek alapján annak helye 
van és állapítsa meg egyszersmind a maximális számot.

Alexander következőleg határozza meg a bajt: meghonosodott egy 
gyakorlat, a mely szerint bárkin valami fizetésbeli sérelem esett, pl. feleke
zetiéi szolgált és e miatt a rangsorban hátra került, ezt a sérelmet maga
sabb osztályba való kinevezéssel teszik jóvá, holott itt a kárpótlásnak egyet
len helyes módja a személyi pótlék volna. Ugyanez áll a fővárosba 
áthelyezettekre is ; itt helyi pótlékkal kellene segíteni, a mire egyéb drága 
városokban is volna szükség. Azt mindnyájan méltányosnak tartjuk és 
óhajtjuk, hogy segítsen a kormány mindenütt; a hol sérelem történt, de ne 
a többiek rovására. Már pedig a magasabb osztályba kinevezés arra megy. 
A kormányt tehát arra kell felkérni, hogy ezzel a gyakorlattal szakítson ; 
erre a kérésre kell helyezni a fősúlyt. A maximális számot ő is elfogadja.

Schönvitzky hozzájárul Alexander indítványához. Kiemeli még, hogy 
azokon is sérelem esik, a kik hosszabb ideig szolgáltak helyettesként, mert 
ha végre rendes tanárnak neveztetnek ki, a rangsor végére kerülnek.

Bajner elfogadja Alexander indítványát. A Schönvitzky által említett 
sérelmet az által lehet jóvá tenni, hogy a rangsorozatba beosztásnál nem a 
rendes, hanem a helyettes tanári kinevezés idejét veszik alapul. A debreczeni 
indítvány 2-ik pontját okvetlen törlendőnek tartja ; ne kérjünk olyat, a mi 
megvan, mert a költségvetés hajszálnyi pontossággal megtartja az egyenlőséget 
a két fokozat közt; ha ma nincs meg ez az egyenlőség, — a mint tényleg 
körülbelül 15 hely üres még az 1300 frtos fokozatban — ez az év 
végéig mind be lesz töltve. Legfölebb azt lehet kérni, hogy január 1-én 
töltessék be.

Kardos mint indítványozó csatlakozik Alexanderhez és elnök a követ
kező határozatot mondja k i :

A kormányhoz kérvény fog intéztetni az Alexander indítványa értel
mében, egyszersmind a maximális szám meghatározása végett. Az indítvány 
2. pontja töröltetik.

Dr. Halász Sándor miskolczi tanártól következő indítvány érkezett :
Mondja ki a közgyűlés, hogy a tankönyvek bírálatának mindenféle 

rendszerét helyteleníti és a tankönyvírás terén a teljesen szabad versenyt 
óhajtja olyformán, hogy a tankönyvírók műveik 10 példányát tartozzanak a 
magas kormányhoz benyújtani. Ha a tankönyvek állam vagy erkölcsellenes 
tanokat nem hirdetnek, betilthatok ne legyenek. Indítványának bővebb indo
kolását a közgyűlésen teszi meg alulírott.

Beöthy elnök megjegyzi, hogy a ministeriumban a tankönyvbirálati
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szabályzat teljesen kész, ne kérjünk tehát most más szabályzatot, a mikor 
még ki se próbáltuk az újat.

Schönvitzky pártolja az indítványt, a mely ő tőlük indult ki 
Pozsonyból.

Szigetvári ellenben nagyon károsnak tartaná, ha megvalósulna.
Határozat: A választmány most nem tartja czélszerűnek a kérést, az 

indítványt elejti.
A választmányi tagok választására térve
Bajner előadja, hogy 315 tag tartozik körökhöz, ezek maguk válasz

tanak, a többiek helyett a közgyűlésnek 39 tagot kell választani, a kik között 
15 okvetetlen fővárosi, a többi akármilyen.

Czigler azt hiszi, hogy itt tévedés van ; ez a szavazó lajstrom azon 
föltevésben készült, hogy még a körök is fopnak választani, pedig ezeknek 
csak közgyűlésig van joguk választani.

Az alapsz.-ból megállapítják, hogy Czigler téved
Alexander kimondatni óhajtja, hogy a közgyűlés mostani választása 

nem praejudicál a körök választásának.
Határozat: A választmány elfogadja a 15 és 24-ben megállapított 

létszámot az Alexander indítványával.
Müller pénztárnok előterjeszti a jövő évi költségvetést, Tiber pedig a 

segélyző alapról tesz jelentést.
A választmány mindkettőt tudomásul veszi és mindkét jelentés meg

vizsgálására Volf és Schönvitzky tagokat kéri föl, még pedig, hogy rögtön, 
még a közgyűlés előtt vizsgálják meg.

Schönvitzky kérdést tesz, vájjon vem volna-e jó, ha a tagdíjhátralé
kokat a körök hajtanák be ?

A választmány nagy helyesléssel fogadja, a mihez Müller pénztárnok 
is hozzájárul, kijelentvén, hogy a hátralékosok jegyzékét megküldi a köröknek.

Négyesy előadja, hogy dr. Maczki Valér egri gymn. tanár jubilaeumán 
résztvett és őt az egylet nevében is üdvözölte, a miért a jubiláns őszinte 
köszönetét küldi.

A jövő évi közgyűlés helyére nézve Beöthy elnök jelenti, hogy meg
hívás érkezett Győr város polgármesterétől és a pannonhalmi főapátságtól; 
a jövő évi közgyűlés tehát mindkét helyen tartatnék olyanformán, mint 
tavaly Kassán és Jászón.

A választmány a meghívást köszönettel elfogadja.
Új tag: Uferbach Jenő gymn. tanár Privigyén (aj. dr. Rupp Kornél).
Mágócsy most, mikor az egylet új korszakba lép. illőnek tartja meg

emlékezni azokról, a kik abba bevezetik, különösen Beöthy elnöknek mond 
köszönetét eddigi működéséért. (Éljenzés.)

Beöthy az érdemet a választmányra hárítva, az ülést 10 órakor bezárja. 2

2. Közgyűlés.

Elnök: Beöthy Zsolt; jegyző Szigetvári Iván.
Elnök az ülést 101/4-kor megnyitván magyar szokás szerint mindenek 

előtt a vendégekről emlékszik meg. Legelőször említi azt, a ki olyan lelki
ismerettel és erélylvel vezeti a magyar közoktatás ügyet, Wlassics minister 
drat (Éljenzés), a ki ugyan személyesen nem jöhetett el, de vonzalmát 
irántunk azzal is kifejezte, hogy magát kimentvén, képviseletével Zsilinszky 
Mihály államtitkár urat bízta meg. (Éljenzés.) Üdvözli őt, a ki maga is volt 
tanár és így hozzánk tartozik. Üdvözli Klamarik min. tanácsos urat (Éljenzés), 
a ki mindig legelső támogatója a középisk. tanárságnak, annak bárminő
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érdekéről van is szó. Üdvözli Schmidt József kiállítási igazgató urat (Éljenzés), 
és köszönetét mond neki a helyiség átengedéséért. Ezután a következő meg
nyitó beszédet mondja:

Tisztelt közgyűlés 1
Engedjék meg szívesen köszönlenem mindnyájukat s egyszersmind 

biztosítanom, hogy a szónoklatnak ebben a classikus esztendejében nem 
kívánom és nem is merném hosszabb beszéddel tenni próbára türelmüket. 
Csak egy rövid szóval hadd fejezzem ki amaz érzések őszinte melegségét, me
lyek szivünket eltöltik. mikor a négy folyam és három bérez ezer éve magyarrá 
lett hazájának minden vidékéről összeseregelve találkozunk s kezet fogunk 
egymással. Ebben az esztendőben a magyar emberek kézfogása nemcsak 
köszöntés, hanem fogadás is. Bizonyára a mienk is az. Mai közgyűlésünk 
megnyitója azoknak a nagyfontosságú culturális tanácskozásoknak, melyek 
egész iskolai ügyünkre kiterjedőleg holnap veszik majd kezdetüket.

A honfoglalás ezredéves ünnepének kétségkívül egyik legméltóbb 
momentuma lesz ez a congressus. A régi honfoglalók emlékére, kik diadalmas 
csaták után itt a főváros szomszédságában gyűltek pihenőre, találkozni fog
nak az új honfoglalók, kik a magyar karddal elfoglalt és egyesített hazának 
a magyar művelődésben való egyesítését tekintik és követik hivatásukul. Ez 
új honfoglaló seregnek előcsapatául találkozunk mi középiskolai tanárok 
már ma, hogy majdan egyesületi ügyeink elintézése után elfoglaljuk helyün
ket a seregben.

Mikor ennek a seregnek lelke munkál bennünk, nem újon szabott 
írást követünk, nem újon támadt eszmét szolgálunk, hanem csak karunknak, 
a magyar tanárságnak dicső hagyományait folytatjuk. Nem fárasztom önöket 
történeti fejtegetésekkel, csak két vonást említek meg egyszerűen a magyar 
iskola múltjából, ennek már abból a korából, melyben jelen typusai határo
zottabban kezdenek elkülönülni s ma fennálló intézeteink közül a legrégib
bek alakulnak. Innen, az újkor elejéről maradt irodalmi emlékeink bizonyít
ják, hogy a magyar iskola az elsők egyike volt, melyben a nemzeti nyelvet 
tanítani kezdették s benne a nemzeti irányzatnak ezek az első jelentkezései 
mintegy gyakorlati alapot vetettek Comenius paedagogiai eszméinek.

A másik vonás, melyet említeni kívánok, hogy a magyar iskola ugyan
csak az elsők egyike volt a világon, mely Apáczaival a nemzeti eszmének 
öntudatos szolgálatára törekedett. Iskolánknak ez a törekvése az idők 
viszonyaihoz és áramlataihoz képest erősebben vagy burkoltabban, öntuda- 
tosabban vagy Önkéntelenebből, de mindenkor mintegy ős faji tulajdonságunk
nak elemi erejével élt és hatott.

Midőn mi, a magyar középiskola képviselői egész lelkűnkkel szolgálni 
igyekszünk a művelődés zászlaja alatt a nemzeti eszmét: nem új irányba terel
jük nemzetünk szellemét, hanem elődeink útját követve, az új idők köve
telményei és föltételei szerint annak a szellemnek legbecsesebb és legjellem
zőbb tartalmát kifejteni, megerősíteni és terjeszteni igyekszünk.

A külföldön még jó barátaink is bizonyos nemzeti önzést szoktak 
szemünkre vetni. Ha önzés az, a minek szive és karjai mindig tárva van-
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пак; a mi szabadságot és műveltséget kínál mindenkinek; a mi a legmaga
sabb emberi javaknak minél szélesebb körben terjesztésén fárad: úgy mit sem 
restelkedhetünk e nemzeti önzésünk miatt. A mint a mi munkánkban 
jelentkezik, ennek egy eszmétől való áthatottságában, az eszmének feláldozó 
szolgálatában : érzelmi jelleme és hatása szerint más-e, mint legnemesebb 
idealismus ? Mikor a nemzeti önzést képviselve, a kívül állókat nem erőszak
kal bele fojtani, hanem művelés által hozzáemelni kívánjuk : nem eszményi 
munkát végzünk-e ? Hála Istennek, hogy ez a nemzeti érzület megadja és 
őrzi ellentétes áramlatokkal szemben a magyar iskolának és munkájának 
ideális jellemét és ösztönét ?

Ennek az idealismusnak kell áthatnia feladatunk felfogását és munkánk 
végzését; még pedig ennek nemcsak nemzeti, hanem általában művelő 
irányában is. A tapasztalás azt mutatja, hogy a magyar iskola, a magyar 
tudomány a műveltségnél minél magasabb színvonalára emel valakit, annál 
erősebb kötelékkel fűzi a magyarsághoz. E tapasztalás és tanúságai vezessék 
tanácskozásainkat és szolgáltassák munkásságunknak vezérlő fonalát.

Legyen ideális törekvéseinknek tűzhelye mindenha egyesületünk, 
melynek új szervezete úgyszólván a mai közgyűlésünkkel lép érvénybe. Az 
új szervezet alapgondolatát egy régi magyar felfogás képezi: szabadságban 
van az egység. Ne feledjük azonban el, hogy ezen felfogáson nyugvó szer
vezeteknek állandóságot és sikert csak a szabadon, önálló és kisebb körökkel 
érvényesülő erőknek közös, egyező, nagy czélra törekvő érzülete biztosíthat. 
E szervezet csak akkor fog beválni, ha az egyesületünkhöz való ragasz
kodást, a munkájában való részesség kedvét emelni fogja.

Adja Isten, hogy így legyen. Gondoljuk meg mindnyájan, hogy egye
sületünk nemcsak magunkért van, hanem azért, a miért mi is mindnyájan 
vagyunk: a világosságért, mely nekünk siker, a nemzetnek erő, a hazá
nak dicsőség.

Az éljenzés lecsillapulta után Szigetvári főtitkár olvasta fel évi jelen
tését. (L. alább.)

Tudomásul vétetik.
Müller pénztárnok felolvassa évi jelentését és az új költségvetést 

(L. alább.)
Beöthy elnök megjegyzi, hogy a múlt közgyűlés elmulasztott pénztár

vizsgálókat kiküldeni, a választmány azonban megvizsgáltatta Веке és Reif 
tagokkal ; reményű, hogy ennek alapján a közgyűlés a múltra megadja a 
fölmentést.

Megadatik.
A jelenre vonatkozólag kiküldetik Volf, Schönvitzky, Веке és Reif a 

pénztár megvizsgálására.
Alexander indítványozza, hogy a pénztárnoki jelentés és költségvetés 

ezentúl előre adassák ki nyomtatásban és osztassák ki.
Elfogadtatik.
Tiber felolvassa jelentését a segélyző alapról.
A közgyűlés tudomásul veszi.
Szigetvári főtitkár jelentést tesz a tisztikar választásáról (1. Közlöny 

1895/96. 38. sz.).
A választmányi tagok választására térve Rajner arra figyelmeztet, 

hogy már némely körök választottak, azokra tehát ne szavazzanak, mert
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már tagjai a választmánynak ; Alexander pedig azt adja elő, a mit a vál. 
ülésben is mondott, hogy t. i. a köröknek is van még joga választani (1. vál. 
ülés jegyzőkönyve).

Elnök szavazatszedőkül fölkéri Felsmann elnöklete alatt Gyomlay és 
Kardos tagokat és a választás megejtésére

az ülést 10 perezre fölfüggeszti.
Szünet után újra megnyitván az ülést.
Klamarik bejelenti, hogy a minister úr 1000 frtot utalványozott az 

egyletnek. (Éljenzés.)
A közgyűlés hálás köszönettel fogadja.
Rombauer szerint hálátlanság lenne meg nem emlékezni az egyletnek 

azon tisztviselőiről, kik önként vagy a megváltozott viszonyok folytán meg
válnak az egylettől. Nagy veszteség az egyletre úgy az egyik alelnök, mint 
a főtitkár megválása, kik odaadással és nagy búzgósággal szolgálták az 
egyletet, de a legnagyobb munkát, különösen a kifelé hatás tekintetében, a 
szerkesztő végezte. Hozzájuk csatlakozik a segélyző alap elnöke is. Indít
ványozza, hogy közgyűlés a távozóknak fejezze ki hálás köszönetét. (Helyeslés)

A közgyűlés az indítványt elfogadja, Vámossy Mihály, Alexander Bernát, 
Szigetvári Iván és Mauritz Rezső érdemeit jegyzőkönyvbe iktatja.

Főtitkár ezután bemutatja a beérkezett indítványokat.
1., 2. Dr. Székely István indítványaira a közgyűlés elfogadja a választ

mány javaslatát. (L. vál. ülés jegyzőkönyve.)
8. A debreczeniek indítványánál Alexander szerkesztő előadja a választ

mány javaslatát.
A közgyűlés elfogadja. (L. vál. ülés jegyzőkönyve.)
4  Dr. Halász Sándor indítványánál Beöthy elnök terjeszti elő a 

választmány javaslatát.
Dr. Halász Sándor kijelenti, hogy most ő maga is hozzájárul a 

választmány javaslatához, de kijelenti, hogy nem bízik az új javaslatban és 
azt tartja, hogy csatlakozni kell a pozsonyiak javaslatához, a mely az övé
vel egyenlő. A míg nincs e téren teljes szabadság, addig klikk-uralom lesz, 
tehát a tankönyv megválasztását teljesen a tanárra kell bízni.

Rombauer Emil constatálja az előtte szólóval szemben, hogy ma is a 
tanár választja a tankönyvet és ma már van is miből választani. 0 fel szokott 
szólalni a jogtalanság ellen, de itt nem lát semmi jogtalanságot. Helyeselné 
ő is a teljes szabadságot, ha nem volnának bizonyos körülmények, a melye
ket nehéz fejtegetni, azért csak annyit mond, hogy ő Brassóból jött.

A közgyűlés dr. Halász Sándor indítványára vonatkozólag a választ
mány javaslatát fogadja el. (L. vál. ülés jegyzőkönyve.)

A jövő közgyűlés helyére nézve Beöthy elnök előterjeszti a beérkezett 
meghívást (1. vál. ülés jegyzőkönyve).

A közgyűlés a meghívást köszönettel fogadja, az 1897-ik évi közgyűlés 
tehát Győrben fog megtartatni.

Minthogy a szavazatszedő bizottság még munkájával nem készült el, 
elnök indítványára a közgyűlés megbízza a főtitkárt, hogy tegye közzé a 
lapokban és vegye be a jegyzőkönyvbe (1. melléklet).

Beöthy elnök köszönetét mond a megjelenésért és türelemért a köz
gyűlés tagjainak, meghívja őket a társas ebédre és a közgyűlést 12‘/4-kor 
bezárja.

Dr. Demeczky Mihály azt a férfiút, a ki a közoktatás minden ágának 
munkása, ez elnököt üdvözli min. tanácsosi czímmel kitüntetése alkalmából.

A tagok Beöthy Zsoltot éltetve oszolnak szét.
Szigetvári Iván.
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JEGYZŐKÖNYV
az Orsz. Középisk. Tanáregyesület 1896. évi július 2-án tartott közgyűlésen 

megejtett szavazásról.

Beadatott összesen 63 szavazat.

Megválasztattak :
A) Fővárosi választmányi tagokul:

Mauritz Rezső................... . . . .  59 Szuppán Vilmos............. .......  49
Dr. Erődi B é la ................. . . .  58 10 Károly Gy. H ugó........... .......  49
Dr. Alexander Bernát. . . . . . . .  56 Schmidt Ágost............... .......  47
Vámosi Mihálv................. . . . 5 6 Staub Móricz...................
Cherven F lóris................. . . .  55 Dr. Badics Ferencz...............  42
Kármán M ór..................... . . .  54 Dr. Demkó Kálmán........ . . . .  41
Dr. Веке Manó................. . . . .  52 15 Molnár Sándor............... .......  36
Szigetvári Iv án ................. . . .  51 szavazattal.

Nagyobb számú szavazatot kaptak még: dr. Bozóky Endre (33), 
dr. Kemény Ferencz (31), Reif Jakab, Rupp Kornél (21—21) szavazatot.

B ) Vidéki választmányi tagokul:
Pircbala Im re ................. . .. 62 Róth Márton............. ...........  48
Balogh Péter................... . . . .  61 Búza János................ ...........  48
Téglás Gábor................... . . . .  57 15 Laky Mátyás............. ...........  46
Dóczi Imre....................... Inczédy Dénes............ .......... 45
Baksay István................. Székely István ........... ...........  44
Schönvitzkv Bertalan. . . . ___54 Körösi Henrik........... .......... 43
Fest Aladár....................... Gresits M iksa.............. .......... 42
Czigler Ignácz............ . . . .  51 20 Cserép József............... .........  42
Bódiss Jusztin................. . . . .  50 Hanusz István............. .......... 42
Veress Ignácz............. ... . . . .  49 Ávéd Jákó ................... ...........  38
Jónás János..................... . . . .  48 Csáka Károly............... ...........  37
Kardos Albert................... . . . .  48 Hódoly László............. ..........37

szavazatot.
Szavazatot kaptak még : Bartos Fülöp (36), Szigeti Lajos (34), Posch 

Árpád (33), Kurovszky Adolf (32). György Lajos (30), dr. Vajda Emil (34), 
dr. Losonczy Lajos (31) szavazatot.

Budapest, 1896. július 2-án.
Felsmann József\ 

bizotls. elnök.
Dr. Gyomlay Gyula, Dr. Kardos Albert, 

bizottsági tagok.

T itkári jelentés 1896/96.

Tisztelt közgyűlés!
Az országos ünnep, a melynek hatása érezhető hazánk határai 

között mindenütt, éreztette hatását egyletünkben is. Érezhető ez mindjárt 
közgyűlésünkön is. Már az 1895. október 14-én tartott választmányi 
ülés kimondotta, hogy ez a közgyűlés csak egy napból és csak hiva
talos részből fog állani, az előadások áttétetnek a tanügyi congres
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susba, mely a millennium alkalmából tartatik. Minthogy pedig ezen 
congressuson a középiskolai szakosztály szervezését egyletünk vállalta 
magára, ezzel is többször foglalkozott a választmány, névszerint októ
ber 14-én, a mikor már a tételeket is megállapította, a mely gyors 
eljárásáért a congressus elnöksége ki is fejezte köszönetét, továbbá 
ápril 13-án, 27-én és május 11-én. A végleges programm tartalmaz 
három előadást öt előadóval, t. i. az első tételnek három előadója 
van. A congressus szakosztályának megalakítását nem akarta a választ
mány saját hatáskörében elintézni, ezért a budapesti középiskolai 
tanárokat bítta össze két ízben: márczius 16-án és ápril 27-én. 
A szakosztály tisztikara áll három elnökből, négy alelnökből és hat 
jegyzőből.

Ezzel beszámoltam a congressus hozzánk tartozó részéről, á t
térek most az egylet működésének ismertetésére időrendben. Tartot
tunk összesen 15 választmányi ülést, tehát a 11 hónapi rendes ülés 
mellett négy rendkívülit is. Időrend szerint legelőször az egyleti 
helyiség kérdésével kellett foglalkoznunk; véglegesen januárban dön
töttünk ez ügyben és miután fél évig helyiség nélkül voltunk, május 
1-én bevonultunk új otthonunkba, a melyben remélhetőleg hosszabb 
ideig maradunk is. Az alatt a fél év alatt választmányi üléseinket az 
Y. kér. reáliskolában tartottuk. Úgy hiszem, helyén van itt is, hogy 
a vendégszeretetért az iskola igazgatójának igen t. alelnökünknek köszö
netét mondjak. De ugyanekkor mulasztás lenne köszönetünket ki nem 
fejezni a vallás- és közoktatási-miniszter urnák, a kitől új helyi
ségünket kedvezményes árban kaptuk meg.

A közgyűlés tárgyai közül legfontosabb volt ez évben — t. i. 
a választmány ez évben foglalkozott a múlt közgyűlés határozataival — 
kétségkívül Balogh Péter szolnoki tagtársunk memoranduma: A  közép
iskolai tanárság helyzetéről. Érthető, ha a választmány ezzel foglal
kozott legtöbbet. A kiküldött bizottság több változtatást tett a szerző 
eredeti dolgozatán, de egészben véve csak rövidítéseket, úgy hogy a 
memorandumot végleges formájában is a Balogh Péter müvének kell 
tekinteni. A választmány iparkodott elismerését kifejezni az érdemes 
szerző iránt és örömemre szolgál fölemlíthetni, hogy ezt egyes körök 
is megtették.

Magát a memorandumot igyekeztünk minél szélesebb körben 
elterjeszteni; azonkívül, hogy a Közlönyben kinyomattuk, kiadtuk külön 
is 600 példányban, megküldöttük az összes képviselőknek, több pél
dányban a közoktatási minisztériumnak, benyújtottuk a miniszter- 
elnök, közoktatási és pénzügyminiszter uraknak. Az alapos munkálatnak 
meg is, volt a maga hatása; némely napilap egész terjedelmében 
közölte, a legtöbb vezérczikkben foglalkozott vefe és avval együtt a 
tanárság helyzetével, szóvá tették a képviselőházban is, igazi hatását 
pedig most reméljük az új költségvetés összeállításában. Azt azonban 
már most is kimondhatjuk, hogy sikerült vele a közvélemény figyelmét
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ismét felhíni a tanárság helyzetére, a miben —  sajnos — csak elég 
ritkán van részünk.

A múlt közgyűlés határozata folytán öt fölterjesztést intéztünk 
a kormányhoz, u. m. 1. Az ifj. kirándulások. 2. A minősítvényi 
táblázat. 3. A nem állami tanárok nyugdíjtörvénye. 4. A tornaverse
nyek. 5. Az egylet segélyző alapja ügyében. Az elsőt szívességből 
a kérdés előadója, dr. Gerevich készítette s következménye egy 
miniszteri rendelet lett, mely a fölterjesztés szellemében pártolja az 
eszmét. Az 5. pont érdekében felség-folyamodványt is nyújtottunk be 
és egyéb intézkedések mellett a körökhöz is fordultunk támogatásért.

Ezeken kívül még négy felterjesztést tettünk a kormányhoz: a 
közoktatási minisztériumhoz a millenniumra jövő tanárok szállás
kedvezménye, a helyettesítés és a polgári iskolából jö tt tanárok 
quinquenniuma ügyében; ez utóbbi megsürgetése volt a beadott kér
vény elintézésének, a rá érkezett választ a Közlöny utolsó száma 
közölte. A negyedik kérvényt a keresk. miniszterhez intéztük a nem 
állami tanárok vasúti kedvezménye ügyében és végre ez alkalommal 
a miniszter úr már nyújtott némi reményt a kérés teljesítésére. Ennél 
a pontnál fölemlítem, hogy a mit még tavaly eredmény nélkül kértünk, 
az idén megkaptuk folyamodás nélkül: értem az államhivatalnokok 
állandó vasúti kedvezményjegyét.

Több ízben foglalkoztatta még a választmányt egy meddő ügy: 
a vidéki tanulók fővárosi látogatása a millennium alkalmával. Meddő 
volt ránk nézve, mert bár rendkívüli ülésben is foglalkoztunk vele, 
a végén az egész dolog vállalkozóra bízatott, a mi munkánk kárba- 
veszett. Összes fölterjesztéseink tehát: egy memorandum a kormány 
több tagjának, egy felség-folyamodvány, nyolcz kérvény a közokt., 
egy a kereskedelemügyi minisztériumhoz és egy javaslat a vidéki 
tanulók látogatása ügyében.

Fontosabb eseménye még ez évnek az új alapszabályok meg
erősítése ; részben mindjárt életbe is léptettük, az új tisztikart már e 
szerint választottuk meg. Megvallom, nem tartom elég nagy érdeklő
désnek, hogy csak 300 an szavaztak, több mint 700-an nem éltek a 
jogukkal, kedvezőbb arányt reméltünk, de ezt talán csak a kezdetnek 
kell tulajdonítani.

A körök ugyanazok voltak, mint a múlt évben: debreczeni, 
eperjesi, kassai, mármarosszigeti, pozsonyi, szepesi és ungvári, ösz- 
szesen 7. Működésükről a Közlönyben megjelent tudósítások alapján 
számolok be, ez az oka, ha esetleg kevesebb ülést vagy előadást 
mutatok ki, mint tényleg volt. E szerint tartott, a debreczeni kör 
hat ülést négy előadással, az eperjesi bárom ülést egy előadással, a 
kassai öt ülést három előadással, a mdrmaros-szigeti hat ülést három 
előadással és három felolvasó-estélyt, a pozsonyi hat ülést két elő
adással és megülték egyik tagtársuk jubilaeumát is, a szepesi két ülést 
négy előadással, az ungvári öt ülést négy előadással. Az előadások
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tárgyai leginkább a napirenden lévő fontos tanügyi kérdések voltak: 
tankönyv-bírálat, érettségi vizsgálat, a nők tudományos képzése, az 
igazgatói állás stb. a kassai kör már a Röntgen sugarakról is tartott 
előadást a művelt közönség igen nagy érdeklődése mellett. Az elő
adások nem merítik ki még a körök működését; természetesen foglal
koztak saját administrativ ügyeikkel és sokat foglalkoztak a millen
nium  megünneplésével, a mivel kétségkívül igen hasznos szolgálatot 
tettek nemcsak az iskoláknak, hanem a helybeli hatóságoknak is. 
Budapesten is megalakult a két szakosztály, de csak a 2-ik tartott 
egy előadást, egyébként nem működtek. Azonban hozzá kell tennem, 
hogy az új alapszabályok szerint májusban megalakult a budapesti 
kör mintegy 100 taggal.

Az egylet tagjainak számáról a pénztárnok tesz részletes jelen
tést ; én csak azt említem meg, hogy az idén a szaporodás nem volt 
oly jelentékeny mint a múlt évben, a minek oka az, hogy akkor 
130 új tag lépett be, az idén csak 60, a mely számot a kilépett és 
meghalt tagok száma majdnem föléri.

Fájdalom, a halál ez évben is aratott sorainkban. Elvesztettük 
többek között Papp Gábor reform, püspököt, egyesületünknek 10 év 
óta tiszt, tagját és elvesztettük egyletünk egyik díszét és büszkeségét 
Szarvas Gábort, ki egyletünknek kezdettől fogva tagja volt, az utóbbi 
években tiszteletbeli, egy időben Közlönyünknek is szerkesztője. Egyle
tünk —  vagy mondjuk — a magyar tanárság méltón viselte magát 
a nagy tudós és kiváló jellemű férfi emlékéhez. Közlönyünk kegye- 
letes nekrológokban méltatta mint tudóst és mint embert, az özvegy
hez részvétiratot intéztünk, ravatalára koszorút tettünk, temetésén a 
fővárosi választmány csaknem teljes számban megjelent, temetéséről 
pedig egyenesen választmányi ülésre mentünk, a melynek első tárgya 
szintén az ő emléke volt.

Itt rögtön, tehát még a temetés napján elhatároztuk, hogy a 
nagy magyar nyelvész emlékét látható és maradandó művészi alkotás
sal is megörökítjük. Hogy mennyire igaz érdemnek a szolgálatában 
állott ezúttal a kegyelet, mi sem bizonyítja jobban, mint az a szép 
eredmény, melyre a gyűjtés néhány hónap alatt, leginkább a közép
iskolai tanárok körében vezetett. 3329 írtról szól a legutóbbi kimu 
tatás és ezzel a Szarvas Gábor szobra biztosítva van, biztosítva még 
az esetben is, ha utolsó felhívásunk a Magyar Nyelvőr júniusi számá
ban teljesen eredménytelen marad. Ezt jelenthetem ma, mikor halálá
nak első évfordulója is még messze van. A választmány már megadta 
a megbízást egy tehetséges fiatal művésznek, már láttuk is az érez- 
mellszobor első mintáját és még ez évben, vagy legkésőbb a követ
kező évben megtörténik a szobor leleplezése a főváros valamely köz
terén. Emlékezetes szép napja lesz ez a magyar tanárságnak, hirdetője 
ismét, hogy nehéz anyagi helyzetünkben is tudunk eszmékért lelke
sedni és áldozni.
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Tisztelt közgyűlés! Úgy hiszem, mindenről beszámoltam, a mi 
csak jelentősebb mozzanat volt egyletünk ez évi működésében. Be
zárom jelentésemet és egyszersmind búcsút veszek mint az egylet 
tisztviselője, őszinte köszönetét mondva az irántam tanúsított bizalomért. 
Állásomat azzal a megnyugvással adom át utódomnak, hogy jó ke
zekbe adom. Szigetvári Iván.

A p ó n z tá rn o k  évi je len tése . 1895/96.

Tisztelt közgyűlés !
Minthogy a következőkben az egyesület kiadásairól és bevéte

leiről részletes kimutatást mutatok be, itt csak azon körülményekre 
akarok rámutatni, melyek egyesületünk pénzügyi életében kiválóbb 
fontossággal bírnak. Első helyen kell itt rámutatni azon örvendetes 
tényre, melyről különben már a kassai közgyűlés is tudomást vett, 
hogy a Nm. Vallás- és Közokt. m. kir. Ministerium egyesületünknek 
ez évre is ezer forintot utalványozott. Nem örvendetes, hogy egyesü
letünk ezen összegre szorul, de hogy csakugyan rászorulunk, az elő
terjesztésemből mindenesetre világosan kitűnik. Ezen összeg nélkül 
sokról kellene lemondani, a mit különben ennek segítségével is csak 
megerőltetéssel lehet föntartani. A Közlöny hetenkinti megjelenése 
igen nagy kiadásokat ró az egyesületre (3500 írtnál többet vesz 
igénybe). A helyiség föntartása pedig szintén igen nagy áldozatot 
kiván (1376 frt van felvéve a jövő évre). E kettő terhei elmúlt évben 
is ránehezedtek az egyesület pénzügyeire és a költségvetésben fölvett 
összegeknél is nagyobb összegeket vettek igénybe. Az egyesület pénz
ügyi helyzete épen ezért ez év végén sem kedvezőbb, mint a múlt év 
végén, habár vagyona a múlt évhez képest 578 frt 51 krral szaporo- 
rodott és a nyomdában való tartozás kevesebb (a múlt évben a 
34. számig volt 1729 frt 16 kr., ez évben a 37. számig 1540 frt, 
71 kr.). Úgymint a múlt évben, most is e tartozással szemben tagdíj
hátralékban 3500 írtnál több követelése van az egyesületnek, mert 
habár a hátralékokból 1331 frt és 35 kr. befolyt, körülbelül ugyan
annyit tesz ki az idei tagdíjból a hátralék. A tagdíj-hátralék nagy
mérvű fölszaporodása kényszerítette a választmányt, hogy a régen 
adós tagoktól ügyvéd útján hajtsa be a tagdíjakat. Az eljárásnak már 
volt is némi eredménye, a mennyiben az ügyvéd fölszólítására több tag 
vagy az egész tartozását kiegyenlítette vagy legalább a részletekben 
való törlesztést megkezdte. A hatás azonban nagyobb mértékben a 
jövő évben fog mutatkozni.

A Közlöny terjedelme a tervezett 42 ív helyett 48 ív lett.
A tagok száma a múlt évhez képest ez év végén alig mutat 

különbséget. A múlt év végén az összes tagok száma volt 1095, meg
választatott hat tiszteletbeli és belépett egy alapító és hat rendes és 
rendkívüli tag, ezzel szemben meghalt két tiszteletbeli és 18 rendes 
tag és kilépett 44. Ez év végén a tagok összege 1101.

A következőkben bemutatom az összes bevételeket és kiadáso
kat előtüntető számadást:



Az Orsz. Közcpisk. Tanáregyesület bevételeinek és kiadásainak részletes kimutatása az 1895/96. évről.

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

1 Pénztári maradék az 1894/95. évről . . . . 209 11 1 Az egyesületi Közlöny költségei:
2 Tagdíjak és előfizetési díjak............................. 1904 70 Nyomdaköltség és expeditio . 2952 frt 66 kr.
3 Hirdetési és melléklési d í j a k ........................ 370 85 írói d í j a k .............................811 » 0 5 »
4 K a m a to k .......................................................... 77 A szerkesztő díja . . . .  4C0 » — » 4163 71
5 Megtérült postaköltség...................................... £4 14 2 A tisztviselők tisztelet díja :
6 Az egyesületi helyiség b e v é te le i................... 12 i)0 A főtitkár tiszteletdíja . . . 200 frt — kr.
7 Az egyesületi helyiség a lb é r le te ................... 166 66 A titkár és gazda tiszteletdíja 150 » — »
8
9

10

A Nm. Vallás- és Közokt. m. kir. Ministeriumtól
Ifjúsági ira tokért...............................................
A kiállítási költségek fedezésére a kiállítási

a la p b ó l ..........................................................
A kirándulási alapból......................................

1000
60

50

A pénztáros tiszteletdíja . . 369 » 29 » 719 29

13
150

3
4

Ügyviteli k iad áso k ...........................................
Nyomtatványok................................................

155
123

33
40

11 5
6

Kiállítási költségek...........................................
A memorandum k ö l ts é g e i .............................

13
128

50
29

7 A körök k ö ltség e i............................................ 17 50
\ b Az ügyvédnek e ló 'leg ....................................... 150 —

\ 9 Az egyesületi helyiség költségei:
«) H á z b é r .............................591 frt — kr.
5) A régi helyiség visszaállítása 347 » 97 »
c) A kétszeri hurczolkodás . 125 » 77 »
d) A szolga b é re ....................39 » — »
é) Berendezés........................ 111 » 91 »
f )  Lapokra.............................80 » 24 »
g) Fűtés és világítás stb. . . 42 » 55 » 1338 44

\ 10 Vegyes kiadások................................................ 43 50X 11 Pénztári maradék 1896 /97-re ........................ 77Í 87
Összesen.. . 6930| 83 Összesen . . 6930| 83

Budapest, 1896. június 30-án. M ü l l e r  J ó z s e f ,  pénztáros.
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Az egyesület vagyona az 1895/96. év végén.

Alapítványok :
Papi Balogh Páter úr alapítványa névértékben frt 100.— 
sz. kir. Pest városának alapítványa. . . . » 100.—
A magyar nevelési társaság alapítványa . . » 100.—

Dr. Hajnald Lajos bibornok-érsek úr alapítv. » 100.—
f  Ipolyi Arnold nagyváradi püspök úr alapitv. » 100.—
f  Görög Imre úr alapítványa........................» 145.45
Hegyesy Károly fó'gymn. tanár úr alapítványa » 100.— 
Kirchner Lajos tanár úr alapítványa . . . »  100.— 
Vaszary Kolozs herczeg-primás alapítványa . » 100,— 
Semsey Andor tisz. tag úr alapítványa . . > 100. —
Szilágyi István főgymn. igazgató úr alapítv. » 100,— 
Volf György főgymn. igazgató úr alapítványa > 100.— 
Baksay István főgymn. tanár úr alapítványa > 100,—
Rombauer Emil főreálisk. igazgató úr alapítv. » 100.— 
Székely István főgymn. tanár úr alapítványa » 100.—
Dr. Schuschny Henrik isk. orvos és egészség

tani tanár úr a lap ítványa........................> 100.—
Bubics Zsigmond kassai püspök úr alapítv. » 100,— 

Bútorok, felszerelés stb (leltár szerint, a múlt
évi értékből 10°/o l e v o n v a ) ...........................................

A kirándulási a l a p ..............................................................
A kiállítási a l a p ...................................................................
Pénztári maradék az 1895/9(5. é v r ő l .................................
A segélyző alap vagyona a XXVI. kimutatás szerint . .

Összesen. . .

frt kr.

1745

898
180
41
77

10201

45

91

64
87
29

13085: 16

Budapest, 1896. június 30-án.

M üller József, pénztáros.

A számadásokat megvizsgáltuk és helyeseknek találtuk, 

Budapest, 1896. június 30.

Dr. Веке Manó. Reif Jakab.
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XXVI. Kimutatás az országos középiskolai tanáregyesület

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX. 2

B e v é t e l :  a t kr.

1 A XXV. kimutatás szerint készpénz.........................................  282 78
2 Alapítványokban befolyt..............................................................  300 —
3 Adományokból ............................................................................  209 —
4 A kassai közgyűlés banketjén .....................................    105 —
5 További adományokból:

Halász Sándor miskolczi ev. ref. leányisk. tr......................  4 —
Posch Árpád trencséni főgymn. tr............................................ 4 —
Vámossy Mihály ev. r. főgymn. igazgató............................... 5 —
Egy ismeretlen adakozó............................................................ 4 20
A szepesi kör tagjainak évi járuléka : Róth Márton, Guhr 

Márton, Zimann János, Marcsek Andor, Pákh Károly, dr.
Steiner Antal, Kövi Imre, dr. Bauer Simon, Décsy Károly,
Kurovszky Adolf, Zvorinyi Sándor, dr. Losonczy Lajos,
50—50 krral...........................................................................  6 —

Nádasdy Alajos kecskeméti áll. reálisk. tr.............................  1 —
Kiss Albert a szepesi kör adományaként............................. ' 2 —
Kreybig Lajos II. k. áll. reálisk. t r ........................................  2 50

6 A máramarosszigeti kör évi járuléka....................................  10 —
Posch Árpád trencséni főgymn. t r ..........................................  4 -

7 Felvételi díjból: Kovács Dániel székelyudvarhelyi áll. reál
isk tr., Molnár János újvidéki r. k. főgymn. tr. és dr.
Wallner Ignácz soproni áll. reálisk. tr. 1 — 1 frttal.............. 3 —

8 Kölcsönök törlesztéséből............................................................ 82 50
9 Kamatokból...................................................................  97 24

Összesen... 1122 22

K i a d á s o k :  frt kr.

1 Kölcsönre......................................................................  SCO —
j> Segélyezésre................................................................  145 —
3|Űgyviteli kiadás.........................................................................  4 62
4 Földhitelintézetbe.........................................................  500 —
6 Készpénzben...................................................................... ........  172 60

Összesen... 1122 22

Budapest, 1896. június 30.

T ib e r Ágost, pénztáros.
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A segélyzo alap vagyona az 1895/96-ik év végén.
frt kr.

1 Földhitelintézeti egyenleg 1895. decz 31................................. 578 19
2 10,000 koronás 4l/3%-os záloglevél........................................ 5000 —
3 3200 koronás 4%-os koronajáradék........................................ 1600 —
4 Két db. tiszai sorsjegv á 138 frt névértékben*..................... 276 ---
5 Két db. 1000 frtos regale-kötvény.......................................... 2000 —
6 Magánkötelezvényekben........................................................... Ы4 50
7 Készpénzben ............................................................................... 172 60

Összesen. . . 10201 29
A XXV. kimutatás szerint volt.............................................. 9335 83

Tehát szaporodás 1895. június 30. óta.. . 865 46
Budapest, 1896. június 30.

M auritz Rezső, elnök. T iber Ágost, pénztáros.

* A kimutatott értékek a magy. földhitelintézetnél vannak letétben.

Megvizsgáltuk és a legnagyobb rendben találtuk, a kimutatott értékeket is
láttuk.

Budapest, 1896. július 2.

V o lf G yörgy . Dr. S c h ö n v itzk y  B e r ta la n .

Az országos középiskolai tanáregyesület segélyző 
alapjának alapítványai.

frt kr.
1 Bartal Antal igazgató alapítványa.......................................... 150 —
2 Berecz Antal igazgató alapítványa........................................ 100 —
3 Kruesz Chrysostom pannonhalmi főapát alapítványa.......... 100 —
4 Weisz B. F. kir. tanácsos alapítványa................................... 100 —
5;Simon Vincze jászói prépost alapítványa............................... 100 _
6 A vallás és közokt. ministerium alapítványa....................... 500 —
7 Mayer József igazgató alapítványa......................................... 100 —
8 Angvelits German pátriárka alapítványa............................... 100 —
9 dr. Kuncz Adolf csornai prépost alapítványa....................... 10') —

10 Vaszary Kolozs pannonhalmi főapát alapítványa................. 100 —
11 Petrovics Ferencz nagyváradi kanonok alapítványa............. 100 —
12 A Franklin társulat alapítványa............................................ 500 —
13 Vaszary Kolozs herczegprimás alapítványa........................... 200 —
H Beöthy Zsolt egyes, elnök alapítványa................................... 100 —
15 Benedek Ferencz jászói prépost alapítványa......................... 100 —
16 A máramaros-szigeti kör alapítványa............. ...................... 100 —

Összesen. . . 2550 —

Budapest, 1896. június 30.

T iber Ágost, pénztáros.



Költségvetés az 1896/97. évre.

'qj
-'S

í

I .  B e v é t e l .

lévé

frt

tel

kr

Kiac

frt

ás

kr

i Pénztári maradék az 1895/96. évről . . . . 77 87
2 Az 1896/97. évi tagdíjakból.............................3 000 —
3 T agdíj-hátralékból........................................... 1 500 —

4 Előfizetési díjak (160 á 4 f r t ) ........................ 640 —
5 Hirdetési és melléklési díjak 1896/7-re . . . 350 —
6 Hátralékos hirdetési d íjak .................................. 200 —

7 A Nm. V. és K. m. kir. Ministeriumtól . . . 1J00 —
8 Kamatok és apró bev é te lek .............................| 100 —

I I .  K i a d á s .
1 A Közlöny költségei: 42 ív á 55 frt (nyomtatás

31 frt, hajtogatás 1 frt 50 kr, petit szedésért 
pótlás 3 frt 20 kr, expeditio 5 frt, bélyeg 
13 frt, czímszalag stb. 1 frt 30 kr): 2310 frt 
íróidíjak (40 ív után á 20 frt) . . 800 » 
a szerkesztő d í ja ........................■ 400 » 3510

2 Tisztviselők tiszteletdíjai:
a főtitkár tisz te le td íja ...................  200 frt
a titkár és gazda liszteletdíja . . 150 » 
a pénztáros tiszteletdíja . . . .  390 » 740

3 Ügyviteli k iadások ............................................. 180
4 A körök k ö ltség e i............................................. 400
5 Az egyesületi helyiség költségei :

a) h á z - b é r .................................  936 frt
5) szolga...................................... 90 »
c) fűtés, világítás, tisztogatás . . 200 >
d) fo lyó iratok .............................150 » 1376

6 Könyvkereskedő................................................. 150
7 Szarvas Gábor em lékére ................................... 100
8 Előre nem látott k ia d á s o k .............................. 200
9 Pénzmaradék az 1897 /98. évre......................... 211 87

Összesen . . . 1 6  

Budapest, 1896. július 1-én.

M üller Jó.

867

ssei

87

pe

6867

nztáro

87

3 .
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A KÖZGYŰLÉSÉN JELEN VOLTAK:

Alexander Bernát dr. (Budapest) 
Andor Tivadar (Miskolcz)
Arany Dániel (Győr)
Atzél Károly dr. (Budapest)

5 Baksay István (Rimaszombat) 
Balassa József (Debreczen)
Beöthy Zsolt dr. (Budapest) 
Berecz Antal (Budapest) 
Bermüller Ferencz (Budapest;

10 Bodor István (Rimaszombat) 
Bournáz János (Kolozsvár) 
Bozóky Endre dr. (Budapest) 
Búza János (Sárospatak)
Czigler Ignácz (Kolozsvár)

15 Czobor Béla dr. (Budapest)
Demeczky Mihály dr. (Budapest) 
Dóczi Imre (Debreczen)
Dulházy Kálmán (Kaba)
Ekkert Antal (Budapest)

20 Entz Géza dr. (Budapest)
Erődi Béla dr. (Budapest) 
Felsmann József (Budapest) 
Feltóthy László (H.-Szoboszló) 
Fischer Péter (Detta)

25 Freund Bernát (N.-Bittse)
Geréb József dr. (Budapest)
Géresi Kálmán (Debreczen) 
György Lajos (Losoncz)
Győrik Márton (Pozsony)

30 Gyulay Gyula dr. (Budapest) 
Hankó Vilmos dr. (Budapest) 
Hegedűs István dr. (Budapest) 
Hegedűs Károly (Budapest)
Héber Bernát (Budapest)

35 Heinrich Gusztáv dr. (Budapest) 
Héjas Pál (Csurgó)
Hófer Károly (Budapest) 
Hornischek Henrik (Budapest) 
Jeszenak Ráfael (Losoncz)

40 Kálmán Vilma vendég (P.-Ladány) 
Karchvan Vilmos (Budapest) 
Kardos Albert (Debreczen) 
Kármán Mór dr. (Budapest) 
Károly György Hugó dr. (Budapest) 

45 Kárpáthy Károly dr. (Sopron) 
Katona Mihály (Kecskemét)
Király Pál (Fehértemplom)
Kiss Albert (Igló)
Klamarik János dr. (Budapest)

50 Klug Adolf vendég (Orsóvá)
Klug Józsa vendég (Orsóvá)
Klug Mária vendég (Orsóvá)

Kondor József (Csurgó)
Kossuth Ferencz vendég (Bpest) 

55 Köpesdy Sándor (Budapest)
Kövi Imre (Igló)
Kurovszky Adolf (Lőcse)
Léderer Ábrahám (Budapest) 
Létmányi Nándor dr. (Budapest) 

60 Lichtfusz Anna vendég (Orsóvá) 
Lichtfusz János vendég (Orsóvá) 
Lutter János (Budapest)
Magda Pál (Pécs)
Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest) 

G5 Marcsek Andor (Igló)
Morvay Győző (Nagy-Bánya) 
Müller József (Budapest)
Nagy Károly (Kolozsvár) 
Naschitz Eugénia (Budapest)

70 Négyesy László dr. (Budapest) 
Ondres Pál vendég (Budapest) 
Ormay Sándor (Budapest)
Pákh Károly (Igló)
Rajner Ferencz (Budapest)

75 Ritók István (Kaba)
Rombauer Emil (Brassó)
Róth Márton (Igló)
Rupp Kornél dr. (Budapest) 
Schlesinger Sámuel (Budapest) 

80 SchönvitzkyBertalan dr.(Pozsony) 
Sebestyén Dávid (Pápa) 
Sebestyén Károly (Budapest) 
Simon Béla (Pécs)
Staub Móricz dr. (Budapest)

85 Székely Salamon (Arad)
Szigetvári Iván dr. (Budapest) 
Szilasi Móricz dr. (Budapest) 
Szirtes Ignácz (Budapest) 
Szombathy István dr. (N.-Várad) 

90 Szuppán Vilmos dr. (Budapest) 
Tiber Ágost (Budapest)
Töreky Gábor (Budapest)
Török Péter (Debreczen) 
Vámossy Mihály (Budapest)

95 Varga Bálint dr. (Budapest) 
Vasvári Benő (Budapest)
Volf György (Budapest) 
Waldapfel János dr. (Budapest) 
Wagner Lajos dr. (Pozsony)

100 Wendler Irma (Pozsony) 
Závodszky Adolf (Budapest) 
Zsengery Samu dr. (Budapest) 
Zsilinszky Mihály (Budapest)
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A II. ORSZÁGOS ÉS EGYETEMES TANÜGYI CONGRESSUS.

Fényes ünnepet ült a magyar tanítóság a millenniumi év július 
hónapjának első felében. А II. Országos és Egyetemes Tanügyi Con
gressus impozáns, zavanalnnul méltóságos lefolyása jól bele illett a 
magyar nemzet ezredévi ünnepeinek keretébe; méltó volt a magyar 
tanítói kar szellemének, hivatásának magasztos voltához. A congres- 
suson, különösen az összes-üléseken, a lelkesedésnek, a nemes ideális 
eszmékért való rajongásnak viharos megnyilatkozása magával ragadta 
még a nehezen mozduló kedélyeket is, magával a kormány, a társa
dalom, a képviselőház tagjait, az összes jelenlevőket. A napi sajtó 
elragadtatással, bámulattal szólott a congressusról, az ott megnyilat
kozó tanítói közszellem erejéről, hódító hatalmáról, ideális tisztasá
gáról. Egyszóval a magyar tanítóság congressusa, mint ünnep is, tel
jesen sikerült, lélekemelő és megnyugtató volt. Növelte a nemzet, a 
magyar társadalom bizalmát a tanítóság iránt, s megnyugtat minket 
is, a kik immár kételkedtünk abban, hogy a tanítóság minden rétege, 
íze közös actióra, a közös szellemet átható mozgalomra volna bírható.

A tanügyi congressus a közoktatás és nevelés majd minden 
ágát felölelte, tételei közoktatásunk egész szervezetének lényegét 
kimerítették ; láttuk föltárva közoktatásunk jelen állapotát, azokat az 
intézkedéseket, a melyek a történelmi fejlődés szerint helyeseknek 
bizonyultak s az elért sikereknek biztosítékai már i s ; de egyúttal a 
nevezetesebb hiányokat és bajokat is s ezeknek forrásait. A határo
zatok megjelölik a további fejlődés alapját, czélját, a bajok javításá- 
sának módját. E határozatok a szakvélemény értékével b írnak ; mert 
a szakkérdésekben, a congressus helyes szervezeténél fogva, szakem
berek tanácskoztak s határoztak ; az általános érdekű ügyekben pedig 
a tanítóság egész egyeteme a maga hatalmas erkölcsi súlyával nyilat
kozhatott. Ezért a congressus nem csupán ünnepszámba megy, hanem 
hivatva van arra, hogy hatással legyen közoktatásunk fejlődésére. A 
tanítói és tanári egyesületekre, testületekre s főleg a tanügyi sajtóra 
vár az a feladat, hogy ébren tartsa az érdeklődést a congressus iránt, 
a hatást mélyítse, de egyúttal fontolóra vevén a felvetett eszméket, a 
határozatokat, kiválogassa a jót, a hasznost, a megvalósitandót, s 
kiselejtezze a hibást, a fölöslegest. Ezt a részletekbe hatoló munkát 
máskorra s másoknak hagyva, én most néhány általános szempontból 
kívánom a congressust ismertetni és méltatni.

A congressusnak a pontos kimutatás szerint 4552 tagja volt. 
Az összes-ülésekkel együtt 19 szakosztály működött. Az üléseken 
megvitattak 144 tételt 169 előadóval. Ezen kívül még 14 egyesület 
és testület tartott a congressussal kapcsolatban gyűléseket, a melye
ken szintén nagy számú egyesületi és szakkérdéseket tárgyaltak. A
II. Országos és Egyetemes Tanügyi Congressus a bármely időben 
tarto tt hazai országos congressusok között eddig a legnagyobb sza
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bású volt; de méltán sorakozik a legnagyobb világcongressusok mellé 
is. A congressusban részt vettek az összes iskolanemek tanítói, ú. m. 
a kisdedóvók, a nép- és polgári iskolák, a középiskolák, a tanító
képzők, felső iskolák (egyetemek, akadémiák), az ipar- és kereske
delmi iskolák tanítói, a különböző fokú leányiskolák tanítói s tanító
női ; a közoktatási kormány tagjai, tanfelügyelők, s tanügybarátok 
nagy számmal. Külön szakosztályai voltak a neveléstudomány külön
böző ágainak, az általános és iskolai nevelésnek, a társadalmi, családi, 
testi nevelésnek, kézimunka oktatásnak, a rajzoktatásnak és a gyors
írás tanításának. Nem alakulhatott meg felekezeti féltékenységből a 
papképzési osztály, sajnálatos félreértés miatt a zeneoktatási s az 
illetékes tényezők csodálatos közömbössége miatt a gazdasági oktatási 
osztály. Annál nagyobb dicséret illeti a gyorsírókat, a kik a congres
sus előtt hat nappal kezdtek osztályuk szervezéséhez s azt szép siker
rel létesíteni tudták.

Nem lesz talán érdektelen a congressus tagjairól azon statisz
tikából nehány adatot közölni, a melyet a Népnevelők Lapja 3 7 — 38. 
számában állított össze Hajós Mihály, az Y. Egyetemes Tanítógyülés 
egyik titkára.

A három egyetem 391 tanára hözül 85 (21 '7% ) tagja volt a 
congressusnak. —  113 jogakadémiai tanár közül 18-an (15'9°/0) és 
3208 középiskolai tanár közül pedig csak 262-en (8°/0) voltak tagok. 
A szakiskolákban 3759 tanerő működik, ezek közül 159 (4 1  °/0) és 
pedig 50 keresk. iskolai, 11 kisdedóvó képző-intézeti, 87 ipariskolai 
és 2 gazdasági akadémiai, 9 egyéb iskolai volt a congressus tagja. 
Yan 644 tanítóképző-intézeti tanár; ezek közül 92-en (1 4 1 % ) voltak 
jelen a congressuson. —  1601 kisdedóvó közül 114-en (7% ), 403 
emberbaráti intézeti tanító közül 27-en (6 ‘4°/0) voltak congressusi 
tagok. A népoktatási intézetek tanítóinak száma 25 .752; a congressus 
tagja volt ezek közül 3147 el. isk., 34 fels. leányiskolái és 233 polgár- 
iskolái tanító, összesen 3414-en (1 3 2 % ). Yolt még 25 (34.8°/0) 
tanfelügyelő (köztük 1 egyházmegyei, összes számuk 69), 10 segéd- 
tanfelügyelő és 9 tankerületi főigaztó (75% ), (összes számuk 12). 
A 425 nem tanító közül volt 9 miniszteri tisztviselő, 47 lelkész és 
hitoktató, 1 főrendiházi tag, 2 országgyűlési képviselő.

Tanítással foglalkozó congressusi tag volt 4220, a congressus 
tagjai tehát 1 1 '3 % -á t teszik az összes tanerőknek (36.300 tanerő 
van Magyarországon).

A mi a congressus munkájának szellemi részét illeti, első sorban 
kell említenem a nemzeti irány uralmát, a melyet, méltán, leginkább 
szoktak a congressus főérdeméül betudni. Az egész congressus összes 
tanácskozásait erős nemzeti szellem hatotta át, s ha a közoktatás 
nemzeti irányának fejlesztésére hozott határozatok csak részben is 
megvalósulnának, az hatalmas térfoglalást jelentene a nemzeti cultu- 
rára nézve s nagy haladást hazánk nemzeti egysége felé. Maga az
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„egységes nemzeti oktatás“ előadója Berzeviczy Albert kívánta, hogy 
„mindenki, a ki az ifjúság tanításának és nevelésének magasztos hiva
tásával foglalkozik, legyen áthatva a nemzeti érzéstől, nemzeti felada
taink tudatától“ ; továbbá, hogy „közoktatási intézményeinket nemzeti 
életünkhöz, nemzeti sajátságainkhoz, traditióinkhoz és szükségleteinkhez 
minél közelebb hozzuk“. A középiskolai osztály kimondotta, hogy a 
gymnasiumi oktatás súlypontja egyenlően essék a classikus és a 
magyar irodalomra. A felső iskolai (egyetemi) osztály azt kívánja, 
hogy az ország összes papképző intézeteiben tanítsák a magyar nyeb- 
vet és irodalmat. A kisdedóvók követelik, hogy kisdedóvó intézetek
ben magyarul történjék a társalgás s eredeti magyar meséket, verseket 
mondjanak el a gyermekeknek. A néptanítók lándzsát törnek a magyar 
nyelvért s kívánják, hogy a népiskola első osztályától kezdve az ok
tatás fele (délelőttönként) kizárólag magyarul folyjék. A polgáriskolai 
tanítók is úgy akarják átalakítani olvasókönyveiket, hogy azokból az 
idegen ajkú gyermek könnyen megtanuljon magyarul. A tanítóképzők 
tanítói követelik, hogy a tanítóképesítő vizsgálatok nyelve magyar 
legyen s a tanítóképzőkben általában magyarul tanítsanak. A családi 
nevelési osztály is kimondja, hogy a gyermeket addig (körülbelül 
8 éves koráig) ne tanítsák idegen nyelvre, míg anyanyelvi érzéke jól 
ki nem fejlődik. Beöthy Zsolt a magyar művészeti oktatás mellett 
szólal fel. Alexander Bernát az összes-ülésen azt hangoztatja, hogy a 
vallás mellett a hazai történelem és művészet legyen az oktatás ten
gelye. Ezek többnyire messzemenő kiváltságok, megvalósításuk talán 
nem is egy emberöltő müve lesz ; de ha a magyar tanítóság törekvé
seit annyira fogja éltetni a nemzeti szellem, mint a mily erővel az a 
congressuson nyilvánult, úgy előbb-utóbb zengeni fog a magyar nyelv 
s dal hazánkban mindenütt a rónán s a Kárpátok bérczein.

A congressus tanácskozásainak legkényesebb természetű tétele 
az iskolák államosításának ügye volt, a melyet a congressus ellensé
gei felhasználták a felekezetek elriasztására, a mi részben sikerült is. 
A katholikusok, habár az egyetemes congressussal egyidőben üléseztek, 
mégis megszakítottak azzal minden érintkezést, szervezeti kapcsot; a 
külső rendezést is jórészt önállóan végezték. A félelem hiába való 
volt. A congressus nem foglalt ez ügyben felforgató álláspontot. Az 
összes-üléseken s a szakosztályokban általánosan nyilvánult nézetet 
legjobban a Sebestyén Gyula javaslata fejezte ki, mondván: „A köz
oktatás nem csupán a cultura, humanitás, egyéni haszon és boldo
gulás dolga, hanem első sorban és mindenek felett az államhatalom 
kérdése, az államfenség integrans része.“ „De a congressus a törté
neti fejődés útján haladva s annak tanúságait tisztelve, nem óhajtja 
a radikális megoldást; annyival kevésbbé teszi ezt, mivel az oktatás 
szabadságát az államhatalom érdekeivel és követelményeivel megegyez- 
hetönek tartja. Egyesek, testületek, szövetkezetek, egyházi és világi 
hatóságok tarthatnak fenn iskolákat, de az oktatást csupán mint az 
állami mandatoriusai végzik a törvényben megállapított feltételek mellett“.
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Sebestyén s vele a congressus nem akarja az absolut államosítást 
és pedig nemcsak gyakorlati politikai és pénzügyi okokból, hanem 
elvből sem, az oktatás szabadságának érdekében. Azonban a congressus 
igenis, követelte az állam érdekében az állami befolyás növelését a 
közoktatás egész vonalán ; így kimondotta (Sebestyén javaslatára), hogy 
„tanítói és tanári képesítést csak az állam adhat; tanítók és taná
rok alkalmazása, felfüggesztése, elmozdítása, nyugalmazása, valamint 
fegyelmi ügyeik az állam hozzájárulása nélkül el ne intéztethessenek“. 
„A közoktatás felügyelete végrehajtó hatalommal ruháztassék fel“, 
hogy foganatot szerezhessen az állam akaratának. Ez elvekkel meg
egyeztek a szakosztályok határozatai. A tanítóképzésí osztályban, a 
hol leginkább hangsúlyozták az állam jogait s a leghevesebben 
folyt a vita, kimondták, hogy „tanító-, tanítónő- és óvónőképző-inté
zetek állítása és fentartása az államnak joga és kötelessége. Az állam 
ily intézetek felállítására engedélyt, fentartasára pedig segélyt adhat 
községi és felekezeti hatóságnak, társulatoknak, egyeseknek; de ezt 
az engedélyt, illetve segélyt meg is vonhatja“. Kimondották továbbá 
a népiskolai tanítók képesítésének államosítását, valamint az elemi 
tanítóképzők tanítóinak állami vizsgáló bizottságok előtti képesítését. 
A népiskolai osztályban az elemi tanítók állami képesítésén kívül azt 
is kívánták, hogy „bármely jellegű iskolában működő tanító fegyelmi 
ügyében állami, vagy állami ellenőrzés alatt álló hatóság ítélkezzék“ . 
A felügyeleti osztályban pedig azt mondották ki, hogy „a népoktatási 
intézetek felett való felügyeleti jog csak az állami kormányzatot illeti 
meg“. Nemkülönben a társadalmi osztály szükségesnek mondá „az 
összes közművelődési intézmények állami gyámolítását és gondozását“. 
Az összes szakosztályok határozatai egyetértők tehát, miből követke
zik, hogy a Sebestyén Gyula által felállított tételek ma a közoktatás 
munkásai többségének nézeteit fejezik ki.

A tanügyi congressus megtartásának egyik feladatául ismerték 
el, hogy egyengesse az utat az egységhez, hogy a különböző iskolák 
munkájába egységes paedagogiai szellemnek vitelét, az átmenetek 
megkönnyítését s összhang keletkezését segítse elő. Ez a törekvés 
nem domborodott ki eléggé a congressuson. A közoktatási intézetek 
egységes működését leginkább három tényező, az egységes tanító- 
képzés, a tanügyi kormányzat s az egységes felügyelet biztosítják. 
Az egységes tanítóképzés elve nem részesült kellő hangsúlyozásban. 
Hiszen nem is létesült általános tanítóképzési osztály, a mely mind 
az alsó, mind a középfokú tanítók (tanárok) képzésének ügyét együt
tesen tárgyalta volna. A különböző iskolák képviselői (elemi iskolák, 
kereskedelmi, ipariskolák, emberbaráti intézetek, leányiskolák) önállóan, 
egymástól függetlenül tárgyalták tanítóik képzésének ügyét. Azonban 
itt-o tt mégis kifejezésre jutottak a különböző iskolák tanítóképzésé
nek egyeztetésére irányuló törekvések. Berzeviczy Albert az összes- 
ülésen azt kívánta, hogy az összes középfokú iskolák tanítói mind 
együtt, az egyetemen képeztessenek. Ez a nézet a szakosztályokban
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is nyilvánult, a mennyiben az elemi tanítóképző-intézetek és e keres
kedelmi iskolák, a kisdedóvóképzők tanítói a maguk kiképeztetését 
az egyetemre kívánták áthelyezni. Nevezetes az is, hogy a kisdedóvói 
osztály az elemi tanító és kisdedóvóképzés egyesítését mondotta ki. 
Sajnos, hogy Berzeviczy Albert, épen az alsó- és középfokú iskolák 
munkájának összébb egyeztetése érdekében nem toldotta meg javas
latát azzal, hogy az elemi és a polgári iskolák tanítói a maguk 
diplomájával mehetnek közvetlenül az egyetemre. Kifejezést nyert 
azonban e kívánság az elemi tanítóképzési és a népiskolai osztályban. 
Mint említém, közös iskolafelügyeleti osztály létesült, de a jelenlevők 
nem kisérlelték meg a népoktatási és a középiskolai felügyelet között 
kapocs, vagy legalább érintkezés létesítését. Örömmel említem meg, 
hogy a közoktatási intézetek közös kormányzatának ügye legalább a 
szakosztályi üléseken szóba került. A társadalmi nevelési osztály 
Porzsolt Kálmán indítványára kimondotta, hogy „egységes nemzeti 
cultura érdekében szükségesnek tartja, hogy az összes közművelődési 
intézmények és intézetek hivatalos gondozása egy ministeriumban köz- 
pontosíttassék s e végből a vallás- és közoktatási ministerium alakít
tassák át közművelődési ministeriummá.“ E  határozathoz csatlakozott 
az általános és iskolai paedagogiai osztály is.

Végre nem lényegtelen kérdés, javította-e a tanügyi congressus 
a tanítói közszellemet, közelebb hozta e egymáshoz az elzárkózott 
elemeket, az egyetértés, az egymás kölcsönös megbecsülése kezd-e 
életre kelni. A ki azt hitte, hogy a congressus egy csapásra lerontja 
a korlátokat és paradicsomot teremt, az igen csalódott. Sőt attól 
lehet tartani, hogy visszatérnek a régi viszonyok, ha nem zsákmá
nyoljuk ki, ha nem állandósítjuk a mindenesetre kedvezővé vált han
gulatot. Mi volna a módja annak, hogy a tanító és tanító, bármily 
iskolában működjék, egymást megértse, együtt tudjon haladni s néha, 
a mikor a szükség úgy kívánja, együtt működni is ? A congressus a 
jobb tanítói közszellem kialakulásának eszközét, az egymás támogatá
sának módját is megadta, a mikor a tanítók házának létesítésére ki
adta a jelszót s megbízta az eszme megvalósításával az Eötvös-alap 
egyesületet, mint a mely eddig is hordozója volt az eszmének.

Tanítók háza hazánkon kívül már több helyen van, mint Becs
ben, Zágrábban, de olyan, a milyennek ezt a tanítók házát tervezik, 
tudtunkkal sehol nincs. Ez lenne a tanítók s tanárok egyetemre járó 
fiainak mensa academicája és in ternatusa; magában foglalná a Buda
pesten székelő tanítói egyesületek helyiségeit, a casinót, s egy nagy
szabású paedagogiai könyvtárt. Helye lenne a jótékonyságnak, közép
pontja a tanítók egyesületi és társadalmi életének, paedagogiai tudo
mányos munkásságának. Az itt kifejlődő élet, az állandó érintkezés 
volna képes lassankint létrehozni azt az egészséges közszellemet, az 
egyetértésben rejlő hatalmas erőt, a melyet dr. Wlassics Gyula minis- 
tér a congressuson tartott gyönyörű beszédében nagy hatással kifeje
zett, feldícsőitett: „Egy mindnyájáért s mindnyája egyért!“
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A II. Országos Egyetemes Tanügyi Congressus immár a törté
nelem é! őse, az 1848-ban tartott első egyetemes és közös tanítógyűlés 
mellé tért, hogy osztozzék vele a dicsőségben. Fog-e osztozni vele 
az elfeledés szomorú sorsában is ? Higyjük a jobbat. Higyjük azt, 
hogy a congressuson megnyilatkozott szellem, eszmék sokáig élni s 
gyümölcsözni is fognak hazánk javára.

(Budapest.) N . L .

A MAGYAR GYMNASIUMI OKTATÁSÜGY IRÁNYA.

Ezeréves nemzeti létünk ünnepe ezer tanulságot szolgáltat 
nemzeti életünk minden ágában s így közoktatásügyünk terén is. És 
ha a nemzeti múlt tanúságait nemzeti intézményeink fejlesztésére föl 
nem használnék, ezredévi ünneplésünk a világ elismerése mellett is 
épen önmagunkra nézve folynék le mélyebb erkölcsi haszon nélkül.

A múlt hagyományához való ragaszkodás, intézményeink törté
neti alapon való fejlesztése: a közélet minden terén erős vonása volt 
nemzetünknek ; de alkotmányos fejlődésünk mellett talán épen a köz- 
oktatásügy az, a mely a történelmi kapcsolatok szigorú megtartását, 
a conservativ fejlesztést legjobban megköveteli. Legalább —  és e 
tanulságot szintén a múlt szolgáltatja —  az oly tanügyi reformok, 
melyeket a történelmi alap mellőzésével mintegy ráerőszakoltak nemze
tünkre, sohasem tudtak gyökeret verni hazánkban. A II. József tan
ügyi intézkedései, bármily szabadelvű szellemtől voltak is áthatva, 
az Organisations-Entwurf tanrendszere, bármily paedagogiai belátás 
nyilvánult is benne, alig állottak fenn egy évtizedig s a politikai nyo
más alól felszabadult nemzet lerázván magáról e tanügyi alkotásokat, 
melyek a nemzeti múlt hagyományainak teljes ignorálásával akartak 
boldogítani bennünket, a történelmi kapcsolat fölvételével látott hozzá 
mindannyiszor elavult tanügyi intézményeinek fejlesztéséhez.

Most is tehát, midőn épen ezredévi ünneplésünk alkalmából 
középiskolai tanügyünk fejlesztésén tanácskozunk, talán helyén való 
lesz, ha a magyar gymnasium jövendő irányának megállapítása végett 
történelmi múltjára tekintünk vissza s kicsinyes tantervi módosítá
sok fejtegetése helyett gymnasiumi oktatásügyünknek egy pár elvi 
jelentőségű, különben köztudomású történeti tanúságát idézzük emlé
kezetünkbe.

Vannak ugyan, kik a modern eszmék iránt érzett előszeretetük
ben —  mivel ez eszméket a régi gymnasium életében megvalósulva nem 
látják — azt is tagadják, hogy a magyar gymnasiumnak története s 
gymnasiumi oktatásügyünknek traditiója volna. Szerintük a közép
iskolai tanrendszer hazánkban eddigelé mindig csak külföldi rendszerek 
utánzata volt s a magyar nemzeti középiskolát csak a jövő van hi
vatva megteremteni. Kétségtelen, hogy nemzetünk épen a közoktatás
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ügy terén mindig erős contactusban volt a müveit nyugattal s úgy a 
katholikus tanítórendek, mint a protestánsok külföldi tanrendszereket 
honosítottak meg gymnasiumaikban, iskoláik fejlesztésében mindig a 
müveit nyugatot tartották szeműk előtt, sőt állami tanrendszerünk leg
kiválóbb alkotásai is : a két ratio educationis és az 1879-iki gymna- 
siumi tanterv szintén a szomszédos német tanügyi viszonyok számba
vételével jöttek létre: de hogy e tanügyi szervezetek —  származtak 
legyen Rómából, vagy Wittenbergből —  a nemzeti viszonyokhoz ala
kulva, mennyire összeforrottak iskoláinkkal, semmi sem mutatja job
ban, mint az, hogy őseink nem egyszer mint sajátjokat védték e 
tanrendszert a felülről jövő belenyúlás ellen. S hogy a meghonosult 
tanrendszerek századokon át mily erős traditiót teremtettek közokta
tásunk terén, annak élő tanúi felekezeti tanintézeteink, melyeknek 
minden kődarabja a magyar diákélet százados hagyományairól beszél 
s a mely hagyományok legfölebb a nagyon is újkeletű állami tanügy 
levegőjében élő egyének előtt lehetnek ismeretlenek.

És e körülmény épen egyik legfontosabb tanúságát mutatja 
tanügyünk történetének. A mint ugyanis ezeréves nemzeti fennállá
sunkat nemzetünk saját energiája mellett nem kis mértékben biztosí
totta az a politikai bölcseség, hogy a magyar nemzet mihamar felvé- 
vén a nyugateurópai civilisatiót s ezt intézményeiben is kifejezésre 
juttatván, ez által a culturnemzetek szellemi közösségébe lé p e tt: 
ugyanazt a bölcseséget látjuk nyilatkozni a magyar gymnasium külön
böző korbeli történetében is, a mely gymnasium szervezet és tanrend
szer tekintetében folyton szellemi közösségben állott a nyugati müveit 
népek tanintézeteivel. Őseink nem igyekeztek szittya-iskolákat terem
teni (a mint a ratio educationis hatása alatt keletkezett latin nél
küli nemzeti iskolát a debreczeni collegiumban tréfásan nevezték), 
nem akarták a nemzeti nevelést az európai eszmék hatása alól kivonni, 
hanem a nyugat iskoláinak mintájára az egyetemes emberi műveltség 
alapján rendezték be gymnasiumaikat, s míg a nyugati kulturnépek 
középiskolái teljesen a classika-philologiából táplálkoztak, a magyar 
gymnasiumok is kat’exochén latin iskolák voltak; mikor pedig a 
nemzeti eszmék és a természettudományok fejlődése is tért követeltek 
a középiskolákban, a magyar gymnasium époly alakulást vett, mint a 
nyugatiak, a classica-philologia itt is ott is engedett az újkoreszméi
nek, de mint az egyetemes humán irány képviselője, mint az általá
nos irodalmi képzés alapja megtartotta hegemóniáját úgy a magyar, 
mint a külföldi gymnasiumokban.

E nevelési irányon keveset változtatott az 1890-iki görögpótló 
törvényünk is, mert bár e törvény alkotói a gymnasiumunk nevelési 
irányában mutatkozó történelmi kapcsolatot századvégi gondolkozásuk
kal merészen megszakították, mégis érezték, hogy a gymnasium az 
irodalmi műveltség iskolája s a görög nyelvet jó részben irodalmi tár
gyakkal igyekeztek helyettesíteni. Hogy a történelmi traditio mellő
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zése minden törekvés mellett is mily visszásán ütött ki, az ma már 
hat évi tapasztalat után eléggé ösmeretes. Pedig ha közoktatásügyi 
kormányunk azelőtt tanáraink görög irodalmi képzésére annyi gondot 
fordított volna, mint a hogy ápolta a felületes görögpótló tanfolyamot, 
bizony semmi szükség sem lett volna az utóbbira. S nem lehetetlen, 
hogy —  a mint a múltban a történelmi érzék nélkül létesített tan
ügyi reformok rövid élete után történt —  gymnasiumunk fejlesztésé
ben nekünk is ott kell fölvennünk a történelmi kapcsolatot, a hol 
1890-ben megszakítottuk. Mert ha a szomszédos Ausztria közoktatás- 
ügyi ministere nyugodtan tudta megtenni az egységes középiskolai 
áramlatra ama nyilatkozatot: hadd próbálják meg mások, hogy mi az 
ö példásokon okuljunk : épen nekünk itt az európai civilisatio keleti 
határán nem szabad történeti hagyományainkat eldobva, merész pró
bálkozásokra vállalkoznunk, mert a mikor iskoláinkat a nyugati nagy 
nemzetek nevelési rendszerének szellemi közösségéből kivonjuk, meg
szűnünk a nyugati cultura védőbástyái lenni s azontúl mi is a kelet
hez fogunk számítni.

Ugyanazért részemről gymnasiumunk jövő irányát is az irodalmi 
képzésben látom megszabva, miként ezt általában az európai tanrendszer
ben találjuk, s ez irodalmi képzés elsőrangú forrásának jövőben is a 
classica-philologiai tanulmánynak kell lenni, még pedig nemcsak azért, 
mert ez idő szerint magyar tudományos műveltséget latin nyelvismeret 
nélkül nem képzelek, hanem főként azért, mert az emberi műveltség 
közös alapjait, az emberi szellem legegyszerűbb megnyilatkozásait s 
az emberi jellem legáltalánosabb typusait a legelső nemzetek ma is a 
latin-görög irodalomban találják, pedig a költőnek ama mondása 
szerint: „minden ember legyen ember és magyar“ , a nemzeti jellem
vonások fejlesztése mellett a jövő ifjúságát is első renden embernek 
kell nevelnünk. S minél jobban hódít társadalmunkban a századvégi 
szellem és jellem könnyűsége, annál közelebb kell vinni ifjúságunkat 
a műveltség tisztább forrásaihoz, hogy az élet amerikanismusában 
elmerülni ne hagyja s lelke egyensúlyát fentartsa az iskola helle- 
nismusa.

És ha ez irányban teendőnk van, pedig van, akkor az első 
renden ama régóta hangoztatott elv megvalósítása, hogy a classica- 
philologiai képzést tantervi utasításaink szellemében tegyük igazán az 
irodalmi műveltség tanulmányává s az erre való nevelés eszközévé. 
Az irodalom eszméinek, szellemének s egész tartalmának, ismertetésére 
kell törekednünk és épen ezért a görögpótló tanfolyam javarészét is 
be kell olvasztanunk a gymnasium közös magyar nyelvi tantervébe, 
hogy a növendék az epos ismeretét Homerossal, a dráma tárgyalását 
Söphoklessel kezdje. A görögnyelvet nem tanulóknak a középiskola 
másik ágában, a reáliskolában a helyük, mert az egy intézetbe járó 
ifjúságnak tanulmányi szétválasztása már a tanulmányi rend és köz
nevelés szempontjából is helytelen. S ha a reáliskolában a latin nyelv
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és irodalom tanítását rendszeresítjük, pedig a kétféle középiskola elé 
kitűzött általános műveltség közös alapjainak biztosítása s ez által 
a középiskolai nevelésnek a főbb disciplinákban való egyöntetűsége 
érdekéből rendszeresítenünk k e ll: akkor semmi szükség sem leend 
ugyanazon tanintézet növendékeinek tanulmányi szétválasztására, hanem 
a bifurcatio irányai külön intézetekben valósíthatók meg.

De ideje, hogy áttérjünk a magyar gymnasium történetének egy 
másik ösmert tanúságára, mely a nevelés nemzeti irányát, a gymna- 
siumi tanrendszer körében a nemzeti szellem fejlesztését állítja elő
térbe. Idegen minták után készült gymnasiumi tanterveinkkel szemben 
e követelést halljuk hangoztatni Apáczai Cseri Jánostól egész nap
jainkig, s gymnasiumi tanrendszerünk koronként való változásaiban e 
törekvést látjuk érvényesülni mindannyiszor, valahányszor társadalmi 
közéletünkben a nemzeti szellem erősebben megnyilatkozott, ügy, hogy 
a magyar gymnasiumban, kivált egyes tanintézetekben, nemzeti szellem 
lüktetett még akkor is, midőn tisztán latin iskola volt.

A hazafias piaristarendnek már 1757-iki methodusa elrendeli 
gymnasiumaiban a magyar nyelv kötelező tanítását, mert „bár — 
úgy mond —  a latin iskoláknak főczélja a latin nyelv elsajátítása, 
mind a mellett illetlen, sőt gyalázatos dolog volna a hazai nyelv 
(patrii idiomatis elegentia) elhanyagolása, mikor a közélet viszonyaiban 
csakis e nyelvet használhatjuk. Ugyanezen korban egyik derék tanára* 
így í r : „Magyar szivet, magyar jellemet, magyar erényeket kell 
nekünk fejlesztenünk. Magyar névvel és vérrel dicsekszünk, legyünk 
tehát magyarok". S tanítványaival magyar színjátékokat adat elő, hogy 
„a nyájas társalkodást édes magyar nyelvükön előadott komédiákból 
fölkapják és elsajátítsák**.

Hasonló szellem lengi át eleitől fogva a reformátusok gymna- 
siumait, a melyek közül Sáros-Patakon már 200 évvel ezelőtt magyar 
nyelvtant magyar nyelven tanítanak***. S különösen az 1791/92-ik 
országgyűlés után, midőn a Protestantismus kissé szabadabb lélekzetet 
vett s ura lön akaratának, látjuk, hogy Debreczenben mint veszik 
fel azonnal a magyar nyelven kívül Magyarország históriájának, 
geographiájának és constiiutiójának tanítását a gymnasiumi tantervbe. 
Majd néhány év múlva 1806-ban ugyancsak itt találjuk az azóta ezer
szer hangoztatott nemzeti geniusnak — genius nationis —  fellépését, 
a melynek nevében a gymnasiumi tanrendszert egészen hazai viszo
nyainkhoz és saját szükségleteinkhez igyekeznek átalakítani. Az evan
gélikusok soproni lyceumáról köztudomású, mint alapítja meg e korban 
az ifjúság körében a legelső magyar irodalmi önképző társulatot. S 
így századunk első felében, midőn a katholikus iskolák szellemét a

* Pállya István.
** L. a kegyes tanítórendiek budapesti főgymnasiumának 1894/95-ik 

értesítőjét 167. és 254. 1.
*** Csécsi János.



bécsi ellenőrzés tartja békóban, autonom gymnasiumaink egymásután 
nyitják meg kapuikat a fölébredt nemzeti szellem előtt. Az Entwurf 
németesítő törekvése ellen már a budapesti kegyesrendi gymnasium 
tanári kara is egész harczot fo ly tat; a debreczeni collegium pedig 
midőn hazafias szellemének föláldozásában az öngyilkosság jellege 
nélkül tovább már nem mehetett, 1857-ben nyilvánosságának feláldo
zásával is kiadta a jelszót a nemzeties irányú tanrendszer megte
remtésére.

Szent örökségei s ezernyi küzdelemmel megpecsételt hagyományai 
ezek a magyar gymnasium történetének, a melyeket tanrendszerünk 
jövendő irányában, a jövő gymnasiumának szellemében is nemcsak 
vezérelvekül kell tekintenünk, hanem a legszélesebb körben kifejezésre 
kell juttatnunk. És e tekintetben nemcsak az európai tanügyi viszo
nyokban nyilatkozó hasonló szellem van támogatásunkra, hanem 
diadalra segítheti törekvésünket az időknek ama gondviselésszerű 
változása is, hogy míg a múltban a felekezeti iskolák ápolták a 
gymnasium nemzeties irányát, s míg az államhatalom s a hivatalos állami 
tanterv ellenében a felekezeti iskoláknak kellett a gymnasium nemze
ties irányát ápolni, ma épen az államkormány viszi ebben a vezér
szerepet s állami tantervűnkben jutott a nemzeti szellem a legerőtelje
sebb kifejezésre. E  tanterv, melynek nemzeti elemeit Waldapfel 
kartársunk mélyreható tanulmánya után fölösleges volna részleteznem, 
megköveteli, hogy nemcsak azon tantárgyak, melyek a „magyar“ czímet 
viselik, hanem valamennyi gymnasiumi disciplina a nemzeti nevelés 
szolgálatában álljon, nemcsak a magyar nyelv és történelem tanára, 
hanem az egész tanári kar a nemzeti szellem szószólója s az egész 
gymnasium a nemzeti szellem melegágya legyen és valljuk be, hogy 
tantervűnk nemes intentióinak minden irányban való megvalósítása még 
sok tekintetben a jövő feladata. Hogy magyar nyelvi tanításunk ne- 
csak stilistikai, rhetorikai és poétikai oktatás legyen, mint a régi 
iskolában volt, hanem a tantervi utasítások szellemében nemzeti iro
dalmunk tartalmának feldolgozására fordítsuk a figyelmet; hogy a 
nemzeti irodalom anyagát a gymnasium I. osztályától kezdve a leg
felsőig fokozatosan oszszuk be, s hogy ez irodalmi fokozatok útján 
nemzetünk történelmi és culturalis fejlődését tüntessük fel: ez még jó 
részben megoldásra váró feladat. Hogy az idegen nyelvek tanításában ke
ressük a nemzeti kapcsolatokat, hogy a világtörténelem tanítása nemzeti 
fejlődésünk főbb mozzanataihoz fűződjék, hogy a földrajzi és termé
szettudományi oktatás kiváló feladatának tekintse hazánk természeti 
viszonyainak megismertetését, s hogy még a mathematika is, mint 
egykor a pietismus korában a bibliából vette egész példatárát, úgy a 
nemzeti érdekek szolgálatában gondot fordítson a magyar közgazdasági 
és statistikai viszonyokra: mindezek ma még oly szórványos jelensé
gek, hogy inkább csak közoktatásunk jövő irányát jelzik. Hogy tör
ténelmünk herosai, irodalmunk kiváló alakjai, hazánk megkapó táj
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képei az iskola szemléltető eszközei közt foglaljanak helyet, arra úgy
szólván csak az első lépést tettük meg s megvalósítása a jövő kor 
szerencséje leend.

De, hogy egészben tüntessem föl a magyar gymnasiumnak 
részemről contemplált jövendő irányát, gymnasiumi oktatásügyünknek 
még egy történeti tanúságát kell röviden érintenem. Abból a küzde
lemből, melylyel a gyakorlati élet realismusa Európa-szerte századokon 
át ostromolta a philologiai képzésre épített gymnasium falait, bőven 
kijutott a magyar gymnasiumnak is. Az a szellemi közösség, melyben 
a német egyetemeken képződő tanáraink a nyugati eszmékkel állottak, 
mihamar meghozta hazánkba is a korszellem fuvallatát s már a XVII. 
század közepén helyet foglaltak a reális tantárgyak egyes protestáns 
iskoláinkban. De főként a múlt század végén, midőn már a Ratio 
edicationis gyakorlati hasznosságuk szerint osztályozta a gymna
siumi tantárgyakat, indul meg hazánkban a realismus és humanismus- 
nak ama harcza, mely szünet nélkül folyt egészen a reáliskola újabb- 
kori megalkotásáig. E  harcz, mely a kath. iskolákat kisebb mértékben 
érintette —  miután a 2. Ratio educationisban hosszú időre kötelező 
hivatalos tantervet nyertek —  protestáns gymnasiumainkba századunk 
első felében nemcsak pezsgő életet hozott, nemcsak gyakori tanterv- 
változásokat idézett elő — a mint hol a realisták, hol a humanisták 
elvei kerekedtek felül — hanem a latin iskolákat lassanként átalakí
totta az általános műveltség iskoláivá. E  czélt látjuk kitűzve a 
gymnasium elé már a 48 előtt létesült tanügyi reformokban is, még 
inkább pedig a későbbi szervezésekben legújabb gymnasiumi tanter
vűnkig : s a gymnasium kiszélesbült czélja megkövetelte a múltban s 
megköveteli a jövőben, hogy a reáltudományok részére az általános 
műveltségnek megfelelő hely biztosíttassák tantervűnkben.

De az ismeretek végtelensége, melylyel az újkor gazdagította 
tudásunkat, s mely az általános műveltség tartalmát képezi, már-már 
veszélylyel fenyegette a gymnasium irányát és szellemét, sőt még job
ban fenyegeti a jövőben, ha a múlt tanulságait kellően íel nem hasz
náljuk. A múlt az élet realismusával szemben is megmentette a gym- 
nasiumot az ember eszményi törekvéseinek, a szaktudás ismerethal
mazával szemben is megtartotta az erkölcsi ember nevelő intézetének 
az által, hogy az ethikai nevelő eszközök uralmát mindvégig meg
őrizte, s a reáltudományokkal szemben a gymn. nevelés súlypontját 
mindenkor az irodalmi képzésre helyezte.

Az a törekvés, me'y nevelési rendszerünket az irodalmi tanul
mányok helyett a természettudományi képzésre, a lélek összhangzatos 
fejlesztése helyett az ismeretközlésre akarná fektetni, nemcsak a 
gymnasiumot vetkőztetné ki traditionális jelleméből, hanem egész 
világnézetünk megváltoztatásával úgyszólván az erkölcsi talajt ingatná 
meg nemzeti fejlődésünk alatt. Úgy, hogy ama kérdésre : lehet-e vagy 
szükséges-e a reáltudományokat gymnasiumunkban szélesebb körre
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terjeszteni, mint jelenlegi tantervűnk engedi, határozottan tagadólag kell 
válaszolnunk. Hazánk elsőrangú physikusai bevallják pl. hogy a physika 
mai anyagával és tudományos módszerével túlhaladja az általános művelt
ség követelményeit s szinte túltengés-számba megy a középiskolában.

De azért e tekintetben is van elég tennivalónk a jövőben; egy 
részről tantervűnk szellemének megvalósítása, más részről közép
iskolai nevelésünk két irányának egymáshoz közelebb hozása körül. 
Hogy tantervűnk intentiójától mennyire eltértünk, vagy legalább eléggé 
meg nem valósítottuk, mutatja földrajztanításunk, melynek eredménye 
—  ha még Frari követői nem vagyunk is — legtöbb intézetünkben 
a  legalacsonyabb igényeket sem elégíti ki. S annak a nagy tájékozat
lanságnak, melyet legalább részemről ez irányban ifjúságunknál tapasz
taltam, alig lehet más oka, mint hogy e tantárgyat, melyet az előtt a 
lelketlen adathalmaz bénított meg, ma egészen a természetrajzi 
oktatás hordozójává t e t t ük; pedig ez ellen tantervi utasításaink 
egyenesen tiltakoznak. Másfelől —  bár a reáliskola külön életének 
jogosultságát épen a reáltudományok szélesebb körű fölvétele adta 
meg s bár a korszellem, az élet a középiskolai nevelésnek e külön 
irányát ezután még jobban megköveteli — mindazáltal, a mennyire 
tantervűnk szellemének föláldozása nélkül tehetjük, a kétféle közép
iskola különbségeit e tanulmányi körben is kisebbítenünk kell. Ezt 
pedig nagyobb változtatás nélkül is megtehetjük, ha a görögpótló rajzot 
általános tantervűnkbe illesztjük, a chemiára akár ásványtani, növény- 
és állattani tanításunk körében, akár a mai physikai oktatás kereté
ben kissé több gondot fordítunk, s ha végül mathematikai tanításun
kat az ábrázoló mértan legszükségesebb elemeivel megtoldjuk.

Ily úton, ha az egységes középiskolát meg nem teremtjük is, de 
a műveltségnek oly közös elemeire építjük nevelési rendszerünket, a 
melyek — bárha a középiskola két ágában nem egyenlő terjedelemben 
fejtetnek és domboríttatnak is ki —  megnyugtatóig biztosítni fogják 
a középiskola nyújtotta nemzeti műveltség egységes szellemét. Ugyan
azért a dr. Kármán tételeinek kiegészítéséül a következő határozati 
javaslatot bátorkodom ajánlani a m. t. Szakosztály figyelmébe :

Határozati javaslat.
A magyar gymnasium történeti tanúságai: A gymn. nevelés 

súlypontja az irodalmi képzésre, még pedig egyfelől a class, iroda
lomra, mint egyetemes emberi alapra, másfelől a magyar irodalomra, 
mint a nemzeti öntudat és műveltség alapjára helyezendő; de e mel
lett a reáltudományoknak is az általános műveltségnek megfelelő hely 
biztosítandó a tantervben. Ebből folyólag a) a classikus irányú neve
lés egységét helyre kell állítani s a görögpótló tanfolyam nagy részét 
a közös tantervbe illeszteni; h) a nemzeti irányú nevelést szélesebb 
körben kell érvényre ju tta tn i; c) a reáltárgyak tantervét az általános 
műveltség közös alapjainak biztosítása végett a reáliskola tantervéhez 
közelebb kell hozni.

Dóczi Imre.
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A KÖZÉPISKOLAI FELÜGYELETRŐL.
Alexander Bernát előadása a II. országos és egyetemes tanügyi congressus 

XIV. szakosztályának 1896. júl. 4-én tartott ülésén.

A középiskolai felügyelet szükségességéről, feladatairól, jelen 
szervezetéről e körben nem kell bővebben szólanom. I tt mindnyájan 
tudjuk, hogy az államnak kötelessége meggyőződni róla, hogy iskolái 
megfelelnek-e feladatuknak, sőt ebbeli kötelességéről azon iskolákkal 
szemben sem mondhat le, melyeket nem ő állított és nem ő tart fenn. 
Ez az elv több ízben formuláztatik törvénykönyveinkben és az 1888 : 
XXX. t.-cz., valamint az ennek alapján kibocsátott szabályzatok és 
rendeletek egészben véve jó alapot szolgáltattak a felügyelet gyakor
lati keresztülvitelére. A következőkben nem is új felügyeleti rend
szerekről, még kevésbhé új elvekről lesz szó; mindössze egy elfogu
latlan, távolabbról álló szemlélő elmondja egyéni nézeteit az intézmény 
alakulásáról és néhány indítványt tesz az intézmény javítására. A köz- 
vetetlenül érdekeltek talán módot találnak majd gyakorlatibb részlet- 
kérdések megbeszélésére. Hogy az intézményről vannak elmondani 
valók, legjobban mutatja az a körülmény, hogy maguk az érdekeltek 
tűzték e szakosztály napirendjére.

A felügyelettel megbízott főigazgató első feladata ellenőrizni az 
iskolát mindazokból a szempontokból, melyeket az állami hatalom 
fontosaknak tart, főleg vájjon a tanítás mértéke és módja megfelel-e 
a követelményeknek és az iskolai élet belső és külső rendje olyan-e, 
hogy az iskola elérheti az elérhető czélokat. Ezek megfigyelése végett 
látogatja meg a főigazgató évközben az egyes iskolákat s ugyancsak 
ezek megítélésére szolgálhat neki alapot az érettségi vizsgálat, mely 
az iskolának mintegy végső eredményeit állítja szeme elé. Tudtommal 
főigazgatóink a legnagyobb buzgósággal végzik teendőiknek ezt a 
részét. Talán nincs középiskolája az országnak, melyet főigazgatója 
legalább egyszer az évben ne látogatna meg. És tudtommal nem 
panaszkodhatunk, hogy a főigazgatók általában abban a policziális 
szellemben fognák föl feladatukat, melyre az ellenőrzésnek tévesen 
értelmezett fogalma csábíthatná őket. Iskola ellenőrzése nem oly 
mathematikai feladat, mint teszem egy pénztáré. Az iskola a maga 
kötött rendje mellett is nagy tért enged az egyéniség szabadságának 
és kell is, hogy engedjen. Az iskolától nem kívánhatunk és nem 
szabad kívánnunk merev egyformaságot, a holt betűhöz való ragasz
kodást. Az iskola érzékeny organizmus, melynek vannak többé-kevésbbé 
súlyos betegségei; ezeket mindenek előtt föl kell ismerni, meg kell 
érteni és csak azután próbálhatjuk meg óvatosan, miképen gyógyítsuk 
Mit érne el az a főigazgató, a ki a tantervet is a maga kérdő pont
jaival akarná ellenőrizni ? A söpretlen folyosót és a kijavítatlan 
gyakorlatokat hamar észreveszi, az igaz; arról is meggyőződik, vájjon 
a szükséges quantumot elvégezte-e a ta n á r ; és biztosak lehetünk

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX. 3



34

benne, hogy ha ezekre helyezi a fősúlyt, hibát nem fog találni. De 
senki sem gyannsíthatja főigazgatóinkat, hogy ezekkel beérik. Ők — 
igen helyesen —  a fődolgot fürkészik: az iskola szellemét, van-e 
igazi iskolai élet benne, kötelességérzet a tanári testületben, tudomá
nyos szellem, egyetértő munkásság. Itt nem használnak sokat a kérdő
pontok, a főigazgatói szabályrendelet, ide finom tapintat kell, ember- 
ismeret, humanus gondolkodás, nem szólva a paedagogiai és szak
tudásról és arról a gyakorlati érzékről, mely nélkül emberi dolgokat 
intézni lehetetlen. Tisztelem, becsülöm a főigazgató ellenőrző feladatát, 
fontosnak, mellőzhetetlennek tartom, de ez ellenőrzés csak vastag 
kötelességmulasztást hárít el, csak a külső rendet óvja; igazi czélját 
csak akkor éri el, ha magasabbrendü tevékenységgé alakul át, eleven 
közreműködéssé válik az iskolai élet feladatainak megoldásában. A 
főigazgató nemesebb, felsőbb feladata, hogy baráti munkatársa legyen 
a tanári testületnek.

Az én ideális főigazgatóm, ’kinek képéhez azonban az egyes 
vonásokat hála istennek a valóságban találtam, a maga szaktudásával 
és paedagogiai tapasztalatával, emberies gondolkodásával és igazságos
ságával megérdemli és megszerzi a tanári kar tiszteletét, bizalmát és 
szeretetét. Ha ez az én főigazgatóm belép az iskolába, legfőbb fel
adatának tartja, hogy a tanárokat megismerje. Megfigyeli egyéniségü
ket, tudásukat, egész mivoltukat. Megtudja, mit várhat tőlük, mit 
követelhet rajtuk. Nyíltan beszél velük, négyszem közt, hogy bizal
mukat megnyerje, s hogy velük megismertesse magát is. Azt a meg
győződést kelti bennük, hogy igazában munkatársuknak tekinthetik, 
mert ideálja a jó  iskola, az a mi minden tisztességes tanár ideálja. 
Eszmecserébe bocsátkozik velük, tanul tőlük, hogy ők is tanuljanak 
tőle. így válik a fiatalok útmutatója, az öregek barátja és igazi baj
társa. így nyomja rá a maga szellemének bélyegét az iskolára. Nem 
olykép, hogy mintegy szellemi szolgaságba hajtja, hanem úgy, hogy 
eleven önálló organizmussá teszi, mely a maga egyénisége szerint él 
és fejlődik. A szellemi világ törvénye a sokféleség, a változatosság, 
a különbözőség. Ez a főigazgató nem veti meg az apróságokat, de 
nem felejti el mellettük a fődolgot. Az ilyen főigazgató tud buzdítani, 
lelkesíteni, javítani, mert tud vezetni. Ennek a főigazgatónak a jötté
től nem remegnek, hanem várva-várják. S az ilyen főigazgató szívesen 
megy a tanárok közé, mert nem lelketlen feladatot teljesít, hanem 
eleven és hasznos és érdekes munkásságát fejt ki, fejlődést indít meg 
s ebben találja örömét.

De nemcsak ezen a téren barátjuk, támogatójuk, vezérük a 
tanároknak, hanem egyebütt is. Ö a tanárok érdekeinek és érdemei
nek szószólója a kormány előtt. Sokszor panaszolták, hogy a kor
mánynál hiába keressük a tanári érdemeknek elismerését. Irodalmi 
érdemeket néha, kortesérdemeket mindig, tanári érdemeket a leg
ritkábban ismernek el, Mert nem kérdik az igazgatókat és főigazgató
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kát, vagy mert nem hallgatnak reájuk. Volt idő, mikor az a lelketlen 
felfogás uralkodott a ministeriumban, hogy a véglegesen kinevezett 
rendes tanárral nem kell többet törődni, az egyszersmindenkorra el 
van intézve. Ez volt a magyar tanárság megölő betűje. A főigazgató, 
mint a kormány közvetetten orgánuma, legyen a kormány szeme, 
melylyel minden érdemet, minden arravalóságot meglát. Több főigaz
gatótól tudom, hogy igazgatók kinevezésénél meg se kérdezték őket. 
Ezt lehetetlennek tartanám, ha absolut szavahihető férfiaktól nem 
tudnám. Nem akarom a protectio csábító thémáját variálni, csak azt 
a meggyőződésemet fejezem ki, hogy a mig az iskolaügy terén a 
protectiót lehetőleg szűk térre nem szorítjuk, nem segíthetünk rajta. 
A protectio a legmaróbb méreg, melylyel a magyar tanárságot ron
tották. A főigazgató van hivatva rá, hogy minden személyi kérdésben, 
de főleg az igazgatók megválasztásában a kormány tanácsadója legyen. 
Mert a főigazgató és az igazgató vezetik az iskolát. Ő tőlük függ 
minden. De csak ha az igazgató oly érdemes a maga tisztségére, mint 
a főigazgató a magáéra. A magyar tanár kitűnő anyag, mint a magyar 
ember minden téren, de vezetni kell a testületet, mint minden testü
letet a világon. Tudva van, hogy az egyesek lehetnek kitűnő emberek 
és rosszul vezetett testületben elzüllenek, elcsenevészednek, a legjobb 
esetben nem érvényesülhetnek. Minek mondjam tovább ? A rész
leteket, a példákat ebben a körben nem kell fölhoznom. Ezt itt 
jobban tudják, mint én. Vezessék a magyar tanárságot s kitűnő had
sereg lesz. A vezérek, a főigazgatók az igazgatókkal egyetértve és 
karöltve. Szörnyű elgondolni, hogy egy képviselő névjegye többet 
érjen, mint egy főigazgató okadatolt fölterjesztése, mely hosszú évek 
tapasztalatán nyugszik. Vagy pedig, hogy az a névjegy annyira elég 
legyen, hogy a főigazgatót meg se kérdezik.

Még egy kívánságom volna erre vonatkozólag. Oly fontosnak 
tartom a főigazgató paedagogiai szerepét, hogy a tanárvizsgálaton is 
befolyást kívánnék neki szerezni. Csak röviden jelezhetem ez alkalom
mal, hogy a tanárvizsgálat paedagogiai részét egyáltalán átalakítandó
nak tartom. A tanárjelölt paedagogiai képzettségét két vizsgálat útján 
tartom kipuhatolandónak. Legyen gyakorlati és elméleti paedagogiai 
vizsgálat. A gyakorlati vizsgálat történjék a tanterem ben; de nem 
mint hajdan haszontalan próbaelőadás útján, hanem a mely osztályt a 
a jelölt tanított és vezetett, azt mutassa be a vizsgálat alkalmával a 
vizsgáló bizottság előtt, melynek erre a czélra az illető tankerület 
főigazgatója is hivatalból tagja legyen. A jelölt töltse tehát a próba
évet valamely erre a czélra berendezett kolozsvári vagy budapesti 
középiskolában, vagy a gyakorló főgymnasiumban. De ezt nem fejtem 
ki tovább, csak jelzem, mily súlyt helyezek rá, hogy a főigazgató a 
tanárt pályája kezdetétől fogva megfigyelhesse, mily súlyt helyezek a 
főigazgató paedagogiai szerepére.

Mindezeknél fogva főfontosságú, hogy a főigazgató igazán az
H*
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iskolának és tanulmányainak élhessen. Mentsük őt fel a szellem- és 
iskolaölő bureaucrat]кus munkától. Dolgozószobája most lassan-lassan 
sok ügydarabbal dolgozó bureau-vá lesz. Yan írnoka, tollnoka, van 
irattára és van sok-sok actája. Fontoljuk meg, hogy átlag 17 iskolát 
kell évenként meglátogatnia. Ez legalább is öt havi munka. Október 
közepe előtt nem indulhat útra, karácsonyig van két hónapja, husvétig 
alig van három hónapja és május fele meg június az érettségivel 
telik el. A csekély időközökben alig győzi az administrativ munkát. 
Mikor dolgozzék? Hogyan tartson lépést szaktudományával és a 
paedagogia fejlődésével? Mikor elmélkedjék, mikor pihenjen? Mi 
laicusok ehhez persze nem értünk, de nekünk mégis úgy tetszik, 
hogy rendezett államnak, rendezett viszonyok közt, kész iskolákkal 
szemben, ez iskolák administratiója nem lehet oly bonyodalmas munka, 
hogy a ministeriumban is, a főigazgatói és igazgatói irodában is 
actát actára kelljen halmozni. Minek az a rémítő sok írás?  Ki olvassa? 
És a kik olvassák, mi hasznuk belőle ? Nem volna-e jobb, ha a kor
mány megbízhatik a főigazgatókban, a főigazgatók az igazgatókban, 
mindegyik megteszi a maga kötelességét és a dolgok jól mennek, 
mint ha az acta vándorol kézről-kézre és szinte gépiesen intéződik el ? 
Sejtem, hogy sehol a világon nem írnak annyi actát, mint nálunk. 
Jobbak-e azért iskoláink? Mindenütt szaporítani kell az írnokokat, 
most az igazgatók is kérnek Írnokot, nem lehet áldás ezen a sok 
íráson. Nem elrettentő példa-e a tanfelügyelőség ? S nem csábító 
példa-e a tandíjakra vonatkozó reform, mely egy csapással a főigaz
gatókat és a minísteriumet menti föl haszontalan munkától. A z  iskolá
kat a középpontból kell administrálni és lehetőleg békében hagyni 
A paedagogiai vezetés a főigazgató és igazgató tiszte és erre nekik 
módot és időt kell adni.

Még néhány következményére e fejtegetéseknek bátorkodom 
figyelmeztetni.

A  főigazgató csak úgy élhet nagy paedagogiai feladatának, ha 
először gyakorlatból ismeri a középiskolát, tehát előbb tanár vagy 
igazgató volt. Nem mondom, hogy kiváló egyetemi tanár nem válhatik 
be kitűnő főigazgatónak, de az ilyen kivételes eset csak a szabályt 
erősíti. Ez alkalommal kívánatosnak kell kimondanunk, hogy a fő
igazgató korpótlék dolgában mindenképen az egyetemi tanárral egy
forma elbánásban részesüljön.

Második követelményem kényesebb. Kívánatosnak tartom, hogy 
a  főigazgató, a mellett, hogy kiváló szakember valamely tárgyban, 
a középiskola egész tanítási terén otthonos legyen. Szakember legyen, 
mert csak a szakember lehet jó paedagogus; a paedagogiá'hoz csak 
a tudomány, valamely tudomány csarnokán át juthat az ember. Első 
a tudomány; azután jó a paedagogia. Még az egyoldalú szakemberis 
jobb, mint a semilyen szakember. De nagyon kívánatos, hogy a többi 
középiskolai tudományokban is bizonyos jártasságra tegyen szert. 
Hogyan ítélhessen különben saját eszével ?
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Tudom, hogy ennek a nehézségnek más megoldását is ajánlják, 
a főigazgatóságok kettéosztását, váltakozását stb. Egyik módozatba se 
tudnék belenyugodni. A középiskola nem szakiskola, nem humán és 
reálporczikákra osztható. A középiskola egységes iskola, melyben a 
fődolog, milyen szellem hatja át, mily szellemet áraszt tanítványaira. 
Ezt az egységes szellemű iskolát egységesen kell vezetni, nem pedig 
két főigazgató alá rendelni. A tankerűletnek csak egy főigazgatója 
lehet, ki nem mint policzista jelenik meg az iskolában, mert ez eset
ben lehetne őt minden harmadik vagy ötödik évben más kerületbe 
küldeni, hanem ki lassú ráhatással iparkodik javítani az állapotokat. 
Nem egy csapással igazodik el ő a kerületében és kerülete ő benne. 
Miért zavarnők őket szükségtelen változtatásokkal e fontos munkában ? 
Itt nincs más m ód: neki kell eligazódnia az összes iskolai tárgyak
ban, a mit már igazgató korában is némileg meg kell tennie. Ez nem 
zárja ki, hogy a kormány néha szakemberekkel ne vizsgáltassa meg 
valamely tárgy tanítását országszerte. De a főigazgató nem a tárgyak 
tanítását vizsgálja, hanem az intézeteket; érzéke van a jó tanítás 
iránt, mert szakember; eligazodhatik minden tárgyban, mert bizonyos 
fokig megtanulta és jártas benne; ezzel emberileg eleget tehet nagy 
és szép feladatának.

Az autonom felekezetek középiskoláinak a főigazgatóhoz való 
viszonyáról kevés mondani valóm van. Az 1883 : XXX. t.-cz., mely
nek rendelkezéseit megbolygatni nem szabad, de véleményem szerint 
nem is szükséges, rendezte az idevágó viszonyokat. A gyakorlat, mely 
ennek alapján kifejlődött, megnyugtató. Kívánatosnak látszik, hogy a 
kormány a maga felügyeleti jogát az autonom intézetekben minden
kor az illető kerület főigazgatójával gyakoroltassa, a mi most tényleg 
igy történik is. Egyébként se panaszkodhatunk a magyarajlm autonom 
iskolákra. A nem-magyarajkúak állapotait nem ismerem. Ha ezekben 
a hazafias szellem ápolása körül nincsen h ib a : akkor paedagogiai 
ellenőrzésükről és vezetésükről könnyű szívvel lemondunk. Ezek után 
a következő tételeket ajánlom elfogadásra.

Határozati javaslat.
1. A középiskolai felügyeletben —  mint egyébként az iskola- 

ügy minden ágában —  a bürokratikus merevség kerülendő. A főigaz
gató a középiskola tanári testületével közvetlen szellemi munkatárs 
viszonyában álljon. E  czélból a főigazgató mentői kevesebb administrativ 
irásmunkákkal terhelendő. A főigazgató ideje és ereje javát az iskolai 
élet közvetlen megfigyelésével és irányzásával töltse.

2. Ebből következik hogy a személyi viszonyok intézésénél, 
főleg pedig középiskolai igazgatók kinevezésénél, véleménye meghall
gatandó.

3. Kívánatos, hogy a középiskolai életet közvetlenül ismerje; 
azaz hogy a főigazgatók rendszerint a tanárok vagy igazgatók köré
ből neveztessenek ki.
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4. Kívánatos, hogy az újjá szervezendő tanári vizsgálaton a fő
igazgatók mint rendes vizsgáló bizottsági tagok a paedagógiai vizsgá
latokon részt vegyenek.

5. Szükséges, hogy a főigazgató a középiskolai tananyag egész 
körében megfelelő jártassággal bírjon.

6. A felügyelet csak egységes lehet, azaz minden tankerületben 
csak egy főigazgató működhetik sikeresen. Időről-időre azonban egyes 
szakemberek is kiküldendők az iskolai tanítás egyes ágainak meg
vizsgálására.

7. Az autonom középiskolák, törvényeink erre vonatkozó intézke
déseinek körén belül, az illető kerületi főigazgató hatáskörébe tartoznak.

AZ 1897. ÉVI ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS.

A jövő évi költségvetés középiskolai részének főbb adatait a 
következőkben ismertetjük.

Az első, a mi a kölségvetésből kitűnik, hogy az állami közép
iskolai ügy inkább extensiv mint intensiv fog fejlődni a jövő eszten
dőben. Az egész középiskolai költség 127.749 frtnyi tekintélyes ösz- 
szeggel emelkedik ugyan, ámde ez összeg javarészt a fejlődésben lévő 
s még öt új középiskola szükségleteire kell.

A  bpesti V. kér. kir. kaik. főgymnasiumot államosítják; továbbá 
jövő tanévvel Deésen, Szegeden és Temesváron új állami gymnasiumot 
állítanak, Ungváron pedig új alreáliskolát.

Ehhez képest az állami tanárság létszáma emelkedik 54-el, de 
az előléptetési viszonyok nem javulnak. Ebben a tekintetben az új 
költségvetés egészen az előzők nyomdokain halad, sőt a közelmúlt 
biztató jele után még az évenként ismétlődőknél is keserűbb csalódást 
hoz számunkra. A fokozatok arányszáma marad a régi. Nemcsak, hogy 
egyetlen igazgató sincs 2000-esnél magasabb fokozatban s egyetlen 
tanár sem az 1800 frtosban: hanem marad pontosan egyharmadrész 
a VII., illetve V ili. fizetési osztályban. Nem közeledünk sem a törvény 
végleges végrehajtása felé, sem a törvényalkotáskor kapott ministeri 
ígéret fe lé ; hogy quinquenniumunk tarthatatlan rendszeréről ne is 
szóljunk.

Sőt ha a számok titkát bontogatni kezdjük, inkább hanyatlást 
tapasztalunk, semmint haladást. Az előző években legalább néhány 
tanárnak volt kilátása magasabb fizetési fokozatba jutni, az idén az 
is elesik. Mert igaz ugyan, hogy az 1600 frtos állások száma 17-el 
s az 1400 frtosoké 2-vel szaporodik, de a valóságban ez még sem 
jelent előléptetést talán senkire, talán csak két-három tanárra nézve. 
A  magasabb fizetésű állások szaporodása csak látszólagos s csak azt 
tévesztheti meg, ki a viszonyokkal ismeretlen. A dolog a valóságban
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úgy áll, hogy ezek a magasabb helyek már le vannak foglalva. A 
bpesti Y. kér. kir. kath. főgymnasium államosításával ugyanis 15 olyan 
tanár jön át az állami budget terhére, a kik mindnyájan benn vannak 
már a VIII. osztályban, csakhogy eddig más statusban szerepeltek. 
Sőt 14-en már 1600 frtos helyeket foglalnak le !

íme tehát abból 101.049 frtnyi emelkedésből (gymnasiumoknál 
84.556 frt, reáliskoláknál 16.493 frt), a mivel személyi járandóságok 
emelkednek, oda zsugorodunk, hogy 54-es létszám-emelkedéssel szemben 
az 1600 frtos állások száma a valóságban 3-m al, az 1400 frtosoké 
egyetlen-egy gyei fog emelkedni !

Az igazgatói status épen semmi előléptetésre sem számíthat. 
Hiszen a VII. osztályú állások száma szaporodik ugyan egygyel, de 
az államosítandó budapesti iskola igazgatója szintén benn van már a 
VII. osztályban. Sovány vigasztalás lehet az igazgatóknak, hogy nem 
állanak különben a főigazgatók sem, a kik közül szintén csak 2 van 
a magasabb és 10 az alacsonyabb fokozatban, holott más statusokban 
legalább a VI. osztálytól fölfelé végre van már hajtva a törvény !

Az 1300 frtos tanári állások száma 18-czal emelkedik ugyan, 
de ebből öt helyet már szintén lefoglaltak a nagy-kikindaiak, a kik 
első állami kineveztetésükkel mindjárt a második fizetési fokozatba 
jutottak.

A költségvetés személyzeti számadatai így állanak:

Igazgatók :
2000 frtos gymnasiumi 9, reáliskolai 8 
1600 „ „ 17, 18

Tanárok.
1600 frtos gymnasiumi 36, reáliskolai 41
1400 Я r> 61, *  62
1300 n 7) 95, »  ю з

1200 n 75 95, „ 102
Egyebekben a költségvetés adatai az ideiek; csak a tornatanárok 

vannak arányosan beosztva a X. osztály három fokozatába, ezzel 
rájok nézve végre lévén hajtva a törvény. Már tudniillik a 28 
gymnasiumban és 25 reáliskolában rendszeresített 14 állásra nézve. 
S másik kis változás, hogy a gymnasiumoknál jutalmakra az idei 
500 frt helyett 800 frt szerepel, a mi a tanári létszám 47-es emel
kedésével van indokolva.

Nincs épen semmi változás az állami felsőbb leányiskoláknál 
sem a VIII. és IX. osztályra nézve. Maradtak az idei számadatok. 
Csak a X. és XI. osztályú tanítónők és segédtanítónők érdekében 
hajtatott végre a törvény.

A  nem állami középiskolák segélyezése ezúttal is örvendetesen 
halad a fejlődés útján. 1897-ben (54.400 frtos emelkedéssel) összesen 
458.100 frt fog már e czélra szolgálni. S ez az összeg így oszlik e l :
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frt
1. Aradi főgymnasiumnak.....................................................................  10.000
2. Bonyhádi ág. hitv. ev. gymnasiumnak........................................... 3.000
3. Brassói kath. főgymnasiumnak........................................................  9.000
4. Budapesti ág. hitv. ev. főgymnasiumnak........................................  9.000
5. Budapesti ev. ref. főgymnasiumnak.....................................    10.000
6. Csiksomlyói kath. főgymnasiumnak . . . .  ....................................... 5.000
7. Csurgói ev. ref. főgymnasiumnak....................................................  12.000
8. Eperjesi ág. hitv. ev. főgymnasiumnak..........................................  13.000
9. Esztergomi községi reáliskolának....................................................  ‘2.000

10. Félegyházi kath. főgymnasiumnak..................................................  7.000
11. Gyulafehérvári kath. főgymnasiumnak............................................  10.000
12. Hódmezővásárhelyi ev. ref. főgymnasiumnak.......................  . . .  13.000
13. Iglói ág. hitv. ev. főgymnasiumnak................................................  9.000
14. Keszthelyi kath. főgymnasiumnak..................................................  7.300
15. Kisújszállási ev. ref. főgymnasiumnak............................................  11.000
16. Kolozsvári unitárius főgymnasiumnak............................................  11.000
17. Máramarosszigeti ev. ref. főgymnasiumnak................................... 12.000
18. Mezőtúri ev. ref. főgymnasiumnak..................................................  5.000
19. Miskolczi ev. ref. főgymnasiumnak................................................  11.000
20. Nagykőrösi ev. ref. főgymnasiumnak............................................  6.000
21. Nyíregyházi ág. hitv. ev. főgymnasiumnak .................................  13.000
22. Pápai ev. ref. főgymnasiumnak......................................................  16.000
23. Pozsonyi ág. hitv. ev. főgymnasiumnak......................................... 16.000
24. Rimaszombati prot. főgymnasiumnak............................................  13.000
25. Rozsnyói ág. hitv. ev. főgymnasiumnak........................................  13.000
26. Rózsahegyi kath. főgymnasiumnak..................................................  11.000
27. Selmeczbányai ág. hitv. ev. főgymnasiumnak............................... 13.000
28. Szepsiszentgyörgyi ev. ref. főgymnasiumnak.................................  13.000
29. Soproni ág. hitv. ev. főgymnasiumnak..........................................  11.400
30. Sümegi községi reáliskolának.......................................................... 4.000
31. Szarvasi ág. hitv. ev. főgymnasiumnak........................................... 14.000
32. Szászvárosi ev. ref. főgymnasiumnak............................................  10.000
33. Szatmári ev. ref. főgymnasiumnak..................................................  10.000
34. Szegedi kath. főgymnasiumnak........................................................  7.000
35. Székelyudvarhelyi kath. főgymnasiumnak..................................... 6.000
36. Székelyudvarhelyi ev. ref. főgymnasiumnak...................................  7.000
37. Újverbászi községi gymnasiumnak..................................................  3.0000
38. Vágújhelyi községi reáliskolának......................................................  2.4000
39. Zilahi ev. ref. főgymnasiumnak......................................................  13.0CO
40. Felekezeti, törvényhatósági és községi oly középiskolák ideiglenes

segélyezésére, melyekkel a végleges szerződés még nem volt meg
köthető ................................................................................................  23.000

41. Országos nyugdíjszervezetbe eddig nem tartozott iskolák nyugdíj-
intézete szám ára........................................ *....................................  60.000

42. Felekezeti stb. középiskoláknál működő hitoktatók díjazására... 4.000
Összesen... 458.100

Egyéb segélyezések: frt
1. A budapesti VII. kér. gymnasium mellett szervezett horvát inter-

nátus fentartási költségeire.............................................................. 8.600
2. Székely-udvarhelyi állami főreáliskolai internátus fentartási költ

ségeire ................................................................................................. 2.500
3. A dévai állami főreáliskolai internátus fentartási költségeire. . . .  2.500
4. Egyéb internatusok, valamint alumneumok és convictusok segé

lyezésére .............................................................................................. 800
Összes kiadás... 14.400



Beruházások czímén a középiskolák érdekében következő tételek 
szerepelnek:

frt
A budapesti VIII. kér. gymnasium ideiglenes elhelyezésére (átalakítás

és bútorozás)..................................................................................... 3.000
A budapesti VI. kér. áll. reáliskola bebutorzására és felszerelésére . 3.000
Állami középiskolák tanszerbeli alapfelszerelésére............................... 10.000
Állami középiskolák butorbeli felszerelésének pótlására.....................  6.000
A gyó'ri főreáliskola illemhelyeinek vízvezetékkel való ellátására . .. 2.000
A budapesti I. kerüleii gymnasium telkére és épületére szükséges

összegből 1897. évben beruházandó 2. részlet...............................  180.000
A budapesti VIII. kér. gymnasium telkére, épületére és belső fel

szerelésére a város által fizetendő összegen felül szükséges
388.875 írtból a 4. és utolsó részlet..............................................  40.875

A nagyszebeni főgymn. telkére és épületére szükséges 255.000 írtból
5. részlet................................. .........................................................  75.000

A szegszárdi gymnasium épületére szükséges 140.C00 írtból a város 
által fedezendő 90.000 írton felül kölcsön útján beszerzendő
2. részlet 25.000 frt összesen............................................................ 26.000

A budapesti VI. kér. reáliskola telke és épületére............................... 120.000
Az egri reáliskola épületének kibővítésére szükséges 80.000 írtból a

város által fedezendő összegen felül kölcsön ú tján .....................  40.000
A lőcsei reáliskola épületére a város által fedezendő 50.000 frt és

kölcsön útján beruházandó 80.000 frt.............................................  130.000
A dévai főreáliskola és internátus épületének kibővítésére...............  15.000
A nagykállói reáliskola épületének átalakítására és tornacsarnoká

nak építésére........................................................................   11.000
A szamosújvári főgymnasium épületére és belső felszerelésére........ 85.000
A temesvári áll. gymnasium épületére szükséges 200.000 írtból a

város által fedezendő ...........................    50.000
A kolozsvári állami felsőbb leányiskola telkére és épületére szüksé

ges 120.000 frtból a város által fedezendő 20.000 írton felül
beruházandó 2. részlet...................................................................  70.000

A szegedi áll. felsőbb leányiskola épületére szükséges 190.000 frtból
a város által fedezendő összegen felül..............................................  140.000

A mezőtúri áll. felsőbb leányiskola épületére a város által fedezendő 20.000

ISMERTETÉSEK.

Ókori hitéleti és művészeti régiségek képgyűjteménye. Irta 
Polgár György. 715 ábrával. Negyedrét alakban 206 1. Miskolcz, 
A szerző sajátja (Lővy J. fia bizománya) Ára 1 frt 40 kr.

Bodiss Jusztin tagtársunk Közlönyünkben már jelezte e könyv megje
lenését ezelőtt néhány héttel egy mű ismertetésénél, mely alkalommal a 
históriai és irodalmi oktatást szemléltető segédkönyvek repertóriumát is kö
zölte azzal a megjegyzéssel, hogy Polgár műve hivatva van e tekintetben 
hézagot pótolni. Örömmel jelezzük, hogy a prognostikon nézetünk szerint 
teljesen bevált, a mennyiben a szerző oly munkával gyarapította szemléltető 
oktatásunk nem nagy számú segédkönyveit, milyen munkának eddig nagy 
hiányát éreztük. Azért bátorkodunk ezen érdemes műre kartársaink figyelmét 
fölhívni.
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Feltétlenül igaza van a szerzőnek (Előszó), hogy a szemléltetés igazi 
czélja csak úgy lesz elérve, ha minden egyes tanulónak kezében egy, az 
irodalom és történelem s ezek körében a mythologia, só't a görögpótló tár
gyak s a rajz tanulásánál is nélkülözhetetlen szemléltető könyv lesz * Tény, 
hogy a képek egyszeri bemutatása csak mulékony hatású, Arra kell töreked
nünk, hogy a tanítás benyomásait lehetőleg állandósítsuk, mire főleg az 
abstractabb jellegű irodalmi és történeti tanításnál szükségünk van. A jelen 
mű e czél elérését tetemesen megkönnyíti, a mint tartalmából meggyőződ
tünk. Az 1—25. lap a hitéleti és a művészettörténeti képek rövid magyará
zatát tartalmazza a történelmi könyvek szokott sorrendjében (Egyptom, 
Chaldaea, Babylonia, Assyria, India, Palestina, Phoenicia, végre görög-római 
cultus). E szakasz mindössze 290 ábrát foglal magában. E csoportban a 
tanuló mindazt találja, a mi a régiek vallási functióira vonatkozik, tehát pl. 
az istenek, a hősmondák, áldozatok képeit; áldozati eszközökre, papi testü
letekre, a cultussal összefüggő circusi és gladiatori játékokra vonatkozó 
ábrákat (venatiók, naumachiák stb.). Ugyané csoport tartalmazza a görög és 
római színi játékok körébe tartozó illustratiókat (a fontosabb színházak 
alaprajzzal, szinész-kosztümok, egyes jelenetek a tragikus költőkből, valamint 
az attikai comoedia néhány termékéből, de Terentiusból is, színházjegyek stb.).

Még ennél is gazdagabb a második, a művészettörténeti régiségekre 
vonatkozó szakasz, mely 425 sikerült ábrán a fenti sorrendben bemutatja 
az ókori népek műremekeit, kezdve a praehistoricus kor emlékein egészen a 
görög-római művészet fénykoráig. Terünk nem engedi, hogy valamennyi 
képről referáljunk, vagy csak azokat elő is soroljuk, csak nagyjában említjük 
fel őket. A történelem előtti kor emlékeit 89 képen mutatja be a szerző, 
úgy a kő-, mint a fémkorszakból. Az utóbbi korszak emlékei közt néhány 
magyarországi eredetű is van. Egyptom 23 ábrával szerepel (pyramisok. 
sziklasírok, templomok, szobrászati emlékek); a többi keleti népekre 25 
ábra vonatkozik. Ezen képek közt akadnak olyanok is, melyek könyveinkben 
gyéren láthatók, pl. az ipszambuli sziklatemplom, a iuxori templom főbejá
rata (restaurálva), a khorszabadi palota, Xerxes palotája, síremlék Amrith 
mellett, phoeniciai ezüstcsésze, stb. A görög-római művészetet 321 ábrában 
mutatja be a szerző. Csak néhány feltűnőbb ábrát említünk meg, ilyenek: 
a mykenei oroszlánkapu, a mykenei sírokban talált aranytárgyak ; a görög 
templomépítés rendszerei számos detail képekben vannak bemutatva (ilyen 
pl. a 429. sz. dór templom belseje, Zeus olympiai temploma 5 képben van 
ábrázolva — alaprajz-, kereszt-, hossz-metszet stb.); következnek a többi 
fontosabb görög templomok szép és tiszta kidolgozásban. A római építészet 
emlékei közt feltűnik pl. az Aqua Claudia. Venus és Róma templomának 
keresztmetszete, a Pantheon belseje, a Colosseum, a Circus Maximus, 
Diocletianus fürdőjének terme (Santa Maria degli Angeli), a diadalívek, a 
Pont du Gard Nimes mellett; a római fórum romjait két nagy ábrában mu
tatja be a szerző stb. A görög szobrászat archaikus korszaka szépszámú 
képekkel van képviselve, ennél természetesen gazdagabb a classikus kor; 
alig van számbavehető remekmű, melynek képét itt nem találnék. Haszna- 
vehetők a római császárok, és egyéb hires férfiak képei is. Végül megemlí- 
tendők a görög-római festészeti műremekek reproductiói is, (falfestmények, 
mozaikok stb.).

Mindent összevéve, úgy látjuk, hogy a szerző ezt az újabb művét 
ugyanazzal a lelkiismeretes gonddal állította ki. minővel többi isk. kéziköny
veit (Kis Livius 2 köt., Görög nyelvkönyv stb.), csakhogy egy ilyen atlasz
szerű classikus képeskönyv összeállítása sokkal nagyobb fáradsággal jár, 
mint egy egyszerű tankönyv szerkesztése. Hiszen tudjuk, milyen nehézségekbe

* Jó hasznát vehetik majd a könyvnek — melyet alább ismertetünk 
— tanárjelöltjeink is.
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ütközik az illustratiók beszerzése, no meg mekkora költséggel jár egy 
ilyen vállalat. * Anyagi javakban nem nagyon dúskáló tanári köreinkben 
bizony nem egyhamar akad, a ki fejét ilyesmire adná. Kívánjuk, hogy az 
érdemes szerző a mű kelendőségében, (melyre a könyv feltűnő olcsó ára 
miatt is rászolgált) buzdítást és bátorítást találjon a II. kötet kiadására, 
mely az Előszó szerint az állami és mapáwrégiségek képgyűjteményét fogja 
tartalmazni. xy.

EGY KIS DERENGÉS KASSA FELŐL.
(Alkalmi tudósítónktól.)

Wlassics Gyula minister szeptember 6. és 6-án Kassán volt, a hol a 
dóm felszentelési ünnepélyén a kormányt képviselte. Ez idő alatt meglátogatta 
a kassai iskolákat is. Úgy e látogatásai közben, valamint a tanférfiak tisz
telgése alkalmával annyi meleg jóindulatot tapasztaltak a tanárok a minister 
részéről s nyilatkozataiban annyi szeretet s oly igazi együttérzés nyilatkozott 
a tanárság érdekei iránt, mely a kassai tanárokat elragadta s azt a komoly 
meggyőződést érlelte meg bennük, hogy ez a ministerünk igazán szivén viseli 
a középiskolai tanárság sorsát s érdekeiért tenni nemcsak akar, de fog is.

Bizonyára széles érdeklődést, örömöt s biztató reményt fog kelteni a 
középiskolai tanárság körében széles ez országban mindenütt azon válasza, 
melyet a kassai tanári kör tisztelgése alkalmából, az elnök üdvözlő beszédére 
adott, mert ebben a válaszban nagy erkölcsi elismerés foglaltatik a közép
iskolai tanárság számára s azon megnyugtató reményt meríthetjük belőle, 
hogy Wlassics minister társadalmi s anyagi állásunkra vonatkozólag aspira- 
tióinkat meg fogja valósítani Gerevich Emil dr. elnök üdvözlő beszéde, 
melylyel a középiskolai tanárságot a minister jóindulatába ajánlotta így 
hangzott:

«Nagyméltóságú Minister Úr!
Kegyelmes Urunk !

Engedje meg Nagyméltóságod, hogy a kassai középiskolai tanári kör 
is kifejezhesse Excellentiádnak hódolatát.

Nagyméltóságodnak nemzeti kultúránk mezején bástyákat teremtő ha
talmas működése lelkes visszhangot kelt széles ez országban mindenütt; de 
leglelkesebbet a magyar középiskolai tanárság kebelében, mert e testület 
magasztos hivatásának ideálját is tiszteli Nagyméltóságodban.

De a hála érzelmei is fűznek bennünket Nagyméltóságodhoz, mert 
érezzük és tudjuk, hogy a középiskolai tanárságnak nincs igazabb és jobb 
barátja Excellentiádnál. Hisz Nagy méltóságod volt az első, kinek nemcsak 
elég bölcsessége, de elég bátorsága is volt, társadalmunk beteges áramlatával 
szemben, a nyugati nemzetek méltányló álláspontjából bírálva a középiskolai 
tanárságnak hivatását, ministeri magas állásából is hangosan hirdetni s nyíltan 
elismerni társadalmi és anyagi aspiratióink jogosultságát. Hálásan köszönjük ezt 
Excellentiádnak ez úttal is, mert ebben jobb jövőnk hajnalát látjuk derengeni.

Excellentiád magas jóindulata csak fokozni fogja munkakedvünket, 
hogy szép, magasztos, de nehéz pályánkon még hívebben, még odaadóbban, 
még lelkesebben szolgálhassuk nemzeti culturánk szent ügyét.

Ez Ígéret kapcsán ajánljuk magunkat s a magyar középiskolai tanár
ság összességét Excellentiád magas kegyébe s további jóindulatába s kérjük

* A duczok Weinwurm műintézetében készültek. A képek mind — 
talán 1—2 kivételével — tiszták és csinosak. Ethikai tekintetben is olyanok, 
hogy bátran adhatók leányok kezébe is.
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a Mindenhatót, hogy Nagyméltóságodat nemzeti culturánk dicsó'ségére s 
nekünk, tanároknak, büszkeségünkre, sokáig, boldogul, nagyon boldogul 
éltesse!»

A ministernek e beszédre adott válasza a lehető' legkellemesebben 
hatott a tisztelgő küldöttség tagjaira. «Igaza van szónokuknak — úgymond — 
mikor a középiskolai tanárság barátjának apostrophál engem, mert igazán 
az vagyok egész lelkembó'l. Én a legnagyobb mértékben méltányolom azt a 
fontos hivatást, melyet a középiskolai tanárság a nemzeti cultu/ra szolgá
latában betölt; ezért kötelességemnek tartottam a múltban s kötelességemnek 
fogom tartani a jövőben is a tanárság társadalmi és anyagi érdekeit istápolni, 
mert meg vagyok győződve, hogy ezzel együtt szolgálom a tanárság ügyét a 
nemzeti cultura ügyével.

Kötelességünk a társadalmat rászoktatni arra, hogy az eddiginél 
nagyobb mértékben méltányolja azt a fontos munkát, melyet a középiskolai 
tanárság végez s ennek utánna jobban is becsülje meg a tanügy ezen 
munkásait. Én örömmel fogok ezután is ebben az irányban működni. Tudom, 
hogy a középiskolai tanárság anyagi ellátás tekintetében sincs ott, a hol 
lennie kellene; de hiszem s remélem, hogy a helyzetet itt is fokozatosan 
fogjuk javíthatni. Legyenek meggyőződve, hogy én egy alkalmat sem fogok 
elszalasztani, hogy a középiskolai tanárság érdekeit előbbre vigyem.»

Ilyen s ehhez hasonló jóindulatú nyilatkozatokat hallottunk a minis- 
tértől azon válaszban is, melyet Szieber főigazgató beszédjére adott, ki a 
kassai középiskolák tisztelgő küldöttségét vezette.

Közöljük e biztató jeleket kartársainkkal, hogy reményeinket éleszszük ; 
mert a tanárság körében már általánosan mutatkozó lehangoltság s csügge- 
dés mellett, a helyzetünk javulására vonatkozó biztató jelek mindenesetre 
jótékonyan hatnak mindannyiunkra

I R A T T Á R .

SZABÁLYZAT
a tankönyvek megbirálása, engedélyezése és használatba vétele tárgyában.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a rendelkezése és vezetése 
alatt álló tanintézetek tankönyveinek és segédkönyveinek bírálata engedélyezése 
és használatba vétele tárgyában az alábbi szabályzatot bocsátotta ki, a mely 
az 1896/97-ik tanévvel, azaz: f. évi szeptember 1-én lép életbe. A szabályzat 
szövege a következő:

1. §•
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister rendelkezése és vezetése 

alatt álló összes tanintézetekben tankönyvül vagy segédkönyvül csupán a 
minister által e czélra engedélyezett könyv használható.

2- §■
Az engedélyezés általános, azaz valamennyi egynemű tanintézetre vo

natkozik. Részleges engedélyezésnek csak akkor van helye, ha a tankönyv 
vagy segédkönyv bizonyos vidékek különleges igényeinek kíván szolgálni.

3. §■
Bizonyos iskolákra engedélyezett könyv másféle iskolákban csak akkor 

használható, ha ezek számára is engedélyeztetett. Az ily engedélyezést külön 
kell kérelmezni a vallás- és közoktatásügyi ministertől.

r
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4. §.
Tankönyvnek vagy segédkönyvnek iskolai használatra való engedélye

zését a szerző vagy jogutódja a vallás- és közoktatásügyi ministerhez felter- 
tesztett folyamodványban kéri, melyhez a könyv öt példánya, a bírálati díj 
lefizetését igazoló adóhivatali nyugtatvány és (új könyvnél) a szerző szakje
lentése csatolandó. E jelentésben a szerző kifejti: a) hogy miféle iskolák 
számára írta könyvét, V) véleménye szerint melyek a könyv előnyei a már 
engedélyezett, azonos rendeltetésű könyvekkel szemben? — Csak oly könyv 
jerjeszthető fel, mely legalább egy osztálynak egy-egy tantárgyból teljes 
anyagát foglalja magában.

5. §■
A bírálati díj elemi népiskola számára készült új könyvnél 40 frt, más 

iskolának szánt új könyvnél 60 frt. A birálati díjból 30 frt, illetőleg 50 frt a 
bírálót illeti meg ; a (fenmaradó összeg a bírálatok nyomtatási költségeinek 
fedezésére, esetleg a birálati díjak pótlására szolgál. Ha a könyv az iskolák 
bizonyos fajára már engedélyezve van, másféle iskolákra való engedélyezés 
alkalmából a fenti összeg fele (20, illetőleg 30 frt) fizetendő, mely a bírá
lót illeti.

Jegyzet: A kereskedő és iparos tanoncziskolák tankönyveinek bírála
tát az illető szabályzat rendelkezései szerint a m. kir. kereskedelmi minister 
hatósága alatt álló iparoktatási tanács végzi.

6 .  § .

A minister a benyújtott könyvet a szerző jelentésével együtt egy szak
férfiúnak küldi meg, a ki vizsgálata tárgyává teszi, hogy a könyv a) nem 
tartalmaz-e állam- vagy alkotmányellenes, illetőleg a valláserkölcsi nevelés 
szellemébe ütköző tanokat, részleteket vagy kifejezéseket? b) megfelel-e az 
iskola tantervének? c) megfelel-e a tudomány, módszer, előadás és terjedelem 
tekintetében az iskola követelményeinek? d) nyelvi tekintetben nem esik-e 
kifogás alá? e) mutat-e és mennyiben haladást az azonos rendeltetésű, már 
engedélyezett tankönyvekkel szemben ? f) megfelel-e kiállítás és ár szempont
jából a követelményeknek.

A bíráló e vizsgálat alapján a megjelölt pontokra terjedő beható jelen
tést és határozott javaslatot tesz, hogy a könyv engedélyezendő-e vagy sem ?

7. §.
Ha a minister a bírálatot elfogadja, kedvező javaslat esetén engedé

lyezi a könyvet ; kedvezőtlen javaslat esetén azonban a bírálatot netáni 
ellenészrevételek megtétele végett megküldi a szerzőnek, ennek ellenészrevé
teleit közli a bírálóval s ez utóbbinak újabb nyilatkozata után dönt, esetleg 
döntés előtt még egy második szakférfiú véleményét is meghallgatja.

Ha a minister a bírálatot további intézkedés alapjául el nem fogadja, 
a könyvre nézve a fenti módozatok mellett új bíráló eljárást indít meg s 
ennek befejezésével intézkedik.

8 .  § •

A minister a tankönyvre vagy segédkönyvre vonatkozó határozatát 
minden esetben közzéteszi a «Hivatalos Közlönyében, utalva a bírálónak 
neve aláírásával ellátott bírálatra, illetőleg bírálatokra és ellenészrevételekre, 
melyek vagy a «Hivatalos Közlöny »-ben. vagy valamely tudományos folyó
iratban tétetnek közzé.

9. §.
Engedélyezett könyvnek új kiadása is benyújtandó megbirálás és enge

délyezés végett. Az új kiadásokról szóló bírálatokat a minister közli a könyv 
szerzőjével, de nem nyomatja ki. Új kiadás birálati díja elemi népiskolai
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könyveknél 15, más iskola számára írt könyvnél 25 írt, mely összeg a 
birálót illeti.

10. §.
Segédkönyv az elemi népiskolák körében csupán a tanítók (nem a 

tanulók) számára engedélyezhető. A többi tanintézetben a tanulók számára 
csak oly munka engedélyezhető segédkönyvül, mely az iskolai oktatással 
szorosabb kapcsolatban van, de az osztály tananyagát nem tartalmazza rend
szeres földolgozásban.

11.  § •

A használatba vételkor való könnyebb nyilvántartás czéljából a minis
ter az engedélyezett tankönyvek és segédkönyvek összefoglaló jegyzékeit 
időről-időre szintén közzéteszi, és pedig iskolák szerint csoportosítva.

12.  § .

A ministernek joga van időnként az engedélyezett tan- és segédköny
veket szakcsoportoktok szerint fölülvizsgáltatni, a tudomány vagy a tanterv 
szempontjából elavult, illetőleg meghaladott tan- vagy segédkönyvek kiselej
tezése végett. Ily felülvizsgálatnak különösen tantervi változáskor van helye.

A felülvizsgálat olyképen történik, hogy az ugyanazon szakmához 
tartozó könyvek felülvizsgálói a nekik kiosztott könyvekről közös tanácsko
zás alapján összefoglaló jelentést és javaslatot tesznek a ministernek, ki azt 
hivatalosan közzéteszi. Kedvezőtlen javaslat esetén a minister intézkedés 
előtt a szerző ellenészrevételeit is meghallgathatja. A felülvizsgálok külön 
megállapított jutalomdíjban részesülnek.

13. §.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelkezése és vezetése alatt 

álló elemi népiskolákban, úgyszintén kereskedő- és iparos tanoncziskolákban 
a tanítókkal vagy tanító-testületekkel egyetértőleg az iskolaszékek és gond
nokságok (Budapesten a székes főváros tanácsa), valamennyi többi taninté
zetben a tanító- és tanári testületek állapítják meg a jövő tanévben haszná
landó tankönyvek és segédkönyvek jegyzékét, az engedélyezett könyvek sorá
ból azokat választva, melyeket viszonyaik szerint leginkább megfelelőknek 
tertanak. E jegyzékeket az illető testületek minden év április 1-ig a kir. 
tanfelügyelőkhöz, illetőleg főigazgatókhoz (felső kereskedelmi iskoláknál és 
felsőbb leányiskoláknál az illető ministeri biztosokhoz) juttatják el, a kiknek 
jóváhagyása előtt a tankönyv változtatásra irányuló (iskolaszéki, gondnok
sági, tanító- vagy tanártestületi) határozatok nem foganatosíthatók. A tanfel
ügyelők és főigazgatók (ministeri biztosok) ez ügyben május végéig intézkedni 
tartoznak.

14. §.
A könyvváltoztatás csak akkor engedhető meg, ha a felterjesztő tes

tület kellően igazolja, hogy a választott könyv jobban megfelel rendeltetésének, 
mint az eddig használt; ennélfogva minden egyes könyvváltoztatást (annak 
megjelölésével, hogy a régi tankönyv mennyi ideig volt használatban) külön 
meg kell okolni abból a szempontból, hogy miben áll az új könyv előnye a 
régi fölött. Oly könyv, mely több évi tanulmánynak szolgál alapjául, első 
Ízben csak a kezdő évfolyamban változtatható meg s csak a következő évek
ben vihető fel folytatólag a magasabb évfolyamokba, úgy hogy a tanulók 
mindig a megkezdett könyvvel fejezzék be a megfelelő tanulmányt.

Kelt Budapesten, 1896. évi június hó 8-án.
Dr. Wlassics Gyula.
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VEGYESEK.

Új állami gymnasium. A m. kir. közoktatásügyi ministerium közhírré 
teszi, hogy Bártfán állami algymnasium állíttatik fel, melynek I. osztálya az 
1896/97-ik tanév elején megnyílik ; továbbá Szegzárdon fokozatosan kifejlesz
tendő állami főgymnasium állíttatik fel, melynek I. és II. osztálya az 
1896/97-ik tanévvel megnyílik.

Kitüntetések. A király ő felsége Schönbrunnban 1896. évi szeptember 
hó 17-én kelt legfelsőbb elhatározásával Kodály László ungvári főgymnasiumi 
és Mauritz Rezső budapesti VI. kér. főreáliskolai igazgatónak, a tanügy terén 
szerzett érdemeik elismeréséül, a főigazgatói czímet adományozta. Előbbi 
keltezéssel pedig Cserny Károly pozsonyi királyi katholikus főgymnasiumi, 
Virkler Endre budapesti V. kér. kir. kath. főgymnasiumi és Paszlavszky 
József budapesti II. kér. állami főreáliskolai tanároknak pedig az igazgatói 
czímet.

A tanárképző intézet üj igazgatója. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister dr. Beöthy Zsolt ministeri tanácsos, egyetemi ny. r. tanárnak, az 
orsz. közoktatási tanács alelnökévé történt kineveztetése folytán a budapesti 
középiskolai tanárképző-intézet igazgatói tisztéről való lemondását elfogadta 
s a nevezettnek e minőségében kifejtett buzgó működéséért elismerő köszö
netét nyilvánította. Egyidejűleg a nevezett minister dr. báró Eötvös Lóránt 
egyetemi ny. r. tanárt, mint az Eötvös-Collegium curátorát ez utóbbi méltó
sága mellett az 1896/97-ik tanévtől kezdve a budapesti középiskolai tanár
képző-intézet igazgatójává kinevezte, az igazgatói ügyvitellel pedig dr. Heinrich 
Gusztáv ministeri tanácsost budapesti egyetemi ny. r. tanárt, a tanárképző
intézet tanárát bízta meg.

Az állami főfelügyelet gyakorlása. A vallás és közoktatásügyi minister 
az 1883. évi XXX. t.-cz. alapján a felekezeti középiskolák meglátogatásával 
s azokban az állami főfelügyelet gyakorlásával az 1896/97-ik tanévre a 
következőket bízta meg :

1. A  dunamelléki ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó főgym- 
nasiumra nézve dr. Erödy Béla Budapest fő- és székvárosi tankerületi fő
igazgatót : a nagykőrösi, kecskeméti és halasi főgymnasiumokon és a kún- 
szent-miklósi algymnasiumra nézve dr. Homan Ottó budapestvidéki tanke
rületi főigazgatót; a gyönki algymnasiumra nézve Spitkó Lajos székesfehérvári 
tankerületi főigazgatót.

2. A dunántúli ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó pápai 
főgymnasiumra nézve dr. Németh Antal győri tankerületi főigazgatót, s a 
csurgói főgymnasiumra nézve Spitkó Lajos székesfehérvári tankerületi fő
igazgatót.

3. A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó mis- 
kolczi és sárospataki gymnasiumokra nézve Géresi Kálmán debreczeni tan
kerületi főigazgatót, a rimaszombati egyes, protestáns főgymnasiumhoz pedig 
Dunay Ferencz beszterczebányai tankerületi főigazgatót.

4. A  tiszántúli ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó debre
czeni, mezőtúri, kisújszállási és hódmezővásárhelyi főgymnasiumokra vala
mint a hajdúböszörményi, karczagi és hajdúnánási gymnasiumokra nézve 
Géresi Kálmán debreczeni tankerületi főigazgatót; a békésire nézve Náta- 
falussy Kornél nagyváradi tankerületi főigazgatót; a szatmári és márama- 
ros-szigeti főgymnasiumokra nézve pedig Szieber Ede kassai tankerületi 
főigazgatót.

5. Az erdélyrészi ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó kolozs
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vári, marosvásárhelyi, nagyenyedi, székelyudvarhelyi és zilahi főgymna- 
siumokra nézve Kuncz Elek kolozsvári tankerületi főigazgatót, a sepsi-szent- 
győrgyi és szászvárosi főgymnasiumokra nézve pedig Elischer József nagy
szebeni tankerületi főigazgatót.

6. A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó budapesti 
főgymnasiumra nézve dr. Erődi Béla budapesti fő- és székvárosi tankerületi 
főigazgatót; az aszódi algymnasiumra nézve dr. Sámán Ottó budapestvidéki 
tankerületi főigazgatót; a beszterczebányai algymnasiumra nézve Dunay 
Ferencz beszterczebányai tankerületi főigazgatót; a szarvasi főgymnasiumra 
nézve Géresi Kálmán debreczeni tankerületi főigazgatót, végül a csabai al
gymnasiumra nézve Nátafalussy Kornél nagyváradi tankerületi főigazgatót.

7. A  tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó késmárki, 
szepes-iglói és rozsnyói főgymnasiumokra nézve Dunay Ferencz besztercze
bányai tankerületi főigazgatót; az eperjesi főgymnasiumra nézve Sziebcr Ede 
kassai tankerületi főigazgatót; a nyíregyházi főgymnasiumra nézve Géresi 
Kálmán debreczeni tankerületi főigazgatót.

8. A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
pozsonyi főgymnasiumra nézve Pirchala Imre pozsonyi tankerületi főigaz
gatót ; s a selmeczbányai főgymnasiumra nézve Dunay Ferencz besztercze
bányai tankerületi főigazgatót.

9. A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó sop
roni főgymnasiumra s a felső-lövői gymnasiumra és alreáliskolára nézve 
dr. Németh Antal győri tankerületi főigazgatót; a bonyhádi algymnasiumra 
nézve pedig Spitkó Lajos székesfehérvári tankerületi főigazgatót.

10. Az er dély részi ág hitv. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
beszterczei és szászrégeni gymnasiumokra nézve Kuncz Elek kolozsvári tan
kerületi főigazgatót; a brassói, megyesi, nagyszebeni, segesvári, szászsebesi 
gymnasiumokra, úgyszintén a nagyszebeni és brassói reáliskolákra nézve 
Elischer József nagyszebeni tankerületi főigazgatót.

11. Az unitárius püspök főhatósága alá tartozó kolozsvári és székely
keresztúri gymnasiumokra nézve Kuncz Elek kolozsvári tankerületi főigazgatót.

12. A  gör. kel. román metropolita érsek főhatósága alá tartozó brassói 
és brádi gymnasiumokra s a brassói alreáliskolára nézve Elischer József 
nagyszebeni tankerületi főigazgatót.

13. A  gör. kel. szerb patriarcha főhatósága alá tartozó újvidéki fő
gymnasiumra nézve dr. Asbóth Oszkár budapesti egyetemi tanárt.

Állami internatus. A m. kir. vallás- és közokt. minister a székely
udvarhelyi és dévai állami főreáliskolákkal kapcsolatos internatusokat f. é. 
szeptember hó 1-től számítólag állami kezelésbe vette át.

Igazgatói kinevezések és előléptetések. A király ő felsége június 9-iki 
kelettel Krüger Viktor nagyváradi állami főreáliskolai rendes tanárt és 
ideiglenes igazgatót, a nevezett főreáliskola igazgatójává, a VIII. fizetési 
osztálynak megfelelő illetményekkel (32.161 sz.); — július 2-iki kelettel Vidovich 
Bonaventura zalaegerszegi állami gymnasium igazgatót és Soffer Endre szegedi 
állami főreáliskolai igazgatót, eddigi minőségükben a VII. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába ; — augusztus 15-iki kelettel Polikeit Károly pozsonyi katholikus 
főgymnasiumi rendes tanárt, ezen tanintézet igazgatójává, a VIII. fizetési 
osztály 2. fizetési fokozatába nevezte ki.

Igazgatói megbízások. A m. kir. vallás- és közokt.-ügyi minister Wigand 
János pancsovai állami főgymnasiumi rendes tanárt a szegzárdi állami gym- 
nasiumhoz áthelyezte és ugyanezen tanintézet ideiglenes vezetésével is meg
bízta (33.739. sz.). — Dr. Pozder Károly budapesti V. kér. kir. kath. főgym
nasiumi rendes tanár, e minőségében, saját kérelmére a bártfai áll. gymna- 
siumhoz helyeztetett át s egyúttal az igazgatói teendőkkel bízatott meg 
(46.952. sz.) — Kutrucz Rezső pozsonyi kir. kath. főgymnasiumi rendes
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tanár, ezen minőségében a szent-gotthárdi állami gymnasiumhoz helyeztetett 
át s ezen gymnasium igazgatói teendőinek ideiglenes vezetésével is meg- 
bizatott (8029. sz.).

Igazgatói áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
ő csász. és apostoli kir. Felségének f. évi augusztus hó 4-én Jschlben kelt 
legfelsőbb elhatározása alapján dr. Tóth Sándor szent-gotthárdi áll. gymna- 
siumi rendes igazgatót jelen minőségében a makói áll. fó'gymnasiumhoz 
áthelyezte.

Az új közoktatási tanács és titkára. Á m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi minister elrendelte, hogy az országos közoktatási tanácsnak, ő császári 
és apostoli királyi Felsége m. évi november hó 8-án kelt legfelső elhatározd 
sával jóváhagyott szabályzata f. évi október 1-én életbe léptettessék. Ennek 
kapcsán a nevezett minister az átmeneti teendők ellátásával megbízott elnök
séget elismerő köszönetének kifejezése mellett teendőitől végleg fölmentette s 
egyidejűleg Sebestyén Gyulát, a budapesti VI. kér. állami polgáriskolai tanító
nőképző intézetnek igazgatói czímmel és jelleggel felruházott rendes tanárát, 
e minőségében az orsz. közoktatási tanácshoz a titkári teendők ellátása 
végett ideiglenes szolgálattételre berendelte.

Tanári kinevezések. A vall. és közokt. m. kir. minister Auerbach Lipót 
sümegi közs. reáliskolai rajztanárt a szegzárdi áll. gymnasiumhoz rendes 
rajztanárrá (36.173. sz.); — E. Jakab Géza homonnai polgári fiú- és felső 
kereskedelmi iskolai igazgatót a nagyszebeni állami főgymnasiumhoz rendes 
tanárrá (35.314. sz.) ; — Szerényt Géza budapesti VIII. kér. áll. főgymnasiumi 
helyettes tanárt az egri áll. főreáliskolához rendes tanárrá (38.919 sz.); — 
Karsai Gyula balázsfalvi gör. kath. főgymnasiumi rendes tanárt a szamos- 
ujvári állami főgymnasiumhoz rendes tanárrá (42 686. sz.); — Majoros 
Károly podolini kath. algymnasiumi rendes rajztanárt a szatmári kir. kath. 
főgymnasiumhoz, Mérő István okleveles rajztanárjelöltet a podolini kath. al- 
gymnasiumhoz rendes razjtanárrá (44.006. sz.); — Bátori Ármin turócz- 
szentmártoni polgári és felső kereskedelmi iskolai rendes tanitót a dévai áll. 
főreáliskolához rendes tanárrá (44.858. sz.); — Vargha Lajos okleveles tanár
jelöltet a székelyudvarhelyi áll. főreáliskolánál alkalmazva volt helyettes tanárt 
a brassói áll. főreáliskolához rendes tanárrá nevezte ki (45.542. sz.); — 
dr. Csapkay István aradi kir. főgymnasiumi helyettes tanárt jelen állomás
helyén rendes tanárrá (44.181 sz.); — Nagy Sándor tornatanítót az aradi 
kir. főgymnasiumhoz a X-ik fizetési osztályba végleges rendes tornatanárává 
(40.098. sz.); — dr. Kovács Gyula temesvári állami főreáliskolai rendkívüli 
latin nyelvtanárt a makói áll. fó'gymnasiumhoz rendes tanárrá (27.041. sz.); 
— dr. Beibner Márton miskolczi kir. kath. gymnasiumi, Deák Miklós lévai 
kath. gymnasiumi és Farkas Ignácz temesvári kath főgymnasiumi helyettes 
tanárok, mostani állomáshelyükön a IX. fizetési osztály 2. fizetési fokozatába 
való sorozás, Redlich József tatai kath. gymnasiumi helyettes tanár pedig, 
mostani állomáshelyén, a X. fizetési osztály 3. fizetési fokozatába való soro
zás mellett, rendes tanárokká (28.859. sz.); — Finta Ferencz érsekújvári 
községi gymnasiumi tanár a szamosujvári állami főgymnasiumhoz rendes 
tanárrá (28.998. sz.); — dr. Rózsa Géza helyettes tanár a székelyudvarhelyi 
állami főreáliskolához rendes tanárrá (33.233. sz);  — Molnár Gyula bajai 
kath. főgymnasiumi rajztanár a bártfai áll. gymnasiumhoz rendes tanárrá 
(46.952. sz.); — dr. Lévay Ede nyitrai kath. főgymnasiumi rendes tanár a 
pozsonyi kir. kath. főgymnasiumhoz végleges minőségben rendes tanárrá 
(49.394. sz.); — Fényes Dezső okleveles középiskolai tanár a IX. fizetési 
osztály 2. fizetési fokozatába sorozva, a királyi kath. gymnasiumok tanári 
létszámába számfeletti rendes tanárrá (62.973. sz.); — Bérezi Ede torna
tanító a szegedi állami főreáliskolához a X. fizetési osztályba végleges

Orsz. Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny XXX.
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rendes tornatanítóvá (27.956. sz); — Vörösmarty Mihály makói községi főgym- 
nasiumi tornatanító az állami ellátásba vett ugyané fó'gymnasiumhoz a 
X. fizetési osztályba végleges rendes tornatanítóvá (31.159. sz.); — Fogolyán 
Sándor dévai áll. főreáliskolai próbatanár és internatusi ideiglenes felügyelő 
a nevezett főreáliskolai internatushoz a X. fizetési osztály 3. fokozatába 
végleges minőségben felügyelővé.

Továbbá a fennálló szerződésből kifolyólag : Plenczner Lajos szarvasi 
ág. hitv. ev. főgymnasiumi helyettes tanárt ugyanoda rendes tanárrá; — 
Székely Sándor újverbászi közs. algymnasiumi ideiglenes rendes tanárt ugyan
oda végleges rendes tanárrá; — Vojtkó Pál soproni ágostai hitvall. evang. 
főgymnasiumi segédtanárt, Bathár Dániel felső-lövői ágostai hitvall. evang. 
gymnasiumi rendes tanárt és Stromp Gyula soproni ágostai hitvall. evang. 
tanítóképző-intézeti rendes tanárt a soproni ágostai hitvall. evang. főgymna- 
siumhoz rendes tanárokká; — Hazslinszky Kálmán trsztenai gymnasiumi h. 
tanárt a pozsonyi ágostai hitvall. evang. fó'gymnasiumhoz rendes tanárrá 
(34.166. sz.); — dr. Varga Bálint debreczeni ev. ref. főgymnasiumi rendes 
tanárt a budapesti ev. ref. főgymnasiumhoz rendes tanárrá (35.137. sz);  — 
dr. Losonczi Lajos késmárki ág. hitv. ev. főgymnasiumi rendes tanárt a 
pozsonyi ág. hitv. ev. fó'gymnasiumhoz rendes tanárrá (38.248. sz.); — 
Zalányi János aszódi ág. hitv. ev. algymnasiumi igazgató-tanárt a selmecz- 
bányai ág. hitv. ev. fó'gymnasiumhoz rendes tanárrá (45.032. sz.); — Fertig 
Alajos polgári iskolai igazgatót a szarvasi ág. ev. főgymnasium rendes 
tanárrá — nevezte ki.

Kinevezések e lő lép tetéssel. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister 
a nagykikindai községi gymnasium következő tanárait, ú. m .: Domokos 
Jenőt, Kuts Istvánt, Ujházy Lászlót, Simon Mihályt és dr. Jakó Jánost a 
IX. fizetési osztály 1. fokozatába, Szalay Jenőt és dr. Káplány Antalt pedig 
a IX. fizetési osztály 2. fokozatába való sorolással az állami kezelésbe vett 
nagykikindai gymnasiumhoz végleges minőségben rendes tanárokká nevezte 
ki (40.759. sz.)

Előléptetés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a kir. kath. 
gymnasiumok statusában Hadik Richárd lőcsei, Vlahovics Emil trencséni, 
Endrödy Gyula nyitrai, Szartorisz Ferencz selmeczbányai, Lichtenegger József 
szatmári, Sárhegyi Lajos szakolczai, Bicsovszky Károly beszterczebányai; 
Malatinszky János zsolnai és Sarmaságh Géza szatmári kir. kath. főgym- 
nasiumi rendes tanárokat, eddigi minőségükben és állomáshelyükön a VIII. 
fiz. osztály 3. fokozatába nevezte ki (28.858 sz.). — László Dávid erzsébet
városi állami gymnasiumi rendes tanárt pedig a IX. fizetési osztály II. foko
zatából ugyanezen fizetési osztály I. fokozatába léptette elő (36.435. sz.). — 
Bieger Imre aradi kir. főgymnasiumi rendes tanárt a IX. fizetési osztály 
1. fokozatába léptette elő (64.853/95. sz.).

M egerősítés és  véglegesítés. A m. kir. vallás- és közokt.-ügyi minister 
Ficsor József szolnoki állami főgymnasiumi rendes tanárt, — Bettegi Károly 
lugosi áll. főgymnasiumi rendes tanárt, — Gróh István rozsnyói kath. fő
gymnasiumi rendes tanárt, — Pauer Vilmos nyíregyházi ág. ev. főgymnasiumi 
rendes tanárt, — Haitsch Samu budapesti VIII. kér. állami gymnasiumi rendes 
tanárt, — Fülöp Árpád ungvári kir. főgymnasiumi rendes tanárt e minősé- 
gökben véglegesen megerősítette.

Áthelyezések. Szukovszky Mihály székesfehérvári áll. fó'reálisk. r. t. az 
aradi áll. főreáliskolához ; — Pósch Árpád trencséni kir. kath. főgym. r. t. 
saját kérelmére a pozsonyi kir. kath. főgmnasiumhoz; — Szitnyai Élek nagy
bánya- áll. főgym r. t. saját kérelmére a budapesti VII. kér. állami főgym
nasiumhoz ; — Arany Dániel győri állami főreáliskolai r. t. a budapesti
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VIII. kér. állami gymnasiumboz ; — Hegedűs Pál lőcsei áll. főreáliskola r. t. a 
szegedi állami főreáliskolához ; — Laky István beszterczebányai kir. kath. 
fögymnasiumi r. t. saját kérelmére a pozsonyi kir. kath. főgymnasiumhoz;
— Lehóczky József fehértemplomi áll. fögymnasiumi rendes tanár e minő
ségében a szatmári kir. kath. főgymnasiumhoz; — dr. Balassa József 
debreczeni áll. főreáliskolai rendes tanár e minőségében a budapesti Vili. kér. 
áll. főgymnasiumhoz; — Komolya István székesfehérvári állami főreáliskolai 
rendes tanár a nagyváradi állami főreáliskolához helyeztettek át.

Miniszteri köszönetek. A vallás- és közoktatásügyi minister báró Hornig 
Károly veszprémi püspök úrnak azon nagylelkűségért, melylyel az ezred
éves kiállítás megtekintésére felküldött tanulók úti költségeire 100 forintot 
bocsátott a sümegi reáliskola rendelkezésére ; — Berger Ármin nagy-károlyi 
lakos és földbirtokosnak, ki az ottani gymnasium czéljaira 125 forintot 
adományozott ; — Sárosmegye közönségének azon hazafias elhatározásáért, 
melylyel az eperjesi kir. kath. főgymnasium önképzőköre részére Jókai Mór 
összes műveinek 200 frtos díszkiadását adományozta ; — Hódmezővásárhely 
város törvényhatóságának, továbbá a békésbánáti ev. ref. egyházmegyének 
hazafias áldozatra készségükért, melylyel a hódmezővásárhelyi ref. főgymna
sium évi szükségletének fedezésére 200, illetőleg 300 forintot adományoztak;
— Bitsánszky Ede min. tanácsos és kincstári kerületi bányaigazgató
nak, Km Papp Sándor kir. táblai biró és járásbirónak, Turman Olivér kir. 
tanácsos és polgármesternek, Nagybányán, és Süssner Ferencz kir. bányata
nácsosnak Felsőbányán, kik a nagybányai főgymnasium szegény növendékeit 
segélyező egyesületnek létrehozatalát és megalakítását buzgó társadalmi tevé
kenységükkel s erkölcsi s anyagi támogatásukkal kiválóan előmozdították;
— Szabó Ferencz német-eleméri plébánosnak, ki a nagybecskereki fó'gym- 
nasium szorgalmas tanulóinak jutalmazására saját kiadványaiból 85 kötetet 
ajándékozott; — Pisó Kornél bustyaházi főerdésznek azon áldozatkészségéért, 
melylyel a pancsovai állami főgymnasiumnak 83 darabból álló értékes lepke- 
gyűjteményt adományozott; — Schönborn-Bucheim Ervin és Schönborn 
Károly grófoknak azon áldozatkészségükért, melylyel a munkácsi állami főgym
nasium segély-egyesületének 200, illetőleg 100 koronát adományoztak; — 
Dévics Jóssef veszprémi apátkanonoknak, ki az 1895/96. és 1896/97. tanévre 
a veszprémi kath. főgymnasium szegénysorsú jó tanulóinak jutalmazására 
és segélyezésére összesen 1450 irtot és 8 darab aranyat adományozott, ezen 
nagylelkűségéért, továbbá Biró Sándor földbirtokosnak 30 frt, Tiller Samu 
budapesti nagykereskedőnek és a Somogymegyei Takarékpénztárnak a kapos
vári áll. főgymnasium segélyző-egyesülete javára lett 100—100 forintnyi 
adományáért; — Harrach József budapesti IV. kér. főreáliskolai tanárnak 
az ezredévi ünnep alkalmából megtartott ifjúsági monstre-hangverseny erkölcsi 
és művészi sikerének érdekében kifejtett fáradhatatlan, kiváló és önzetlen 
szolgálataiért; — a jászberényi izr. hitközségnek amaz áldozatkészségéért, 
melylyel a jászberényi fögymnasiumi tanulók legjobb történelmi pálya
munkájának jutalmazására évenként 50 koronát ajánlott fel; — a pancsovai 
főgymnasium szegény tanulói részére az orsz. tornaversenyben való rész
vételre s a kiállítás megtekintésére az ottani kereskedelmi bank és takarék- 
pénztár részvénytársaság, valamint a fögymnasiumi segély-egyesület által 
nyújtott 50—50 frtnyi adományért, továbbá a fögymnasiumi önképzö-kör 
által adott 25 frtnyi támogatásért elismerő köszönetét nyilvánította.

Gyász. A Halál ismét kegyetlen munkát végzett sorainkban. A nagy 
szünidő végét örök pihenés kezdetévé tette két derék társunkra. Váratlanul 
jött mind a két csapás. Látszólag erejök javában, a férfikor alkonyán jóval 
innen voltak; a magyar tanári állásnak hagyományosan komoly, izgalmat 
kerülő életet éltek: s ime a szervezetükben lappangó kór mily rövidesen 
végezett velők. A baráti szeretet s kartársi becsülés fakasztotta fájdalmas 
meghatottság mellett, leküzdhetetlen erővel tör elő lelkűnkben a tépelődő

4.*
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kérdés: vájjon vállozhatatlan sorsa-e az a magyar tanárnak, hogy a nyarat 
nyomon követi a tél ? Hogy az élet alkonyának csöndes derűjét oly ritka 
kivételek élvezhetik közülünk? Vájjon nem-e sorvasztó munkánknak s hely
zetünknek kiáltóan szomorú bizonyságai az egymást éró' gyászos esetek,'a 
statistika sötét adatai? S vájjon csak a véletlen munkája-e, hogy épen Buda
pesten, hol az állásnak nyomasztó bajai annyira fokozódnak, alig van öreg 
tanár ? Mert az is bizonyos, hogy két legújabb halottunk életerejét csak a 
munka terhe gyöngítette el annyira, hogy ellentállani ne tudjon a kitörő 
bajnak ideig-óráig sem. Sorainknak javához tartoztak mind a ketten: Beme 
László és Töreky Gábor is. Közszeretetnek örvendtek mind a ketten nem
csak mint tanárok, hanem mint férfiak is. Közös vonásuk volt a jó emberek 
typusa. Mint tanárok pedig érdemes múlt áll mögöttük. Beme László volt a 
fiatalabb. Csak ötven évet élt s ennek felét töltötte a középiskolai szolgálatá
ban. Külföldi útjából hazatérve, mint fiatal ember került a budapesti IV. kér. 
fó'reáliskolához s nemcsak ott állotta meg helyét a lelkes emberek mértékével 
hanem éveken át szolgálta a jó ügyet, mint városi bizottsági tag, s mint 
egyesületünknek is sok éven választmányi tagja s előbb a tanári társalgó 
körnek alapító munkatársa, később egyesületünknek gazdája is. Töreky Gábor 
is csak öt évvel volt idősebb. 1851-ben született s 28 évet töltött a rögös 
tanári pályán. Még a nyár közepén is a csöndes alkony reményével beszélt 
a jövőről s arról, hogy nemsokára betölti azt az öltőt, mely normativumnak 
van kiszabva a tanári pályára. A kegyetlen sors úgy akarta, hogy ne érjen 
el a határkőig sem! Töreky Gábort, ki szintén régi s választmányi tagja is 
volt egyesületünknek, ismerték s becsülték sokan és sok helyütt, mert tanár- 
kodott több helyen s évekig volt igazgatója a fehértemplomi állami főgym- 
nasiumnak, a honnan felnövekvő fiainak neveltetése miatt vágyott fel a fő
városba, puritán jellemével s jóságos leikével sok jó barátot szerezvén itt is.

Mindkettőjük halála nekünk fájdalom, a középiskolának veszteség. 
Áldás emlékükön !

Ajánlott müvek. Római régiségek és a római irodalomtörténet váz
lata. A tanuló ifjúság használatára, összeállította Wagner József. A szerző 
engedelmével fordította dr. Horváth Balázs, a középiskolai ifjúsági könyvtá
rakba; — «Európa átnézeti térképe. Tervezte és rajzolta Kogutovich Manó,» 
a gymnasiumok és reáliskolák a VII. osztályban leendő használatára; — 
«Tanulmányok a magyar társadalom életéből». Irta Geöcze Sarolta, a tanári 
és tanítói könyviárakba való beszerzés végett ajánltatnak.

Pályázatok. A kolozsvári m. kir. tudomány-egyetem mathematikai és 
természettudományi karánál a növénytani tanszékre pályázat hirdettetik. 
A tanszékkel, ha rendes tanárral töltetik be, évi 2500 forint fizetés, 
annak idején öt iiOO forintos ötödéves korpótlék és 400 forintnyi szállás
pénz, ha pedig rendkívüli tanár neveztetik ki, évi 1500 forint fizetés, 
300 forintnyi szálláspénz és annak idején öt 200 forintos korpótlék van 
összekötve. — A szarajévoi műszaki középiskolánál egy tanítói állás és pedig : 
az építészeti mechanika, geodäsija és ábrázoló mértani szakmákból azonnal 
töltendő be. Ezen a IX. (kilenczedik) rangosztályba sorozott állással 1200 frt 
évi fizetés és 400 frt pótlék jár. Megjegyeztetik, hogy az alkalmazott tanító 
törzsfizetése öt, végleges minőségben töltött szolgálati év után a VIII. rang
osztályba való előléptetés, és a tanári czím adományozása mellett 400 írttal, 
húsz év után pedig további 400 írttal emelkedik. A kellően felszerelt folya
modványok legkésőbb 1896. évi szeptember hó végéig terjesztendők be az 
országos kormányhoz. — A nagyszebeni m. kir. állami fögymnasiumnál 
betöltendő tanári állásra a görög és latin nyelvből, október hó 15-ig. — 
A lőcsei állami főreáliskolánál betöltendő tanári állásra, a franczia és német 
(vagy franczia és magyar) tanszakból október hó 25-ig. — A nagykikindai 
állami gymnasiumnál betöltendő tanári állásra, a -német és latin vagy német 
és magyar tanszakból f. évi október hó 15-ig.
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A KÖZÉPISK. TANÁREGYESÜLET JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSÁNAK DÍSZOKLEVELE. 
A DEBRECZENI TANSZERKIÁLLÍTÁS NAGY DÍSZOKLEVELE stb.

A t. ez. Középiskolai Igazgatóságoknak!

Bátorkodom könyvkereskedésem et az i n t é z e t i  k ö n y v t á r a k ,  
a tanuló ifjúság, úgy a t i s z t e l t  t a n á r i  k a r  könyvszükségletének  
a lehető l e g e l ő n y ö s e b b  f e l t é t e l e k  m e l l e t t  való szállítására 
felajánlani. Magától értetődik, hogy országszerte közbizalomban részesülő 
könyvkereskedésem  a szives megbízásokat minden, bárhol és bárki által 
hirdetett t a n k ö n y v e k r e  és egyéb művekre a l e g n a g y o b b  f i g y e 
l e m m e l ,  úgy a l e h e t ő  legnagyobb engedményekkel teljesíti. 
Mindennemű irodalmi segédszerekkel, könyvjegyzékekkel, a külföldi 
a n t i q u a r i u s o k  catalogusaival a legnagyobb készséggel i n g y e n  
szolgálok. Uj műveket betekintés és választás végett szívesen küldök 
bérm entve; szives megbízások alkalmával figyelemmel kisérem az ár- 
leszállításokat, és az antiquariusok catalogusait, úgy hogy ezek 
szerint számítom a megrendelt művek árait.

Egyúttal bátorkodom a vezetése alatt álló intézet t. irodalom  
tanárait, könyvtárnokait a következő kiadásomban megjelent iskolai 
kiadásokra figyelmeztetni, m elyek különösen alkalmasak i s k o l a i  
k ö n y v t á r a k  g y a r a p í t á s á r a ,  j u t a l o m k ö n y v e k r e  és a 
m a g y a r  ir o d a lo m  t a n í t á s á b a n  v a l ó  s é g é d k e z é s r e .

K ölcsey  F e re n c z  v á lo g a to tt  p ró za i m unkái. Szerkesztette Greguss  Ágost .  
Bevezetésül Kölcsey, mint író Greguss Ágosttól. Ára fűzve 80 kr. Kötve 1 frt 20 kr. 
Ezen kötet tartalmazza a «PA R A IN ESIS»-t is, a mely a nagyiméit, vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr által első sorban ajánltatott a millennium alkalmából. 

A ra n y  Ján o s . A m agyar verselésröl. 30 kr.
— — Z rín y i és T asso . 50 kr. A  Z rin y iász  népies kidolgozásával és Tasso

első énekének fordításával 70 kr. Díszkötésben 1 frt 10 kr.
— — író i  a rczk ép ek . T a r t a l o m :  Gyöngyösi István. Orczy Lőrincz. Gvadányi

József. Szabó Dávid. Ráday Gedeon. 40 kr. Díszkötésben 80 kr.
-------Bírálatok. 50 kr.
-------A z e lv e sz e tt a lk o tm á n y . 50 kr. Díszkötésben 90 kr.

Tessék fo rd íta n i/



R Á T H  MÓR I S K O L A I  K I A D A S A I .

A ra n y  Ján o s . A  n a g y -id a i cz ig án y o k . 10 kr. Díszkötésben 80 kr.
------ R ózsa  és Ib o ly a . L osonczi Is tv á n . B o lond  Is tó k . 50 kr. Díszkötésben

90 kr.
— — Toldi 40 kr. Díszkötésben 80 kr.
— — T oldi. Népies kiadás k é p e k k e l 20 kr. Kötve 40 kr.
— — Toldi estéje. 40 kr. Díszkötésben 80 kr.
— — T o ld i és T o ld i e s té je . Díszkötésben 1 frt 20 kr.
— — Buda halála. 60 kr. Díszkötésben 1 frt.
-------M u rán y  ostrom a. 40 kr. Díszkötésben 80 kr.
--------Keveháza. S zen t-L ász ló  füve. D a liá s  idó'k. 40 kr. Díszkötésben 80 kr.
— — Balladái. T a r t a l o m :  Rákócziné. Rozgonyiné. V. László. Sir Patrick Spens.

Török Bálint. Szent-László. Az egri leány. Ágnes asszony. Mátyás anyja. Borvitéz. 
Zács Klára. Szibinyáni Jank. Szondi két apródja. Both bajnok özvegye. A walesi 
bárdok. Éjféli párbaj. Tetemrehívás. Az ünneprontók. A képmutogató. Fűzve 40 kr. 
Kötve 80 kr. Aranymetszésű kötésben 1 frt 50.

------ A tu d ó s  m acsk á ja . H a tv a n i. E lső  lopás. J ó k a  ördöge. A  fü lem ile .
A  bajusz . A  hegedű . A  h a m is  ta n ú . 30 kr. Díszköt. 70 kr.

L u c iu s  A nn . S eneca  v ig a sz ta lá sa  M árcz iához. Ford. és testvérje sírja fölött 
búsongó szüleinek ajánlotta Lévay József. 40 kr. Kötve 60 kr.

B. E ö tv ö s  Jó z se f  összes k ö ltem én y e i. 40 kr. Díszkötésben 80 kr.
— — E m lék b eszéd e i. T a r t a l m a :  Kölcsey Ferencz, Kőrösi-Csoma Sándor,

Gróf Dessewffy József. Vörösmarty M. 40 kr. Díszkötésben 80 kr.
— — G o n d o la to k : H it  és v a llá s . E m b e r  és v ilág . I ro d a lo m  és tu d o 

m án y . 1 frt 20 kr. Díszkötésben 1 frt 60 kr.
A ra n y  Ján o s. V á lo g a to tt  k isebb  és h á tr a h a g y o t t  k ö ltem én y e i. (Sajtó alatt.)
— — V á lo g a to tt  e lbeszélő  és e p ik a i k ö ltem én y e i. (Sajtó alatt.)
— — V á lo g a to tt  p ró z a i m u n k á i. (Sajtó alatt.)
------ L ev e lezése  iró  b a rá ta iv a l  (válogatva). (Sajtó alatt.)
— — Ö n é le tra jz a  és Gyulai Pál, Arany László, Ercsey S. adalékai az életrajz

hoz. (Sajtó alatt.) .
— — Alkalmas szemelvények A ris to p h a n e s  fordításából. (Sajtó alatt.)
J ó k a i  M ór. É le tem b ő l. 2 frt. Díszkötés 2 frt 80 kr.
S h ak sp ere . H am le t. Ford. A ra n y  Já n o s . 60 kr. Díszkötésben 1 frt.
— — S zen t Iv á n -é ji álom . Ford. A ra n y  Ján o s . 50 kr. Díszkötésben 90 kr. 
 J á n o s  k irá ly . Fordította A ra n y  Já n o s . 60 kr. Díszkötésben 90 kr.

a r  E zen  m ű v e k  a k ö zép isk o la i ta n á re g y le t  v á la sz tm á n y a  á l ta l  k i 
a d o tt  je g y z é k b e n  b esze rzésre  — több példányban is — a já n lta t ta k .

«R áth  M ór isk o la i k ia d á sa i. A kik a magyar nyelvet tanítják, nagy öröm
mel fogják e vállalatot üdvözölni. Hiszen eddig az ily művek, minők az előttünk levők, a 
szegényebb tanulók számára egészen hozzáférhetetlenek voltak. Ráth Mór az új vállalattal 
nagy szolgálatot tett a hazai tanügynek és igen kívánatos, hogy azokat az irodalmi kin
cseket, melyek az ő kiadásában megjelentek, a mennyiben az iskolának valók, mind ilyetén 
módon, gyors egymásutánban, az iskola számára használhatóvá tegye.»

Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny.



к középiskolai t. ez. igazgató és szaktanár urak szives figyelmébe!
L e g ú j a b b  k ö z é p i s k o l a i  t a n k ö n y v - e n g e d é l y e z é s e k .

D r .  H a l á s z  Ig n .
M a n u o r  n u o lu to n  a k̂ osztály számára. Ára fűzve 40 kr., 
iT IC ty y d i l iy t / I V ld .1 1  kötve 60 kr. Gymnasiumok és reáliskolák 

szám ára a 45,607/96. sz. rendelettel engedélyezve.

D r .  B a d i c s  F e r e n c z
M o n ito r  n llto cn l/n m tlt  a középiskolák II. osztálya számára.IV ldyydr U IV d b U K U I ly V  A ra  fűzve I f r t  20 kr.,  kötve 1 f r t
40 kr. Gymnasiumok és reáliskolák szám ára engedélyeztetett a 2600/96. 

Ein. sz. vallás- és közoktatásügyi min. rendelettel.

D á v id  I s t v á n
Rövid j o t i n  nvplvtan ^ra kr.,  kötve I f r t  10 kr.
I I UVI U I d i l l i  I l j C I V l d l I .  Gymnasiumok és reáliskolák számára en
gedélyeztetett a 41,422/96. sz. vallás- és közoktatásügyi min. rendelettel.

H o r n i s c h e k  H e n r i k
RaÍ7nln ripnmpfria II Ära fűzve I f r t ,  kötve I f r t  20 kr.
• •C tJ^V IU  y c u i l i c i l  I d  I I .  Gymnasiumok és reáliskolák szám ára en
gedélyeztetett a 35,513/96. sz. vallás- és közoktatásügyi min. rendelettel.

K l i m ó  M i h á l y —K e m é n y  F e r e n c z
Г ил u r \ u a M и i. QI l# t  О n elsőbb osztály ok hasznalatar a. Ára 6 О к Г . , 
I I d l l c Z l d  I l y  Cl  V L d l l .  k ö tv e  8 0  k r .  Segédkönyvül engedélyeztetett

a 44,706/96. sz. rendelettel.

K ö r ö s i  A lb in
r ö l r l r o i l  a gymnasiumok II. osztálya számára. Ára fűzve I f r t  
rU lUÍ dJZ  20 k r fJ kötve I f r t  40 kr. A 2031/96. Ein. sz. rende

lettel engedélyezve.

D r .  S z t e r é n y i  H u g ó
Nrivónvtan ^ra fűzve I f r t  50 kr . ,  kötve I f r t  70 kr.
l l U V c I i y  Ldll. Gymnasiumok és reáliskolák számára engedélyeztetett 

a 42,766/96. ez. vallás- és közoktatásügyi min. rendelettel.

D r .  S z t e r é n y i  H u g ó
Á c v á m i t a n  11 kiadas- Ara fűzve I f r t  20 kr.,  kötve I f r t
M o v d l i y i d l l .  40 kr. Gymnasiumok szám ára engedélyeztetett a 

42,586/96. sz. vallás- és közoktatásügyi min. rendelettel.

Ezen tankönyvek a küszöbön levő 9 6 - 9 7 .  tanévié már akadály talanul haszná la tba  vehetők.
Tiszteletpéldányokkal tankönyvül való szives alkalkalm azás czéljából a t. ez. 
Igazgató és Szaktanár u raknak k ívánatra készséggel szolgál a kiadóhivatal:

LAMPEL RÓBERT (Wodianer F. és Fiai)
c s .  é s  k i r .  u d v a r i  k ö n y v k e r e s k e d é s e

BUDAPESTEN, Andrássy-út 21. sz. a.



A közoktatási ministerium által igen kedvező bírálatok alapján f. é. július 8-án 
36.232. sz. a. a gymnasiumokra és reáliskolákra engedélyeztetett:

Polgár György

Ókori hitéleti és művészeti régiségek képgyűjteménye.
Szemléltető segédkönyv különösen az ókori történelem hez és a classikus olvas
mányokhoz, de a görögpótló tárgyakhoz s a rajzhoz is. A középiskolák, polgári, 
felső leány s kereskedelmi iskolák és tanítóképzők számára. 7 '5  nagy, sikerült 
ábrával. A 13 ívre terjedő könyv ára csak 1 frt 10 kr. Megrendelhető a 

szerzőnél, vagy Lövy József fia könyvkereskedőnél, Miskolczon
Arehaeologiai Értesítő XVI, kötet 3. számában: „Csak örvendeni lehet ezen 
atlasz megjelenésének, legalább ezentúl úgy a tanár, mint a tanuló hazai könyv
ben is talál az ókori élet egy részéről magyarázó képeket. Csakugyan az volna 
óhajtandó, hogy e könyvet neesak a tanár mutogassa, hanem a tanulók is 
megvegyék és lapozzák minél gyakrabban, az Iskolában és odahaza egyaránt4.

^*3“ T. ez. Tanár urak szives figyelmébe! "Ще
S t a m p f e l  K á r o l y  kiadásában P o z s o n y b a n  megjelent 

az évek óta jó hírnek örvendő és kedvelt

TANÁROK NAPTÁRA
XI. ÉVFOLYAM

az 1896/97. i s k o l a i  é v r e
összeállította

K u t r u c z  R e z s ő ,  gymn. igazgató.

Benne van a törvények és rendeletek közöl mindaz, a mire 
a tanárnak leggyakrabban van szüksége, nemkülönben 
a középiskolák igazgatóinak és tanárainak rangsora 

1896. augusztus 6-ig kiigazítva.
Ára e naptárnak díszes aranyozott vászonkötésben, irónnal és oldalrekeszszel 

1 kor. 6 0  fill. Postán bérmentve küldve 1 kor. 8 0  fill.

A z összeg leg czé lsze rű b b en  p o s ta u ta lv á n y o n  k ü ld h e tő  be.

Tartalom : A szerkesztő beköszöntője. Rajner  Ferencztől. — Az országos 
középikolai tanáregyesület XXX. közgyűlése 1897. július 2-án Budapesten. 
Szigetvári Ivántól. — A II. országos és egyetemes tanügyi congressus. 
N . L.-től. — A magyar gymnasiumi oktatásügy iránya. Dóczi Imrétől. — 
A középiskolai felügyeletről. Alexander Bernáttói. — Az 1897. évi állami 
költségvetés. — Ism ertetések: Polgár György «Ókori hitéleti és művé
szeti régiségek gyűjteménye, xyAó\. — Egy kis derengés Kassa felől. — 
Ira ttár. — Vegyesek. —  Hirdetések.
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O R S Z Á G O S

KÖZ É PI SKO LAI TANÁRÉ GYES ÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

YI. kér. Araől-utcza 58. szám. R i l j u e r  F e r e n C Z .  Y. kér. állam i főreáliskola.

FRUSTRA.

A csüggedő megadásnak ez a lélekölő szava kél a magyar tanár
ság körében az 1897. évi állami budget nyomán.

Szeretnénk fölkiáltani ellene, szeretnénk küzdeni ez áldatlan 
hangulat ellen, mert magára a középiskolára látunk benne veszedel
met : de érezzük, hogy hangunk nem tud igaz erőre kapni, mert a 
magunk makacsul bízó és bízni szerető leikéhez is hozzáfér a két
ségnek egy bizonyos árnya.

Ha most, mikor az ezredév ünneplő emelkedettsége közt oly 
egy szívvel-lélekkel szólítgatjuk a kultúra eszményét; mikor memo
randumunk olyan nyíltsággal tárta föl helyzetünket s ezzel annyira 
fel tudta kelteni az érdeklődő figyelmet a magunk igaza irá n t; mikor 
a közoktatás élén olyan férfiú áll, kit nem csupán udvariasságból 
szokás a legelső magyar tanárnak nevezni s a ki Kassán és másutt 
oly meggyőzően hirdeti, hogy sokra tartja azt a szolgálatot, melyet a 
nemzeti culturának teszünk és tehetünk; mikor ugyanez a minister 
nemcsak irántunk táplált jóakaratának, hanem államférfim meggyőző
désének is nyilt bizonyságát adja, a tavalyi budget-vita ellenzéki szó
nokaival együtt erősíthetvén a magunk érveit; ha most ennyire 
jutottunk : ugyan mit várjunk a közel jövőtől ? ugyan a reménykedő 
léleknek milyen erejére van szükség, hogy hozzá ne férjen a csüg- 
gedésnek lankasztó szele? s meg ne inogjon alatta?

A kinek ilyen erős lelke van, ám szólaljon meg s korholja a 
magyar tanárságot, ám mondja szemébe a kislelküséget. Kitartást 
élesztő, buzdító szavával nem csupán egy osztálynak javát mozdítja 
elő, hanem magának a középiskolának s közvetve a jövőnek tesz 
kitűnő szolgálatot.

Mert a magyar tanárság szellemén mint súlyos betegség átka 
ül, a középiskola élete fáján mint gyilkos féreg rágódik már jó ideje 
ez a csüggedés, melynek fagyos gyümölcse a közöny. Az a közöny, 
mely előbb csak a magunk érdekeinek védelmére tesz fásultakká,

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX, 5
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előbb csak testületi szellemünk plántáját teszi tönkre, —  de később 
aztán átragadhat az ügy szolgálatára is. Pedig inkább semmilyen iskola, 
mint gépies munkával vezetett iskola! Ez utolsó stádiumnál —  hála 
Isten — még nem vagyunk; óvja a nemzetet jó sorsa, hogy oda 
jussunk!

Ez a magasabb szempont az, melyből mi a dolgok folyását 
tekintjük; e miatt a nagyobb baj miatt aggódó gond vezeti szavun
kat is.

Ne mondja senki, —  ha igaztalan lenni nem akar, — hogy 
csupán az osztály önző érdeke köt bennünket ahhoz, hogy újra és 
újra foglalkozunk a tanárság anyagi ellátásának panaszos rajzával, 
hogy zokon esik minden kicsinyke sérelem, hogy mindannyiszor föl— 
jajdulunk az új budget láttára. Az a kevéske anyagi előny, mely 
egyikünkre-másikunkra abból jutna, ha memorandumunk mérsékelt 
kívánságai akár mind is teljesedésbe mennének, valóban nem volna 
érdemes, hogy a kéregetők látszatát vonjuk magunkra. Az a legfölebb 
egy-két száz frt, melyet egyenként talán kapnánk, korántsem segít
hetne egy csapással bajainkon. Nem az egyeseknek kérünk mi anyagi 
segítséget, hanem az állásnak emelkedést. S az emberi dolgok termé
szetes rendje a hibás, ha az állást emelni csak az egyesek útján lehet. 
Arról sem tehetünk, hogy az anyagi rugóknak oly nagy erejök van, 
hogy nemcsak szárnyat adhatnak, de le is köthetik a szellemet. 
Le van kötve a mi szellemünk is nagyon.

Az élet logikus rendjére kell tanítanunk a kezünkre bízott ifjú
ságot. Helyes volna-e, ha csupa álszeméremből átallanók megvallani 
az igazat ?

S mivelhogy a jövő letéteményesei vagyunk s azoknak kell 
magunkat tekintenünk: szabad volna-e elhallgatnunk, hogy nagy bajok 
forrását tapasztaljuk a magunk soraiban is?

Bajunkat immár ismerik. Ügy mondta a minister is legutóbb 
Kassán. S annyi tény, hogy az orvoslást nem kísérli meg a leg
újabb budget sem. Bármilyen keserű a csalódásunk, még sem merjük 
utána mondani, a mit sokan mondanak: hogy Magyarországon min
denre inkább telik, mint a cultura szolgáira, mert még mindig nem 
vált valódi nemzeti életszükségletünkké maga a cultura sem.

Az önismeretnek mégis csak túlságosan keserű vallomása 
volna e z !

Pedig a gondolat kisért.
Én Istenem, hiszen milyen édes kevés kellett volna, hogy az 

effajta gondolatoktól mentve maradjunk. Igazán alig kellett volna 
egyéb egy kis jó szándéknál. Az állami budgethez mérten, számba 
vehető pénzbe sem került volna, S ha már akár úgy áll a dolog, 
hogy a magyar állam háztartása semmikép sem bírta volna meg a 
culturalis kiadásoknak további szükséges kis emelkedését, a mit nem 
hiszünk; akár hogy —  a mi sokkal inkább valószínű —  a financiális
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álláspont szűkkeblüsége állotta útját a budget javításának : a tényleges 
budget keretében is könnyen javítani lehetett volna helyzetünkön.

Nemcsak arról az elvről akarunk szólani, hogy inkább legyen 
égy-két új iskolával kevesebbünk, de a meglevők legyenek jobbak. 
Lett volna a javításnak másik módja is. Ha az állami budget is, a 
financiális álláspont is tényleg megengedték, hogy a magasabb foko
zatú állások száma szaporíttassék, vájjon nem lehetett volna ez új 
állásokat a tényleges előléptetések számára biztosítani s ez által 
éleszteni a tanárságban a reményt és munkakedvet ? Vájjon okvetetlen 
szükség volt-e ismét épen egy olyan iskolát államosítani, a mely való
jában lefoglalja már a magasabb fizetésű helyeket s ez által előlép
tetések dolgában az új budgetet az előzőknél is rosszabbá teszi, a 
mint azt Közlönyünk múlt száma már kimutatta?

Hisz ha talán az államot ahhoz az iskolához olyan különös 
érdek is köti, a melyet mi kitalálni nem tudunk, az államosítás révén 
semmi olyan rendelkezést nem nyer fölötte, a mit eddig nem élve
zett volna.

A tanulmányi alapnak érdeke pedig semmi mást nem kíván
hatott, mint hogy évi kiadásai egy bizonyos összeggel apadjanak. 
Ámde azzal az összeggel, a mibe ez az egy iskola kerül, legalább is 
két olcsóbb vidéki iskolát lehetett volna államositani. S ha ez utóbbi 
történik, az átvettek közt semmi esetre sincsenek olyan sokan, a kik 
a szerzett jog elvénél fogva előre lefoglalják a legmagasabb fizetésű 
helyeket. Módja lett volna tehát a rég várt előléptetési igények ki
elégítésének is. A most átvenni szándékoltak pedig nem szenvedtek 
volna semmi hátrányt, a mint hogy az államosítás révén mi előnyben 
sem részesülnek, az végtére is mindegy lévén, hogy melyik cassa 
terhére húzzák ugyanazt a fizetést.

Igazán nem tudjuk, mi érdek fűződhetett ahhoz, hogy két egy
másután következő esztendőben a tanulmányi alaptól épen két drága 
fővárosi iskola vétessék á t! Plane akkor, mikor a budapesti V. kér. 
fögymnasium átvétele a jövőben még az 1897-ikinél is sokkal nagyobb 
teherrel fog a közoktatási tárcza budgetjére nehezedni. A költségvetés 
indokolása csak úgy rövidesen jelzi, hogy majd kiszámítás után becs
érték szerint meg kell fizetni ez iskola ingatlanának és fölszerelésének 
árát is. A tanulmányi alap igazán jó üzletet csinál, mikor megkapja 
azt az áremelkedést is, melylyel a Markó-utczai telkek két évtized 
alatt drágábbak lettek. A ki az utcza akkori s mostani helyzetét 
egyaránt ismeri s tájékozott a telkek rohamos áremelkedése dolgában, 
elképzelheti, mekkora terhet vett át az állam az aránylag szerény 
1897-iki évi budget fölébe!

Vájjon kerülne-e többe, ha az összes állami tanárokra nézve 
teljesítenék a memorandum mérsékelt kívánságait?

S vájjon évenként mennyibe kerülne, ha államosításoknál az az 
úgynevezett fizetésrendező törvény —  szelleméhez híven —  szabad-

fi*
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elvüen hajtatnék végre s az újonnan kinevezettek nem a régiek 
rovására lépnének a magasabb fokozatba, hanem személyes pótlék 
gyanánt kapnák azt, a mire szerzett joguk van ?

A nagy-kikindai példa 500 írtja jó alapul szolgálhatna a szá
mításhoz. De hát minek próbálnánk számítani s felelni e kérdésekre. 
Az nem a mi dolgunk.

Ránk csak az a feladat vár, hogy küzdjünk a lelkünkre nehe
zedő csüggedés és közöny ellen, munkáljunk a jobb jövő érdekében 
és reméljünk —  ha még tudunk!

A KÖZÉPISKOLAI TERMÉSZETRAJZ AZ EZREDÉVES KIÁLLÍTÁSON.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny XXIX. évfolyamá
nak 35. száma már méltatta nagyjában középiskoláinknak képviseletét az 
ezredéves országos kiállításon, az egyes szakok részletes ismertetését azon
ban a szakemberektől várja. E várakozásnak óhajtok megfelelni, a midó'n 
a középiskolai természetrajzi kiállítás ismertetését közlöm.

A szép csarnok gazdag tartalma közt a középiskolai természetrajzi 
kiállítás is szép helyet foglal el, bár első pillanatban nem mutat oly sokat, 
mint a mennyit tartalmaz. Sokkal többet mutatna, sokkal impozánsabb s 
bizonyára tanulságosabb is lenne, ha olyképen volna felállítva, hogy a 
kiállítás maga is egy jól rendezett s helyesen felszerelt középiskolai szertár 
képét tárná elénk. Ezt nem vádként említem fel, mert jól tudom, hogy a 
természetrajzi kiállításnak a mondott értelemben való rendezése sokkal 
nagyobb helyet foglalt volna el, mint a mennyit a kiállítás igazgatósága 
rendelkezésre bocsájthatott.

A természetrajzi kiállítás azonban figyelmes megtekintés után mostani 
elhelyezésében is méltónak mutatkozik a többi középiskolai részlet-kiállítá
sokhoz s nagyon sok tanulságosat nyújt a szemlélőnek s még többet a rész
letekig menő tanulmányozónak. Úgy, hogy mindent egybevetve, a természet
rajzi kiállítást sikerültnek kell mondanunk.

Örömmel tapasztaljuk e kiállításon, mily gyümölcsözővé lett közép
iskolai ügyünk vezetőségének ama tiszta látása, hogy a természetrajzi 
módszeres tanítás csak úgy lehet sikeres középiskoláinkban, ha szemléltetés
sel van egybekötve. Annak a törekvésnek, mely igyekezett ez irányt 
iskolánkban érvényre juttatni, meg is volt a maga sikere, mert középiskoláink 
e tekintetben bátran kiállják a versenyt a külföldi iskolákkal.

Az a törekvés, hogy az iskolákban a szemléleti oktatás megkönnyít- 
tessék, hogy az iskoláknak jól felszerelt szertáraik legyenek s hogy hazánk
ban a természetrajzi tárgyakkal foglalkozó ipar is fellendüljön, alkotta meg 
a középiskolai tanszer-bizottságot, melynek működése most hosszabb szüne
tet tartott ugyan, remélhetőleg azonban a kiállítás után munkáját ismét 
folytatni fogja. A tanszeripar támogatásának köszönhetjük, hogy a közép
iskolai természetrajzi kiállításban igen sok olyan hazai tárgygyal találkozunk, 
a melyet még az utolsó középiskolai tanszerkiállításon hiába kerestünk. De 
azért még sok tanszerünk van, melyet külföldről importálunk.

A természetrajzi szertárak helyes felszerelése végett adta ki a köz- 
oktatásügyi minister Útmutatását,* mely a szertárak felszerelésében nem

* Útmutatás a középiskolai természetrajzi, földrajzi, chemiai és 
physikai eszközök beszerzéséhez. Kiadta a m. k. vallás- és közoktatásügyi 
minister az 1895. évi 14893. sz. rendeletével. Ára 32 kr.
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köti ugyan meg a tanárok kezeit s csak útmutatásul szolgál a szükséges, 
mondhatnám nélkülözhetetlen tárgyakat illetőleg, úgy hogy az útmutatásban 
felsorolt tárgyak összessége, úgy mondott normális természetrajzi szertár 
gyűjteményét foglalja magában.

Nagyon jó gondolat volt a természetrajzi kiállításon épen ez útmuta
tásban felsorolt tárgyakkal mutatni be a középiskolai szertár terjedelmét, 
foglalatát. De épen ennél érezzük leginkább a kiállított tárgyak nem teljesen 
megfelelő felállítását, mert nem nyerünk az egészről teljes áttekintést. Jól 
tudjuk, hogy a rendező bizottság mindent elkövetett, hogy a kiállítás e 
részben is kitűnjék, de a szűkre szabott tér nehézségeit nem győzhette le 
egészen. A normalis gyűjtemények is külön e czélra készült s a szertári bútor
zatnak mintául szolgáló szekrényekben helyeztettek el, ezek készítésében 
azonban, úgy látszik, az iparos nem mindenben követte az előírt tervet. 
Különösen alkalmasnak látszik a szétszedhető nagy üvegszekrény, melynek 
minden oldalon levő üvegfala a tárgyaknak minden oldalról való megszem
lélését teszi lehetővé. Ily szekrények különösen madárgyűjtemények elhelye
zésére alkalmasak. Kevésbbé alkalmasak az ás vány gyűjtemények szekrényei, 
melyeknél czélszerűbbeket láthatni a gyakorló-iskolának, a rendező, dr. Staub 
Mór kezelte szertárában is.

Az említett utasítás értelmében összeállított normalis gyűjteménynek 
állattani s növénytani részét Lendl Adolf dr., a ki a csontváz, borszesz, 
microscopi és növénytani tárgyakat és Rosanovszlcy Frigyes, a ki a kitömött 
és száraz készítményeket készítő, állította össze. A kiállított tárgyak a modern 
módszerek alkalmazásával készítvék, itt-ott a biológiai sajátosságok feltün
tetésével, a mit a középiskolai gyűjteményekben bizonyos mértékig helyesel
hetünk, sőt kívánatosnak tartunk, de nagyon természetesen első sorban 
megkívánjuk a tárgyak pontos neveit, melyeket bizony itt-ott kifogá
solni lehet.

A kitömött állatok, csontvázak szépek, jók, sőt némelyik mintaszerű. 
A borszesz-készítménvek némelyike azonban instructivebb lehetne, mert az 
ily tárgyaknál a legszebb is még csak alig elégséges a középiskolai helyes 
igények teljes kielégítésére. A növénytani részt a száraz herbarium kép
viseli a megszokott módszer szerint előállítva, pedig e részben is már 
előbbre vagyunk s nagyobb gonddal többet és helyesebbet lehetett volna 
bemutatni.

Az ásványtani s földtani gyűjteményt Themäk Ede temesvári főreál
iskolai tanár állította ki. Az ásványtani gyűjtemény beválik s megfelel a 
középiskola igényeinek ; már a földtani részről nem mondhatnám ugyanezt, 
mert sajnálatomra, Themäknak nem volt módjában legyőzni ama nehézsé
geket, melyekkel a kőzettani s őslénytani honi tárgyak beszerzése vele jár.

Mind a három normális gyűjtemény a ministerium megbízásából 
készült, a nevezett utasítás értelmében. A megbízatásnak egyik feltétele, 
úgy tetszik, az volt, hogy a gyűjtemény tárgyai lehetőleg honiak legyenek. 
Sajnálattal veszszük azonban észre, hogy a gyűjtemények nem minden 
részükben honiak. A természeti tárgyak a lehetőségig honiakból kerültek 
ugyan ki. de nem úgy az ipari készítmények, melyek a Iíálózdy-féle virág
mintáktól eltekintve, nagyrészt mind külföldiek, mint a Brendl-féle virág
minták. a középiskolai czélokra talán nagyon is kicsiny fa-kristályminták 
s a természetrajzi képek is, melyek közül a Stampfel-féle képek is a külföld 
nem a legjobb gyártmányainak is csak magyarított kiadásai. E téren még 
sokat kell buzgólkodnunk, hogy ilynemű honi tárgyakkal szereljük fel szer
tárainkat. S habár mi nem remélhetjük, hogy nálunk ily iparág maga magá
tól meghonosodjék, de azt tartjuk, hogy a ministerium gondoskodásával, 
támogatásával mi is készíthetni fogunk methodikus, eredeti, tanításra alkal
mas s a középiskolák igényeinek megfelelő képeket. A képek készítésére 
hála Isten van már emberünk elég, tőke is volna, csak a vállalkozás ered
ményét kell e téren biztosítanunk némikép s a siker nem marad el.
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Nevezetes paedagogiai elvet demonstrálnak a kiállítás második részét 
tevő gyűjtemények, a három localis gyűjtemény. Ugyanis teljesen elhibázott- 
nak kell tartanunk az olyan természetrajzi oktatást, melynek alapját csupán 
valamely tankönyv alkotja! A tankönyvön kívül vagy mellett, mindig ott 
kell lenni a természeti tárgyak gyűjteményének vagy mintáinak, de ott kell 
lenni magának a szabad természetnek is. S a mint az oktatást általában 
ennek legközönségesebb s legismeretesebb terményeivel kezdjük meg, ép 
olyaténképen kell tekintettel lenni az oktatás menetén a localis viszonyokra!

E tanítási elvet demonstrálja a Staub tanár tervezte három localis 
gyűjtemény, mely hazánk három legeltérőbb vidékének terményeit van 
hivatva a középiskola szempontjából bemutatni. E vidékek: Felföldünk, 
Alföldünk s a magyar Tengerpart. E gyűjteményeket ugyancsak a ministerium 
megbízásából a fenti sorrendben Vitalis István selmeczbányai ág. ev. fő- 
gymnasiumi. Vánlty József szegedi áll. fó'reáliskolai s Matisz János fiumei 
tanár állították össze.

A fiumei gyűjteményben nemcsak a tengerparton lakó madárvilágot, 
de a tenger lakóit is imponáló számban látjuk. Matisz érdeme annyival is 
nagyobb, hogy gyűjteményének tárgyait maga gyűjtötte és készítette is. 
Különösen a halakat készítette szépen a legújabb módszer szerint: nevezete
sen a halakat formaiinnal kevert tengeri vízbe helyezte el, úgy hogy meg 
tartották természetes alakjukat s nem mutatnak semmi torzulást, mint az 
alkoholba helyezett állatok, sőt Matisz készítményeinek némelyike színét is 
megtartotta. Úgy tetszik, hogy a színek megtartása tekintetében a formalinnal 
még több kísérletet kell végezni. Igen csinosak különösen a nagyobb lapos
oldalú tégla-alakú üvegben elhelyezett halak — melyek mintegy állandó 
iskolai aquariumként szerepelhetnek. Matisz gyűjteménye sokkal gazdagabb, 
hogysem kiállítható lett volna; nagy része a szekrények alsó s tele-ajtós 
részébe került. A gazdag gyűjteményből sok érdekeset sorolhatnánk fel s 
nehezünkre esik erről lemondani, pedig egyes különös alakokkal találkozunk 
e gyűjteményben.

E mellett talált Matisz időt arra is, hogy a tenger flórájából gazdag 
moszat-gyűjteményt állítson egybe. De nem hanyagolta el a szárazföld 
növényeit sem, sőt a tengerparti vidék egy érdekes geologiájú vidékének 
viszonyait profilban tünteti fel.

Ép igy kötelességem kiemelni a Vitalis József összeállította Selmecz- 
bánya vidékének gyűjteményét, melyet aránylag rövid idő alatt oly módon 
állított össze, hogy az ezentúl valódi díszét fogja képezni a selmeczbányai 
ág. ev. főgymnasium szertárának. A gyűjtemény összeállításában jól megtudta 
válogatni mindazt, a mi az erdős hegyvidéket s ama bányászatilag oly 
nevezetes vidéket jellemzi. Megvannak gyűjteményében a jellemző állatfajok, 
fásnövények termései és fái, ezek ellenségei, de legszebbek s valóban remek 
példányokban vannak meg Selmeczbánya vidékének ásványai és kőzetei.

Kevésbbé gazdag az Alföld localis flórája, nemcsak mert Alföldünk 
flórája és faunája is szegényebb Selmeczbánya vidékéénél. de talán más, 
előttem ismeretlen okból is, valószínűleg a gyűjtés késői megkezdése miatt. 
Ám azért a legjellemzőbb állatokat megtaláljuk itt is : a czímeres ökör fej- 
váza, magyar kos fejváza, földi kutya (Spalax typhlus), nádi örvöly 
(Circusrufus), nádi rigó stb. Kiegészítik a gyűjteményt a tiszai halak, úgy 
tetszik, nem teljes csoportja s gazdag rovargyűjtemény; de az Alföld növény
világát hiába keressük.

E localis gyűjtemények jelentősége első pillanatra nem is tűnik fel. 
Pedig ezeknek czélja első sorban demonstrálni azt, hogy a tanításban súlyt 
kell helyeznie a tanárnak a vidék természeti tárgyainak megismertetésére is. 
Továbbá e gyűjtemények bivatvák azt is megmutatni, hogy a természetrajzi 
tanárnak kötelessége szertárát vidékének tárgyaival szaporítani, hogy az 
lehetőség szerint a tanítás czélját szolgáló gyűjteményen kívül az iskola 
vidékének természetrajzi tárgyait is magába gyűjtse, nagyon természetesen
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a természetrajzi tanár folytonos munkálkodása mellett, a mi ismereteinek, 
tudásának ébrentartására szükséges is, só't nélkülözhetetlen.

Harmadik czélja pedig e localis gyűjteményeknek az, hogy a termé
szetrajzi ismeretek közlése, tanítása közben a tanár az által, hogy tárgyait 
a honiak közül veszi, egyszersmind kiterjeszkedhetik a hazaszeretet ápolá
sára is, mert e tekintetben a természetrajn oktatásnak sem szabad a többiek 
mögött maradnia; tegye meg azt, a mit eddig más téren csak az irodalom s 
történet tett, legyen ő is munkás a hazai föld szeretetének ápolásában.

Ugyanezen indokok indították Staubot arra, hogy e localis gyűjtemé
nyeket egészítse ki egy olyan képgyűjteménynyel, mely a haza akármelv 
vidékén lakó fiú elé idézze azon természeti ritkaságokat és szépségeket, 
melyekben hazánk földje bővelkedik. E gyűjtemény czíme : Képek Magyar- 
ország geológiai múltjából és jelenéből. A kiállított nagy, fényképészileg 
(Díváidtól) reprodukált képek a következők: 1. Zsilvölgy aquitánkorú esz
ményi tájképe. 2. Parajdi sószikla (melynek mása csak Spanyolországban 
van). S. Dobsinai jégbarlang, Eötvös Lóránt br. felvétele alapján. 4. Aggteleki 
barlang, Divald felvétele alapján. 5. Torjai büdös barlang. 6. Somoskó'i 
bazalt hegy. 7. Detunata, Loczy dr. felvétele. 8. Rank-herleini időszakos forrás.
9. Deliblati homokterület.

A mint a felsorolásból látható, mind csupa honi specialitás. E gyűjte
mény különben még kibővítendő, pl. kőszénkorszakbeli. mészkorszakbeli 
eszményi képekkel. Nagyon kívánatos volna, hogy e képek sokszorosíttatva, 
egy középiskolából se hiányoznának.

A kiállításban érdekes gyííjteménynyel vett részt Gammel Alajos. 
S mi örömmel jegyezzük fel e helyen is, hogy van fővárosunkban egy 
szerény javadalmazású tisztviselő, ki szívvel-lélekkel dolgozik a természeti 
tárgyak gyűjtésén, kikészítésén, de különösen rovargyűjtemények összeállítá
sán. Az ő gyűjteményét különben sok középiskolai tanár örömmel fogja 
fogadni, mert először magában foglalja a honi középiskolákban használt 
összes természetrajzi tankönyvekben felemlített rovarok rendszeres gyűjte
ményét, mely ugyan sok fáradságtól kíméli meg a tanárt, de én inkább 
szeretem, ha a tanár maga fárad ily gyűjtemények meglehetősen könnyű 
összeállításán. Gammel gyűjteménye felöleli azután az említett -utasításban 
felsorolt rovarok gyűjteményét, azután különböző rovarok biológiai gyűjte
ményét, Végre kiállította még a saját maga szerkesztette hernyó- és báb
készítő «szárító kamarát», melylyel bárki készíthet hernyó-készítményeket.

Sajnálattal kell azonban felemlítenem, hogy a tanárok részvétele e 
kiállításon nagyon szerény mértékben mutatkozik. Igaz ugyan, hogy a be
jelentések száma nagyobb volt s hogy soknak részvételéről kellett a hely
szűke miatt lemondani, de az is igaz, hogy a bejelentettek közül nagyon 
sokan indokolatlanul elmaradtak. Nem-e az 1885-iki kiállítás tapasztalatai 
riasztották el ? a midőn a kiállítás után tárgyaik javarészét nem a legépebb 
állapotban kapták vissza

Azok azonban, a kik nem riadtak vissza s résztvesznek a kiállításon, 
kiállított tárgyaikkal tanúságot tesznek a mellett, hogy természetrajzi tanáraink 
hódolva a kor szellemének, leginkább a módszeres irányban igyekeznek 
sikereket érni el.

Dicséret illeti első sorban Schober Emil dr. szathmári főgymnasiumi 
tanárt, kinek kiállított tárgyait illetőleg nem egy kifogást hallottunk említeni, 
de az ő törekvése módszeresen tanítani elvitathatlan s elnyom minden gán
csot. Tárgyai : segédeszköz a növényhatározás elsajátításához, továbbá 
ásványhatározója s végre anatómiai készítményei, de legdicséretesebbek a 
növény-szövettani táblái, melyeket egészen önállóan, saját megfigyelései 
alapján rajzolt, illetőleg festett meg s a melyek közül többen megérdemelnék 
az ezután következő megbirálás után a sokszorosítást.
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Horváth Jeromos bajai kath. gymn. tanár iskolája számára a Dunából 
gyűjtött 32 halfajt, továbbá a béka és selyemlepke fejló'désének készítmé
nyeit állította ki.

Sajnáljuk, hogy Horváth István jászberényi főgymnasiumi tanár be
küldött két kristály-mintájával nem tud eléggé meggyőzni kristály-tanítási 
módszerének előnyeiről.

Nagyon csinos Richter Aladár budapesti I. kér. főgymn. tanárnak 
a növénygyűjtéshez s a növények vizsgálatához szükséges eszközök kiállítása, 
mely mintául szolgálhat bármely középiskolának. A herbarium Richter saját 
szerkesztése. E kis kiállítás örömet s hajlandóságot kelthet a tanulóban a 
gyűjtésre s a növényekkel való foglalkozásra, minek mintájául pl. Orosz 
Ferencz temesvári főreáliskolai VI. osztályú tanuló csinos herbáriuma van 
kiállítva.

Végül találunk a természetrajzi kiállításban még néhány fényképet, 
ú, m. a nagyváradi kath., a pozsonyi kir. kath. főgymnasium, a kecskeméti 
főreáliskola és a nagy-enyedi collegium természetrajzi szertárairól, melyek 
azt gyaníttatják velünk, hogy egyes vidéki tanintézetek érdekes és gazdag 
gyűjteményekkel büszkélkedhetnek.

A felsoroltak alkotják a középiskolai természetrajzi kiállítást, melynek 
részletekben való ismertetésétől a hely szűke miatt el kellett állanom. De a 
közölt sorokból is kitetszik, hogy a kiállítás eléggé gazdag. Főjelentősége, 
hogy nem össze-vissza hányt s véletlenül odakerült tárgyakból áll, hanem 
hogy rendszeresen tárja elénk a középiskola természetrajzi szükségletét. 
S ha e rendszeres gyűjtemények rendszeres felállítása is keresztülvihető 
lett volna, bizonyára még nagyobb mértékben kötötte volna le a látogatók 
figyelmét. Különösen örvendetes másik jelentősége, a honi tárgyak fontos
ságának érvényre juttatása, továbbá a módszeres tanítás utáni honi törek
véseknek bizonyságtétele.

S ha e kiállítást részleteiben is alaposan tanulmányozzuk, nem tud
juk eléggé méltánylóan kiemelni azok érdemeit, a kik az eszmét létrehozták, 
s a kik a kivitelében fáradoztak, mert csekély jelentőségű hibák, hiányoktól 
eltekintve, melyek elkerülhetetlenek voltak, az ezredévi kiállításhoz méltót 
hozlak létre s méltán kiérdemelték ő Felsége megelégedését, a közoktatás- 
ügyi minister dicséretét s a szakemberek elismerését.

(Budapest.) Hr. Mágócsy-Dietz Sándor.

AZ ÍRÓ- ÉS RAJZSZEREK AZ EZREDÉVES KIÁLLÍTÁSON.
(Honi iparunk állapota.)

Midőn öt évvel ezelőtt az orsz. középiskolai tanáregyesület jubileumi 
közgyűlése alkalmával Budapesten középiskolai kiállítást rendezett és a 
demonstrativ szakokra normalgyűjteményeket mutatott be, a kiállításnak 
egyik — épen nem lényegtelen — czélja az volt. hogy kereskedőink és 
iparosaink a kiállított mintacollectiók szemléléséből és tanulmányozásából 
tájékozódást nyerjenek az iránt, mely tanszereket lehetne és kellene ezután 
itthon hazánkban készíteni.

Hogy valóban üdvös dolog volt hazai iparosainknak és kereskedőink
nek az utat megjelölni és figyelmüket arra a sajnos körülményre felhívni, 
mily fogyatékos volt iparunk e téren még öt évvel ezelőtt is, azt fényesen 
bizonyítja az a nagy haladás, melyet iparunk tanszerkészítés dolgában jelen
leg föltüntet, és melyről a millenniumi kiállítás látogatója meggyőződést 
szerezhet.

Bámulatos főleg az a körülmény, hogy. ámbár némely czikket csak 
alig egy-két év óta készítenek, már is olyan jól csinálják, hogy a versenyt a
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külföldivel kiállják és csak kevés tárgyon észlelhető a kezdet nehézségeivel 
való küzködés.

A középiskolai alcsoportban, az író- és rajzszerek rendezését végző 
bizottság rendes üléseiben elhatározta, hogy az író- és rajzszerek kiállítását 
oly formán fogja rendezni, hogy osztályonkint csak a legkszükségesebb dol
gokat mutatja’ be. Ebből folyólag jóval a kiálllítás megnyitása előtt kérdést 
intézett a főváros tekintélyesebb papirkereskedőihez, hajlandók-e a közokta
tási csarnok középiskolai alcsoportjában kiállítani, azon kikötéssel, hogy a 
kiállítandó tárgyak mennyiségét és sorrendjét a bizottság fogja megállapítani 
kikötvén egyúttal, hogy a mennyire lehet csak hazai gyártmányú tárgyakat 
szabad kiállítani.

Többszöri felszólítás daczára is csak négyen jelentették ki, hogy 
ilyen föltételek alatt is hajlandók kiállítani, ú m. Károlyi György, Leitner 
M. L. és fiai, Medrei és Itigler József Ede.

Nyolcz osztályról lévén szó, nevezett kereskedők mindegyikére sorshú
zás alapján két osztály jutott, ú, m. Károlyira, a III. és VIII.; Leitnene a 
II és a IV.; Medreire az I. és az V. osztály jutott, végre Riglernek a VI. 
és VII. osztály maradt.

A megállapodás értelmében ki is állítottak és pedig nagyon csinosan 
és minden tekintetben a rendező bizottság óhajának megfelelően. Mind a 
négy czég saját készítményt, jó minőségű füzeteit állítja ki, továbbá az író- 
és rajzszerelvények közül csak olyan külföldi czikkeket, a minőket hazánk
ban nem készítenek.

Bátor leszek e helyen is röviden jelentést tenni azokról az író- és 
rajzszerekről, melyeket már jelenleg is hazánkban készítenek:

I. Rajz- és  írópapirost készítenek a következő gyárak: (kiállítanak a 
papír és sokszorosító ipar csarnokában.)

1. A kir. szab. fiumei papírgyár. (Smith és Meynier.) Kipróbált jó 
minőségű rajzpapirt készít, úgynevezett hengereltet tekercsekben.

A gyárnak egyébaránt egész cellectiója, van rajz-, író- és csomagoló 
papirosokban

2. A diósgyőri papírgyár. (Kolba Mihály fiai.) Szép és jó minőségű 
merített rajzpapirost és mindenféle irodai papirost készít.

3. A nezsideri papírgyártó részvénytársaság. (Papírgyára Péterfalván 
van.) Levél-, író-, rajz-, könyv-, fogalmazó- és színes papírokat. Újság- és 
távirdai papirt.

4 A hermaneczi papírgyár, rajzpapirost ugyan nem készít, de jó mi
nőségű író- és kék papírost. Sima kartonokat stb

5. A  poprádi papírgyár. (Czieser László. Főraktár: Dona Döme és 
Társa.) Irodai papírokat, stb, de rajzpapirt ez a gyár nem készít.

6. A kis-szebeni papírgyár. (Spiegel Vilmos és Társa.) író-, csomagoló- 
slb. papirt készít.

7. Első magyar papir-ipar részvénytársaság. (Garai: Slaboson és 
Masznikón, Gömörmegye.) Jó papírokat készít. Zellulosét exportál.

8. Gyürky Pál Tiszolczon, famentes papírt készít.
9. A  hg. Hohenlohe-féle vas- és erdészeti ipar gyára enyvtelen fale

mezeket készít lucz-fenyőfákból.
10. A  magyar vegykészítményü papírgyár Budapesten, másoló- és 

viaszpapirt készít.
Fölemlítendők még:
11. Roxer Márton papírgyára Nudabulán (u. p. Rozsnyó) és
12. Copony Gyula papírgyára. (Brassó.)
N. Rajztáblákat három szögeket, rajz-síneket, egyszóval fanemüeket

készít:
1. Ri gier József Ede papirneműgyár részvénytársaság. Csak a neve

zett gyárban készített legfontosabb czíkkekre szorítkozván, fölemlíthetem, 
hogy ez a gyár különféle nagyságban jó minőségű rajztáblákat, háromszö-
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gehet, rajzsíneket, egyes- és görbe vonalzókat, czeruzatartókat. tollszárakat 
stb. készít. — A gyár készít továbbá fali táblákat, fa-körzöket stb. Mindezek 
a papír- és sokszorosító ipar-csarnokában láthatók.

Mint a gyár firmája is mutatja, gyártmányainak súlypontja azonban 
a papirnemüekre esik. Ezekről e helyen fölösleges részletesebben szólni, mert 
a gyár tényleg általánosan elismert jó dolgokat készít. Ezeket a czikkeket a 
külföldön is méltányolják.

Megjegyzem még, hogy a Rigler-t'éle gyárban (mint fönt említettem) 
iskolai irkákat (füzeteket) is készítenek és nem érdektelen annak fölemlítése 
sem, hogy a gyár irkákat szállít Romániába, Szerbiába, Bulgáriába, továbbá 
Horvátországba stb.; természetesen megfelelő' nyelvű czímlappal és az illető 
országra vonatkozó illustratióval.

2 Kovács Zsigmond. (Épület-asztalos) szabályozható rajztáblákat
készít.

A táblákat különböző nagyságban készíti. Rendkívül ügyes, de kissé 
bonyolódott szerkezetüknél fogva csakis technikai igényeknek felelnek meg. 
Iskolai használatra nem valók.

(Fém- és építő-anyagok iparának csarnoka.)
3. Az említetteken kívül az országban rajztáblákat még többen készí

tenek (ú. m. Várnai L. Szegeden, Schönichen R. Ganz-gyár stb.). Noha 
elismerésre méltó jó dolgokat produkálnak, még sem képesek nagyobb igé
nyeknek eleget tenni, mert a táblákat gyárilag nagyobb mennyiségben nem 
készítik.

III. Czerum. (Iró-ón). A technikai nehézségeket nagyrészben anyagi 
áldozatokkal legyőzve létesítették Wuzel és Társa az <Elsö magyar irón- 
gy árat*.

Kezdetben a gyártmányokon még nagyon is meglátszottak a kísérle
tezés nyomai, most azonban már olyan minőségű irónokat készítenek, hogy 
művészi igényeknek is megfelelhetnek. Nevezett gyár czeruzái a Hardmuth és 
a Fáber czeruzákat teljesen pótolják. — Ugyanabban a gyárban készítenek 
még színes irónokat, rajzkrétákat stb.

IV. Festékek tenták, oldott tus.
1. Iskolai használatra jó minőségű festéteket (gombaiakban) készítenek 

a Müller testvérek, Budapesten.
Megjegyzendő azonban, hogy egyes festékek — különösen az arany 

— túlságos keménységüknél fogva még eddig nem használhatók.
Ugyanabban a gyárban készítenek még jó fekete és oldott (folyé

kony) tust.
(Vegyipar csarnok.)
Jó minőségű fekete és színes tintákat készítenek még :
2. Hochsinger-testvérek.
3. Járitz Nándor.
4. Molnár János.
5. Schönwald stb.
V. Irótollak. tollszárak; rajzszögek, Hazánk legújabb iparvállalatainak 

egyike az Első magyar aczél-irótoll, tollszár és indigó másoló-papírgyár. 
(Schuler József.)

Nevezett gyárban állítólag többféle tollat készítenek. Tekintve azon
ban, hogy szakértők véleménye szerint, több évi gyakorlat kívántatik ahhoz, 
míg valaki jó minőségű aczéltollakat készíthessen: nem lehet csodálni, 
hogy ez a gyár fennállásának második esztendejében még nem készíthet 
teljesen megfelelő tollakat.

Készítenek azonban már nagyon jó rajz-szögeket többféle alakban és 
minőségben.

Másoló papirosuk a technikai igényeknek teljesen megfelel.
(Vegyipar csarnok.)
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VI. Törlő-gummi. Jó törló'-gummikat készít Magyarország egyetlen 
kaucsukgvára, a magyar ruggyantaárúgyár részénytársaság. Budapesten.

A gyár törlő-gummikat készít körülbelül hatféle minőségben és 40 
alakban. Azok, különösen a puha fekete tisztító-gummik, kipróbált jó minő
ségű gyártmányok.

(Vegyipar csarnok.)
VII. Tollkéseket készítenek: Siráky József Szegeden, Tänzer András 

Pápán, Wlaszlovits József Stószon, Valik Balázs Jászberény, János Sza
badkán stb.

(Fém- és építőanyag iparának csarnoka.)
Óhaj!

Daczára annak, hogy — mint felsorolni szerencsém volt — iparunk 
az író- és rajzszerek terén rohamosan fejlődik, mindamellett még eleget kell 
külföldről hozatni, és azért nem lehet csodálni, hogy némely külföldi nagy 
gyártelep, még jelenleg is elárasztja az országot czikkeivel.

A sok közül csak négy czikket sorolok fel, melyre nézve fölötte óhaj
tandó volna, ha hazánkban is készíttetnének.

Nem készítenek nálunk sem ecseteket, sem tust darabban, sem tenta- 
tartókat (csukható iskolai használatra), de nem készítenek főleg rajzeszkö
zöket (körző, kihuzótoll stb.). Pedig a jó minőségű svájczi eszközök fölötte 
drágák, az olcsóbb német és franczia gyártmányok pedig nagyon silányak.

Bárcsak találkoznának mindezek és még sok egyébnek előállítására is 
hazánkban vállalkozó szellemek ! — Valóban üdvös dolog volna, ha a kor
mány valami módon erre vonatkozólag is intézkednék.

(Budapest.) Hornischek Henrik.

E GYE S Ü L E T I  ÉLET.

A pozsonyi kör.
A pozsonyi kör múlt hó 19-dikén tartotta meg ez évi első és egyszers

mind alakuló gyűlését. Jelen vollak: Albert József, Asbóth Sándor, Gaal 
Mózes, Gogola Ferencz. Haan József, dr. Hefty Frigyes, Hegedűs István, 
Hirschmann Nándor, Jónás János, Kakujay Imre. dr. Losonczy Lajos, 
Pirchala Imre, Palikéit Károly, dr. Schönvitzky Bertalan, Szilágyi Aladár, Zala 
Miksa. Az elnöki tisztet Jónás János alelnök teljesítette Elnök mindenek előtt 
üdvözli a körbe és részben a tanáregyesületbe is újonnan belépett tagtár
sakat : Gogola Ferencz, Kakujay Imre, dr. Losonczy Lajos és Polikeit 
Károly személyében, a kik közül dr. Losonczy már eddig is tagja volt az 
egyesületnek, Polikeit Károly pedig bejelenti szándékát az egyesületbe való 
belépésre. A napirend első tárgyát, a tanulók színházba járásának szabályo
zását, mivel a reáliskolai kartársak hivatalból voltak ez alkalommal elfog
lalva és e gyűlésen nem jelenhettek meg, a következő köri gyűlésre kellett 
halasztani. A gyűlés napirendjének második tárgya a kör részéről két tag
nak kiküldése volt az egyesület választmányába. A gyűlés titkos szavazás 
útján Zorkóczy Samu, ág. hitv. ev. lyceum igazgatót egyhangúlag. Antolik 
Károly, áll. főreáliskoíai igazgatót pedig szótöbbséggel megválasztotta a buda
pesti központi választmány tagjaiul.

Ezután Hirschmann Nándor, a kör pénztárosa tett általános jelentést 
a körnek anyagi helyzetéről ; részletes jelentést a következő gyűlés alkal- 
mái-a Ígért.

Erre Jónás János a maga és a kör többi tisztviselői nevében megkö
szönvén a körnek eddigi bizalmát, felszólította a kör tagjait, hogy ejtsék meg
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az 1896/97. évre szóló tisztújítást. A választás egyhangúlag történt; még 
pedig a következő eredménynyel: elnök : Pirchala Imre, tank. kir. főigazgató; 
ügyvivő alelnök: Jónás János, keresk. akad. igazgató; titkár: dr. Schön
vitzky Bertalan, kir. főgymn. tanár; pénztáros: Hirschmann Nándor, ág. 
hitv. ev. lyceumi tanár; háznagy: Albrecht János, kir. főgymn. tanár. A 
választás megejtése után a kör tagjai elhatározták, hogy a gyűléseket minden 
hónap első szombatján a kir. főgymnasium tanácskozó termében fogják meg
tartani, este 6 és 8 óra közötti időben.

Második gyűlését a kör f. hó 3-dikán tartotta. Ezen elnökölt Jónás 
János; jelen voltak: Antolik Károly, Ashóth Sándor, Plaszik Ágoston, Havas 
Miksa, Haan József, Hefty Frigyes, Jeszenszky Pál, Krojnyák Ede, Polikeit 
Károly, dr. Schönvitzky Bertalan, Szilágyi Aladár, dr. Tolnai Vilmos, Zala 
Miksa, Zorkóczy Samu.

Elnök megnyitja a gyűlést és meleg szavakkal üdvözli Polikeit Károlyt 
azon alkalomból, hogy ő Felsége őt a pozsonyi kir. gymnasium igazgatójává 
kinevezte.

A kör tagjainak lelkes éljene hangoztatta vissza az elnök meleg 
üdvözletét. A napirend előtt elnöklő Jónás János előadja, hogy e hó 18-dikán 
fog végbemenni a dévényi millennáris emlékoszlop felavatása. Nézete szerint 
ez ünnepségről nem szabad hiányoznia a középiskolák ifjúságának, mert ennél 
alkalmatosabb pillanatot a hazafiúi érzelmek és a múltúnk iránt való kegye
let felkeltésére elképzelni is lehetetlen. Indítványozza tehát, hogy a kör sür
gősen tegye meg a szükséges lépéseket, hogy úgy az egyes tanártestületek, 
mint az ifjúság a felavató ünnepségre meghívassanak és számukra megfelelő 
hely fentartassék. A kör egyhangúlag hozzájárul az indítványhoz s nyom
ban meg is állapodott a szükséges lépések megtételének módjára nézve.

Elnök ezután előterjeszti Hirschmann Nándor pénztárosnak (a ki nem 
jöhetett el a gyűlésre) részletes jelentését a kör bevételeiről és kiadásairól. 
E szerint:

18 rendes tag után (á 4 frt) b e f o l y t .....................................72 frt
18 pártoló tag után (ä 1 frt) » ...................................... 1 8 »

Összesen . . .  90 frt
Ebből a pénztáros elküldött Müller József egyesületi 

pénztárosnak.................................................................................68 frt — krt
P o s ta k ö lts é g ................................................................... — » 20 kr.
A titkár szám lája............................................................. 5 » — >

Az összes kiadás . 73 frt 20 kr.
Marad tehát a jövő évre egyenlegül 16 frt 80 kr. (Megjegyzendő, 

hogy néhány tag a múlt esztendőre nézve még hátralékban van.)
A gyűlés a jelentést tudomásul véve, köszönetét szavazott a pénz

tárosnak és neki a múlt évre nézve megadta a felmentvéuyt.
Ezután beható eszmecsere indult meg a gyűlésen arról, hogyan lehetne 

a tanuló ifjúságnak színházba járását egységesen és olyformán szabályozni, 
hogy az iskolai fegyelmi szabályokkal összhangzásban legyen. Az eszme
cserében resztvettek Jónás, Antolik, Zorkóczy. Havas, Tolnai stb. Végül a 
gyűlés felkérte dr. Tolnai Vilmost, hogy a felhangzott eszmék és elvek alap
ján dolgozzon ki néhány pontból álló javaslatot és azt a Körnek következő 
havi gyűlése elé terjeszsze.

A kör tagjai ezután Antolik Károly elnöklete alatt hozzáfogtak a 
helybeli játszótér számára javasolt fegyelmi szabályok megvitatásához. 
A megállapodás az lett, hogy a tagok egyenkint még egyszer tanulmányuk 
tárgyává tegyék a javaslatot s a kérdést a Kör még egyszer tűzze ki tanács
kozásainak napirendjére.

Dr. Schönvitzky, a kör titkára jelentette ezután, hogy Albrecht János, 
az újonnan megválasztott háznagy a megválasztást köszöni, de körülményei-
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nél fogva a tisztséget nem fogadhatja el és kéri a kört, hogy más háznagyot 
válaszszon. A kör tagjai erre egyhangúlag dr. Asbóth Sándor, keresk. akad. 
tanárt választják meg háznagygyá.

Végül dr. Schönvitzky Bertalan titkár indítványára a kör elhatározta, 
hogy október 24-ikén, Jónás János köri alelnöknek 25 éves tanári jubilaeuma 
alkalmából rendkívüli gyűlést tart, és Havas Miksa indítványához képest 
megállapította e gyűlés napirendjét.

Dr. Schönvitzky Bertalan, a kör titkára.

I R A T T Á R .

AZ EGYETEMI SEGÉDTANÁROK.

Tudományos életünk mélyítésére s egyúttal a tanári succrescentia biz
tosítására nagyon kedvező' eszközzé lehet az az újítás, hogy az egyetemi 
úgynevezett adjunctusi intézmény — mely eddig csak a műegyetemnél volt 
meg — kiterjesztetik.

Közelről érdekelheti ez intézkedés a középiskolai tanárságot is, mert a 
tudományos munkálkodásra új tér kínálkozik. Annál is inkább, mert az új 
állások épen a középiskolai tanári állás dotatiójával láttattak el.

Azért egész terjedelmében közöljük magát a szabályzatot, mely így szól:

Szabályzat
az adjunctusok ügyköréről és szolgálati viszonyainak rendeléséről. 

(Jóváhagyatott a vallás- és közoktatásügyi magyar kir. minister 1896. évi 
52.897. sz. alatt kelt rendeletével.)

1
Az adjunctusi intézmény czélja jeles szakemberek kiképzése és új 

tanári nemzedék fejlődésének biztosítása az által, hogy egyes egyéneknek 
alkalmat ad, miszerint az elméleti és gyakorlati oktatásban és tudományos 
búvárkodásban a tanárnak segítségére legyenek s így magukat bizonyos 
tudományszak művelésében gyakorolják.

2 .

Minden rendszeresített intézettel vagy klinikával bíró egyetemi tan
szék képviselője fel van jogosítva, hogy a körülményekhez és szükséghez 
képest a kar elé javaslatot terjeszszen az iránt, hogy az illető tanszékhez 
adjunctus, illetőleg adjunctusok alkalmaztassanak.

3.
Az adjunctus a tanár és intézeti igazgató vezetése alatt az intézetben 

vagy klinikán segédtanárképen működik, az intézet vagy klinika főnöke 
által kidolgozott, a tanártestület és a vallás- és közoktatásügyi minister által 
elfogadott házirend alapján.

4.
Az adjunctusok qualiíicatióját illetőleg szükséges, hogy az alkalma

zandók orvos-doktorok, illetőleg bölcsészet- vagy gyógyszerész-doktorok, esetleg 
okleveles középiskolai tanárok legyenek; kívánatos, hogy a szakmával, melynél
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szolgálatot tenni hivatvák, hosszabb ideig behatóan foglalkoztak légyen s 
abban önálló buvárkodási képességei bírjanak. Előnynyel bírnak azok, a kik 
az illető vagy rokon szakmán már tanársegédek voltak.

5.
Az adjunctusi állások esetről-esetre töltetnek be. Megfelelő egyén 

hiányában az adjunctusi állás betöltetlenül marad. Egy tanszéknél esetleg a 
szükséghez képest több adjunctus is alkalmazható.

Az adjunctust az illető intézeti főnök ajánlatára az illetékes kar 
tanártestülete választja meg és intéz felterjesztést a vallás- és közokt. minis - 
terhez megerősítése és illetékeinek kiutalványozása czéljából.

A megválasztás 3—3 évre történik; azonban az alkalmaztatás, a szol
gálati idő lejártakor annyiszor, a mennyiszer kívánatosnak mutatkozik, az 
illető tanszék képviselőjének ajánlatára megújítható.

6.
Az adjunctusképen teljesített szolgálati idő, ha azt végleges alkalmazás 

követi, épen úgy beszámíttatik az állami szolgálatba, mint a tanársegédi 
állásban töltött idő.

7.
A javadalmazás a szolgálati idő szerint emelkedő három fokozatban 

állapíttatik meg úgy, hogy az első fokozatban évi 1200, a másodikban 
1400, a harmadikban 1600 frt a fizetés, a megfelelő lakbérilletékkel egybekötve.

VEGYESEK.

Igazgatói kinevezés. A király ő Felsége Lipoviczában 1896. évi szep
tember hó 12-én kelt legfelső elhatározásával dr. Krcsméry Károly nagy- 
kikindai községi gymnasiumi igazgatót, ugyanezen állami kezelésbe vett 
középiskola rendes igazgatójává nevezte ki.

Igazgatói megbízás. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister 
Fajth Mátyás beszterczebányai kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárt, rendes 
tanári minőségében a körmöczbányai állami főreáliskolához helyezte át s 
egyúttal megbízta az utóbb nevezett tanintézet igazgatói teendőinek ellátá
sával. — Budapest, 1896. évi szeptember hó 18-án.

Tanulók kiállítási lá togatása . A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister a következő rendeletet adta k i : «Minthogy az orsz. kiállítás igaz
gatósága gondoskodott arról, hogy a kiállítás megtekintésére felránduló vidéki 
tanulók részére egészen f. évi október hó végéig megfelelő számú szállások 
bocsáttassanak rendelkezésre, megengedem, hogy jelentkezés esetén még a 
folyó évi október hó végéig rendeltessenek tömeges ifjúsági felrándulások, és 
ehhez képest felhívom az igazgatóságot, hogy ezen körrendeletemet meg
felelően közhírré tévén, a tanulókat az orsz. kiállítás megtekintésére újból 
buzdítsa, megjegyezvén, hogy az utazás és ellátás feltételei most még kedve
zőbbek, mint előbb voltak».

Jövő évi közgyűlésünk. Közgyűlési jegyzőkönyvünk, melyet lapunk múlt 
számában közöltünk, egy kis helyreigazításra szorul. Az a pontja, mely a 
jövő évi közgyűlésre vonatkozik, igen sokat mond. Az igazgatóság ülésén,
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a jegyzőkönyv hitelesítése alkalmával megállapíttatott, hogy az elnöki be
jelentés és közgyűlési határozat csupán annyi volt, hogy a jövő közgyűlés 
Győrött lesz.

J e g y z ő k ö n y v e i n k  k ö z l é s é b e n  ezután egy kis változás fog történni. 
Eddig az volt a szokás, hogy a főtitkár hitelesítés előtt már közölte a 
Közlönyben a jegyzőkönyveket. Jövőben ez elmarad. A Közlöny csak tudó
sításokat fog közölni úgy az igazgatósági, mint a választmányi ülésekről. 
Minthogy azonban az egyesületi tagoknak teljes joguk van pontos és részle
tekbe menő tájékozódást kívánni az ülésekről, a főtitkár bárkinek kérésére 
megküldi az illető jegyzőkönyvi pontot a hitelesített eredetiből. Ha az illető 
valamely körnek tagja, úgy ez a kívánsága a kör útján fog teljesülhetni, 
így határozta ezt az igazgatóság idei első ülése s részünkről azt hiszszük, 
hogy ez sokkal helyesebb is lesz a régi módnál, mely már nem egy ízben 
volt kellemetlenségek forrása.

A z új b u d g e t  foglalkoztatta már az igazgatóság első ülését is. Hosszabb 
eszmecsere után határozattá lett, hogy az igazgatóság nem fog tétlenül bele
nyugodni a helyzet keserűségébe, hanem kötelességének fogja ismerni, tőle 
telhetőleg mindent megtenni, a mitől kedvező változtatást lehet remélleni. 
Első sorban meg fogja küldeni a memorandumot a jövő országgyűlés pénz
ügyi bizottsága minden tagjának; az igazgatóságnak minden tagja azonkívül 
kötelességének ismeri, hogy egyéni összeköttetéseit is fölhasználja arra, hogy 
a kiknek az ügy eldöntéséhez szavuk van, tájékozódjanak a kérdésről s 
annak megnyeressenek.

A b u d a p e s t i  k ö r  elnöksége a következő meghívót küldte szét tagjainak 
s egyúttal a körbe való jelentkezésre és a gyűlésen való részvételre kéri az 
összes budapesti tanárokat. «Tisztelt Kartárs úr! Az Orsz. Középiskolai 
Tanár-Egylet «Budapesti Kör»-e f. é. október hó lö-én, csütörtökön d. u. 
5 órakor az egylet új helyiségében (Újvilág-utcza, egyetemi épület III. em.) 
közgyűlést tart, melynek tárgyai: !. A kör ügyrendjének megállapítása; — 
2. a tiszti kar és választmány megválasztása; — és 8. a kör tagjai közül 
az egylet választmányába küldendő tagok kijelölése. Tekintettel a gyűlés 
tárgysorozatának fontosságára és arra, hogy a budapesti tanári kör megala
kítása és felvirágoztatása minden helybeli középiskolai tanárnak elsőrangú 
érdeke: a közgyűlésen való mentői számosabb részvételt kérünk Közgyűlés 
után a közelben á la carte társas-vacsora. Budapesten, 1896. október 5-én.

Dr. Bozólcy Endre, a kör ideigl. titkára.»

A j á n l o t t  k ö n y v ,  A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a követ
kező czímíi munkát: «Ifjúsági játékok középiskolák számára. A vallás- és 
közoktatásügyi ministerium megbízásából írta dr. Ottó József. Budapest 1897. 
Lampel R. (Wodianer F. és fiai). Ára 1 frt 50 kr.» a gymnasiumi és reál
iskolai könyvtárakba való beszerzésre ajánlotta.

P á l y á z a t .  A  debreczeni állami föreáliskolánál betöltendő tanári állásra, 
a magyar-franczia, avagy német-franczia nyelvből és irodalomból. Határidő 
/’. év november hó 1-ig.

É r t e s í t é s .  Tisztelettel tudomásul hozom a «Magyarázó tanulmány az 
Ember tragédiájához» czímű munkám aláíróinak, hogy a mű technikai aka
dályok miatt deczemberben fog megjelenni. Esetleges újabb megrendelést 
kérem czímemre küldeni.

Nagybánya, 1896. október 6. Dr. Morvay Győző, tanár.
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K iá l l í t á s i  e l ő a d á s  t a n á r o k n a k .  Most, hogy az ezredéves 
kiállítás végére jár s föl kell használnunk az időt, hogy a kiállítás szakszerű 
tanulságait mentül jobban kiaknázzuk, nagyon időszerű vállalkozásról adha
tunk hírt. Dr. Staub Móricz és dr. Веке Manó csütörtökön, e kó 
15-én, délután 3 órakor a kiállítás tanügyi pavillonjában, egyesü
leti tagjaink számára nyilvános előadást tartanak a középiskolai 
csoportról, Az érdeklődőket ezúton is meghívják rá. Alkalmasint lesz 
később ilyen előadás tanárok számára a történelmi csoportban is.

H I R D E T É S E K .

T. ez. Tanár urak szives figyelmébe!
S t a m p f e l  K á r o l y  kiadásában  P o z s o n y b a n  m egjelent 

az évek óta jó  hírnek örvendő és kedvelt

TANÁROK NAPTÁRA
XI. ÉVFOLYAM

az 1896/97. i s k o l a i  é v r e
összeállította

Kutrucz  R ezső ,  gymn. igazgató.

Benne van a törvények és rendeletek közöl mindaz, a mire 
a tanárnak leggyakrabban van szüksége, nemkülönben 
a középiskolák igazgató inak és tanárainak rangsora 

1806. augusztus ő-ig kiigazítva.

Ára e naptárnak díszes aranyozott vászonkötésben, irónnal és oldalrekeszszel. 
1 kor. 6 0  fill. Pűstán bérmentve küldve 1 kor. 8 0  fill.

Az összeg legczélszerűbben postautalványon, kü ld h ető  be.

Tartalom: Frustra. — A középikolai természetrajz az ezredéves kiállításon. 
Dr. Mágócsy-Hietz Sándortól. — Az író- és rajz-szerek az ezredéves 
kiállításon. Hornischek Henriktől. — Egyesületi élet. — Irattár. — 
Vegyesek. — Hirdetések.

H0RNYÁN8ZKY VIKTOR BUDAPEST.



XXX. évfolyam. 3. szám . 1896. október 18.

ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

YI. kér. Aradi-utcza 58. szám. R iljn er  FereilCZ. Y. kér. állami főreáliskola.

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOKTATÁS 
ÁLLAPOTÁRÓL SZÓLÓ ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT

25. JELENTÉSE.

Az elmúlt ezredév legzengzetesebb ódája az az 1423 lapnyi, 
a szó legigazibb értelmében: monumentális munka, melyben a magyar 
közoktatásügy vezetője a hazai cultura fejlődéséről ad számot. Nem 
a zoborhegyi vagy pannonhalmi emlék arányai fogják a jövő millennium 
culturhistorikusát a mai magyar műveltség méreteiről fölvilágosítani, 
hanem igenis ezek, az akkor már elfakult, de még mindig hangosan 
szóló lapok. Kár, hogy a sajtó néhány adat szellemtelen reproductió- 
jával beérve, a nagy közönség érdeklődésének fölkeltésére többet nem 
tett és még nagyobb kár lesz, ha az országgyűlés is minden hozzá
szólás nélkül csendesen tudomásul veszi, mert hiszen nálunk egészséges 
tanügyi közvélemény hiányában legalább a népképviseletnek volna 
föladata a közönséget culturalis szükségleteinek és vágyainak tudatára 
ébreszteni. Első sorban azonban kötelességük azoknak tudomást venni 
e jelentésről, a kikre a nemzet intelligentiájának a formálása van 
bízva: a középiskolai tanároknak. Ez okból kívántam e mű közép
iskolai részének ismertetését soraim tárgyává tenni.

A nyolcz szakasz közül a negyedik: a középiskola, mely 288 
lapnyi terjedelmével az egész munkának mintegy ötödrésze és egy 
Bevezetésen kívül hat fejezetre oszlik.

Ezen Bevezetés történelmi áttekintéssel kezdődik, mely a közép
iskolák fejlődésének rövid, de nagyon világos jellemzését adja; ennél 
terjedelmesebb, de azért nem kevésbbé áttekinthető az 1883. évi 
XXX. t.-cz. végrehajtásából folyó legfőbb mozzanatoknak ismertetése.

Mint ilyen mozzanatok kiemelkednek a következők: a magyar 
állam érdekének törvényes biztosítása, az országnak 12 tankerületre 
osztása, tantervek, kirándulási módozatok, kézügyesség, testi nevelés, 
úszás, fürdés, korcsolyázás, ifjúsági tornaversenyek, iskolaorvosi és 
egészségtanári állások szervezése, továbbá az érettségi és osztályvizsgá-

6Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX.
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latok reformja, középiskolai rendtartás és tandíjszabályzat megalkotása, 
új középiskolák teremtése, tankönyvbiráló szabályzat életbe léptetése 
és a középiskolai fölszerelések revisiója. Ezekhez csatlakozik, mint az 
1883 : XXX. t.-cz. „áldásos következménye“ : A  tanártestületi létszám 
és szakbeli arány fölülvizsgálása, nemkülönben a tanárképzés új 
szabályzata. Mint legújabb intézkedéseket említi a Jelentés, hogy az 
Eötvös József-Collegium létrejött, hogy tanárjelöltek és tanárok részint 
idegen nyelvek tanulása, részint geographiai és történelmi tanulmányok 
czéljából a minister megbízásából külföldre küldettek, mások pedig 
iskolai rendszerek és állapotok meg internatusok tanulmányozására. 
Ide sorolhatók még a szünidei cursusok meghonosítása s a rajz- meg 
tornatanitók állásának rendszeresítése. Elég röviden végez a Jelentés 
az alkotmányos korszak egyik leghumánusabb törvényalkotásával: 
az 1894 : X X V II . t.-czikkel, mely az autonom felekezeti községi és 
alapítványi középiskolák tanárainak pensióját szabályozza. Chronologi- 
kus rendben következik azután még több új intézmény fölsorolása, 
ilyen : az internatusok, convidusok, alumneumok és segélyegyesületek 
ügye; külön szakaszban tárgyalja az 1890: XXX. t.-czikket, mely a 
görögpótló tantárgyakról szól; a nemzetiségi vidéken elhelyezett tan
intézetek könyveiről, továbbá a millenniumi tornaversenyről, a köz- 
oktatásügyi tanácsról és a nők magasabb képzéséről szóló beszámolással 
végződik a Jelentés középiskolai szakaszának Bevezetése.

Ezek szerint túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a középiskolai 
törvény életbe léptetését követő évtizedben több történt a középfokú 
tanítás terén, mint a megelőző évszáz alatt. Mindamellett szükséges
nek tartjuk hangsúlyozni, hogy a létesített új intézkedések egvike- 
másika abban a hibában leledzik, hogy csak egyes intézeteknek ju to t t ; 
ilyen p l . : az iskolaorvosi és egészségtanári állás, a melyet az ország 
legrégibb állami gymnasiumában, a nagyszebeniben —  s ebből követ
keztetve —  valószínűleg másutt is — csak hírből ismernek s úgy is 
alig. Ennek az incognito intézménynek párja a kézügyesség tanítása, 
mely tudtommal szintén csak szórványosan szerepel.

A mi az érvényűén levő középiskolai rendtartást illeti, a múlt
hoz képest bizonyára haladást jelent, de azért sok esetben megtagadja 
a fölvilágosítást, útbaigazítást, a mi talán kikerülhető lett volna, ha 
megalkotásánál a középiskolai tanárság közreműködését is igénybe 
vették volna. Adja Isten, így ne járjunk a nemzetiségi helyeken levő 
középiskolák számára megírandó tankönyvekkel is, ha ezek megírása 
a nyílt verseny kizárásával, egyes kiszemelt —  különben lehet, hogy 
kiváló, de a specialis követelményeket nem ismerő —  férfiakra bizatik.

A sok, eléggé nem méltányolható új intézkedés között szerepel 
a tanártestületi létszám és szakbeli arány felülvizsgálása. Csakhogy 
itt nagyon kívánatos lett volna egy lépéssel tovább menni, s a nyert 
adatok fölhasználásával bizonyos hozzávetőleges költségvetést alkotni 
a közel jövőben fölmerülő tanárszükséglet miként való fedezéséről,
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más szóval: tájékoztatni az érdekelteket, hogy szakma szerint hányán 
számíthatnak elhelyezésre a közel jövőben.

A Jelentés „Adományok“ tétele bizonysága annak, hogy közép
iskoláink. iránt a nagy közönség részéről az 1895-dik esztendőben is 
elegendő rokonszenv nyilvánult, mert sok ezer forintra rúg az az 
összeg, melylyel az egyes iskolákat gazdagították.

Következik a tankerületi beosztás, a székelyudvarhelyi állami 
főreáliskola internátusának szervezete és szabályzata, melyben úgy ta
láljuk, hogy — ebben a „fedezethiányhoz“ szokott időben —  az 
igazgató fölügyelői fáradságáért fizetett 600 frt nagyon csinos összeg.

A Bevezetés az énektanítói képesítésről szóló szabályzattal 
végződik.

Az I. Fejezet szól a középiskolákról általában. Ebből megtud
juk, hogy 1867-ben összesen 164 középiskola működött 36.569 ta
nulóval; 1895-ben volt 52.979 tanuló számára 187 iskola; a míg 
tehát az iskolák száma csak 14‘6°/0-kal szaporodott, addig az ifjúságé 
3 2 ’2°/0-kal. Részemről azt a tanulságot vonom le ez adatokból, hogy 
a „febris gymnasialis“ cseppet sem betegség, hanem igenis egészséges 
irány, mely hivatva van a múltak hiányait pótolni.

Érdekes a következő táblázat, mely az iskoláknak 1867-iki 
jellegét és osztályszámát szembe állítja a maival. I tt azonban a tan- 
kerúletenkint való és nem betüsoros beosztás nagyon megnehezíti az 
áttekintést, azonkívül pedig egy szembeötlő hibát találtam, melyet 
kénytelen vagyok helyreigazítani. E  táblázat szerint (287. lap) ugyanis 
1867-ben két állami gymnasium szerepel: a kaposvári és nagyszebeni, 
holott a történeti igazság az, hogy az első alkotmányos költségvetés
ben tényleg csak Nagy-Szeben van ilyennek föltüntetve, másrészt a 
kaposvári gymnasium történetének („A kaposvári m. kir. állami 
főgymnasium története 1806— 95. írták Bécsy Márton és Prilisauer 
Adolf, főgymnasium r. tanárok.) 77. lapján ez olvasható „a kaposvári 
gymnasium az 1869—1870. iskolai évvel az állami intézetek sorába 
■lépett11.

Nagyon tanulságos az iskolák territorialis elhelyezéséről szóló 
szakasz. Ez megjelöli azt az irányt, melyet a közoktatásügyi kor
mánynak követnie kell a hiányok pótlására és az esetleges fölösleg 
eltüntetésére. Legtanulságosabb Székely-Udvarhely példája, a mely 
alig 6000-nyi lakosságának három teljes középiskolát: egy kath. és 
egy reform, főgymnasiumot, meg egy állami főreáliskolát nyújt. Mind 
a három középiskolának együttvéve 528 növendéke volt (17 iskola 
egyenkint több fiút tanít ennél), a melyből 110 az állami főreálisko
lára jut. Jól emlékszem, hogy ez az iskola bizonyos politikai factorok 
meglehetős gyengédtelen sürgetésére alakult abban az időben, mikor 
b. e. Trefort minister előszeretettel hangoztatta a gyakorlati pályák 
fontosságát. Vájjon hány ifjút sikerült a — különben ritka lelki
ismeretességgel működő — tanári karnak gyakorlati pályára képeznie

6*
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és vájjon, ha a reáliskola Udvarhelyt nem lett volna, hány ifjú lett 
volna akadályozva a gyakorlati pálya fölkeresésében? Tény, hogy a 
reáliskola Sz.-Udvarhelyt, a székely ifjúságnak gyakorlati pályára való 
édesgetését tekintve, a várakozásnak nem felelt meg. A szülők jól 
tudják, hogy gymnasista fiúk is lehet olyan építész vagy mérnök, 
mint a szomszéd realista fia, s azonkívül még oly pályára is léphet, 
mely a realista előtt zárva van. Innen van, hogy az udvarhelyi palota 
az ürességtől szinte kong. A kifejezés nem túlzott, ha tekintetbe 
veszszük, hogy 65, nagyrészt segélydíjas bennlakó mellett is a létszám 
össze-vissza 10 tuczat.

Erről írva, úgy incidentaliter eszembe jut, a mi néhány hónap
pal ezelőtt megtörtént, hogy a hadügyminister megbízottja a székely 
városokkal alkudozva, Udvarhelyt is já rt egy es. és kir. katonai al- 
reáliskola ügyében, de a katonai kincstár túlzott követelései miatt 
egyezségre jutni nem tudott. Ha már a Székelyföldnek okvetlen szük
sége van egy ilyen német nyelvű iskolára, akkor annak legjobb helye 
Udvarhelyt volna, a hol a reáliskola palotáját némi bővítéssel e czélra 
át lehetne engedni; az odavaló tanári kar országosan elismert jeles 
tagjai pedig más iskoláknál, a melyek a tanárhiányt nagyon is sinylik, 
el volnának helyezhetők. Én —  mondom —  csak incidentaliter vetem 
fel a kérdést, gondolják meg a kiket illet.

A Jelentés egy következő része a tanítási nyelvről szól. E sza
kaszba bizonyára tévedésből csúszott az az állítás, hogy a nagysze
beni áll. főgymnasiumban a magyar tanítási nyelv mellett még a német 
és román nyelvet is használták (307. lap), mert a tanári karnak 
fájdalom, csak elenyésző csekély része bírja ez utóbbi nyelvet.

A II. „F e jeze tib en  nagyon áttekinthető statistikák vannak a 
tanulók számáról általában, a gymnasiumi és reáliskolai tanulók arány
számairól, a miből látjuk, hogy ma az összes létszámból 78%  gym
nasiumi és 22°/0 reáltanuló van. Következik a kimaradt és vizsgálatot 
tett tanulók statistikája, s a tanulók száma a lakossághoz arányítva, 
a melyből megtudjuk, hogy míg Bajorországban 100.000 lakóra 600 
középiskolai tanuló, Itáliában 334, Ruméniában 191 tanuló ju t, addig 
Magyarországban 321 ; majd a zsúfolt (60 tanulón felül) osztályok 
számáról, a tanulók fölebbviteléről, a görög nyelvet helyettesítő tár
gyakról, a nyilvános és magántanulókról, haladókról, ismétlőkről és a 
tandíjakról nyerünk tájékozást. Ez utóbbi szakasz tudtunkra adja, 
hogy a tandíj a fővárosi áll. gymnasiumokban 36 frt, vidékiekben 
30 frt, a fővárosi reáliskolákban 30 frt, a vidékiekben 24 frt. Hogy 
az egyöntetűség azonban itt se legyen meg, kivételnek találjuk a 
mintagymnasiumot 40 frtnyi és a fiumeit 18 frtnyi tandíjával.

Az ország valamennyi intézete közül legkevesebb tandíjat szed 
a naszódi alapítványi (román tannyelvű) gymnasium: 3 irtot és a 
halasi ref. gymnasium 1 forint 58 k ra jczárt; legtöbbet a budapesti 
ág. evang. főgymnasium, a hol nem-protestánsok 60 forintot, és
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a  brassói evang. főgymnasium, a hol nem-erdélyiek szintén 60 forintot 
fizettek.

A 3 és 60 frtos tandíj között mindenféle fokozatot találunk, 
a mely hű tükre az egység és egyöntetűség hiányának, akár csak a 
mi társadalmunk photographiája volna.

Az internatusok, convidusok, alumneumok (334. 1.) tételében 
legérdekesebb a minister következő kijelentése: „Tekintve ez intéz
mény humanus voltát és tekintve, hogy némely vidéken ez intézmény 
nélkül lehetetlenség volna az iskola működése, nagy gondot fordítok 
majd a tápintézetek rendszeres fejlesztésére és különösen oda törekszem, 
hogy fentartásuk biztosabb alapot nyerjen“.

A nyelvi viszonyokat föltüntető táblázat szerint az összes 
49.384 középiskolai tanuló közül 74°/0, tehát az egésznek két harmada 
volt magyar anyanyelvű. A legkisebb contingenst a ruthén anya
nyelvűek O 'l°/0-a szolgáltatta.

A 342. lapon van egy kis statistika azokról a középiskolai 
tanulókról, a kik magyarul nem tudnak (!). De én, a ki szép hazánk
nak majdnem minden tájabeli, de leginkább az itt érintett iskolákat 
eléggé ismerem, merem állítani, hogy azt a táblázatot túlságos jó 
hiszeműség dictálta, a mi pedig e kijelentést illeti, hogy: „dicséretes 
jelenségnek tartom, hogy az erdélyi ág. ev. gymnasiumokban és reál
iskolákban —  Besztercze és Medgyes kivételével —- mindenütt min
denki tudott magyarul“ , ez mindenesetre tévedés, mert nekem magamnak 
volt alkalmam meggyőződni, hogy az említett intézetek ifjúsága még 
a legmagasabb osztályokban sem tudja magát nyelvünkön, bárcsak 
félig-meddig is megértetni. Nem is csoda, ha minden tantárgyat 
németül tanulnak és sem a városban, sem otthon magyar szót nem 
hallanak.

A rendkívül érdekes vallás statistikai adatokból megtudjuk, hogy 
középiskolába já r t:  róm. kath. 43 '6°/0, gör. katli. 4 -5°/o> gór. kel. 
5 3°/0, ág. ev. 10’2 1/s , ev. ref. 14 0 0/0) unit. 0 7°/0, izr. 21 • 51/0.

Még érdekesebbek ezek a számok, ha szemügyre veszszük, 
hogy a felekezetek aránya a következő: róm. kath. 47 '8 % i gör. 
kath. 11-0% , gör. kel. 13 6°/0, ág. ev. 7'9°/0, ev. ref. 14 '6% i 
unit. 0 '4°/0, izr. 4 '7°/0.

Iskolafentartók voltak a felekezetek következő arányban: állam, 
község, magan-, alapítv iskola 35 -4°/0, róm. kath. 31 '7°/0, gör. 
kath. 1-0% , gör. kel. 2T °/0I ág. ev. 13 2°/0, ev. ref. 14'8°/0> 
unit l -0°/0, izr. 0 ‘55% -

Ebből az következik, hogy aránylag legtöbb iskolát tartottak a 
protestánsok, absolute legkevesebbet az izraeliták, a kiknek csak egy 
iskolájuk volt (Vag-Űjhely), az is csak alreáliskola, és az is állam
segélyt élvez.

E táblázatban (343. lap) kétszer is előfordul az az értelem- 
zavaró sajtóhiba: anyanyelvi e h. vallás szerinti.



X

78

A tanulók életkoráról, illetőségi helyéről, a szülők társadalmi 
állásáról, az egészségi állapotról, a leczkemulasztásról és előmenetelről 
szóló táblázatok feltűnőt nem m utatnak; ellenben a magaviseletről 
tájékoztató fejezetben a következő lapidaris kijelentés ötlik szembe 
(354. lap) : „A gymnasiumi tanulók között aránylag több a jó maga- 
viseletü, mint a reáliskolaiak között, a mi összefügg azzal, hogy a 
gymnasiumokban más társadalmi osztályok lépnek föl erősebben, mint 
a reáliskolákban“.

A rendkívüli tantárgyakról szóló fejezetben az van, hogy „igen 
kívánatos, hogy ne legyen hazánkban egyetlen főgymnasium se, a hol 
a tanulóknak ne adassák alkalom a franczia nyelv tanítására“. Nagyon 
megszívelni való szavak! Csakhogy ideje volna már tudatára ébred
nünk annak is, hogy a „cultura bajnokai“, „a nemzet napszámosai“ —  
és nem tudom én, még mik vagyunk — becsületes munkájukért anyagi 
elismerést is kapjanak, mert az idealismus iránt támasztott igények 
némi túlhajtása volna, ha csupáu a tanártól követelnék, hogy törvény- 
dictálta kötelességén felül is dolgozzék, mert —  ő idealista. A rend
kívüli tárgyak ügye addig szilárd alapot nem nyer, a míg e tekintet
ben is bizonyos szabályozás nem történik. A szülők által fizetendő 
külön tandíjra számítani nem lehet.

A franczián kívül tanították még mint rk. tárgyat a latint 
(reálisk.), rumént, tótat, szerbet, horvátot, ruthént, angolt, örményt, rk. 
rajzot, gyorsírást, éneket, zenét és egészségtant; vagyis : a magyaror
szági középiskolákban összesen 11 nyelvet és öt rendkívüli tárgyat 
tanítottak.

A III. fejezet (370. lap) az érettségi vizsgálatot tárgyalja, és 
egyebek közt így szól (373. lap): „Igen sokszor túlságosan enyhén 
ítélik meg a vizsgáló bizottságok az érettségit tevő ifjak képességeit. 
Különösen enyhén ítéli meg a bizottság az írásbeli dolgozatokat“ . 
Mathematikai pontossággal meg lehet jósolni, hogy ez mindaddig úgy 
lesz, a míg az érettségi bizonyítvány a főiskolákra való képesítésen 
kívül középfokú hivatalos állásra és államköltséges önkéntességre 
is qualificál.

A IV., a tanárokról szóló fejezetnek számai is elég ékesen 
szólnak, ha szemügyre veszszük, hogy a középiskolai törvény 12-ik 
évében még 333 oklevél nélküli egyén működik. Kiegészítésül ide 
igtatjuk a 378. lap következő sorait „az ev. ref. iskolákban a hiány 
. . . aggodalomra is adhat okot, mert az új nyugdíjtörvény alapján a 
régi tanárok a jövő években tömegesen vonulhatnak nyugalomba“ . 
Még teljesebb volna a kép, ha a Jelentés megmondja, hogy az állam 
is csak úgy tudja tanárokban való deficitjét fedezni, ha a felekezeteknél, 
posta- és távírdáknál, polgári iskoláknál már meghonosult okleveles 
egyéneket elveszt és hogy a tömeges nyugalombavonulás az állami 
iskoláknál is várható a közel jövőben. Vagy talán azért hagyják 
betöltetlenül a magasabb fizetési fokokat, hogy az öregebb, nyuga
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lomra megérett tanárokat függőben tartsák ? A jeleztem kép kiegészí
tése helyett ezt olvassuk a 380. lapon: „ . . .  . rövid idő múlva a 
rendekezésre álló tanárok száma bizonynyal elég lesz nemcsak a 
középiskoláknál beálló hiányok fedezésére, hanem magának a közép
iskolai oktatásügynek fokozatos fejlődésére is“ . Ezt a reményt nagyon 
vérmesnek találom. Különösen, ha meggondolom, hogy a normalis 
szükségletet sem tudjuk fedezni. Hát a sok fejlődésben levő gymna
sium, a jövőben megnyíló Deés, Szeged, Ungvár és Temesvár nem 
fogja-e a mostani szükséget még inkább fokozni ? Az Eötvös-Collegium 
rajai is legjobb esetben még csak három év múlva fognak kirepülni 
és így nem látom módját a tervezett három gymnasium jövő tanévi 
megnyitásának. De a magyar iskola érdekében kívánnám, hogy jósla
taim Cassandráénak sorsára ne kerüljenek és ne nekem legyen igazam !

Csonkák volnának idevágó megjegyzéseim, ha a tanárhiány fede
zésének két gyakorlatban levő módjáról e helyen említést nem tennék. 
Az egyik abnormitás az, hogy rajztanár-jelöltek mint középiskolai 
tanárok abba a helyzetbe kerülhetnek, hogy ők maguk mint az 
érettségi vizsgáló bizottság tagjai (ha esetleg mathematikát tanítanak) 
érettségi bizonyítvány aláírásával oly főiskolára adnak képesítést, 
melyet ők sohasem látogattak; de megromlik ezeknek a — beisme
rem —  esetleg jeles férfiaknak középiskoláknál való alkalmazásával a 
tanári karok egyöntetűsége is, a mi az esprit de corps-nak amúgy 
is’ lassú fejlődésére csak akadály; végső analysisben pedig, nem is 
felel meg a tanári oklevél megszerzésének ez a módja mindenben az 
1883. évi XXX. t.-czikk 60. §-ának, mely szó szerint ezt mondja: 
„A középiskolai tanárok képesítése czéljából a magyar egyetemeken 
a vallás- és közoktatásügyi minister egy-egy vizsgáló bizottságot 
szervez“.

A tanárhiány fedezésének másik módja az, hogy most újabban 
sűrűbben rehabilitálják a 12— 15 éves alapvizsgálatokat, amennyiben 
oly egyének, a kiket még néhány évvel ezelőtt az újabb vizsgálati 
rendszer szerint mindhárom tanári vizsgálat letételére szorítottak, ma 
—  tekintettel a tanárhiányra —  egyetlen szakvizsgálat letétele után 
oklevelet kapnak. Nem mondom, hogy nem érdemlik meg, de azt 
tartom, hogy a mi 6— 8 évvel ezelőtt lehetetlen volt, annak ma sem 
volna szabad megengedhetőnek lennie.

A tanárok képesítési viszonyai után mindjárt következik a taná
rok fizetése ez. fejezet, a mely szintén igen sok érdekes adattal 
szolgál. így föltűnik mindenek előtt, hogy még a gazdag premontreiek 
is csak „teljes ellátást“ juttatnak a rend tanárainak, a mi a mód 
fölött igénybe vett és sok iskolát fentartó kegyesrendieknél kevésbbé 
ötlik föl. A világiak közűi legkevesebb fizetésüek a szilágy-somlyói col
legük 700 írttal, és a brassói evangélikusok 800 fm al. Az egész 
országban legjobban méltányolják a soproni evangélikusok az ő tanár
jaik működését, a kik közül négyen 1450, négyen 1650 és négyen
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1850 frtnyi fizetést húznak 100— 100 frtnyi ötödéves pótlékukon 
kívül; de még ezek is messze állanak a külföldi tanárok fizetésétől.

Az állami tanárokról így szól a Jelentés (386. lap ): „Ez a 
néhány adat is bizonyítja, hogy a mostani állapotot nem tekinthetjük 
véglegesnek, hanem fokozatos javítására kell törekednünk“ . Ennek 
mintegy paraphrasisául tekinthetjük ezeket a szavakat, melyek ez évi 
február 8-áu legilletékesebb helyről elhangzottak: „Azt hiszem, nem 
zárkózhatunk, nem szabad elzárkóznunk attól, hogy a fizetési osztá
lyokra nézve legalább fokozatosan már jövőre megkezdjük a helyesebb 
beosztást, mert a mai állapot, hogy kétharmad legyen a IX. és egy- 
harmad a VIII. fizetési osztályban, tovább fenn nem tartható. . . . 
Határozottan ígérem, hogy a helyesebb beosztást bizonyos mérvben már 
a jövő évi budgetben kifejezésre juttatom “.

Isten a megmondhatója, miért nem történt így s az 1897-iki 
budgetnek miért kellett ránk oly keserű csalódást hoznia !

Wlassics Gyula ministeren semmiesetre sem múlhatott a dolog 
s talán nem vét a tisztelet ellen az a föltevés sem, hogy annak idején 
elmulasztották őt felvilágosítani, hogy a magasabb fokozatú állásoknak 
budgetszerü többlete csak papiron lesz meg, előléptetés nem lesz 
belőle. Vagy talán Közlönyünk első számának budget-ismertető czikké- 
ben mégis csak tévedés lehet?"

Az Y. fejezet a középiskolák helyiségeiről és fölszereléseiről 
tárgyal. Ebből megtudjuk, hogy ez idő szerint pusztán „a budapesti 
VI. kér. reáliskola s az I. kér. gymnasium, a nagyszebeni állami 
gymnasium és a szent-gotthárdi gymnasium van bérházban elhelyezve 
és hogy „egy év múlva nem lesz hazánkban egyetlen egy iskola sem 
bérházban“. I tt  nyilván tévedés van, mert pl. a nagyszebeni áll. fő- 
gymnasium csak az 1898/99-iki tanévben hagyhatja el mostani bér- 
házait és akkor is csak oly esetben, ha — mint eddig — új várat
lan akadályok közbe nem lépnek.** Ezek ellenére is azonban be kell 
vallanunk, hogy a haladás e terén szintén hatalmas, tekintve, hogy 
1883. óta az osztálytermek szinte 200-zal, az összes tanítási helyisé
gek 2103-ból 2 6 l8 -ra  szaporodtak; hasonló óriás arányú szaporodás 
constatálható tanszerek és könyvtárak tekintetében is.

A legutolsó, a VI. fejezet a középiskolák fentartási költségeit 
tárgyalja. E szerint az összes középiskolák vagyona 29,874.489 frt, a 
mely a kormányzatra való tekintettel így oszlik meg: az államkor
mány rendelkezése alatt 8 millió, vezetése alatt 7,700.000, görög 
keleti 590.000, ág. evang. 3 ,800.000, ev. ref. 9 milliónál több, uni
tárius 307.000 frt. E vagyon megoszlik a kővetkező tételek között:

* Bár úgy lenne, de — sajnos — ezzel nem biztathatjuk a tanár
ságot ! Szerk.

** A két budapesti iskolát sem építik még, sőt még helvöket sem tud
juk. De az nem is olyan nagy baj, ha a kecsegtető Ígéret legalább két év 
alatt valóra válik ! Szerk.
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Iskolaépületek, másnemű ingatlanok, tőkepénzek, ösztöndíjalap és 
végül a segélyalap. Érdekes tétel a tőkésített ösztöndíjalap 1,262.000 
forinttal, a mi tekintélyes összeg. Nem volna fölösleges táblázata a 
Jelentésnek, a mely arról nyújtana tájékoztatást, hogy e rengeteg vagyon 
kamatai kiknek a fiai között oszolnak meg.

Aközépisk. fentartására fordított összeg 1883 óta 3,465.997 frtról 
6,540.877 írtra, tehát szinte kétszeresére emelkedett; ebből terheli 
az állampénztárt 1,381.716, a tanulmányi alapokat 612.566, a pol
gári községeket 489.468 a szerzetes-rendeket 399.156 frt. Minden
esetre örvendetes adatok, ha számbaveszszük, hogy a cultur-budget 
cultur-szükségleteinkkel összehasonlítva mennyire csekély.

Ezek volnának nagyjában a Jelentés középiskolai részének jelen 
tékenyebb mozzanatai, a melyek teljesebb megvilágítására szolgálnak 
a hangyaszorgalommal készült táblás statistikák.

A tanulók számáról szóló táblázat szerint legnépesebb főgym- 
nasium volt a budapesti VII. kér. (1051), a szegedi (789), a debre- 
czeni (776 tanulóval), leggyengébben látogatva a lőcsei (182) és 
Pancsova (166). A leglátogatottabb vidéki főreáliskola volt a pécsi 
457 és a pozsonyi 453 tanulóval, legkevesebben, 120-an voltak 
Sz.-Udvarhelyt Következik a tanulók életkoráról, vallásáról, illetőségi 
helyéről, segélyezéséről, egészségi állapotáról, magaviseletéről, a rk. 
tárgyakról, az előmenetelről, a mely rovatban a legfeltűnőbb jelensége 
a budapesti tanárképző gymnasium, hol a 123 tanuló közül volt 
jeles 31, jó 34, elégséges 49. Bizonyára utánzásra méltó eredmény! 
Ugyancsak szép eredményt ért a budapesti evang. fógymnasium, a 
hol 421 tanuló közül 101 jeles és 127 jó volt.

Következik az érettségi vizsgálati táblázat, a tanárok képesítési 
viszonyai, iskolai helyiségek, könyvtárak és az intézetek vagyona meg 
jövedelme. A leggazdagabb a nagyenyedi iskola 1,350.540 írtjával, a 
debreczeni ev. ref. főgymnasium 914.207 frt, a sárospataki 855.000 frt, 
az aradi 786.360 frt, a kolozsvári ev. ref. főgymnasium 589.092 frt, 
a kézsmárki lyceum 541.795 frt és Csik-Somlyó 524.524 frtnyi 
vagyonával.

A mi az egyes intézetek költségét illeti, legdrágább a felső
lövői reáliskola, a hol egy tanuló átlag 583 írtba, a felső-lövői fő
gymnasium, a hol egy tanuló átlag 293 írtba kerül. Az állami iskolák 
közül legtöbbe áll egy tanuló iskoláztatása a tanárképző gymnasium- 
ban, 387 írtba ! Mint nagyon érdekes adatot e helyen felemlítendőnek 
tartom, hogy hazánk legköltségesebb iskolája nem a kolozsvári egyetem, 
a hol egy ifjú kiképeztetése évi 508 írtba került csupán, hanem a 
budapesti VI. kér. polgári tanítónőképző, a hol egy-egy tanító-kisasszony 
évi 1812 frt 29 krba, mond: egyezernyolczszáztizenkét forintba 
és huszonkilencz krajczárjába kerül a m. kir. államkincstárnak. A ki 
nem hiszi, oszsza el a 159.587 frtot 88 növendék között! Elég költ
séges mulatsága különben az államnak a polgári fiúisk. tanítóképző 
is, a melynek egy növendéke évi 710 frt 43 krjába kerül.
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E számokat csak azért írtam ide, hogy azok, a kik a közép
iskolák fentartási nagy költségein keseregnek, lássák, hogy a nemzet 
életére legnagyobb befolyást gyakorló középiskolák korántsem olyan 
drágák.

És e kijelentéssel ismertetésem végére értem. A kép, melyet a 
minister Jelentése nyújt, csakugyan fölemelő, kápráztató. Egyes apró 
javítni és fejleszteni való intézmények leszámításával mondhatjuk, 
hogy a haladás kellő eredménye annak az óriási erőfeszítésnek, mely 
az új alkotmányos korszak alatt minden téren nyilvánult. De a leg
nagyobb erőfeszítés is hiábavaló lett volna, ha közoktatásügyünk 
vezetése hivatatlan kezekbe kerül vala. Az a rövid három évtizednyi 
munka csak alapvetése annak az óriási hatalmas épületnek, melynek 
neve: magyar cultura és így a mostani biztos alapokra építve nyu
godtan tekinthetünk a jövőbe, melyben előre látjuk a 30— 40 milliós 
közoktatásügyi budgetet, mely lehetővé teendi, hogy a nemzet cultu- 
rális szükségletei teljes fedezetet nyerjenek. Én előre látom azt az 
időt, a melyben a legjobb családok fiai versenyezve fognak tanári 
állásokra jelentkezni, mert a pálya nemcsak megélhetést, hanem tisz
tességet is fog nyújtani a maga emberének; és akkor csak mint valami 
lidércznyomásos álomra fogunk gondolni azokra az időkre, a mikor a 
magyar tanár, hogy megélhessen, néha még a társadalmi qualificatio 
ellen is kényszerült véteni, mert a ki kosztosok és magánórák után 
fut, az nem független, az nem élhet kizárólag az iskolának. De — 
mondom —  ez el fog múlni és akkor a tanári állás a munkán kívül 
élvezetet is nyújt. Ha a fejlődés csakugyan oly méretű lesz a jövő 
negyedszázadban, mint a múltban, akkor ez a boldog állapot minden 
bizonynyal bekövetkezik.

(Nagy-Szeben.) Dr. Székely István.

E GYE S Ü L E T I  ÉLET.

Igazgatósági ülés 1896. október 6-án.
— Tudósítás. —

A hosszú vacatio után október 6-án tartotta az egyesület tisztikara 
első rendes havi ülését, mely egyszersmind első volt a tanáregyesület 
decentralizálása óta is. Az új alapszabályok, melyek az egyesület működé
sének súlypontját a körökbe helyezték, egyszerűsítették a központi rendes 
ügykezelést is, a mennyiben az egyesület választmánya jövőre csak három
szor fog évenkint összeülni s a havi üléseket a népes választmány helyett 
a néhány tagból álló igazgatóság tartja. Az újvilág-utczai új helyiség egyik 
termében elég rövid asztalnál elfér a gyűlés, mely a tagok kis számánál 
fogva önkéntelenül is mintegy bizalmasabb képet mutatott. A kis szám 
különben, úgy látszik, nem lesz baj, mert a tagok annál pontosabban meg
jelennek. Ez ülésen az igazgatóság minden helybeli tagja megjelent; ott volt 
Beöthy Zsolt elnök, Eofer Károly budapesti aielnök, Négyesy László főtitkár,
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Ttajner Ferencz szerkesztő, Molnár István titkár és gazda, Müller József 
pénztáros, Volf György a segélyzó'-alap elnöke és Tiber Ágost a segélyző- 
alap pénztárosa. Maga, az egyesület vidéki alelnöke, az ország legtávolabb 
pontján, Brassóban lakó Rombauer Emil csak azért hiányzott, mert a meg
hívót — mely különben október 3-án adatott fel — épen az ülés napján 
kapta kézhez, s indíttatva érezte magát, hogy elmaradását táviratilag mentse 
ki. Az igazgatóságnak lesz később e tisztviselőkön kívül még három tagja, 
a kiket a választmány küld ki, s a szerkesztő fel is vetette azt a tételt, 
hogy az igazgatóság még nem teljes, tehát, hogy érvényesen tanácskozhas
sunk, ki kell egészítenünk; mivel azonban a választmányi ülés csak kará
csonykor lesz, indítványozta, hogy e három tagot ülésen kívül válaszsza meg 
a választmány, oly módon, mint a tisztikarra is történt a szavazás, t. i. a 
választmányi tagok írásban küldjék be szavazatukat. Az elnöknek abbeli 
felvilágosítására azonban, hogy mandátumot csak ülés adhat, s különben is 
az igazgatóság mostani tagjai úgyis a többséget teszik, továbbá a főtitkár 
amaz érvelése, hogy a választmány alapszabályszerűleg minden határozatát 
csak ülésben hozhatja, s így a választás is csak ülésben ejthető meg, a 
szerkesztő visszavonta indítványát s az ülés kimondta, hogy a választmány 
részéről az igazgatóságba küldendő bárom tag megválasztása a legközelebbi 
választmányi ülés feladata lesz ; addig is, míg az átmeneti állapot tart, az 
igazgatóságnak kötelessége abban a létszámban működni, a melyben van ; 
határozathozatalra öt tag jelenléte szükséges, s e számot az igazgatóság 
jelenleg is meghaladja.

Az ülés megnyíltával az elnök és a tisztikar kölcsönös üdvözlése után 
az ülés először bizonyos ügyviteli rend megállapításával, nevezetesen a 
jegyzőkönyvek vezetésének és nyilvántartásának módjával foglalkozott. Újab
ban ugyanis az volt a gyakorlat, hogy az ülések jegyzőkönyve mindenestül 
megjelent a Közlönyben, ez szolgált a tagok számára tudósításul, valamint 
jegyzőkönyvül is ; külön írott jegyzőkönyv nem készült. Ez az eljárás első 
tekintetre egyszerűnek látszik, s helyesnek is abból a szempontból, hogy 
minden tag láthassa az ülések jegyzőkönyvét. A gyakorlatban azonban nem 
volt ily egyszerű a dolog. A tagok gyors informálása végett ugyanis a 
Közlöny mielőbb sietett közzétenni a jegyzőkönyvet, s nem várhatta, míg a 
hitelesítés a legközelebbi ülésen megtörténik. így a jegyzőkönyv hitelesítet
lenül és oly alakban került közkézre, melyért a választmány nem vállal
hatott felelősséget, s a mely egy párszor, mint pl. a vallásoktatás kérdésénél 
is, bonyodalmakat idézett elő. Egyhangú volt az igazgatóság kebelében az a 
nézet, hogy ez az eljárás tarthatatlan. Különben is szükséges, hogy az irat
tárban is külön meglegyenek a jegyzőkönyvek, folyószámmal ellátva, és a 
tárgyalási pontok is folyószámozva, hogy mindent könnyen meg lehessen 
találni és idézni. Természetesen szükséges, hogy a tárgyalásokról értesüljenek 
a tagok és pedig lehetőleg gyorsan ; de ezt a Közlönybe a szerkesztő vagy 
titkár írja meg tudósítás alakjában s hitelességéért ő legyen a felelős. Ha 
azután vannak oly tárgyalások, melyeknek részleteit is szeretnék tudni a 
tagtársak, a titkári hivatal kívánságukra rendelkezésökre bocsátja az illető 
jegyzőkönyvi részt hiteles szövegében; a budapesti tagok megtekinthetik a 
titkároknál, a vidékiek pedig megkapják másolatban illető körük útján, ille
tőleg, a ki nem tagja valamely körnek, közvetlenül is. Rajner azt ajánlta, 
hogy szerezzen be az egyesület egy sokszorosító gépet, s a körök számára 
mindig küldje meg a jegyzőkönyv sokszorosított másolatát, legalább — Hofer 
módosító észrevétele szerint — a fontosabbakét. Tiber pedig azt indítvá
nyozta, hogy a jegyzőkönyveket bekötött könyvbe írjak be a titkárok, mert 
úgy jobban lehet kezelni és megőrzeni. Az igazgatóság abban állapodott 
meg, hogy az ülésekről rendes jegyzőkönyveket kell vezetni, melyekben az 
egyes tárgyalási pontok folyószámot nyernek, ép úgy a jegyzőkönyek is. 
Az elnök az ülés végén két tagot kér fel a jegyzőkönyv hitelesítésére, azok 
közül, kik a tárgyalásokban legnagyobb részt vettek s így leginkább ellen
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őrizhetik, kivált friss emlékezetből a jegyzőkönyv pontosságát, ezek azonnal 
hitelesítik a jegyzőkönyvet mikor elkészül, hogy a jegyzőkönyv az. érdeklő
dőkkel mielőbb közölhető legyen. A Közlönyben az ülésekről csak tudósítás 
jelenik meg. A körök, valamint a körökön kívül álló egyes tagok részére is 
kívánságukra mindig meg fogja az igazgatóság a hitelesített jegyzőkönyv 
szövegét küldeni. A jegyzőkönyvek év végén egybeköttetnek.

Szintén az ügykezelésre nézve megbízást kapott a főtitkár, hogy ké
szítse el a tagok törzskönyvét.

Ezután az elnök és a főtitkár terjesztették elő a jelenteni valókat. 
Beme László, Töreky Gábor, Ghyczy Géza halála fölött az igazgatóság rész
vétének ad kifejezést és családjukhoz részvétiratot intéz ; Deme és Töreky 
érdemeit, mint a kik az egyesületnek buzgó választmányi tagjai voltak és a 
tanárság társaséletének fejlesztését nagy mértékben előmozdították, jegyző
könyvbe iktatja. Mauritz Rezsőhöz és Hódoly Lászlóhoz, kik főigazgatói, 
Virkler Edéhez. Paszlavszky Józsefhez, kik igazgatói czímet kaptak, Téglás 
Gáborhoz, ki 25 éves jubileumát üli. üdvözlő iratot intéz az igazgatóság.

Lelkes visszhangra talált az ülésen Fest Aladár fiumei igazgatónak az 
elnökhöz intézett levele, melynek írója mindjárt 9 új tag belépését jelenti, s 
a fiumei hör újonnan megalakítását helyezi kilátásba. Az új fiumei tagok 
névsora: Angheben Albin. dr. Csepreghy Kálmán. Hausner Ignácz, Kritsa 
István. ICubicseh Albert, Incze Béni, Matisz János, dr. Negovetich Arthur, 
dr. Sándorffy Nándor. A levélíró reméli, hogy a fiumei tanárság részt véve 
a közös munkában, a tanáregyesületben inkább adnexum mint separatum 
corpusnak fogja magát tekinteni. Az igazgatóság e tény felett örömének ad 
kifejezést. Épen úgy örömmel vette tudomásul a kör Bárdos Rémig esztergomi 
benczés tanárnak az elnökhöz intézett levelét, melyben azt jelenti, hogy «a 
magyar tanárság nemes eszmékért lelkesülő egyesületének czéljait a keresz
tény magyar nevelés és oktatás érdekében előmozdítani óhajtván». Gidró 
Bonifácz és Berger Armand benczés tanártársaival együtt belép az egyesü
letbe. Ezeket Beöthy elnök, a fiumeieket Fest ajánlatára felvette az igaz
gatóság.

Üj tagokul felvétettek még: Palikéit Károly kir. fögymn. igazgató 
Pozsonyban, ajánlja dr. Schönvitzky B. (pozsonyi kör), dr. Schnabel Róbert, 
ajánlja Tiber Ágost (tkp. folytatólag visszalép), Gaal József keszthelyi tanár, 
ajánlja Rajner F.. Faragó József és dr. Viszota Endre soproni főráálisk. r. 
tanárok, ajánlja dr. Kárpáti Károly, Hegedűs István, egyetemi tanár, ajánlja 
az elnök, Alpár Ignácz, műépítő (Budapesten) és Beák Lajos marostorda- 
megyei tanfelügyelő (Marosvásárhelyt) ajánlja az elnök.

Kiléptek ellenben : Biró Béla apátkanonok (Kolozsvár), Schmidt Márton 
főgym. tanár (Pozsonyban), Szász Béla nyug. egyet, tanár (Kolozsvár), valamint 
dr. Mahler Ignácz (Erzsébetváros).

A körök közül újabban a pozsonyi bejelentette, hogy a maga részéről 
a választmányba Zorkóczy Samu ág. ev. lyceumi igazgatót és Antolik Károly 
áll. főreáliskolai igazgatót jelöli ki. Felszólítandók még a budapesti, eperjesi, 
szepesi és ungvári körök, hogy a választmányba még okt. hó végéig 20—20 
tag után egy-egy tagot küldjenek és közöljék a választottak és a választók 
névsorát. Egyáltalán a pénztári kezelés szempotjábcl is szükséges, hogy a 
körök beküldjék tagjaik jegyzékét. A debreczeni kör már bejelentette, hogy 
saját pénztárosával szedeti be a tagdíjat. Müller pénztárnok zavarok elkerü
lése végett indítványozza, hogy Budapesten a központi pénztáros szedje be a 
tagdíjakat; ezt határozza az igazgatóság is. Az elnök, főtitkár és szerkesztő 
megbízást kaptak, hogy mindent kövessenek el, hogy a vidéken, a hol csak 
lehet, körök alakuljanak.

Az elnök bejelenti, hogy a vallás- és közoktatási minister úr f. é. 
júl. 28-án 35.515 sz. a. kelt rendeletével, f. évre is 1000 frt államsegélyt 
engedélyezett az egyesületnek. E nagylelkűségért az egyesület nevében az 
igazgatóság feliratilag fogja kifejezni köszönetét.
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Kevésbbé örvendetes leirat érkezett a kereskedelemügyi m. kir. minister 
úrtól (41.835/IV. sz.), a ki az egyesületnek ama kérelmét, hogy az állami 
tisztviselők részére rendszeresített utazási kedvezmény a nem állami szolgálat
ban levő községi, felekezeti és egyéb tanárokra is kiterjesztessék, a menet
kedvezményekre vonatkozó ministertanácsi határozaton alapuló szabályok 
értelmében sajnálatára nem teljesítheti.

Épen ez ügyben érkezett a csurgói államilag segélyezett ev. ref. fő- 
gymnasium tanártestületétől is az egyesülethez megkeresés, melyben nyomós 
okokkal fejtik ki a menetdíjkedvezménynek a községi és felekezeti, de leg
alább is az államilag segélyezett iskolák tanáraira való kiterjesztésének szük
ségét. Az igazgatóság nem is nyugszik meg a leiratban, hanem kötelességé
nek tartja a legerélyesebben és legállandóbban eljárni, míg kartársaink ügye 
méltányos és igazságos elintézést nem nyer, annál inkább, mert újabban 
minden városi és törvényhatósági tisztviselő is megkapja a menetked
vezményt.

A pénztáros jelentése szerint a pénztárban 167 frt 83 kr. volt. Az 
ügyvéd beszolgáltatott 191 irtot. A beperelt régi hátralékosok közül némelyek 
azt kívánják, hogy vonja vissza az egyesület a pert. Minthogy azonban a 
beperelés azért történt, mert az illető tagtársak számos felszólításra, sőt 
később az ügyvéd felszólítására sem kezdtek törlesztést, azért az egyesület 
nem vállalhatja magára a perköltséget, különben is a ki fizeti a részleteket, 
az ügyvéd utasítása szerint azonnal függőben hagyja az eljárást és semmi baja 
nem lesz.

A segélyző-alap pénztárosa két kölcsön-nyujtásról tett jelentést. A 
pénztár állása most 98 frt 60 kr. Ez azonban igen kevés; mert már a jövő 
hóban fognak jelentkezni azok az özvegyek — mintegy négyen-hatan — 
a kiket 25—30 írttal szokott az egyesület segíteni. Azért a régi adósokat 
már most komolyan fel kell szólítani, hogy kezdjék meg a visszafizetést. 
Körülbelül 574 frt van kint.

Rajner Ferencz szerkesztő hozta még szóba a jövő évi állami költség- 
vetést. A memorandum általános hatása és a minister nyilatkozatai remé
nyeket keltettek, hogy a tanárság jogos és közérdekű kívánságai végre 
teljesülni fognak. De a jövő évi költségvetés csalódást hozott s méltán kelt
het elkeseredést. Meg van győződve, hogy a minister, a ki kassai beszédében 
a fizetési törvény fokozatos végrehajtására hivatkozott, nem tudja, hogy a
VIII. fizetési osztályba felvett 17 többlet nem számít, mert csak a budapesti
V. kér. kir. kath. gymnasium tanári karának e létszámba vonásával állt elő. 
Indítványozza, hogy az egyesület újra kezdjen lépéseket. Az igazgatóság 
elhatározta, hogy mind egészében, mint minden egyes tagja kötelességének 
tartja, megtenni mindent, mitől a helyzet javulását remélhetni. Már most 
határozattá emeli, hogy a memorandumot megküldi a leendő pénzügyi 
bizottság minden tagjának s ugyané bizottság elnökéhez ; s a minister és a 
pénzügy minister urakhoz pedig személyes kérelmet fog intézni. Ezzel a 
határozattal végződött az ülés. Négyesy László.

VEGYESEK.

Koronás arany érdemkereszt. Ez a királyi kitüntetés jutott két közép
iskolai tanárnak azért, hogy önfeláldozó munkássággal segítettek emelni az 
ezredéves kiállítás tartalmát és sikerét. Dr. Harraeh József, a budapesti
IV. kér., közs. főreáliskola tanára az egyik kitüntetett, ki a monstre-hang- 
verseny szervezésével valóban nemcsak fáradságos, hanem kiváló munkát 
is végezett; Schuster Márton, gymnasiumi tanár a másik.
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Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Samu István 
Ferencz kaposvári áll. főgymn. rendes tanárt a bpesti VII. kér. áll., Roseth 
Arnold szolnoki áll. főgymn. tanárt pedig a bpesti V. kér. kir. kath. fő- 
gymnasiumhoz helyezte át.

Az új közoktatási tanács előadói. A vallás- és közoktatásügyi minister 
Alexander Bernát budapesti tudományegyetemi rendkívüli tanárt, dr. Bolcor 
József kereskedelmi iskolai rendes és egyetemi magántanárt, dr. Hegedűs 
István tudományegyetemi rendes tanárt, dr. Heinrich Gusztáv ministeri taná
csos, tudományegyetemi rendes tanárt, dr. Kármán Mór főgymnasiumi rendes 
és egyetemi magántanárt, dr. Kisfaludy A. Béla egyetemi nyilvános rendes 
tanárt és a Szent-István Társulat igazgatóját, dr. König Gyula ministeri 
tanácsost, a műegyetem rendes tanárát, Lakits Vendel fővárosi igazgató
tanítót, dr. Medveczky Frigyes és dr. Bauer Imre ludományegyetemi nyil
vános rendes tanárokat, dr. Riedl Frigyes budapesti főreáliskolai tanárt és 
végül Szuppán Vilmost a budapesti állami felsőbb leányiskola igazgatóját 
az országos közoktatási tanácshoz október elsejei hatálylyal öt évre előadó 
tanácsosokká nevezte ki.

Jubileum. Jónás János pozsonyi kereskedelmi akadémiai igazgató 
huszonöt éves tanári jubileumát a pozsonyi tanárság 1896. október 21-dikén 
méltó ünnepségekkel fogja megülni. A programm következő négy részből á ll: 
A) A tanári kar ünnepi conferentiája reggel 9 órakor. 1. Havas Miksa megnyitó 
beszéde. 2. Asbóth Sándor dr. üdvözlő beszéde. 3. Szilágyi Aladár átnyújtja a 
tanárok arczképét tartalmazó albumot. B) Ünnepély az intézet dísztermében 
d. e. 11 órakor. 1 Havas Miksa megnyitó beszéde. 2. Hymnus, előadja az 
ifjúsági daloskor. 3. Stirling Sándor dr. üdvözlő beszéde. 4. A Pozsonyi 
Kereskedelmi és Iparkamara és az Igazgató Bizottság elnökének beszéde. 
5. Induló, előadja az ifjúsági zenekar. 6 Pávay Vayna Gábor dr. üdvözlő 
beszéde a Tqldy-Kör nevében 7. Mi füstölög ott a síkon, előadja az ifjúsági 
daloskor. 8. Üdvözlő beszéd a volt tanítványok nevében. 9. Alkalmi költemény, 
írta Albert József tanár, szavalja Feldmann Lajos, felső oszt. tanuló.
10. Somogyi Dezső felső oszt. tanuló üdvözlő beszéde. 11. Lenkei Henrik 
tanár alkalmi költeménye. 12. Havas Miksa átnyújtja az emléktárgyakat. 
13 Szózat, énekli az ifjúsági daloskor 14 Rákóczy induló, előadja az ifjú
sági zenekar. C) A tanári kör diszgyülése esti 6 órakor, a főgymnasium 
tanácskozó termében. 1. Pirchala Imre főigazg. megnyitó beszéde. 2. Schön- 
vitzky Bertalan dr. üdvözlő beszéde. 3. Hefty Frigyes dr. ismerteti az ünne
pelt életrajzát. D) Társas vacsora a «Magyar Király» szállóban, esti 
8 órakor.

Tanulók kirándulása. A nagyszebeni m. k. állami főgymn. 44 tanulója 
Gidófalry Géza és Jakab Géza tanárok vezetése alatt, e hó 11—12-én 
Maros Újvárra tett kirándulást, a hol megtekintették a sóbányákat. A városi 
lakosság s a bányahivatal a legnagyobb előzékenységggel fogadta s kalau
zolta őket.

A budapesti kör. Október 15-én este 5 órakor a tanáregylet új helyiségé
ben tartotta meg idei alakuló ülését. Mauritz Rezső főigazgató elnök 
helyett dr. Mágócsy-Dietz Sándor elnökölt, dr. Bozóky Endre tanár vezette 
a jegyzőkönyvet. Miután Лете László és Töreky Gábor elhunyt tagtársunk
ról s az elköltözött dr. Pozder Károly tagtársról megemlékezett, a közgyűlés 
megválasztotta a kör tisztikarát. A kör elnöke lett dr. Schmidt Ágost, 
alelnöke dr. Mágócsy-Dietz Sándor, titkárja dr. Bozóky Endre és pénztárosa 
Balog Mór. A kör választmányába a következő 25 tag választatott be : 
dr. Bodies Ferencz, dr. Lechner László, Paszlavszky József, Tiber Ágost, 
Feichtinger Győző, Pintér Kálmán, Rátz László. Reif Jakab, Theisz Gyula, 
dr. Schnabl Róbert, Matskássy József, Moravcsik Géza, dr. Gerecze Péter,
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dr. Cherven Flóris, dr. Heinrich Alajos, dr. Hemkó Kálmán, dr. Chovancsák 
István. Bélteky Albert, Fr. Kiss Károlv, dr. Веке Manó. dr. Kármán Mór, 
Károly Gy. Hugó, dr. Kottái Virgil, Mihály József, és Torkos László. Ezek 
után a közgyűlés többek hozzászólásával elfogadta dr. Bozóky Endre titkár 
ügyrendtervezetét. Az új körnek eddig 105 tagja van, de remélhető, hogy a 
budapesti tanárok mentői tömegesebben fognak belépni.

Szakolczáról, a morva határszéli derék kis városból írják nekünk, 
hogy múlt vasárnap ott szép örömünnep folyt le. A gymnasium tanári 
testületé és ifjúsága a város értelmiségének élénk érdeklődése mellett ünne
pelte Kopcsay János igazgatót, ki tanári működésének 25 éves fordulóját 
érte meg. A jubiláns, ki Szakolczán is kezdte meg a rögös tanári pályát, 
ott köztiszteletben áll. Azt vallják róla. hogy nemes szivével és önfeláldozó 
működésével nemcsak tanítványainak szeretetét, önzetlenségével és collegiali- 
tásával pedig tanártársai őszinte ragaszkodását nyerte meg, hanem puritán 
jellemével meg hazafias és fáradhatatlan tevékenységével a város közönségé
nek becsülését is a legnagyobb mértékben vívta ki magának. Nincs Szakolczán 
nyilvános, vagy magánegyesület, iskola, kör, melynek ő lelke, intézője, vagy 
legalább tevékeny és élénk szerepet vivő tagja ne volna. Nem csoda hát, 
ha városszerte nagy örömmel fogadták a hírt, hogy végleges igazgatóvá 
történt kineveztetése bevégzett tény. Maga a jubilaeumi ünnepség két rész
ből állt. Délelőtt iskolai ünnepség volt, és testületi tisztelgések, este banket. 
A reggeli ünnepély a gymnasium új és díszes épületének Ízléssel feldíszített 
rajztermében folyt le. Az ifjúság megnyitóul a <Szózat»-ot énekelte zene- 
kiséret mellett. Majd a tanári testület egyik tagja s egy tanuló üdvözölték az 
ünnepeltet, kinek köszönő válasza után a közs. felső leányiskola egyik 
növendéke érzéssel elmondott üdvözlő szavak kíséretében díszes virágbokré
tát nyújtott át a jubilánsnak, mire a gymnasiumi énekkar záradékul a 
«Hymnus»-t énekelte. Az ünnepélyen a város értelmisége nagy számmal 
vett részt. Külön ováczióban részesítő a jubilánst a Gvadányi-kör, a nép
iskolai tanító-testület és a vörös kereszt egyesület, melyeknek Kopcsay már 
évek óta buzgó elnöke, illetőleg gondnoka és titkára. Az esti banket, melyet 
többféle nyelven mondott toastok fűszereztek, szintén beszédes bizonysága 
volt a közszeretetnek.

Kettős ünnepély folyt le a napokban Késmárkon tanárok tiszteletére. 
Koller Károly főgymnasiumi tanártól, a ki 44 évi működés után vonult a 
kiérdemelt nyugalomba, meghatva búcsúztak; Gretzmacher Gyulát pedig, 
századnegyedes tanári jubilaeuma alkalmából üdvözölték melegen.

Köszönő nyilatkozat. Ama legfelsőbb kitüntetés alkalmából, mely 
szerencsés osztályrészemül jutott, iskolák, testületek és egyesek sok helyről 
emlékeztek meg rólam a barátság meleg soraival. Nyomasztó betegségemben 
különösen jól esik szivemnek a tudat, hogy azok közül, kiket szeretni s 
becsülni tanultam, annyian viszonozzák barátsággal érzelmeimet. Annál 
nehezebben viselem azonban sorsomnak ama terhét, hogy jelenleg írni nem 
tudok s igaz köszönetemet nem tolmácsolhatom külön-küiön úgy, a mint 
szeretném. Fogadják tehát mindnyájan a nyilvánosságnak ezen az útján 
hálás köszönetemet s ama biztosítást, hogy az engem ért legfelsőbb kitünte
tést alattvalói hódolattal fogadván, úgy tekintem azt, mint a becsülettel foly
tatott tanári törekvések erkölcsi jutalmát, a mit, hogy magam is elérhettem, 
nem kis mértékben köszönhetek tanártársaim támogatásának.

Budapesten, 1896. október hóban.
Mauritz Rezső.
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Szerkesztői üzenet. Érdeklődőnek. Kívánságára íme készséggel közöljük 
ama candidationalis listát, melynek alapján közgyűlésünkön a választmányra 
a szavazás történt. A tudósításokban ezt közölni nem szokás, de abban sem 
látunk indiscretiót, ha mint tényt közöljük. íme a névsor ez volt:

A) Fővárosiak.
Az alapszabályok 33. §-a értelmében választandó 15 fővárosi tag. 

E csoportban tehát mindenki 15 tagra szavazhat; úgy hogy a többi nevet 
kihúzza. Új név gyanánt ebben a csoportban csak, fővárosi tag neve írható.

Vámosi Mihály 
Dr. Alexander Bernát 
Szigetvári Iván 
Dr. Eró'di Béla 

5 Mauritz Rezső 
Szuppán Vilmos 
Molnár Sándor 
Staub Móricz 
Cherven Flóris 

10 Schmidt Ágoston 
Károly Gy. Hugó 
Kármán Mór 
Dr. Веке Manó

Dr. Kemény Ferencz
(IV. kér. községi főreál.) 

15 Dr. Demkó Kálmán 
Dr. Badics Ferencz 
Reif Jakab 
Vasvári Benő 
Dr. Bozóky Endre 

20 Matskássy József 
Balog Mór 
Lechner László 
László Mihály 
Rupp Kornél 

25 Dr. Rácz László.

B) Vidékiek vagy fővárosiak.
Választandó 24. Ebben a csoportban azonban új név gyanánt akár 

vidéki, akár fővárosi tag írható. De mindenki csak 24 tagra szavazhat; 
a többi név törlendő.

Dóczi Imre (Debreczen)
Körösi Henrik (Pécs)
Jónás János (Pozsony)
Gresits Miksa (Losoncz)

5 Téglás Gábor (Déva)
Veress Ignácz (Nagy-Szeben)
Ávéd Jákó (Gyulafehérvár) 
Baksay István (Rimaszombat) 
Csáka Károly (Zsolna)

10 Kardos Albert (Debreczen)
Laky Mátyás (Temesvár) 
Schönvitzky Bertalan (Pozsony) 
Róth Márton (Igló)
Hódoly László (Ungvár)

15 Balogh Péter (Szolnok)
Bódiss Jusztin (Pannonhalma)
Dr. Székely István (N.-Szeben) 
Czigler Ignácz (Kolozsvár) 
Pircbala Imre (Pozsony)

20 Pósch Árpád (Trencsén)

Inczédy Dénes (Pécs)
Burán Gergely (Keszthely)
Bartos Fülöp (Szeged)
Búza János (Sárospatak)

25 Dortsák Gyula (Trsztena)
Fest Aladár (Fiume)
Kurovszky Adolf (Lőcse)
György Lajos (Losoncz)
Schürger Ferencz (Ungvár)

30 Dr. Losonczv Lajos (Késmárk) 
Ziemann János (Igló)
Dr. Cserép József (Arad)
Szigeti Lajos (Eperjes)
Schey Lipót (Győr)

35 Hanusz István (Kecskemét)
Teschler György (Körmöczbánya) 
Franki István (Újvidék)
Marusák Pál (Sopron)
Téri József (Székesfehérvár)

40 Dr. Vajda Emil (Sz.-Udvarhely).

Tartalom : A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyűlés elé terjesztett 25-ik jelentése. 
Dr. Székely Istvántól. — Egyesületi élet. — Vegyesek. — Szerkesztői 
üzenet.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség

VI. kér. Aradi-utcza 58. szám.
Szerkeszti

Rajner Ferencz.
Kiadóhivatal

V. kér. állami föreáliskola.

EGY KIS KEMÉNYSÉG BÉCS FELŐL.
Szinte önkénytelenúl megmosolyogtam magamat, a mint a fenti 

czímet soraim élére írtam, hogy reményeink sugarai Bécsből szállnak 
felénk. Pedig tényleg úgy van.

Ausztriában, tudvalevőleg, most is jobban vannak fizetve a 
középiskolai tanárok, mint mi; de ott, ennek daczára, belátták, hogy 
a középiskolai tanárság, mely a nemzet culturájának letéteményese 
mindenütt, megérdemli, hogy független anyagi viszonyok között élhessen 
magasztos hivatásának, és hogy ez nemcsak a tanárság, de első sor
ban az államnak és a nemzetnek érdeke. Ezért Gautsch osztrák 
cultusminister, mint az tagtársaim előtt ismeretes, még a múlt iskolai 
évben törvényjavaslatot nyújtott be a képviselőháznak a középiskolai 
tanárok fizetésének rendezése, illetve javítása tárgyában.

E  javaslatot október hó 12-én tárgyalta az osztrák képviselőház 
egy bizottsága. Mellőzöm ez úttal magának a javaslatnak ismertetését, 
mert lényeges részeit úgy is hozta Közlönyünk múlt évi 28. száma 
(577. lap); csak az igen érdekes bizottsági tárgyalásról akarok 
hírt adni collegáinknak, hogy egyrészt az ügyet napirenden tartsuk, 
jogos reményeinket éleszszük, s hogy osztrák collegáink kedvező viszo
nyaiból is fegyvert kovácsoljunk a saját igazunk kivívásához.

Az osztrák javaslat, a mienkhez képest igazán fényes helyzetet 
akar a középiskolai tanárságnak teremteni. Daczára a javaslat ezen 
intentióinak, a bizottságban az összes lényeges részeket a tanárság 
előnyére javították s az eredeti szöveghez ragaszkodó Gautsch minis- 
tért az egész vonalon leszavazták, a tanárság javára 17 szavazattal 
6 ellen ; vagyis a bizottság felemelte a törvényjavaslat által praelimi- 
nált fizetéseket.

De lássuk a bizottsági tárgyalás részleteit. A javaslat 1. §-a 
kétféle alapfizetést szab ki a rendes tanároknak: vidéken 1200 frtot 
s a tartományi fővárosokban 1400 frtot. A bizottság dr. Beer előadó 
indítványára úgy változtatta meg e szakaszt, hogy az alapfizetés min
denütt egyenlő, és pedig 1400 fr t legyen. Hasztalan argumentált ellene 
a minister, felhozva, hogy ez a változtatás évi 400.000 frt több
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letet jelent, a bizottság azzal szavazta meg az 1400 frtos alapfizetést, 
hogy a ministernek kötelessége az erre vonatkozó fedezetről gon
doskodni.

Nincs is méltánytalanabb dolog annál, hogy egyik városban 
nagyobb legyen a tanárok alapfizetése, mint a másikban. Ilyenkor 
mindig eszembe jutnak azon sérelmek, melyek a rangosztályozásnál a 
vidéki idősebb tanárokat érték, mikor fővárosi fiatalabb collegáik 
elibük rukkoltak. A mennyiben a fővárosi tanárok nehezebb megél
hetési viszonyokkal küzdenek, helyi, vagy drágasági pótlékot kell 
nekiek adni ; de miattuk a vidéki idősebb tanárokat nem volna szabad 
háttérbe szorítani.

Érdekes felszólamlások voltak a 2. §-nál, mely az évötödös pót
lékokról intézkedik. A javaslat „kifogástalan“ szolgálattól tette füg
gővé az évötödös pótlékok engedélyezését. Ez ellen is dr. Beer elő
adó szólalt fel s indítványozta, hogy a pótlékhoz feltétlenül joga 
legyen minden tanárnak s hogy a feltételre vonatkozó megszorítás a 
szövegből töröltessék. A minister itt is védte az eredeti szövegezést, 
de a bizottság kérlelhetetlenül leszavazta.

Csakugyan a legnagyobb igazságtalanság volna bárkitől is függővé 
tenni a korpótlékok engedélyezését. A korpótléknak csak úgy van 
igazi becse és értéke, ha ehhez minden tanárnak feltétlenül joga van.

A magyar igazgatók elvesztették az azelőtt bírt szerény 300 frtos 
igazgatói pó tléko t; Ausztriában a meglevőt emelik. A javaslat 3. §-a 
kétféle igazgatói pótlékot contemplál: vidéken évi 400 frt, s a tar
tományi fővárosokban évi 500 forintot. A bizottság —  ugyancsak 
dr. Beer indítványára az igazgatói pótlékokat mindenütt egyenlően évi 
500 frtban állapította meg.

A javaslat a tanárokat a IX. és YIII., az igazgatókat a 
VII. rangosztályba sorozza. (Meg kell jegyeznem, hogy az új osztrák 
javaslat minden osztályának díjazása körülbelül a mi egygyel magasabb 
osztályunk díjazásának felel meg.) Dr. Beer előadó és dr. Pienták 
bizottsági tag indítványára, Gautsch minister ellenzése daczára, ki
mondta a bizottság 17 szótöbbséggel 6 ellen, hogy a tanárok egy 
része a VU ., az igazgatók egy része pedig a VI. rangosztályba 
sorozandó.

Ha számbaveszszük, hogy a javaslat szerint a két első évötödös 
pótlék 200— 200 frt, a három utolsó pedig 300— 300 frt, s így a 
tanár fizetése csak pótlékok czimén 1300 frttal emelkedik, akkor 
figyelembe véve azt is, hogy 10 évi szolgálat után mindegyik tanárnak 
okvetetlenül be kell jutnia a VIII. díjosztályba, e javaslat szerint 
Ausztriában 25 évi szolgálat után mindegyik tanár eléri a 3500 frt 
fizetést s ha a VII. díjosztályba is -bejut, akkor 4300 frt javada
lommal mehet nyugdíjba. A z  igazgatók mindegyike eléri 26 évi szol
gálat után a 4800 forint fizetést s a melyik a VI. díjosztályba ju t , 
az 5800 frttal mehet nyugdíjba. Ausztriában tehát épen kétakkora
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lesz a tanárság fizetése, mint nálunk. És mégis akadnak magyar poli
tikusok, kik azt hangoztatják, hogy a magyar tanárság ne lamentáljon, 
mert a többi hivatalnokokhoz képest jól van fizetve. Bizony, bizony, 
ezeknek az uraknak fogalmuk sincs arról a nemzetfentartó cultur- 
missióról, melyet a középiskolai tanárság képvisel ebben az országban. 
Igazán találóan mondta a tanárság lelkes barátja, Wlassics Gyula minister 
Csáktornyán, e hó 18-án tartott beszédében, hogy „szükséges, hogy 
az általános politika domináló légkörének elemei a magyar cultura 
talajából fakadjanak“ . Tajha megértenék ez aranyszavakat politi
kusaink !

De folytatva tovább az osztrák bizottság tárgyalásának menetét, 
ki kell hogy emeljem azon humanus és liberalis felfogást, melylyel a 
bizottság a supplens tanárok ügyében határozott, midőn kimondta, hogy 
a supplens évek nemcsak a pensióba, de a korpótlékoknál is beszámít
tassanak.

A magyar középiskolai helyettes tanár igazán mostohája az 
administratiónak, mert csak olyan ég és föld között lebegő individuum. 
Szándékosan húztam alá itt a „középiskolai“ szót, mert újabban többi 
iskoláinknál segítettek már a helyettesek tarthatatlan helyzetén ; így az 
állami tanítóképzőknél a helyettesek, vagy mint ott nevezik, a segéd- 
tanárok, rendes kinevezést kapnak 800 frt évi fizetéssel s megfelelő 
lakbérrel. Én nem vagyok képes felfogni, miért nem lehetne ugyanígy 
eljárni a középiskolai helyettes tanárokkal is.

Ha megemlítem még, hogy az osztrák bizottság kimondta, hogy 
a tanárok javadalmait szabályozó ezen új törvény 1897. évi július 
1-től lépjen életbe, úgy kiemeltem e tárgyalás összes nevezetes mo
mentumait. Összehasonlításokat a mi állapotainkkal nem teszek, sem 
rekriminatiókba nem bocsátkozom.

Hiszem, hogy a bécsi dolgok kedvezően fogják befolyásolni a mi 
ügyünk fejlődését is ; mert azok erős argumentumokul szolgálhatnak 
ministerünknek, kinek jogos aspiratióink iránti fogékonyságát s érde
keink iránti páratlan jóindulatát mindnyájan örömmel tapasztaljuk.

De nekünk, tanároknak, sem szabad e kérdésben megpihennünk, 
hogy nyomorúságos fizetésünk ügye a napirendről levétessék. Nem 
szabad megnyugodni e kérdésnél főkép egyesületünknek.

Ott van memorandumunk; abba nagy körültekintéssel s az 
ország anyagi viszonyainak lelkiismeretes számbavételével formuláztuk 
meg óhajtásainkat. Nem szabad megnyugodnunk addig, míg ennek a 
memorandumnak minden egyes pontja meg nem valósul. Forrjunk 
egygyé ezen kiváltságainkkal mindannyian, kik a magyar közoktatásnak 
vagyunk munkásai. A tömörülés nagy erőt rejt magában ! Csak erősen 
kell akarnunk és czélt érünk 1 Buzdítson kitartásra bennünket az a 
tudat, hogy küzdelmünk a magyar középiskolának s így a magyar 
culturának érdekében történik.

(Kassa.) Dr. Gerevich Emil.

1*
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A KÖZÉPISKOLAI PHILOLOGIA AZ EZREDÉVES KIÁLLÍTÁSON.

Alig egy évtized múlt el, hogy hazánkban is erélyesebben han
goztatták a philologiai tanításra vonatkozólag a szemléltetés szükségét. 
A jelszó e téren is csakhamar népszerű lett, s a legtöbb gymnasium 
gyűjteni kezdette a képek, fali táblák, illustrált művek, szobrok és 
egyéb szemléltető eszközök sorozatát. A kor szelleme, mely már nem 
a nyelvtant tekintette a classikus tanítás czéljának, így akart újabb 
szempontokat érvényesíteni az iskolai életben. Megkönnyítette a leg
fiatalabb középiskolai museum megalapítását maga a tárgyi érdek, mely 
európaszerte nyilvánult; a külföldön versenyezve bocsátották közzé a 
kiadók a szebbnél-szebb szemléltető eszközöket ; a nagy múzeumok 
gypsmásolatokban sokszorosítják eredeti szobraikat, a photographia is 
olcsó pénzért kínálja az ókori műremekek másolatait.

Csakhogy a nagy igyekezetét sem a külföldön, sem nálunk nem 
követte a várt és óhajtott siker. Nagyon könnyűnek látszott a fel
adat : megeleveníteni az ókort az ifjúság e lő tt; s csak a végrehajtás 
alkalmával tűntek föl a nagy kérdések, hogy mit kell bemutatni, 
mily egymásutánban, és m ikor; melyik tanár (philologus, historikus 
vagy rajztanár) kezelje tulajdonkép a gyűjteményt, s hogyan oszszák 
fel egymás közt az anyagot. Ez az oka, hogy a sok igyekezet mellett 
vajmi kevés a practikus eredmény; mint mindenütt, úgy itt is tapo
gatózás előzi meg a biztos methodust. Manapság még mindig nagyon 
eltérők a nézetek az ókori élet bemutatásának módjára és mértékére 
vonatkozólag; az egyéni Ízlés és hajlam joggal követel bizonyos sza
badságot, habár bizonyos műemlékeket meg kell ismerni a tanulók
nak, s e tekintetben a választás nem nagyon nehéz. Athén és Róma, 
Olympia és Pompei, kincsei, a nagy szobrászok fönmaradt müvei, a 
névtelenek, kik a modern művészetre rendkívül befolyással voltak: 
ezeket kell az iskolában bemutatni, továbbá az állami, magán, és 
hadi élet műveltségtörténeti emlékeit, meg a hitéleti régiségeket. Már 
ebből világos, hogy a történelem tanára ép úgy hivatott az ókori élet 
szemléltetésére mint a philologus.

A kérdés tehát, mint mondani szokás, nincs még kellőleg tisz
tázva, s ez a körülmény teszi érthetővé, hogy a közoktatásügyi 
hatalmas csarnokban, mely tekintélyes helyet juttatott a középisko
láknak, igénytelen kis fülke ju to tt a philologiai tárgyaknak. Bizonyára 
szebb lett volna, nagyobb tér, müvésznövendékek stílszerű ékítményei
vel díszítve, csakhogy ez sok pénzbe került volna, s a mellett, hogy 
nem volt rá fedezet, egy gazdag philologiai museum nem a tényleges 
állapotot ju tta tta  volna érvényre. Azután nem csupán honi ipar ter
mékei töltötték he a szekrényt, két keskeny falat és két asztalt, 
melyek a buzgó csoportbiztosok rendelkezésére állo ttak ; külföldi 
taneszközöket meg dilettáns munkákat is be kellett mutatni. Meg kell 
azonban jegyeznem, hogy az érdeklődő látogató a tanügyi kiállítás
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egyéb csoportjaiban is láthatott philologiai dolgokat; s rövid ismerte
tésemben ezeket is keli érintenem, annál inkább, hogy itthon készültek 
és megrendelhetők.

Róma és Athén részletes térképét a fenmaradt műemlékek 
helyének megjelölésével nyújtja Hermann Nándor két tollrajza. A 
görög szellem metropolisát híven adja vissza a kép, s bizonyára 
hasznos taneszköz ily rajz az iskolában. Nem mondhatom azonban 
ugyanezt Róma képéről, a minthogy a héthalmú városról nagyon nehéz 
tiszta képet adni az ifjúságnak. Pedig ha meggondoljuk, hogy a latin 
tanítás centruma mind a nyolcz osztályon át az örök város, gondos
kodni kellene olyan részletes domború térképről, mely világos fogal
mat adna a tanulóknak Róma topograpbiájáról, különösen a fórumról 
és közvetlen környezetéről. E tekintetben közönséges térképek és 
egyéb illustratiók nem sokat érnek ; hiába mutatjuk be a római fórumot 
különböző álláspontból, mint ezt pl. a budapesti reformatus főgymna- 
siumi tanulók által készített képmásolatok (a forum Romanum mai 
állapota, a forum reconstructiója a Kr. u. I. századból, részlet a mai 
forum Romanumból, Saturnus és Concordia templomának környéke) 
teszik; a tanulók így nem nyernek tiszta fogalmat arról a helyről, 
melyről oly sokat olvasnak. Hölzel úgy akart segíteni a dolgon, hogy 
kettős nagyságú képen adja a fórumot, de így is hamis fogalmat kap 
róla a szemlélő ; a legtürhetőbb képet még a Rheinhard-féle „Album 
des klassischen Altertums“ illustratiói közt láttam.

Hogy a képekkel végezzek, felsorolom egymásután azokat, melyek 
a két falon ki voltak függesztve. Leginkább a hadügy volt velük 
szemléltetve, s e tekintetben csak helyeselni lehet a csoportbiztosok 
eljárását, hogy mellőzték az eperjesi képeket, melyek idétlen rajzokban 
mutatják be a hadi régiségeket, s inkább a lipcsei Cybulszky-képeket 
választották (Tabulae, quibus antiquitates Gracea et Romanae illustrantur). 
Csak négynek ju to tt hely, de ezek is bemutatják a kitűnő rajzot, az 
élénk színezést, a finom kiadást, a mik iskolai illustratióknál oly kívá
natos dolgok. Az első kép 22 illustratióban közli a római hadsereg 
támadó és védő fegyverzetét (cassis, cassis sine crista, crista trans
versa, cassis cura ore; galea; corona muralis, corona rostrata; loricasegmen- 
tata, squamata, hamata; Martiobarbuius; gladius Hispaniensis, pugio; 
glandes; pilum; aquila; hasta; vexillum, signum; scutum, scutum sexangu
lum; curnu,tuba). —  A második képen vannak: miles legionarius (liberae 
reipublicae aetate), miles impeditus, miles levis armaturae (e kettő princi
patus aetate) és funditor. —  A harmadik képen : imperator, centurio, 
signifer auxiliarius és eques. —  A negyedik képen hat görög katona 
színes alakja látható (ősrégi mykenéi katona, nehéz fegyverzetű, lovas, 
könnyű fegyverzetű, kürtös és ijjász). A Cybulsky-féle többi kilencz 
kép a szekrény alsó rekeszében húzódott meg; jobb lett volna néme
lyiküket kifüggeszteni a Knackfuss-(é\e két kép helyére, melyek egy 
görög csatát és egy római katonai menetet ábrázolnak; ezek nagyon
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sablonszerű rajzok, ép úgy, mint a reformatus gymnasiumi növendékek 
egyéb másolatai: a forum Pompeiiben, egy római fürdő előcsarnoka, 
egy római palota belseje, a Via Appia, görög színház. Mindazonáltal 
buzdító hatással lehetnek a szabadkézi rajz tanáraira, hogy classikus 
tárgyakkal foglalkoztassák növendékeiket. —  Érdemes munka, mert 
nagy fáradsággal és szorgalommal készült, a görög költői és prózai 
irodalom synchronistikus táb lája; Köpesdy Sándor, főgymn. igazgató, 
készítette, s ugyanő állított ki egy fascest.

A falakon a többi helyet nápolyi és római fényképek töltötték 
k i ; valamennyi kitűnő photographia, melyeket eredeti szobrok és nem 
gypsmásolatok után készítettek. Sokrates, Augustus, Sophokles, 
Aiscbynes, Caesar és Homeros (a nápolyi) arczképeit bízvást szaporítani 
lehetett volna; de a tér szűke nem engedte meg. A többi kép a fali 
szekrény alsó fiókjában hevert, Négy táblában római és görög tárgyú 
vetítő képeket is lehetett látni, csakhogy szemlátomást elmosódott 
rajzok, melyeket a skioptikon alig vetíthet tisztán a falra. Sokkal 
jobb vetítő képek a dr. Kemény Ferenci és Elekért Antal által 
készített üveglapok, s közöttük több philologiai tárgyú : az Akropolis, 
Titus és Constantinus diadalíve, Augustus szobra, a Laokoon-csoport, 
a milói Venus. Különösen ez utóbbi kitűnő photographia után készült. 
Azért említem ezt meg, mert e gyönyörű szobornak a legrosszabb 
képei vannak széliében elterjedve; így a Pallas-lexicon képe is szeren
csétlen photographiának az utánzata.

Áttérve a modellekre, elsősorban kiemelem a kaposvári gymnasium  
tulajdonát képező római házat és görög színházat. E középiskolának 
a philologiai gyűjtemények tekintetében szép hagyománya van. s a 
modellek készítője, Liebenwein Alajos, e hagyománynak bizonyára buzgó 
ápolója. —  A budapesti református főgymnasium növendékei Szalag 
Károly szaktanár utasításai szerint a rómaiak ostromszereiből 17 
darabot faragtak ki és állítottak egybe fából. A legnagyobb egy castrum 
stativum , tejes tábor, fallal bekerítve, köröskörül a négy portának meg
felelő híddal; továbbá egy köhajító gép (onager), két pluteus, két catapulta, 
egy hallista, egy sarlós kocsi, ostromtornyok, három testudo, egy aries 
subrotatus, egy viena, egy fistuca, s végül Caesar hídja, melyet a 
Rhenuson veretett. Kívánatos, hogy gymnasiumaink mindenütt foglal
koztassák ilyen és hasonló modellek készítésével növendékeiket; s azt 
hiszem, ügyes fiúk még nagyobb és tartosabb tárgyakat is kifaraghatnak, 
mint a minőket a kiállításban láttunk.

A nagy faliszekrényben illustrált művek voltak, a melyek majdnem 
minden gymnasiumi könyvtárban megvannak, továbbá kisebb reliefek, 
görög színészi álarezok, mécsesek, kisebb görög és római edények; 
följebb volt látható egy görög harczi szekér gyps-modellje, a belvederi 
Apollo és milói Venus kisebbített szobra, végre legfölül Zeus Otricoli 
hatalmas feje. E szoborok másolatai már hazai gyártmányok, a buda
pesti állami polgári és elemi iskolai tanítóképző intézet gypsöntő

94



95

műhelyének készítményei. Az intézet külön is kiállította szemléltető 
eszközeit; melyek közöl a következőket rendelhetik meg a philologiai 
museumok : Laokoon csoport, a belvederi Apollon feje, Ares, Lysikra- 
tes emléke, Niobe, templum in antis, néhány múzsa, Athene, Paris, 
lámpatartó silén, görög oltárkő, Menelaos, Sokrates, Sophokles, egy 
parthenon-relief, görög színház, Hermes, színházi álarczok, kandeláber, 
Odysseus, Bacchus, görög edények, fasces, Cicero, Fortuna, a diskos- 
vető és a borghesi athleta. —  Meg kell azonban jegyeznem, hogy 
nagy kár az eredeti szobrokat kisebb mértékben utánozni, mert a 
mesterművek csak eredeti nagyságukban hatnak igazán, csak így fej
lesztik a műizlést. Kis szobrokon eltűnik az eredeti szépség, s könnyen 
játékszernek tekinti őket a tanuló. Azt hiszem, két-három eredeti 
nagyságú gypsmásolat inkább éri el a kitűzött czélt, a művészi érzéknek 
fölébresztését, s ennyit minden középiskolai museum beszerezhet. A 
többi szobrokat kellőleg lehet azután méltatni jó photographiákon.

A Hölzel-féle képek sokkal ismertebbek, hogysem külön mélta
tásra szorulnának. A történelmi csoportban ott lehetett látni valamennyit; 
Közülük tizennégy vonatkozik a classikus népekre. Föl kell azonban 
hívnom középiskoláink figyelmét a székely-udvarhelyi állami kö- és 
agyagipari szakiskola kiállítására, mely a többi között a görög templom- 
és oszlopszerkezetet pontosan kidolgozott mintákban mutatta be. A dór, 
ión, attikai-ión és korinthosi stílus ismertetésére kiválóan alkalmasak 
ennek az iskolának a készítményei.

(Budapest.) Geréb József

I SMERTETÉSEK.
Or. Csengeri János latin tankönyvei.

Nem szándékozom igénybe venni azt a hysteron-proteront, melyet 
dr. Csengeri János latin tankönyveinek egymásután való megjelenésében 
láttunk és azért a magam részéről inkább a természetes sorrendet akarom 
követni, vagyis előbb akarok beszélni az olvasókönyvről s csak azután a 
nyelvtanról. Igen tévedne az olvasó, ki e futólagos megjegyzésemben csak 
kicsinyes pedantériát látna. De kissé különösnek találom, ha épen az úgy
nevezett inductiv nyelvtanításnak a híve először küldi könyvpiaczra a 
deductiókból álló nyelvtant és csak azután -szerkeszti meg. a hozzá való 
olvasó- és gyakorlókönyvet. Kármán Mór szerint egyedül helyes nyelv- 
tanítás már az első kezdettől fogva az összefüggő olvasmányon alapul és 
ebből építi fel a nyelvtant.

Minthogy a szerzőt nem technikai okok vezették az általa követett 
útra, így joggal mutalhaték arra az ellentétre, mely az ő eljárása és meste
rének tanítása között mutatkozik. Innen az a laza összefüggés, mely a 
nyelvtan és az olvasókönyv között van.

Térjünk át az olvasó- és gyakorlókönyv ismertetésére. A betűrendes 
szótárak leszámításával 172 oldalra terjed az első két osztálynak szánt 
anyag. Az olvasási gyakorlatok után «A rómaiak története a királyok alatt» 
czímű hosszabb olvasmány következik, mely 28 szakaszból áll. Sokszoros 
köszönet illeti meg Csengerit, hogy könyve révén ime köztulajdonná vált 
az a latin nyelvi szöveg, melyet — saját szavai szerint — Kármán a gya
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korló iskolák számára «állapított meg». E helyen nem kutatom, hogy ez a 
szöveg mennyiben régi (és újabb auctorok) műve és mennyi érdeme van 
megállapításában Kármán Mórnak, de annyit mondhatok, hogy a szöveg 
ellen számos kifogást lehetne tenni. A stilaris ellenvetéseket szívesen bocsá
tom rendelkezésére az olvasókönyv nagyérdemű szerzőjének, de ezen a 
helyen csak legnagyobb kifogásomat bátorkodom közölni. Ilyen régi históriák
ban ugyanis annyi nehéz és ritkábban eló'forduló szó, kifejezés és constructio 
van. hogy mindjárt a kezdetnél a legcomplicáltabb nehézségeknek összetö- 
mörülése ugyancsak kemény próbára teszi a 10 éves gyermek-tanulók 
figyelmét és szellemi képességeit. Fővárosi középiskoláink szinte kivétel nélkül 
60 s ennél több tanulóval dolgoznak az első osztályokban. Épen így nagyobb 
városaink középiskolái is. Tessék már most ezzel az úgynevezett inductiv mód
szerrel boldogulni! Elnézést kérek, ha tévedek, de a gyakorló intézet paeda- 
gogiai vezetője hozzászokott a 25—35 tanulóból álló osztályokhoz. Ilyen 
kedvező viszonyok mellett nem is lehet csodálni, hogy egy rendkívüli buzgó- 
sággal működő paedagogus a legnehezebben kezelhető módszerrel is jól és 
szépen haladhat különösen akkor, ha ezek a tanulók véletlenül Magyaror
szág legintelligensebb családjaiból kerülnek ki és csaknem ritka kivétellel 
tudnak németül és francziául. Egyik-másik tanulónak plane állandó nevelője 
vagy correpetitora is szokott lenni. Csakhogy az igazság kedvéért azt is meg 
kell jegyeznem, hogy tudomásom szerint Kármán Mór a gyakorló iskolában 
még nem vezette végig tanítványait mind a nyolcz osztályon és így — a 
hazai paedagogiának nagy kárára — soha sem tapasztalta annak az — épen 
annyiszor mértéktelenül dicsért mint a hányszor túlzottan lerántott — 
módszerének hátrányait. Talán a «Tanterv» és «Utasítások» is más formát 
öltöttek volna egyben-másban, ha Kármán Mór idejekorán megszerezhette 
volna ezeket az értékes tapasztalatokat.

De menjünk tovább! Lehet, hogy 14—15 éves reáliskolai tanulók 
talán érdekesebbeknek találják : «Amulius bűnhödését», «A leánykái és kudar- 
czát». «A nőrablás» és «Az elrabolt nők megbékülését», — mint valami 
egyszerű leírást vagy egyes mondatokból álló gyakorlatokat, de ez sem dönt
heti meg a közvetlen tapasztalaton nyugvó állításomat, hogy a Herbart 
javasolta eljárás 60—68 tanulóval megrakott osztályokban nem vihető 
keresztül. Ezek a római történeti elbeszélések —- melyeknek notabene semmi
féle históriai értékük nincsen — 10 éves tanulóknál csak növelik a tanár és 
tanítvány nehézségeit, a nélkül, hogy emelnék a tanítás absolut sikerét.

Legkevésbbé sincsen szándékomban lándzsát törni az összefüggés 
nélküli mondatok mellett, hisz mindenki jól tudja és tapasztalta, hogy ezek 
distrahálják a figyelmet és szinte kizárólag csak a nyelv formalis oldala felé 
irányítják az érdeklődést. Csakhogy szerencsére, a kétféle szöveg között van 
egy helyes középút, melyre kitűnő sikerrel lépett Pirchala Imre. Pirchala 
egyszerű, összefüggő olvasmányok alapján és rövidre fogott nyelvtannal pár
huzamosan haladva, végig vezeti a tanulót az alaktan és mondattan egész 
területén keresztül.

Intelligensebb tanuló akár magánszorgalomból is tanulhat Pirchalának 
(I. és II. osztály számára szerkesztett) könyveiből. Ám próbálja meg valaki 
ugyanezt tenni Csengeri latin tankönyveivel, vagy az általa magasztaló 
szavakkal háttérbe szorított könyvekkel, bizony mondom, elmenne tőle 
a kedve.

Csengeri nagyra van az úgynevezett tartalmi szemponttal, mely fölé — 
mint mondják — soha sem kerekedhetik az alaki szempont. Csengeri szerint 
még <Bartalék> (!) is túlságos concessiókat tettek a formalismusnak, mert 
«ügyes mesterkedéssel» (!) elérték azt, hogy Róma fölépülésével és gyarapodá
sával a systematikus grammatika is felépült és gyarapodott. Ezért — úgymond 
Csengeri — az «u»-tövű szók nem szerepelhettek addig Róma történetében, 
míg a tanulók az «a»-tövűekkei tisztába nem jöttek. Sőt Csengeri valóságos 
rémképeket lát, azt írván : «A formalismus e nyűge megbénítja az elbeszélés
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közvetlenségét és természetességét s az elbeszélt történelem tényei (?!) 
grammatikai paradigmákká törpülnek». Nem győzöm eléggé ismételni, hogy 
mai napság senki sem tulajdonít históriai értéket ama bizonyos «elbeszélt 
történelem tényeinek», sőt tegyünk őszinte vallomást és mondjuk ki nyíltan, 
hogy mennyire érdekesnek és közvetlen hatásúnak tartjuk mi tanárok is 
ezeket a kétes értékű elbeszéléseket, valamint a «caeninaiakkal, antemnaeiek- 
kel és crustumeriumiakkal folytatott háborúkat.

Teljesen igaza van Csengerinek, mikor (Olv. k. Előszó p. 4.) azt ír ja : 
«A természetes nyelv soha és sehol sem alkalmazkodik a grammatika mene
téhez). Ennek a megjegyzésnek lélektani alapja van és ezért megdönthetet
len igazság rejlik benne. Bizony legjobb volna, ha valamely csoda-paedagogus 
úgy tudná a fiúkat megtanítani «a természetes latin nyelvre», mint a hogy 
például megtanulja a tudatlan kis gyermek anyanyelvét. Nem kellene ahhoz 
semmi grammatika; sőt még az a szerencsétlen tőelmélet az alaktanban, 
vagy az a kedves határozói elmélet a mondattanban sem kellene hozzá. 
Csakhogy sajnos, a középiskolai nyelvtanítás és nyelvtanulás nem történ
hetik ezen a «természetes» úton. Ez mindvégig paedagogiai utópia fog 
maradni a középiskolában. Nos aztán meg a középiskolai tanulónak szük
sége van biztos és határozott grammatikai ismeretekre, melyek nélkül a 
classikai nyelvek tanítása semmit sem ér, a modern nyelvek tanítása és 
tanulása pedig nagyon keveset

Az a 10 éves gyermek lelke százszor könnyebben és jobban igazodik 
el abban a systematikus sorrendben, melyet Csengeri még Bartalnál is 
gáncsolt, mintha azonnal bele állítjuk a tanulót a nyelv országába. Itt egy
szerre össze-vissza kell a fiúnak látnia és felfognia a legkülönbözőbb nyelvi 
tényeket. Az ilyen tanuló éveken át labyrinthusban képzeli magát, mert a 
különféle beszédrészek és mondattagok jelentésükkel és functiójukkal. továbbá 
az összes csoportbeli főneveknek és igéknek alaki elváltozása, valamint az 
egyes szavak jelentése és a jelentésnek semasiologiai fejlődése, a synonymák 
a stereotyp és idiomatikus kifejezések stb. stb. — mindez együttesen és 
egyszerre jelenik meg a kezdő tanuló lelki szeme előtt. Népes osztályokban 
chaotikus zűrzavar támad ilyen eljárásból. Tessék kérem ezt megpróbálni 
és akkor nem fognak büszkén pálczát törni «a formalismus nyűge» fölött.

Egyébképen ceteris paribus, sem lehet alaposabb és biztosabb ered
ményt elérni ezzel a módszerrel, mint pl. Pirchala könyveivel. Ismételve 
állítom, hogy ez a módszer a tanárra nézve is hasonlítlanul nehezebb és 
fárasztóbb, a nélkül, hogy gyümölcsözőbb lenne.

Kármán Mór perhorrescálja a magyarból latinra fordítást, pedig 
voltaképen csakis ez mutatja meg, hogy mit tudnak tanulóink magából, a 
latin nyelvből. Nem az összehasonlító nyelvészet eredményeire, sem a 
tőelméletre, sem a római történet simplex meséire van szükségünk első sor
ban, hanem magának, a latin nyelv szerkezetének eleven ismeretére. Ezt 
pedig a latinra fordítás teszi próbára. Attól tartok, ha a latinra fordítást 
elhagynék az érettségi vizsgálatnál, akkor megeshetnék, hogy átmennek az 
érettségi vizsgálaton jelöltek, kik néhány latin szót tudnak és bevágták a 
régiségeket, de declinálni és conjugálni nem tudnak teljes biztonsággal.

Mai napság rossz hírbe keveredett a grammatika. A tartalmi szem
pont és a néhány hét alatt megtanulható «reáliák» mindent pótolnak. Csak
hogy akkor tanítsunk és tanuljunk inkább culturtörténetet vagy régiségtant 
és töröljük el egészen a latin nyelv tanulását.

Az a véleményem, hogy sem a philologizálás, sem a «tartalmi szem
pont» túlbecsülése nem viszi előbbre latin nyelvi tanításunkat: először és 
utoljára is, tanítsuk és tanuljuk magát a latin nyelvet. Erre a czélra 
válaszszuk ki a legegyszerűbb, legvilágosabb és legczélszerűbb methodikai 
eljárást. Chacun A son goút.

Ez a módszertani kitérés — azt hiszem — helyén van. mert Csengeri 
tankönyvei egyedül üdvözítőnek hirdetnek olyan methodust, melyhez nyomós
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kételyek férhetnek, és a mely húsz év alatt sem bírt általánosan mély 
gyökeret verni.

Lássuk már most folytatólag az olvasókönyv tartalmát. A »Vegyes 
olvasmányok» között van öt colloquium, továbbá néhány leírás és mese. 
végül még vagy HL darab velős mondás áll az első osztályú könyvben. 
A második osztály anyaga folytatja a római históriát Tullus Hostilius-szal 
48 szakaszon át, azután ismét colloquiumok és mesék következnek. Az 
Ovidius-ból vett négy szakasz ötödik osztályú tanulóknak is nehéz lenne. 
A velős mondások és versek után reá bukkanunk Osengeri könyvének leg
sikerültebb részére, melylyel határozottan felülmúlja összes elődjeit. A prae
paratio és a gyakorlókönyv igazán megérdemli, hogy minden latin nyelvi 
tanár átlapozgassa. Ez a praeparatio, a megfelelő szógyűjtemény és nyelvtani 
pensum magában véve is hasznavehető kézikönyvet alkot, úgy hogy szinte 
fölöslegessé teszi magát az olvasókönyvet és a vaskos nyelvtant.

E helyen megjegyzem, hogy az olvasókönyv kiállítása igen gondos, a 
szöveg nyomtatása kifogástalan, a hosszú szótagok mindenütt meg vannak 
jelölve. Szeretnők, ha a szógyűjtemény ellen is kevesebb kifogást lehetne 
tenni. (Pl. Currit, rapit, mollit a harmadik személyben közölve nem mutat
ják meg a tanulónak, hogy minő csoporthoz tartoznak.) Ugyancsak kiváló 
dicséret illeti meg Csengerit, hogy mindenütt gondoskodott magyarból latinra 
fordítandó szövegről.

A mi már most a «Latin nyelvtant» illeti, arról ép oly sok jót és ép 
oly sok rosszat lehet mondani, mint előzőiről. Nézetem szerint 10—11 éves 
fiúi: kezébe nem való egy 7 nyomtatott ívre terjedő rendszeres latin nyelvtan. 
Ilyen könyvet ötödik — usque nyolezadik — osztályú tanulóknak lehetne aján
lani, hogy belőle rendszeresen átismételjék a nyelvtani jelenségeket.

Ut redeat oratio unde profecta est, azt állítom, hogy ha a szerző 
először szerkesztette volna olvasókönyvét, akkor nyelvtanának is más 
formája lenne. A nyelvtant átnézte és megjegyzésekkel kisérte Bódiss Jusztin, 
kinek alapos képzettsége teljes garantiát nyújt arra, hogy nagyobb tárgyi 
hibák nincsenek a könyvben. A kiállítása szintén csinos és díszéibe válik a 
Lampel-czégnek. A beosztás és a tárgyalás módjára nézve azonban alig 
múlja felül a Bartal-féle alaktant. Csak úgy hasonlít hozzá, ut ovum ovo.

Ezentúl nem igen szólnék már Csengem nyelvtanáról, ha szerzője nem 
írta volna meg hozzá az Előszót. Ezen az Előszón szinte szokatlan és kelle
ténél büszkébb hang vonul végig, akárcsak Naevius sírfeliratán. Ex tripode 
bánik el «a névleg eredeti, de önállótlan compendiumokkal». Úgymint Bartal, 
a mi szerzőnk is példát akar adni arra. hogy «miképen lehet a tudományos 
buvárlatok eredményeit az iskola számára gyümölcsöztetni». Az istenadta 
tőelmélet, az «i»-tövű szók egyes nominativus képzésének három módja 
(p. 13.) és borzasztó szabályok köszönik létüket ennek az önérzetes törekvés
nek. Lássunk csak néhányat:

P. ,17, Az egyes accusativus m jg le . elé könnyebb kiqjtps kedvéért ^ 
járult (t. i. a mássalhangzós tövűeknél). A ki az összehasonlító nyelvészettel 
csak kicsit is foglalkozott, jól tudja ennek a grammatikai mythosnak hely
telenségét.

P. 2b., 26. a végzetek összeállítása és a declinatiók felosztása nem 
gyereknek való olvasmány. — Horresco referens. — Felnőtteknek is teljesen 
fölösleges. Azzal a sok elrettentő philologizálással kár gyötörni a gyermek 
elméjét.

A szerző azt állítja, hogy a legtöbb esetben rámutatott a «kivételek» 
szabályszerűségére. Szerencsére én ennek nem igen láttam a nyomát.

Hogy kisebb pontatlanságok előfordulnak a nyelvtanban, arra szintén 
vannak adataim:

P. 2. az oe-t úgy ejtjük, mint a magyar ő-t; a mi bizony nem 
egészen áll.
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P. 2. az «u» mássalhangzó és <v»-nek hangzik, ha (pl.) «я» előzi meg 
(cf: suus, a, um).

P. 2. A c-t a régi rómaiak mindig fc-nak ejtették. (Cf. a római 
alphabetum történetét és akkor nem így formulázzuk majd a szabályt.)

P. 3. A költők az ilyen szótagot (muta cum liquida) hosszú gyanánt 
is használhatják. (Nincsen említve a szótag hosszúsága úgynevezett zárt 
szótagokban ; pl. latébra-ban a paenultima csak hosszú lehet, mert a hang
zója hosszú.) Maga a szerző is helyesen így írja (p. 5.) az «abstractum» szót, 
a hosszúság jelét téve az «a»-ra.

P. 13. fauces, plur., egyesben nem járatos (Cf. Phaedrusnál: fauce 
improba; fauces annyi mint angustiae, szűk folyósó, sikátor).

P. 19. Lien =  epe (lien nem epe, hanem annyi, mint =  lép, bie Síilj).
P. 22. Nőnemű jelentésénél fogva: tellus, tellures (?).
A főnevek felosztása (I., II., III. osztályra) indokolatlan és szerencsét

len újításnak mondható.
A 30. lapon azt olvassuk: A melléknév magában véve bizonyos 

tulajdonság meglétét fejezi ki.
P. 40. Duo-nál nyomtatáshiba van.
P. 44. A visszaható névmásnál ezek a különös példák olvashatók 

bilinguis kiadásban : Laudo me — magamat dicsérem. Laudat se =  maga
magát dicséri. Ilyesmire ne tanítsuk az ifjúságot.

A praeparatiót és a gyakorlókönyvet jó lélekkel ajánlhatom igen 
tisztelt kartársaimnak.

(Budapest.) Dr. Pruzsinszky János.

EGYE S ÜLE TI  ÉLET.

A debreczeni kör.
— Az 1897. évi költségvetés. —

A debreczeni kör f. hó 17-én tartotta ez iskolai évben első rendes 
gyűlését, ámbár életjelt már október 3-án is adott magáról, midőn társas
vacsorát rendezett a kör egyik érdemes tagjának, a Budapestre kinevezett 
dr. Balassa Józsefnek tiszteletére.

Az első gyűlésen szép számmal jelentek meg a kör tagjai, a kiket 
Dóczi Imre elnök meleg szavakkal üdvözölt s egyszersmind tartalmas beszéd
ben rámutat azon feladatokra, melyeket a tanári egyesületek és így a debre- 
czeni tanári kör elé is szabnak egyrészt a magyar közoktatás, a nemzeti 
közművelődés kérdései, másrészt a tanárság testületi szelleme, a tanári tár
sadalom érdekei.

A jegyzőkönyv hitelesítené után MitroviCs Gyula év. ref. lelkész, a 
kör új tagja szólal fel, hogy mint volt tanár ajánlja magát a debreczeni kör 
szives figyelmébe. A kör örömmel fogadja kebelében a nagytekintélyű tudós 
tanárt, ki mostani lelkészi állásában is megőrizte mély érdeklődését az 
iskolák és tanárok ügye iránt.

A kör aztán tudomásul veszi az évzáró gyűlés óta történt események
ről szóló jelentést és többrendbeli folyó ügyet intéz el, így elrendelt a tag
díjak újraszedését, valamint fölveszi a kör tagjai közé dr. Bartha Béla 
jogakadémiai tanárt, dr. Peczkó Ernő és Török Péter ev. ref. főgymnasiumi 
tanárokat, végül Langh János r. kath. gymnasiumi tanárt.

A köri gyűlés legfőbb tárgya volt Kardos Albert felolvasása az állami 
tanárok helyzetéről. A felolvasó élénk színekkel rajzolta azt a nagy csaló
dást, a melyet az 1897. évre szóló költségvetési törvényjavaslat okozott az
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állami tanároknak. Az országos tanáregyesület ugyanis a múlt évben emlék
iratot nyújtott be a kormányhoz, melyben a tanárság bajait föltárta és a 
legsürgősebbekre orvoslást kért. Az egész közvélemény, maga Wlassics Gyula 
közoktatásügyi minister is a legmelegebben méltányolta a tanárságnak ugyan
csak mérsékelt kívánalmait, sőt maga a minister ünnepies Ígéretet is tett. 
hogy a legközelebbi költségvetésben gondoskodni fog a legfőbb sérelmek 
megszüntetéséről; így ígérte, hogy az állami tanárok közül az eddigi egy- 
harmadnál többet emel a V ili . fizetési osztályba. Kilátásba helyeztetett 
továbbá, hogy az ötödéves korpótlékok is emelkedni fognak. Mindebből 
semmit sem valósít meg az új költségvetés, miért is joggal foghatja el az 
egész tanárságot mély keserűség és elégedetlenség annyival is inkább, mert 
Csáky gróf minister ígéreteiben is hasonlókép csalódott már egyszer. A tanár
ságon esett méltatlanság kifejezésére, jogos panaszainak föltárására és a 
sérelmeknek mentői gyorsabb orvoslására több eszközt ajánl a felolvasó, a 
melyeket indítvánvok alakjában terjeszt a közgyűlés elé.

Balassa, Harmath és többek hozzászólása után a gyűlés elismerését 
nyilvánítja a felolvasónak a kérdés megvilágításáért és a következő határo
zatokat mondja k i:

1. A kör felhívja a tanáregyesület igazgatóságát, valamint az összes 
köröket, hogy foglalkozzanak a jövő évi költségvetéssel és fejezzék ki leg
mélyebb sajnálatukat, hogy a költségvetés a legilletékesebb helyről jött 
Ígéretek daczára sem valósít meg bármit is a tanárság emlékiratában foglalt 
kívánalmak közül.

2. Minden egyes kör kérje föl a hozzá közelebb álló képviselőt vagy 
képviselőket, hogy méltassák figyelmökre és támogatásukra a tanárság ügyét 
a képviselőházban és a ház bizottságaiban egyaránt.

3. A tanáregyesület igazgatósága keresse meg a pénzügyi és közokta
tási bizottság elnökeit, hogy a rendelkezésükre bocsátott emlékirat alapján 
tárgyaltassák behatóbban a középiskolák és középiskolai tanárok ügyét.

4. Járuljon az igazgatóság mentői elébb a minister elé. föltárván 
sérelmeinket és kérvén az 1897. évi költségvetés keretén belül helyzetünk 
javítását.

A gyűlés végül Géresi Kálmán kir. főigazgató elnöklete alatt bizott
ságot küldött ki az idei munkaprogramm kidolgozására.

A kör Nyíregyházán fogja tartani legközelebbi gyűlését, a nyíregyházi 
körtagok kívánságára és meghívására.

Kardos Albert, a kör titkára.

EGY KIS HELYREIGAZÍTÁS.

Székely István kartársunk a Közlöny múlt számában a közok
tatás állapotáról szóló ministeri jelentést ismertetvén, a 81. lapon 
felkiáltó jellel kiséri azt a mondatot, hogy „Az állami intézetek közül 
legtöbbe áll \így\ egy tanuló iskoláztatása a tanárképző gymnasiumban, 
387 írtb a !“ Mind az állítás téves, mind a felkiáltójel igazságtalan. 
Köztudomású dolog, hogy a gyakorló gymnasium feladatánál fogva és 
szervezete szerint nem annyira tanulók, mint inkább tanárok képző 
intézete, afféle paedagogiai műhely; hogy alig lehet ferdébb szempont, 
mint az intézet költségeit a tanulók fejszáma szerint elosztva a rendes 
gymnasiumokkal összehasonlítgatni; tudvalevő az is, hogy az intézet bud- 
getjébe vannak felvéve a tanárjelöltek ösztöndíjai is (a czikkíró is
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ott láthatta a Jelentés illető rovatában a 4000 frtos tételt), de a 
vezető tanárok fizetése sem kizárólag középiskolai, hanem részben 
tanárképzési kiadás. Hogy pedig a gyakorló iskola fejlesztésére hozott 
jelentékeny áldozatok után is mennyire nem űz luxust az állam ez 
intézettel, mutatja az, hogy tornacsarnoka sincs (a telek megvan hozzá 
évek óta, de nem építik fel a csarnokot), de még az az általánya sincs, a 
mit a szertár és könyvtár gyarapítására minden algymnasium is meg
kap, fölszerelése rendkívül hiányos, tanári kara is máig kiegészítetlen, 
szóval az egész iskola félbe szerbe’ levő alkotás, melynek kifejlesztése 
sürgős közoktatási és legközelebbről középiskolai érdek.

Dr. Négyest/ László.

ISKOLÁK KIRÁNDULÁSA A DÉVÉNYI MILLENNÁRIS EMLÉKOSZLOPHOZ.

Múlt vasárnap leplezték le a dévényi millennáris emlékoszlopot és a 
pozsonyi középiskolák (kir. kath. fó'gymnasium, ág. liitv. ev. lyceum, állami 
főreáliskola, kereskedelmi akadémia) már is odazarándokoltak az emlék
oszlophoz, hogy a millennium nagyszerű alkalmatosságát a tanulók szivében 
minél mélyebben meggyökereztessék. E hó 19-én reggel különvonattal körül
belül 1200 tanuló és 60 tanár indult Pozsonyból az emlékoszlop megtekin
tésére. Dévény-Újfaluból gyalog tette meg a menet az utat Dévényig, a hová 
10 óra tájban érkezett meg. Az emlékoszlop tövében Pirchala Imre tanker, 
kir. főigazgató mondott lendületes beszédet, kifejtve, hogy a dévényi völgy 
hazánk kapuja a Nyűgöt felé, a melyen át sok jó hatolt be hazánkba, de 
sok rossz is settenkedett körülötte. Arra buzdította az ifjúságot, hogy a jót, 
miként őseink, ezentúl is szívesen fogadják ; de minden oly törekvéssel 
szemben, a mely hazánk politikai, vagy nemzeti létét fenyegetné, résen és 
férfias bátorsággal készen legyenek. — Utána Jónás János a kereskedelmi 
akadémia igazgatója méltatta a dévényi vár történelmi és földrajzi jelentő
ségét. Szavait így végezte: «Az emlékoszlop tetejére elhelyezett harczos 
alakja lebegjen nekünk is szemeink előtt. Ez a harczos nem fenyeget, nem 
hí k i; de önérzetesen hirdeti minden ellenséges szándéknak azt a régi jel
szavunkat: «Ne bántsd a magyart!» Lélekemelő jelenet volt, mikor 1200- 
lelkes magyar ifjú szivéből felhangzott itt a határszélen : «Isten áldd meg a 
magyart!» és az ünnepség végén a «Hazádnak rendületlenül». A dévényi 
rom a hazafiúi kegyelet szent helyévé lön s a pozsonyi iskolák vezetői 
nemes dolgot cselekedtek, a mikor az ifjúságot e szent helyre elvezették. 
Megjegyezzük még, hogy a szobor felavatása alkalmából e hó 17. és 18-án 
rendezett ünnepségekre a rendező tényezők : a magyar kormány és a város 
nem hívták meg a tanárokat. Szolgabirákat és vármegyei aljegyzőket és a 
cultura egyéb apostolait igen. X.

VEGYESEK.

Kitüntetés. A király ő Felsége legfelső elhatározásával megengedte,, 
hogy Weisz Károly (írói neve Schrattenthal Károly), szolgálaton kívüli had
nagy és a pozsonyi állami főreáliskola rendes tanára, a szász-coburg-gothai 
herczegi «művészétért és tudományért» czímű érdemérmet elfogadhassa és. 
viselhesse.
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Igazgatói kinevezés. A király ő Felsége Orlovszky István beregszászi 
állami reáliskolai rendes tanárt és helyettes igazgatót ugyanezen tanintézet
hez a VIII. fizetési osztály 2. fokozatába igazgatóvá nevezte ki.

Tanári kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Sümeg 
városa hármas kijelölése alapján Hölszky Sándor okleveles rajztanárt a sümegi 
községi alreáliskolához rendes tanárrá (48.523. sz.); Simon Géza karczagi 
■ev. ref. gymnasiumi tanárt pedig a máramaros-szigeti ev. ref. főgymna- 
siumhoz, az államsegély ügyében kötött szerződés alapján, rendes tanárrá 
nevezte ki (55.844. sz.).

Az orsz. közoktatási tan ács új szervezetében megkezdte működését. 
Már tudniillik az állandó bizottság, mely az elnökségből s a tizenkét előadó 
tanácsosból á ll; mert a tanács egésze még nincs kinevezve, ez csak a 
napokban fog publicáltatni. Az első ülésen, melyet kedden tartottak, az 
alelnök dr. Beöthy Zsolt elnökölt s mondott megnyitót. Fölolvasásra került 
a minister október 10-iki rendelete, mely a tanács legközelebbi munkarend
jére a függőben maradt ügyek közül a középiskolai tantervnek, a túlterhelés, 
nemzeti ismeretek és a görögpótlás szempontjából való revisióját, — a tanító - 
képzó'-intézeti tantervhez tartozó módszertani utasítást és az osztatlan elemi 
népiskola tantervének elkészítését tűzi ki ismét s fölhívja a tanács figyelmét 
a polgári iskolák reformjának tanulmányozására és előkészítésére. Kétség
telenül nagy és fontos kérdések, melyeket, hogy mentül szerencsésebben 
megoldani sikerüljön, elsőrangú nemzeti érdek. Az új közoktatási tanács 
szerencsés helyzetben van, hogy ilyen programmal kezdheti működését s 
bennünket nemcsak az a sok tudás tölt el bizalommal, melyet az állandó 
bizottság képvisel, hanem az első ülésen hangoztatott elvek is. Az ügyrendi 
javaslatot tárgyalták le s eközben két olyan elvet mondtak ki, a melyet, 
hogy eddig nem vallott, a régi közoktatási tanácsnak nagy kárára volt. Az 
egyik, hogy az elnökség törekedni fog mentül inkább megvalósítani a szer
vezeti szabályzatnak ama vezérlő gondolatát, hogy a kívül álló tanügyi 
körök bevonassanak a tanács munkásságába s hogy ez a munkásság az 
egyéni felelősségre legyen állapítva; a másik pedig, hogy a tanács nem fogja 
kerülni a nyilvánosságot, «sőt keresi az összeköttetést a tanügyi közvéle
ménynyel, melynek helyes informáltatását kötelességéül tekinti s a melynek 
nyilvánulásától és hatásától nem zárkózik el». Azok az elvek ezek, melyeket 
magunk is régóta hirdettünk s a melyeknek megvalósulásától mi sokat 
várunk. A kölcsönös hatás nagyon üdvös lehet mindkét részre. Arra is, 
hogy tanügyi közvéleményünk formálódjék s izmosodjék; de arra is, hogy 
a közoktatási tanács munkája és hatása biztosabb alapra álljon. Ezt a törek
vést a lehetőség szerint szolgálni, szívesen kész Közlönyünk is. Szivünkből 
üdvözölvén az új elveket, megemlítjük még azt is, hogy a tanács állandó 
bizottsága kéthetenként tartja üléseit, de soron kívül a jövő kedden is tart 
ülést, hogy a ministertől napirendre kitűzött ügyek tárgyalását előkészítse

Visszaesés. E czímen kapjuk az alábbi panaszos tudósítást: Mily 
örömmel jegyeztük föl annak idején azokat az apró sikereket, melyeket a 
helyettesítés ügyében, vagy a rendkívüli tárgyak tanítása terén vívtunk ki 
nagy nehezen ! Mily elismeréssel voltunk a közoktatási kormány iránt, hogy 
valahára méltányosabb felfogást tanúsít irántunk, hogy hiányzó tanár 
esetén kiutalja egy helyettes tanár fizetését 800 frtnyi teljes összegében és 
hogy ez összeget is magának a tanári karnak bocsátja rendelkezésére, továbbá 
hogy a latin nyelv reáliskolai tanárainak is megadja a rendkívüli latin 
tanár 800 fortját, végül hogy a rövidebb ideig tartó helyettesítés eseteiben is 
nagyobb óradíjat számít. Örömünk korai volt, hangos elismerésünk csak 
kárunkra vált. Mert ím a millennium évében, a mikor minden hivatalnok, 
városnak, vármegyének minden tisztviselője, testületeknek, társulatoknak,



103

intézeteknek minden alkalmazottja részesül valami kedvezményben, akkor 
bennünket, tanárokat, azzal örvendeztettek meg, hogy a ministerium ismét 
rajtunk kezdte a takarékoskodást, mintha a tanárhiányból az állam nyerni 
akarna, vagy erre rászorulna. A millennium évében ugyanis nem utalta ki 
a ministerium a hiányzó tanár munkájáért járó minimális összeget, t. i. a 
teljes 800 irtot, holott minden egyes tanári kar ennek reményében vállalta 
el az egész évre szóló helyettesítést, hanem csak a mutatkozó óratöbbletet 
díjazta. így rövidült meg aztán egyik tanári kar 250, másik 300 frttal, pl. a 
brassói és debreczeni állami főreáliskolában. Sőt akad olyan tanári kar is, 
az ungvári kir. kath. gymnasiumé, a mely az egész 800 frttól elesett. Csak 
természetesnek találjuk, hogy mind e tanári karok orvoslásért folyamodtak a 
rajtuk esett sérelem miatt és még természetesebbnek, hogy több tanári kar 
határozottan kijelentette már a múlt iskolai év végén, kijelentését pedig a f. 
iskolai év elején megújította, hogy csakis a 800 írtnak teljes összegben való 
kiutalása esetén vállalkoznak ezentúl egész évi helyettesítésre.

Déváról írják : Fényes, szép culturalis kettős ünnep folyt le városunk
ban folyó hó 4-én az újonnan épült megyeház díszes termeiben. Az állami 
főreáliskola 25 éves fennállásának és Téglás Gábor főreáliskolai igazgató 
negyedszázados működésének évfordulóját ülték. A közoktatásügyi minístert 
báró Szentkereszty György főispán képviselte. Megjelentek : gróf Kun Géza 
a nagy tanügybarát és maecenás, Barcsay Kálmán országgyűlési képviselő, 
a hatóságok fejei és számos más notabilitás. Méltán ünnepelték Téglás 
Gábor igazgatót is, kinek működésével az iskola múltja és jelenje összeforrt. 
Neki köszönhető az intézet és a vele kapcsolatos internatusnak felvirágzása. 
S ez annál nagyobb érdem, mert az iskolának ott különösen is fontos nem
zeti missiója van. Derekasan osztozott a nehéz munkában a tanári kar is, 
mely nemcsak a tanügy, hanem a tudományok terén is jó nevet tudott 
magának szerezni s jelentős szerepet vitt a megye culturalis feladatát híven 
teljesítő történelmi társulatban is. Az esti banketten meleghangú toastok 
méltatták ez érdemeket. Számos meleghangú távirat is érkezett. Többek közt 
Zsilinszky Mihály államtitkártól. Szathmáry György ministeri tanácsostól és 
az intézet volt növendékeitől, kiknek képviseletében Lázár Kálmán bánya
igazgató mondott beszédet. Téglás Gábor igazgató ez alkalomból 200, neje 
szintén 200 koronás, az intézet ifjúsága pedig 400 koronás alapítványt tett.

A budapesti kör választmánya csütörtökön tartotta meg első ülését, 
melyben a munkaprogramm kérdését is tárgyalta. A központi választmányba 
tagokul dr. Mágócsy-Dielz Sándort, dr. Bozóky Endrét, Balog Mórt (a kör 
tisztviselőit), dr. Pintér Kálmánt és Reif Jakabot küldte ki a kör képviselőiül. 
A felolvasó szakosztályok jegyzőinek pedig a humán szakra Matskássy 
Józsefet, a reálra Rados Ignáczot választották meg.

A maturusok mathematikai versenye, melyet a mathem. és physikai 
társulat harmadéve kezdett, ezidén szombaton, f. hó 24-én volt; egyszerre 
Budapesten és Kolozsvártt. A szabályzat a régi. Azok vehettek benne részt, 
kik ezidén tettek érettségit; segédkönyvek s jegyzetek szabadon használhatók, 
s a tételek kidolgozására négy órai idő volt engedve.

Iskolafelavatás. Nagyvárad közönségének élénk érdeklődése mellett 
folyt le f. hó 18-án délelőtt az ottani állami fűreáliskola új épületének föl
avatása. Valósággal kidomborította ez esemény általános ünnepi jellegét 
Nátafalussy Kornél tankerületi kir. főigazgató, mint a vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. minister képviselője, ki mindvégig hazafias szellemben tartott, 
irányelvekre rámutató lelkes beszéddel vette át a palotaszerű díszes épületet 
Sál Ferencz polgármestertől. A hosszas éljenzésekkel és tapsokkal fogadott 
beszéd után Krüger Viktor főreáliskolai igazgató husszabb beszédben adta 
elő az új épület létesítésének történetét, népszerű és minden részletében 
szépen kidolgozott modorban. Szónoklata végén hálás köszönetét mondott a
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közoktatási ministernek, valamint a városnak áldozatkészségéért, mely a 
pompás épületet létrehozta. Az ifjúság háláját Szombathy László VIII. oszt. 
tanuló fejezte ki. A dalárda a «Hymnust» és a «Szózatot» énekelte. Délben 
fényes banket volt.

A középiskolai kiállítás bem utatása. A közoktatási csarnok középiskolai 
osztályában kiállított tárgyakat f. hó 22-dikén dr. Веке Manó és dr. Staub 
Mór mutatták be az ott összegyűlt szaktársaknak. Dr. Веке, miután az alap 
gondolatokat kifejtette, melyek a kiállítás rendezőit a kiállított tárgyak össze- 
válogatásánál vezérelték, részletesen bemutatta a magyar középiskolák épületei
nek képeit és tervrajzait. Érdekes magyarázatot adott a különböző graphiko- 
nokról, a melyek a középiskolai élet legfőbb jelenségeit szemléltetik Röviden 
bemutatta a középiskolában használt író- és rajzszerek kiállítását, a physika 
alapgyűjteményt, a geometriai és ábrázoló geometriai gyűjteményt, az ifjúsági 
könyvtárt, a tanárok irodalmi működését és a földrajz tanításához szükséges 
tanszerek gyűjteményét. Dr. Staub szives volt a természetrajzi és chemiai 
gyűjteményeket érdekes magyarázat kíséretében bemutatni, kiemelvén a helyi 
gyűjtemények didaktikai fontosságát s a szemléltető tanítás mai állását.

Előadás a k iállítás történelm i csarnokaiban. Dr. Gerecze Péter f. hó 
27-ikén, kedden d. u. 2 órakor bemutatja a tanároknak a történeti kiállítást. 
Gyülekezés a szigeten a Müller-féle kiosk előtt.

P á l y á z a t .
A szarajevói műszaki középiskolánál egy a mennyiségtan, ábrázoló 

mértan és természettan előadásával összekötött tanítói állás azonnal be
töltendő.

Ezen a kilenczedik (IX.) rangosztályba sorozott állással 1200 frt évi 
fizetés és ICO frt pótlék jár, megjegyeztetvén, hogy az alkalmazott tanító 
törzsfizetése öt, végleges minőségben töltött szolgálati év után, a nyolczadik 
(VIII.) rangosztályba való előléptetés és a tanári czím adományozása mellett 
400 írttal, húsz ev után pedig további 400 írttal emelkedik.

Ezen tanítói állás egyelőre ideiglenesen töltetik ugyan be, de a ki
nevezendő tanító kielégítő szolgálat esetében megfelelő idő után véglegesít- 
tetni fog.

Azon középiskolai képesítéssel bíró tanárok, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, kötelesek kimutatni, hogy osztrák vagy magyar állampolgárok vagy 
bosznia-herczegovinai honosok, továbbá, hogy a bosnyák (szerb vagy horvát) 
vagy e helyett valamely más szláv nyelvben tökéletesen jártasak.

Utóbbi esetben azonfelül kötelesek a bosnyák nyelvet a lehető legrö
videbb idő (legfeljebb két év) alatt hivatásuk teljesítésére elegendő mérték
ben elsajátítani.

A kellően felszerelt folyamodványok legkésőbb folyó évi október hó 
31-éig terjesztendők be az alulirt országos kormányhoz.

A folyamodványok 40 krnyi. a folyamodvány mellékletei azonban a 
következő módon bősz. hercz. bélyegekkel is látandók el m. p. illetékességi 
bizonyítvány, keresztlevél, orvosi bizonyítvány 40—40 krnyi, érettségi bizonyít
vány, abszolutórium és félévi iskolai bizonyítványok 10— ÍU krnyi, tanképesítő 
oklevelek 1 frtnyi, szolgálati bizonyítványok nyilvános hatóságok által kiál
lítva 1—1 frt a többiek 10 krnyi bélyegekkel.

Bosznia herczegovinai bélyegek hiányában a megfelelő összeg kész
pénzben csatolandó a folyamodványhoz.

Bosznia és herczegovinai országos kormány.

Tartalom : Egy kis reménység Bécs felől. Dr. Gerevich Emiltől. — A közép
iskolai philologia az ezredéves kiállításon. Geréb Józseftől. — Ismerteté
sek: «Dr. Csengeri János latin könyvei.» Dr. Bruzsinszky Jánostól. — 
Egyesületi élet. — Egy kis helyreigazítás. Dr. Négyesy Lászlótól. — 
Iskolák kirándulása a dévényi miilennáris emlékoszlophoz. X-től. — 
Vegyesek. — Pályázat.
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Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér. Aradi-utcza 58. szám. Rajner FerenCZ. V. kér. állami föreáliskcla.

MÉG EGYSZER AZ 1897-IKI BUDGETRŐL,
(Válasz a «Nemzet* -nek.)

Ha messzibbre nem is, de odáig mégis csak eljutottunk már, 
bog}- ügyünkkel foglalkozni érdemesnek ítéli a „Nemzet“ is, á mely 
október 23-iki számában czikket közöl a mi „Frustra“-nk ellen.

Mi, a kik el vagyunk készülve, hogy küzdelemmel kell megsze
reznünk minden talpalatnyi előrehaladást, örömmel constatáljuk ezt. 
Hiszen szavunkat azért emeljük fel, hogy meghallják s nem is kívá
nunk egyebet, mint hogy foglalkozzanak ügyünkkel, erősen meg lévén 
győződve, hogy ha tanulmány tárgyává teszik, ügyünk győzni fog, 
mert az igazság erejének győznie kell.

S épen azért, mert Közlönyünk soha sem tért el és soha sem 
fog eltérni attól, hogy „csak az ügy érdekét szolgálja“ : meg vagyunk 
óva attól az érzékenységtől, hogy a „Nemzet“ czikkezőjének mali- 
tiája s leczkéztetni akarása kellemetlen órát szerezhetne nekünk. 
Sokkal nagyobb a mi örömünk a fölött, hogy az elfogulatlan olvasó 
magának a „N em zetinek czikkéből is csak a mi igazunkat hámoz
hatja ki. Nemcsak megczáfolni nem tud, de még csak egyetlen igaz 
érve sincs ellenünkben. De hogyan is volna, mikor a tényeket leczá- 
folni nem lehe t!

A tény pedig az, hogy a költségvetés valóban keserű kiábrán
dulás a középiskolai tanárságnak; hogy nem próbál megvalósítani 
semmit abból, a mit méltányosan kérhettünk s a mivel b iz ta ttak ; 
hogy a V ili. és IX. osztály arányszámai a parlamenti ígéret daczára 
sem változtak javunkra egy paránynyal sem ; hogy nyoma sincs 
annak, hogy a törvény végrehajtását legalább olyan mértékben n?eg 
akarná kezdeni nálunk is, mint más hivatalnoki ágazatokban meg
kezdették; hogy összes korpótlékaink maradnak továbbra is kiseb
bek, mint a főváros elemi iskolai tanítónőinek a korpótléka s épen 
félakkoráknak, mint a horvát tanároké; hogy az igazgatói pótlékok 
ügye sem halad egy tapodtat sem ; hogy a költségvetésnek nincs

8Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX.
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egyetlen pontja sem, mely a középiskolai tanárság helyzetén valamit 
lendítene!

A tény továbbá az, hogy a költségvetés javulás helyett bizo
nyos pontokban visszaesést jelent. Az előző években volt néhány elő
léptetés a VIII, osztályba is, 1897-re a budget arra sem nyit kilá
tást. Az összes létszám tekintélyes perczenttel emelkedik, az előlép
tetések száma pedig még a régi sem marad.

Sajna, ezek bizony nem „egy méláncholikus temperamentum 
megnyilatkozásai“, nem is „érzékenykedő jeremiási siralmak“ , — ezek 
száraz tények!

Ezekből a tényekből czáfoljon meg a „Nemzet“ csak egyet is, 
akkor aztán magunk is elismerjük, hogy nem alaptalanul vádolja a 
mi „Frustrá“-nkat tájékozatlansággal és megfontolás hiányával. Addig 
azonban legyen szabad kétségbevonnunk a „Nemzet“ objectivitását 
s ne vegye rossz néven a czikkező, hogy ha tanítása rajtunk nem fog.

Mi még a tájékozatlanság vádját sem fordítjuk vissza ellenében, 
mert hiszen meg vagyunk győződve, hogy maga is jól tudja, hogy 
középiskolai tanár nincs, nem volt és nem is lehet a X. és X I. osz
tályban, ezeknek a sors-javulására tehát logikusan nem hivatkoz- 
hatik ellenünkben akkor, a mikor mi csak a középiskolai tanárok 
helyzetéről írtunk. Mikor a czikkíró ezt az állítólagos érvet a hatás 
kedvéért s igazi érv hiányában leírta, valóban csak a teljesen tájé
kozatlanokra számíthatott, a milyenek — sajnos —  elegen vannak, 
nemcsak a nagyközönség soraiban, hanem politikai köreinkben is.

Mi egyik fontos publicistikai feladatunknak tartjuk azt is, hogy 
ezt a tájékozatlanságot apasztani törekedjünk; hogy a középiskolának 
s tanárságának helyzetét, állapotát és hangulatát megismertessük min
denkivel, a kihez szavunk elférhet. Igenis, a kormánykörökkel is, de 
a politikai tényezők minden más köreivel is, A míg nem ismernek, 
nem segíthetnek rajtunk sem, de nélkülünk az iskolán sem, a mely 
pedig nemzetünknek életkérdése. Tanár és iskola az egy, középiskola 
és nemzeti intelligentia szintén az. Tanár és iskola jobban össze 
vannak forrva, mint más hivatal és hivatalnok. Nekünk kötelességünk 
tehát őszintén, leplezetlenül föltárnunk bajainkat; Közlönyünknek 
kötelessége, hogy tükre legyen a tanárság érzéseinek és hangulatának. 
Kötelessége rámutatni arra is, a mi a magunk soraiban baj és beteg
ség. A leplezgetés itt a mulasztásnál több, mert bűn volna. Nem 
gátolhat meg bennünket nehéz tisztünk betöltésében még az sem, ha 
a „N em zetiben több könnyüvérűséggel mint igazsággal vádolnak meg, 
hogy amitől a magyar tanárság mindig tiszta vo lt: „mintha csak pénzért 
akarna dolgozni“.

Nem, T. czikkíró ú r ! Ha a magyar tanár csak pénzért dolgozott 
volna, akkor — a milyen sokat kapott ebből! —  a magyar közép
iskola ügye nem ott állana, a hol áll.

Ámde az absolut idealismus kora régen lejárt. A tanár is csak
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e gyarló földön jár, ő is csak olyan ember, mint a többi. S ha azt 
látja, hogy sisiphusi munkát üz ; ha tapasztalja, hogy nehéz küzdelmei 
után az elismerés anyagiakban és erkölcsiekben egyaránt mily szűkén 
csörgedez az ő szám ára; ha az élet gondjaiban kimerül a nélkül, 
hogy a jobb napok reménye világítaná be ú tjá t; ha év év után egy 
helyben vesztegel, míg más szerencsésebb pályán kortársait nem több 
tudással s nem több munkával fokról-fokra emelkedni lá tja : csak 
épen a tanár legyen olyan csodásán erős lelkű, hogy ne szállja meg 
a csüggedés ?

Nem ámítjuk a magyar közvéleményt, hogy a tanár ilyen csodás 
teremtménye volna az istennek! Ember ő is, mint a többi, a kinek 
szükség, hogy legyen valami, a mi további munkásságra serkentse 
erejét, éleszsze kedvét.

Nem kívánjuk, mert nem szabad kétségben hagyni a nyilvános
ságot az iránt, hogy igenis a tanári korszellemet újjá kell éleszteni, 
mert ma kezd a közöny martaléka lenni s hogy a kérdésnek egyik 
oldala pénzkérdés is. Nem mondtuk soha, hogy csak pénzkérdés, 
de az is.

Ne rója föl senki, ha mi hazudni nem tudunk és nem akarunk; 
még kevésbbé vesse föl, ha a mit mondunk keserűséggel, de a nyu
godtság hangján, sértés és sértő szándék nélkül mondjuk el.

S ha a „Nemzet“ czikkezője annyira tájékozott az ügyekben, 
ő ne tudná, hogy igazunk v an : a tanárságban csakugyan terjed a 
közöny ? Sőt azt se tudná, a mi igaz, habár múltkori czikkünkben 
nem mondtuk is, hogy a tanári állás színvonalát a múlt évtizedek 
emelkedése után ismét hanyatlás fenyegeti? Ne hallott volna a tanár
hiányról s ne tudná, hogy az oklevél nélküli tanárok száma nő ?

Tagadni ezeket ép úgy nem lehet, mint a költségvetés tényeit.
A mint hogy a „F rustra“ czikk okoskodása sem lesz gyöngébb 

az által, hogy a „Nemzet“ szerencsétlennek nevezi. Lám, megdönteni 
nem tudja. Kettőt próbál rá mondani. Elsőbben el akarja hitetni 
velünk, hogy azért a fontos tanügypolitikai okért (!) kellett épen a drága 
Y. kér. gymnasiumot államosítani, mert ott van a legkevesebb 
katholikus tanuló. Mintha ilyenekben Magyarországon a tanulók val
lásának kellene a döntő szempontnak lennie!

Másodszor pedig ijesztésül festeni akar a mainál rosszabb eshe
tőséget is. Azt mondja —  tetszetős számokoskodással —  hogy ha 
más iskolát államosítottak volna, akkor a kisebb fizetések kerültek 
volna a budgetbe s nem az 1600 frtos állások száma nőtt volna. 
Tehát a czikkező nemcsak azt felejti el, hogy mi nem kisebb budget- 
ről beszéltünk, hanem úgy látszik, azt is lehetségesnek tartja, hogy 
ezután még Vsáéból is kevesebb legyen a VIII. osztály létszáma.

Ez aztán a gyönyörű biztatás! Megvalljuk, mi nem gondoltunk 
a történt nyilatkozatok után erre a lehetőségre. Az olvasóra biz-

8*
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zuk annak megítélését, melyik felfogás involvál több bizalmatlanságot 
a kormány jóakarata iránt.

A mi pedig a pénzügyministerre való hivatkozást s a fedezet 
gúnyos emlegetését illeti, hát igenis nekünk ép az ellen van legfőbb 
panaszunk, hogy a fiscalitás szempontja annyira szűkkeblűén ránehezedik 
a cultusminister budgetjére. Jól tudjuk, hogy arra, a mi nincs a 
budgetben, nincs fedezet sem. De hát legyen fedezet! Nincs nagy 
összegekről szó. A nagykikindai esetben például csak 500 frt kellett 
volna, hogy ne essék sérelem öt régi emberen, a ki nem szolgált rá, 
hogy hátrább kerüljön a rangsorban. Mikor egy esztendőben legfölebb 
két-három ezer írtról van szó, akkor igen nagy ágyú az államháztar
tás emlegetése. Avval a két-háromezer frtos takarékoskodással pedig 
husz-harmincz emberen esik sérelem s ugyanannyinak a kedve lohad.

Nem a fedezet hiányát felejtjük mi, hanem rendszer-változta
tást sürgetünk az előléptetésekben. A pénzügyi helyzet komoly számba
vételével kívánjuk, hogy a mi föltétlenül méltányos, kapja meg min
denki a budget terhére és ne társainak rovására. Ma ez történik. S 
mi ezt nemcsak egyesekre tartjuk bajnak, hanem egyesek elkedvetle
nítése által nagy kárnak magára az ügyre. Ezért beszélünk, ezért 
kérünk.

S bármily sokra tartsuk is a „Nemzet“ czikkezőjének pythiai 
bölcseségét, mégsem hiszszük el neki, hogy mi ábrándképeket ker
getünk.

Ajánljuk neki, olvassa el Wlassics Gyula ministernek Csák
tornyái programmbeszédéből azt a részt, a mely ránk s ügyünkre 
vonatkozik. Mai számunk szolgál vele. Ha mi ábrándképeket kerge
tünk, akkor ábrándképeket hirdet az a minister is, a kit mi nem 
támadtunk, a „Nemzet“ mégis ellenünk akar megvédelmezni.

AZ OSZTRÁK TANÁROK FIZETÉSE.
— Helyreigazítás. —

Ha az ember küzdelemben van valakivel, vigyáznia kell, hogy 
sehol ne mutasson az ellenfélnek megsebezhető helyet.

Ilyen küzdelemben van jelenleg a magyar tanárság a maga igazáért 
—  jobban mondva: a magyar tanárság megmentéséért —  az egész 
magyar közvéleménynyel, különösen az uralkodó politikai tényezőkkel. 
Nehéz küzdelem ez nagyon. Minden hatalom az ellenfél kezében, a 
mi részünkön csak az igazság, meg az a kényszerhelyzet, melybe a 
tanárhiány hozza közigazgatási politikánkat. A győzelem előbb-utóbb 
a mienk lesz. Minden attól függ, mikor sikerül meggyőznünk ellenfe
lünket ügyünk igazságáról, és mikor lép föl a tanárhiány által terem
tett kényszerhelyzet ellenállhatatlan erővel. Ma a polgári iskolai

I TI
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tanítókon, postásokon, vasúti hivatalnokokon a s o r ; vagyis évekkel 
ezelőtt fölhalmozódott fölöslegből egészítjük ki a tanári létszámot, 
a mint lehet. De mindez a kétségbeesett kiegészítési mód nem 
fogja megszüntetni a középiskolai tanárság válságát. Az Eötvős-colle- 
giumba vetett remény is hiúnak fog bizonyulni, ezt majd be fogja 
látni a közoktatási kormány. Egyetlen egy ily intézmény nem recon- 
struálhat egy oly népes tisztviselői osztályt, minő a középiskolai 
tanárság. Szóval a tanárhiányból eredő kényszerhelyzet lesz mellettünk 
jövőben is az egyik legerősebb argumentum.

Másik és fontosabb —  de félő, hogy kevésbbé hathatós —  az 
igazság. A magyar közvéleménynyel, élén az irányadó politikai közvé
leménynyel, be kell láttatnunk azt az igazságot, hogy Magyarországon 
a tanító és tanár, az iskola és a közoktatás nem részesül abban a 
méltánylásban, a minőben kellene részesülniük. Nem részesül, mert 
még nem ismerik fontosságukat. Mi eddigelé s még napjainkban is 
folyton államépületünk megalkotásán dolgozunk, a gépezeten, mely 
nemzeti létünk folyását elősegítse; de magával nemzetiségünkkel, nem
zeti létünk tartalmával édes-keveset törődünk. Hogy a peres ügyeket 
jól elintézzék, arra kiváló gondunk van (legyen is !) ; de hogy az embe
rekben ki se engedjük fejlődni a veszekedő, perlekedő hajlamokat, 
avval senki sem tartja érdemesnek foglalkozni államférfiaink között. 
Nekünk, szegény magyar tanároknak, a kiknek sem állam, sem társa
dalom előtt nincs semmi nyomatékünk, az egész magyar politikát meg 
kell e tekintetben változtatnunk -— a saját érdekünkben. Gyöngesé- 
günk ezt az óriási küzdelmet Don Quixote harczává sülyesztené le a 
szélmalom ellen, ha velünk nem volna az igazság. így azonban nem 
lehet kudarczot vallanunk.

Annak a bebizonyítására, hogy igazunk van, igen hathatós eljá
rás a külföld példája. Osztrák szomszédaink, a kik különben is meg 
szabják ránk mindenben a zsinórmértéket, a melynek nyomán halad
nunk kell, épen most rendezték az állami tisztviselők fizetési viszo
nyait, s ezek közt a tanárokét is. Ez intézkedéseikből látjuk, mennyivel 
inkább szivükön hordják ott a közművelődésnek és munkásainak az 
ügyét, mint nálunk. Közlönyünk két ízben is rámutatott az osztrákok 
eljárására : először a múlt 1895/96. évfolyam 577. lapján, másodszor 
az idei évfolyam múlt számában. Fájdalom azonban, mindkét közlemény 
egy nagy tévedésből indult ki, mindkettő hibás adatokat használt föl 
bizonyítékul, s így egyiknek sincs elég bizonyító ereje. Ez az, a 
mitől a saját érdekünkben nagyon óvakodnunk ke ll; mert hacsak 
egyetlen egy adatunkról ki tudják mutatni, hogy téves, hát az egész 
bizonyíték elveszti erejét.

A Közlöny múlt évfolyama az osztrák törvényjavaslatot ismer
tette, a melyben az volt, hogy a középiskolai tanárok a IX. (1400, 
1500, 1600 forintos) és a VIII. (1800, 2000, 2200 forint) rang- 
osztályba soroztainak be, a megfelelő működési pótlékkal (nálunk
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lakpénz) és ranggal; a nagyobb városokban 1400 írt, a kisebbekben 
pedig 1200 írt alapfizetést kapnak ; ötödéves pótlékuk kétszer 200 frt, 
háromszor 300 frt.

Ezt Közlönyünk akkor úgy magyarázta, hogy a középiskolai 
tanár ép úgy végigmegy а IX. és VIII. osztály fizetési fokozatain, 
mint más hivatalnok, a kinek ötödéves pótléka nincs is. Tehát a 
VIII. rangosztály legmagasabb fizetési fokozatával, 2200 írttal, és 
összesen 1300 frt ötödéves pótlékkal, vagyis 3500 frt maximalis 
fizetéssel megy nyugdíjba.

Már a Magyar Paedagogia idei évf. 377. és kőv. lapjain ki
mutattam, hogy Közlönyünk fentebbi tudósítása tévedésen alapszik. 
A z osztrák tanárok fizetési rendszere a korpótlékokon alapszik. Rájuk 
nézve az, hogy а IX. és VIII. rangosztályba sorozták őket, csak azt 
jelenti, hogy e rangosztályoknak megfelelő működési pótlékot (IX : 
500, 300, 250, 200 fr t; V III: 600, 360, 300, 240 frt) és rangot 
élveznek ; de korántsem azt, hogy e rangosztályok fizetési fokozatain 
is átmennek. A tanárok fizetésének emelkedése a quinquenniumok 
által következik be, nem a fizetési fokozatok által. Különben akkor 
minek állapítana meg részükre a törvény külön 1400 frt és 1200 frt 
alapfizetést ? De világosan is benne van az indokolásban: n. . .  so 
dass sich als höchster für die Pension anrechenbarer Gehalt, den 
jeder wirklicher Lehrer nach Ablauf einer 25-jährigen zufrieden
stellenden Dienstzeit zu erreichen in der Lage ist, der Betrag von 
2500 fl. [a bizottság változtatása u tá n : 2700 frt.] gegenüber dem 
jetzigen Betrage von 2000 fl. ergeben würde“ . Vagyis az alapfizetés 
marad mindvégig 1400 frt, ehhez 1300 frt pótlék, összesen 2700 frt.

Helyreigazításom azonban nem gátolta meg Gerevich Emil tag
társunkat abban, hogy Közlönyünk múlt számában ismételve forgalomba 
ne hozza a korábbi téves adatokat. Közleménye többi részében helyes, 
hangja és tendentiája csak elismerésre m éltó; de ő is 3500 frt 
maximális fizetést hoz ki az osztrák collegük részére, sőt minthogy a 
bizottság változtatása szerint a tanárok egy része a VII. rangosztályba 
(2400, 2700, 3000 frt) kerül, 4300 írttal küldi nyugdíjba az osztrák 
tanárt. Ugyanily számítás szerint az igazgatók 4800,. illetve egy részök 
a YI. rangosztályban 5800 frt maximalis fizetést kapnának.

Örülnénk osztrák collegáink e szép emelkedésén, de fájdalom, 
nincs rá semmi alapunk. A  tanár maximális fizetése (lakbér nélkül) 
Ausztriában a bizottság változtatásaival is, és a VII. rangosztályban 
is csak 2700 fr t, az igazgatóépedig 3200 frt. A magasabb rangosztály 
az ő fizetésükben csak magasabb működési pótlékot jelent.

Mindazáltal így is tetemesen jobb lesz az osztrák tanárság 
helyzete az új törvény szerint, mint a mienk. A mi tényleges maximalis 
fizetésünk jelenleg néhány tanárra nézve (az 1600-as fokozatban) 
2100 forint, az igazgatókra nézve pedig 2500 forint. A vég
leges állapot szerint pedig, ha ugyan az 1893. törvényt valóban
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kiterjesztik ránk is, a tanár maximalis fizetése az 1800-as fokozat
ban, a hova a létszámnak csak г/б '°^а juthat el, 2300 f r t ; hasonlóan 
az igazgatóé a 2400-as fokozatban 2900 frt lenne. Csakhogy az 
1800-as, illetve a 2400-as fokozatba nem ju that el minden tanár
■és igazgató. Lesz akárhány, a ki az 1600-as, illetve 2200-as fokozat
ban éri meg harminczadik szolgálati évét és nyugdíját. Ez esetben a 
maximalis fizetés csak 2Ю 0 frt, illetve 2700 frt. Míg tehát Ausztriá
ban minden teljes szolgálati évekkel bíró tanár eléri a 2700 frtos, és 
minden igazgató a 3200 frtos maximalis fizetést; addig nálunk teljes 
szolgálat után is a tanároknak csak egy része kap 2300 frt maximalis 
fizetést; úgyszintén az igazgatóknak is egy része 2900 frtot.

Az osztrák tanár 2700 frtos maximalis fizetésével szemben a 
magyar tanár kap :

az 1400-as fokozatban 1900 maximumot, kevesebbet 800 ír t ta l;
az 1600-as „ 2100 „ „ 600 írtta l;
az 1800-as „ 2300 „ . „ 400 írttal.

Az osztrák igazgató 3200 frtos maximalis fizetésével szemben 
pedig a magyar középiskolai igazgató kap :

az 1600-as fokon 2100 maximumot, kevesebbet 1100 írtta l; 
a 2000-es „ 2500 „ v 700 írtta l;
a 2200-as „ 2700 „ „ 500 írttal
a 2400-as „ 2900 „ „ 300 írttal.

A mai állapotok szerint tehát az osztrák tanár 600, illetve 
eOO írtta l, az igazgató pedig 700, illetve 1100 írttal kap többet, 
mint a magyar. A végleges állapotok szerint pedig az osztrák tanár 
400, illetve 600 írttal, az igazgató pedig 300, illetve 500 írttal fog 
nagyobb fizetést húzni a mienknél.

Azt hiszem, ez adatok a magok valóságában is elég nyomós 
argumentumul szolgálnak mellettünk. A magyar államháztartás ép úgy 
rendben van, mint az osztrák; Magyarországon az élet semmivel sem 
olcsóbb, mint Ausztriában; a magyar tánár a mi nemzetiségeinktől 
szétmálló hazánkban semmivel sem teljesít kisebb nemzeti cultur- 
missiót, mint az osztrák az ő autonom kormányzati joggal bíró és 
nemzeti egységre nem is törekvő tartományaikban ; azonfelül a magyar 
tanárságot sokkal nagyobb válsággal fenyegeti a tanárhiány, mint az 
osztrákot. Miért nem emeljük hát a magyar tanári osztályt legalább 
oda, a hol az osztrák van ?

(Szo lnok .) Balogh, Péter.
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I S M E R T E T É S E K .

EGY PRANCZIA TANKÖNYV.

(La nouvelle deuxieme année d’Histoire de France et d’Histoire 
générale, par Ernest Lavisse de VAcadémie frangaise. 51. kiadás. Paris, 
Armand. Colin, 1895. 440 lap )

A mint a czímből is látszik, nem új könyvről van szó, ha mégis 
ismertetésére vállalkozom, más czímen teszem, a mi az alábbiakból kitűnik. 
Egyelőre csak annyit, hogy nekem ez a könyv nagyon tetszik és némileg 
úgy tekinthetni, mint a modern franczia tankönyvek typusát.*

A munka a franczia lycéek és collége-ek, tehát középiskolák haszná
latára van írva, körülbelül a mi VI. osztályunknak megfelelőleg. Egy neve
zetesebb újítást is tartalmaz; ugyanis eddigelé a nevezett iskolákban a 
történelem tanítása nagyon el volt aprózva (pl. egy osztályban csak ennyi: 
Francziaország története 1270—1610.) és történt ez az elaprózás épen a 
ministeri tanteiv alapján (1890. jan. 28. és aug. 12.). Lavisse volt az első, 
a ki e hibás beosztással szakított, a mivel szakított azután maga a kormány 
is (1894 jan. 4.).

A Lavisse könyve tehát Francziaország teljes történetét tartalmazza, 
a régebbi kort azonban — mint ő maga mondja az előszóban — röviden, 
hogy nagyobb helyet juttathasson a jelenkori történelemnek, 1879-től nap
jainkig. Sőt még valamivel többet is tartalmaz Francziaország történeténél; 
benne van az egyetemes történelem is, de leginkább csak abból a szempont
ból, a mennyiben Francziaország történetével vonatkozásban van. Dióhéjban 
adja az ókori művelt népek: egyiptomiak, zsidók, görögök és rómaiak törté
netét, hogy minél előbb áttérjen Galliára, a mit már részletesebben tárgyal. 
Már itt föltűnik a franczia szerző erős faj- és hazaszeretete, a melylyel 
aztán később is minden alkalommal találkozunk. Galliáról szólva, arra buz
dítja a franczia ifjúságot, hogy becsüljék Vercingetorix emlékét, mert sok 
bátorsággal védelmezte a «mi országunkat».

Épén úgy, mint a hazaszeretet, megnyilatkozik a könyvben a köz- 
társasági érzelem is. Napoleon felett igen szigorú kritikát gyakorol és példa 
gyanánt hozza fel arra, hogy milyen megbocsáthatatlan hibát követ el a 
nemzet, ha egy ember kezére bízza sorsát. Ugyanezt mondja III. Napóleon
ról is, a ki szintén nagy veszélybe döntötte nemzetét.

Kritikája általában mindenütt szigorú. A legkeményebben ostorozza a 
zsarnok királyokat, különösen XIV. Lajost és szolgai udvarát, a melyben 
azok a nemesek, a kiknek ősei nem rég még olyan büszkék voltak, mint a 
király, kitüntetésnek vették, hogy a király gyertyatartóját tarthatták. Mind
ezt azonban meg is magyarázza a történelem szempontjából.

Németország fejlődését különös figyelemmel kiséri, a minek okát 
alább megmondjuk, de nem annyira gyűlölettel, mint inkább — hogy úgy 
mondjuk — bizonyos hazafias félelemmel. Ha a revanche eszméjét nem is 
fejezi ki határozottan, a veszteség fájdalma végigvonul az egész könyvön és 
történelmi része e szavakkal végződik : Francziaország első kötelessége eb 
nem felejteni Elszászt és Lotharingiát, a melyek minket nem felejtenek el.

* Szívesen adunk tért ez ismertetésnek, mert az a meggyőződésünk^ 
hogy tankönyveink igen nagy része túlságos egyoldalúsággal halad a német 
nyomon s hogy nemcsak a könnyed modor és nyelvezet dolgában, hanem 
paedagogiai tapintat s főleg a nemzeti szempontok kidomborítása körül sokat 
tanulhatnánk a francziáktól is. Szerk.
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Úgy tetszik, bogy egy pillanatra még a socialismus is megnyilatkozik 
Lavisse könyvében. Végső szavai legalább egészen e szerint hangzanak: 
«Száz évi küzdelem után ma megvan az egyenlőség és szabadság. Tegyünk 
most meg mindent a testvériségért. A köztársaság és Francziaország jövője 
ettől függ». E szavakat egész nyugodtan aláírhatják a socialisták is.

Ezekben vázoltuk röviden a könyv szellemét, ismertetésünknek azon
ban nem ez a voltaképeni czélja. A könyv szerkesztés-módja az, a mi figyel
münket főkép magára vonta, s a miből talán lehet egyet-mást tanulni.

Az egész munka öt könyvre oszlik, minden könyv több fejezetre. 
Minden fejezet elején néhány előkészítő magyarázat (explications prépara- 
toires) van, megértetésére azon újabb fogalmaknak, a melyek a fejezetben 
tárgyaltainak. E magyarázatok ilyenfélék: Mit nevezünk barbár népnek? 
Mi a dynastia? Mi volt egy seigneur? Mit jelent ez a szó: nemes? Mit 
nevezünk alkotmánynak? stb.

Erre következik az elbeszélő történeti rész, a voltaképeni történelem.
Ennek befejezése után van egy Résumé, a mely a szakasz terjedel

méhez képest több vagy kevesebb pontba röviden összefoglalja a szakasz 
tartalmát. Most következik Récit czím alatt a fejezet legérdekesebb részeinek 
részletesebb tárgyalása. Ilyen Récit folytatólag számozva van összesen 124 
Tartalmuk nagyon különböző', ime egy pár példa : Gallia képe, Attila és a 
Hunok, Jeruzsálem elfoglalása, a franczia lovagok, Rouen védelme, Clément 
Marót, IV. Henrik, a francziák Egyiptomban, az első vasutak, Cavour, 
Bismarck, Gambetta, Victor Hugo temetése stb.

A Récit-к után következik a Questions d’examen (ädicter). Ez rövid 
kérdésekbe foglalja a fejezet tartalmát, pl. ilyenformán: Mondja meg, mikor 
csatoltatott Bretagne Francziaországhoz? Magyarázza meg, miért lett 1. Ferencz 
absolut uralkodó? Milyen volt Németország állapota 1815. óta? Mi okozta 
az 1S70 iki háborút ? A mint a czímből is látszik, ezek a kérdések írásbeli 
feladatokul is szolgálhatnak.

Megjegyzem, hogy — a mennyire én ismerem — épen ez a Question
naire a legjellemzőbb tulajdona a franczia tankönyveknek, általában meg
található bennük.

Még ez nem meríti ki a könyv tartalmát. Minden könyv végén, tehát 
az egész munkában ötször, előfordul a Sujets de rédaction és Dissertation 
czímű fejezet. Az előbbi kérdésekből áll, a melyek az egész tárgyalt köny
vekre kiterjednek, az utóbbi pontokba foglalja a könyv tartalmát és végző
dik megint egy Questionnaire-vel.

Befejezi az egész munkát egy Lexique és egy Index alphabétique, az 
előbbi a ritkábban előforduló szókat, a melyek a szövegben *-gal vannak 
megjelölve, tárgyalja betűrendben, az utóbbi a tulajdonnevek teljes jegyzéke. 
Adjuk ezekhez még a dynasliák teljes genealógiáját és a szövegben előforduló 
képeket, a melyeket néhány 100-ra tehetünk és a melyek tárgyuk szerint 
nagyon különbözők : térképek, egyes jelenetek, (minden fejezet előtt egy), 
öltözetek, arczképek le egészen Felix Fame-ig, a köztársaság jelenlegi 
elnökéig. És ezzel beszámoltunk a könyv szerkesztés-módjáról.

Ha most végigtekintünk az egész munkán, önkénytelenül is arra a 
meggyőződésre kell jutnunk, hogy ezt a könyvet lehetetlen meg nem tanulni. 
Annyi benne az összefoglalás, az ellenőrző kikérdezés, az áttekintés, hogy 
semmiféle rész se maradhat homályban.

Tankönyvek terén vannak nekünk különböző és szomorú tapasztala
taink is. Ismerünk olyanokat, a melyek még csak azt a czélt se szolgálják, 
hogy megértsék. Ez a franczia szerző nem elégszik meg azzal, hogy meg
értsék ; határozott és öntudatos eszközökkel törekszik arra, hogy meg is 
tanulják.

Néhány szót még a szerzőről. Lavisse jelenleg a legkiválóbb franczia 
történetírók közé tartozik; specialis tanulmányát képezi a németek története. 
A nagy háború után hosszabb időt töltött Németországban és onnan közölt
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tanulmányai általános feltűnést keltettek hazájában. Jelenleg a párisi egye
temen a történelem tanára és az Academie franraise tagja; elérte tehát a 
legmagasabb fokot a mit külső kitüntetésben franczia tudós elérhet. Nem 
szólva arról, hogy az egyetemi ifjúságnak valóságos bálványa — a mint 
Boissier mondja róla — azt hiszem, az az 51 kiadás is elég kitüntetés egy 
tudósnak. És ezt nem árt nekünk megszívlelni. Mert bár elismerem, hogy 
vannak egyetemi tanáraink, a kik a középiskoláról se feledkeznek meg 
(Beöthy, Heinrich stb. kitűnő tankönyvei), egészben véve egyetemi tanáraink 
azt a német katonatisztet juttatják eszünkbe, a ki Julius Caesar szobra előtt 
e szavakkal fejezte ki érzelmeit: Schneidig hadvezér ez a Caesar; kár, hogy 
olyan alsó osztályoknak való tankönyvet írt.

(Paris.) Szigetvári Iván.

E GYESÜLETI  ÉLET.

A máramaros-szigeti kör.
A máramaros-szigeti kör folyó évi október hó 22-én tartotta rendes 

havi ülését, Marikovszky Menyhért elnöklete alatt, s a tagok élénk részvétele 
mellett. Ezen az ülésen a kővetkező' nevezetesebb ügyek tárgyaltattak és 
nyertek elintézést:

1. Elnök melegen üdvözölte a kört az első ülés alkalmából s erőt, 
kitartást kívánt minden egyes tagjának, mire a kör viszont szívélyesen üdvö
zölte szeretett elnökét.

2. Marikovszky Menyhért elnök felolvasást tartott «A színház látogatá
sának kérdéséhez» czímen. Nézete szerint első sorban is az állapítandó meg, 
vájjon a színház látogatásának van-e nevelő s oktató hatása a hallgató
ságra, s ha igen, arányban van-e a különböző fajú színdarabok által ébresztett 
előnyös hatás a káros ellenhatással, mely a felületes hallgatóban, kivált a 
modern színművek által, ébresztetik. Az első kérdésre határozottan kimondja 
az igenlő feleletet s így folytatja: «Hiszen a színművekből ismerhetjük meg 
az élet ezer- meg ezerféle fény- és árnyoldalait; ismerhetjük meg az emberi 
kebel számtalan érzelmeit, indulatait s szenvedélyeit, mind megannyi rugóit 
a nagy, nemes és szép tetteknek; vagy forrásait a legaljasabb bűnöknek. 
Ezekből tanulhatunk tiszta honszerelmet, a közügyekért való nemes önfelál- 
áldozást, a kiválóbb egyének iránti tiszteletet, hálát és kegyeletet; de ezek
ből tanulhatunk aljas önhaszonlesést, minden nemes érzést kigúnyoló fenhé- 
jázást, hideg közönyt stb. (? — Szerk.) És mert ezeket a színpad deszkáin 
közvetlenül, úgyszólva megtestesülve látjuk elénk állítva, kétségtelen, hogy 
a színdarabok formáló, nevelő hatással vannak a lélekre. Hivatkozzam-e 
nagyobb bizonyság okáért a Schiller Haramiájának hatására, arra, a mit az 
a német egyetemi ifjakra gyakorolt?

Ha már most elismerjük, hogy a színművek hatással vannak a néző- 
közönségre, nem közönyös dolog szigorú ítélet alá venni azt a kérdést, hogy 
a színdarabok által nyújtott előnyös hatás arányban van-e az esetleges 
káros hatással a növendékek jellemének fejlődésére s alakulására, s hogy 
nevelésügyi szempontból szükséges-e a színház látogatásának korlátozása.

Ha az iskola feladata csak az egyoldalú tanítás lenne, és nem képezné 
egyúttal egyik legfontosabb, leglélekbevágóbb feladatát a nevelés az iskolá
nak, e kérdés fölött egyszerűen napirendre térhetnénk. De, midőn még a családi 
nevelésnek sokszor káros hatását is az iskolai nevelésnek kell ellensúlyoznia ; 
midőn a helytelen, vagy legalább is elhanyagolt nevelésnek következményei
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ben oly megdöbbentő példáival kell az életben találkoznunk: nézetem szerint 
nem lehet a kérdést lényegtelennek tartanunk; sőt inkább meg kell ragadnunk 
minden alkalmat, a mely által az ifjúság gondolkozásmódját kedélyvilágát s 
jellemét helyes és jó irányban vezethetjük.

Ki tagadná azt, hogy paedagogiai szempontból helyesen járunk el 
akkor, midőn az ifjúsági olvasmányok megválogatására oly kiváló gondot 
fordítunk s óva intjük a növendékeket különösen a modern, túlságosan rea- 
listikus irányú regények olvasásától, mint a melyek a fogékony ifjú lélekre 
káros behatással lehetnek: mennyivel inkább kell, hogy gondosságunk tár
gyát képezze a közvetlenebbül ható színdaraboknak megválogatása s azok 
nézésének korlátozása.

Azért mondjuk ki határozottan, hogy a színházak látogatását korlá
tozni kell».

Mindezek után felolvasó annak a nézetének ad végeredményképen 
kifejezést, hogy

1. «az alsó négy osztály növendékei tiltassanak el a színházak láto
gatásától, s hogy

2. a felsőbb osztályú növendékek közül pedig csak azok járhassanak 
színházba, kiket erre a tanári kar érdemeseknek talált s kik erre nézve a 
szülők írásbeli megegyezését felmutatják.»

A felolvasás igen élénk eszmecserét keltett, melyben Kardos Károly, 
Butsek Imre, Irsa Béla. Szent-Imrey Tamás, Dobay Sándor. Melegh Gyula 
és Braskóczy Gábor vettek részt s melynek eredményéül a kör a következő 
s a többi köröknek is ajánlandó határozatban állapodott meg.

I. Szükséges, hogy a tanuló ifjúság által megtekinthető színdarabok 
épen úgy megválogattassanak és időről-időre kijelöltessenek, mint az ifjú
sági olvasmányok.

II. Az így megjelölt színdarabokat az V—VIII. osztályú középiskolai 
növendékek minden nagyobb megszorítás nélkül látogathassák.

III. A színigazgatók kéressenek fel, hogy esetről-esetre. a tanárikar 
által kitűzött legalkalmasabb időben kizárólag ifjúsági előadásokat rendez
zenek, melyeken az ifjúság személyválogatás és osztályra való tekintet nélkül 
megjelenhessen.

3. Végül az elnök indítványára a kör határozatilag kimondta, hogy a 
felolvasó estélyeket a jelen iskolai év folyamán is megfogja tartani. Első fel
olvasónak Szent-Imrey Tamás ajánlkozott. A felolvasó estélyek rendezésére 
pedig Izák János, Irsa Béla, Balogh Péter, Miller Gyula és Boga Imre köri 
tagok személyében egy állandó bizottság küldetett ki. Az első felolvasó 
estélyt a kör 1896. nov. 7-re tűzte ki.

Máramaros-Szigeten, 1896. okt. 25-én.
Vékony Antal, a kör jegyzője.

A KÖZOKTATÁSI MINISTER PROGRAMMBESZÉDJE.

A lezajlott választási Campagne ismét megmutatta, hogy politi
kai közéletünknek milyen mostoha gyermeke a tanügy. Abban a sok 
száz programmbeszédben, a melyet elmondottak, alig ju to tt itt-o tt 
pár szó a közoktatásnak. Mintha a közoktatás nagy kérdései ránk 
nézve nem is léteznének, vagy legalább is fontosságuk nem volna 
elég, hogy velük politikai harczba lehetne indulni.
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Annál nagyobb örömmel üdvözöljük Wlassics Gyula ministert, 
bogy Csáktornyán tartott programmbeszédében kiemelt egy pár olyan 
eszmét, melynek át kell mennie a köztudatba, ha azt akarjuk, hogy 
mint nemzet bodoguljunk a második ezredévben is. E beszéd közok
tatási része méltó volt ahhoz az álláshoz, melyet elmondója betölt s 
bennünk éledni kezd a remény, hogy a minister beszéde mégis csak 
hatni fog.

Bizonyságul közöljük a beszédből a kővetkező ré sz t:
Azt hiszem, hogy eddigi igénytelen, de teljes erőmből kifejtett 

tevékenységemből megértették, t. polgártársaim, hogy minden törek
vésem az egységes nemzeti közoktatás szerves, egymást kiegészítő és 
harmonikus működést biztosító kiépítése.

Ha igaz, uraim —  és ehhez alig fér kétség — hogy nemzetünk 
fömnaradása és fejlődése a magyar nemzeti culturproblema megoldá
sától függ, attól a problémától ugyanis, hogy föl tudjuk-e úgy szívni 
magunkba a nyugati culturát. hogy azért mégis nemzeti és magyar 
legyen művelődésünk minden ízében: úgy e nemzet egész erejét össze 
kell szedni a nemzeti közoktatás minél hatalmasabb arányú kiépítésére, 
mert, habár nem is állítom, hogy az egységes magyar culturának 
nincsenek még egyéb eszközei is, a nemzeti közoktatás hatalmas föl
virágzása nélkül e nemzet individuális felsőbbfokú culturát el nem 
érhet soha.

Ha sokat tett és áldozott az állam, egyház és társadalom a nem
zeti közoktatásért eddig i s : felelősségteljes állásomban kimondom a 
nemzet színe előtt, hogy az eddiginél minden irányban és minden ténye
zőnek sokkal többet kell tennie. Az egységes, szerves nemzeti közok
tatás az az Archimedesi pont, melyből nemzetünket nagygyá cs hatal
massá lehet fölemelni. A magyar általános politikai élet levegőjét új, 
termékeny és nem meddő elemeknek kell átjárniok. Csak közjogi 
gravaminalis politikával és szőrszálhasogatásokkal tartalmas magyar 
nemzeti politikát nem lehet alkotni és föntartani. Szükséges, hogy 
az általános politika légkörének domináló elemei a magyar cultura 
és hozzáteszem, a magyar gazdasági élet talajából fakadjanak. A  
nemzet millióinak vérébe menjen át a nemzet jövőjét leghatalmasabban 
biztosító culturproblemák iránt az érdeklődés és tettvágy. Míg a cultur- 
politika csak szak-, csak tárczapolitika lesz és nem válik általános 
politikává, mely mindenkit közelről érdekel, a nemzet zöme nem 
látja be a culturpolitika nagy nemzetföntartó fontosságát. Félre ne 
értsen senki. Mi nem erőszakos propagandákkal és mesterséges esz
közökkel akarjuk fajunk fölényeit biztosítani. Ezer éves múltúnk 
minden lapja tanúskodik, hogy a szabadság tiszta levegőjét nem zár
tuk el soha egyik nemzetiségtől sem. Mi inkább más fajú culturának 
akarunk erkölcsi és szellemi erőt adni, de el nem veszünk senkitől 
semmit. Mi csak culturánk erejével akarunk hódítani. De ha ezt akar- 
j uk : akarnunk kell az eszközöket is közoktatásunk egész vonalán, a
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felsőbb oktatástól le az elemi oktatásig, egyházaknak, társadalomnak 
és államnak, az egész politikai világnézetnek át kell hatva lenni annak 
tudatától, hogy erélyesen kell az eszközök megteremtéséhez látnunk. 
És bírnunk kell az önfegyelmezés azon erényével, hogy ezekben a 
kérdésekben egyesült erővel küzdjön mindenki, keresve bármely poli- 
kai irányban a haza boldogulásának útját.

Föl kell ismerni minden vezérlő politikusnak és velők az egész 
nemzetnek, hogy az a legjobb általános politika, ha a nemzet köz- 
oktatásügyére és hozzáteszem, gazdasági életére összpontosítjuk a leg
több szellemi és anyagi erőt és ezekkel az elemekkel töltjük be az 
általános magyar politikai világnézletet. Itt keressük, mert csakis itt 
találhatjuk föl az életerős nemzeti politika gyökerét.

Itt van a széles és termékeny réteg, mely nemzetem jövőjét 
szilárdan hordozza. S ha az új elemekkel telített politikai világnézlet 
terjed szét az országban: akkor sok félreértésnek elejét veszszük, a 
társadalom értékítélete, aestimatiója kigyógyul abból a hibából, a 
melyben még benne van, hogy a különböző foglalkozási körök kölcsö
nös kisebbítésében szenved és értékét nem az igazi mérték, hanem 
előítéletek szerint mérlegeli. Akkor tisztán fogja a magyar társadalom 
látni, hogy az igazi mérték nem lehet más, mint az az érték, mely- 
lyel valami foglalkozási kör a nemzet erkölcsi és anyagi erejét fokozza, 
emeli. És ekkor az öt megillető helyre fogja emelni a tanári és 
tanítói pályát, melyet fokozatosan javítani eddig is törekedett. Mert 
ne éljünk semmiféle tanulmányi rendszer iránt nagy illusióban. Sokat 
ronthat a rossz tanterv, a rossz tanulmányi rendszer — de mindent 
megjavíthat a hivatása magaslatán álló elégedett tanító. Főelvem volt 
és marad, emelni a tanári és tanítóképzést — de véle együtt ipar
kodjunk megcorrigálni az állam és társadalom értékítéletét.

A másik vezérlő gondolatom, a melyhez hű kivánok maradni, 
hogy a közoktatási intézmények területén nem szabad mereven biztos 
átmenetek nélkül lerombolni a régit és újat alkotni. A tabula rasa 
nem az én politikám. De ne is legyen e nemzet közoktatásügyi poli
tikája soha —  mert ezzel könnyen koczkáztathatjuk azt is, a mit 
elődeink munkája teremtett. Nem tartozom azok közé, kik a jó 
reformról, ha meg vannak győződve, ha minden oldalát és hatását 
mérlegeltem, kellő bátorsággal ne bírjak arra, hogy azt a gyakorlati 
politika terére kivigyem.

De viszont minden kérdésnél megfontolom, hogy nem-e az én 
előszeretetem vagy tán elfogultságom csak a reform fényoldalait látja, 
vájjon nem-e egyes érdekcsoportok külön és nem a tanügy egyetemes 
érdeke állítja-e előtérbe a reformot ? Ezért szeretem a törvény-előké
szítés terén is az első tervezet elkészítése után a nyilvánosságot. Nem 
szeretem, ha a bureauk asztaláról egyenesen kerül a törvényhozás 
asztalára a törvényjavaslat. Még azzal sem elégszem meg, hogy csak 
a szakkörök nyilatkozzanak. Nagy, a nemzet egész rétegét érdeklő
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közoktatási kérdéseknél én az egész nemzet intelligentiáját, józan 
judiciumát kérem munkatársul. Irtózom az elhamarkodott és különösen 
a végrehajtatlan törvényektől. Ilyenekkel a nemzet akarata megnyi
latkozásának nem szerzünk tiszteletet.

Csak legújabban szerveztem új szabályzat alapján a közoktatási 
tanácsot, mely minden nagyobb törvény-előkészítésnél és organikus 
kormányzati szervezeti szabálynál véleményező közegem leend. De ne 
bigyjék, hogy a közoktatási tanács egy zárt kört képez. Nem áll 
ugyan többől, mint 60— 70 tagból —  de már a szabályzat és még 
inkább a végrehajtás fog gondoskodni arról, hogy e hazának minden 
igazi, ambitióval és magasabb munkásságra képesített tanférfia bevon
ható legyen a tanácskozásokba.

I R A T T Á R .

TANÁRI S OCCRESCENTIA A FRANCZIA NYELVRE.

A közoktatásügyi minister 58.171. szám alatt a következő' rendeletet 
adta k i :

Hogy a reáliskolák jövendő tanár-szükségletének kielégítéséről a franczia 
nyelv tekintetében kellő időben gondoskodhassam, szándékom néhány ily 
szakú tanárjelöltet Párisba küldeni, a franczia nyelv gyakorlati elsajátítása, 
s a franczia nyelv és irodalom körébe vágó szaktanulmányaiknak az ottani 
főiskolákon való folytatása, illetve kiegészítése végett. És pedig az 1896/97. 
tanévre három tanárjelöltet kívánok kiküldeni, kiknek szaka a franczia nyelv 
és irodalom. Az illetők arra kötelezik magukat, hogy 1. egy tanévet töltenek 
Párisban, ezen idő alatt főiskolai tanulmányokat folytatnak, melyeket bizo
nyítványokkal tartoznak igazolni, s a franczia nyelvet lehetőleg teljes mér
tékben elsajátítják; 2. hogy az 1896/97. tanév elteltével legalább öt évre 
szolgálataikat a közoktatási kormánynak rendelkezésére bocsátják.

A kiküldendő tanárjelöltek, kiknek lehetőleg szakvizsgálat letételét 
kell igazolniok, egy tanévre 800 frt utazási ösztöndíjban részesülnek.

A vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímzett folyamodványok — 
akár egyetemi hallgatók az illető folyamodók, akár olyanok, kik megváltak 
az egyetem kötelékéből — folyó évi november hó 5-éig a budapesti vagy 
kolozsvári kir. tudomány-egyetem tanácsánál nyújtandók be.

Felhívom a kir. tudomány-egyetemi tanácsot, hogy ezen ösztöndíjakra 
hirdesse ki a pályázatot s a beérkezett és kellőleg felszerelt folyamodványo
kat az illető kar véleményével és javaslatával együtt hozzám f. évi novem
ber hó 15-ig terjeszsze fel.

Budapest, 1896. október hó 23-án.
W lassics G yula s. k.
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MATURUSOK MATHEMATIKAI VERSENYE.

A mathematikai és physikai társulat október hó 24-dikén rendezte 
mathematikai versenyhez Budapesten 88 résztvevő jelentkezett. A kitűzött 
tételek a következők voltak :

1. Bebizonyítandó, hogy az n egész szám logarithmusa, log n j> fc log 2, 
a hol h az n különböző törzs-szám osztóinak száma.

2. Bizonyíttassék be, hogy ha valamely (x , у) értékpárra vonatkozólag
ж 2 — 3 x y - \ - 2 y * - \ - x  — у — О, 

x  2 — 2 x  у у * — 5 x  -\- 7 у — О, 
akkor ugyanarra az értékpárra vonatkozólag

x  у — 12 x  -j- 15 у =  0.
3. Adva vannak valamely háromszög magassági vonalainak talp

pontjai ; szerkesztessék meg e háromszög, vagy pedig:
Adva vannak a talpponti háromszög oldalai; számíttassanak ki az 

eredeti háromszög alkatrészei.
A verseny eredményéről annak idején be fogunk számolni.

VEGYESEK.

Áthelyezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Heil 
Alajos losonczi állami főgymnasiumi rendes tanárt a szolnoki állami főgymna- 
siumhoz, dr. Zindl Béla losonczi állami főgymnasiumi rendes tanárt pedig 
a kaposvári állami főgymnasiumhoz rendes tanári minőségükben áthelyezte.

igazgatók rendelkezési joga. A közoktatási minister ismét megtette 
egyikét amaz intézkedéseknek, melyekkel okosan apasztani lehet a ministe- 
riumnak sok kicsinyes munkáját. A decentralizálásnak ezt a helyes irányát, 
melyhez egyéb sem kell, mint bizalom az igazgatók s tanári testületek iránt, 
örömmel üdvözöljük abban a meggyőződésben, hogy volna még elég ilyen 
újítani való. A rendelet, mely október 16-ról 58.377 sz. alatt van keltezve, 
így szól: «Miheztartás végett tudatom a kir. főigazgalósággal, hogy a mennyi
ben a rendelkezésem és vezetésem alatt álló középiskolák épületeinek egyes 
helyiségeit (pl. a dísztermet vagy tornacsarnokot) a helyben levő egyesületek, 
társulatok vagy egyesek jótékony czélú előadások tartására óhajtják igénybe 
venni, az erre vonatkozó engedélyt a tanintézeti igazgatótól kell kérniök, a 
ki az engedélyt (feltéve, hogy az előadás a tanintézet működését nem zavarja 
meg) saját hatáskörében adhatja meg».

A polgári iskolától á tjö tt tanárok ügye a kedvező megoldás útján 
halad. Kilátás van, hogy nemsokára mindnyájan megkapják korpótlékaikat, 
melyeket a polgári iskolánál megszereztek, de az átlépésnél elvesztettek; s 
hogy nem kell újra lefizetniük az egész tiszti díjat sem, a tanítói nyugdíj
alapba fizetett összegeik most beszámíttatván. Nem is igen lehet máskép, 
mikor az alsóbb iskolánál élvezett korpótlékok arányos beszámítását már a 
múlt tanév folyamán szabályozták s mikor Wlassics Gyula minister a budget-
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vita alatt nyilatkozott a tiszti díjról is. A polgári iskoláktól átjött közép
iskolai tanárok összeírása tényleg még a nyár folyamán megtörtént, az ottani 
évek s korpótlékok számával együtt. Mint Bóbita Endre kassai felsőbb leány
iskolái tanár most a kartársakkal közli, ő és Láng Mihály óvóképző-igazgató 
még július hó 3-án kérvényt intéztek a ministerhez, hogy e kedvező intéz
kedések a felsőbb leányiskolákra is kiterjesztessenek. Választ nem kaptak, 
de ó' úgy értesült, hogy az összeíró rendelet tényleg kiadatott már a felsőbb 
leányiskoláknak is. A tiszti díjat illetőleg pedig magának is kedvező szemé
lyes tapasztalata van. Augusztus hó 13-áról 3214. szám alatt azzal véglege- 
síttetett kassai állásában, hogy a tiszti díjat csak azon összeg után köteles 
fizetni, a melylyel törzsfizetése nagyobbodott. Örömünk, hogy a kérdés e 
szerint méltányos megoldást nyer, annál nagyobb, mert hiszen az érdekel
teknek ez elvi kérését annak idején egyesületünk is támogatta.

Az orsz. közoktatási tanács állandó bizottsága október 27-én tartott 
ülésében véglegesen megállapította ügyrendjét, a mely addig is, míg az 
összes ülés elé nem kerül s a minister jóvá nem hagyta, alapul szolgál a 
tanács munkásságában. Dr. Beöthy Zsolt alelnök kijelölte a bizottság tagjai 
közül az előadókat: dr. Heinrich Gusztáv a középiskolai tanterv revisiójá- 
nak, dr. Kármán Mór a tanítóképző intézeteknek, dr. Szuppán Vilmos az 
osztatlan népiskolai tantervnek, dr. Bokor József a polgári iskolák reform
jának lett az előadója. A bizottság foglalkozott még a tanács könyvtárának 
rendezésével és gyarapításával s e czélra egy szűkebb körű bizottságot kül
dött ki, melynek tagjai lettek: Kármán Mór, Kiedl Frigyes és Alexander 
Bernát előadó tanácsosok.

Idők jele. Lőcséről a tanárhiánynak egy újabb jelenségéről adnak hírt. 
Az állami főreáliskola egyik legújabb pályázata meddő maradt. Franczia 
nyelvi tanár kellett s a szabályszerű határidőig nem pályázott egyetlen 
okleveles tanár sem A jelenség szomorú, de meg nem lep, hisz a mit 
érteni tudunk, azon nem szoktunk csodálkozni.

Gyászjelentés. Ismét egy szomorú jelentés. A jó ügy munkásainak 
száma ismét kevesebb egygyel. A balál a munkabíró élet delén ragadta el 
maksai Máksay Zsigmond pécsi főreáliskolai rendes tanárt, ki csak a 46-ik 
évet járta s ebből 19 évig áldozott a kathedrán. E hó 21-én alig pár napi 
betegség törte meg. A pécsi áll. főreáliskola tanári kara a megilletődés kere
setlen szavaival mondja róla gyászjelentésében: «Az elhunytban a hazai 
tanügy kiváló jelességü, fáradhatatlan munkást, a pécsi áll. főreáliskola egyik 
legbuzgóbb tanárát, tanártársai felejthetetlen jó barátot, tanítványai őszintén 
tisztelt és szeretett vezetőt vesztettek. Áldás és béke poraira!»

Pályázatok. A beszterczebányai kir. kath. főgymnasiunmál betöltendő 
tanári állásra, a német nyelvből, e mellett első sorban a latin nyelvből, 
ennek hiányában bármely más tárgyból; csak kath. vallású egyének pályáz
hatnak (november hó 20-ig). — A rozsnyói kath. fögymnasiumnál betöltendő 
rajzlanári állásra. Ezen állásra oly kath. vallású egyének pályázhatnak, kik 
a mértani és szabadkézi rajznak középiskolákban való tanítására képesítve 
vannak (november hó 15-ig).

Tartalom: Még egyszer az 1897-iki budgetről. — Az osztrák tanárok fizetése. 
Balogh Pétertől. — Ismertetések: <Egy franczia tankönyv». Szigetvári 
Ivántól. —Egyesületi élet. — A közoktatási minister programmbeszédje.— 
Irattár. — Maturusok mathematikai versenye. — Vegyesek.
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VI. kér. Aradi-utcza 58. szám. RajllOF FerenCZ. V. kér. állami főreáliskola.

S elmúltak a kiállítás fényes, szép napjai, a mint hogy
elmúlik minden ezen a világon ! Bezárták a Városliget
barátságosan hívogató kapuit előttünk s örömtelen egy

hangúság nehezedett arra a hat hónapig zajos, kis tündér
világra, melylyel ezredéves fennállásunkat egész világ szeme- 
láttára vígan ünnepeltük.

A mámoros múlatságoknak vége van s az élet ismét 
visszaint a józan, köteles munkához.

Jó kedvvel, kitartó odaadással állhat mindenki a maga 
foglalkozásának: ilyen ünnepély után az ünneplőhöz kétszeres 
tevékenység illik s nem henye nyugalom. Megmutattuk az 
idegen népeknek, hogy mik voltunk és mik vagyunk jelenleg; 
most m ár meg kell mutatnunk, hogy mik tudunk lenni még 
majd a jövendőben! Mert mienk a jövő! A mely nemzet 
ezeréves múlt magaslatára küzdötte fel magát, annak, még 
ha kifáradva lefelé indulna is onnan, hosszú útat kellene 
megtennie, míg ismét az aljba ér. Mi pedig korántsem aka
runk még a lejtőre gondolni, hanem a következendő évezred 
magaslatain csüng vágyakozó tekintetünk, honnan nemzeti 
törekvéseink vezércsillagai nyájas biztatással mosolyognak 
felénk.

r

Orsz. Középiskolai Tan ár egyesületi Közlöny. XXX. 9
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Nekünk pedig, tanároknak, épen nem ju t eszünkbe a 
hátrahagyott lejtőre fordulni. Mi erős hittel bízunk a fölebb- 
haladásban, mert bízunk magunkban. És a haladáshoz szük
séges tényezők legjelentősebb része a mi kezeink között van, 
valamint az idáig jutás eszközeinek is egyik javarészével a 
mi boldogult elődeink bölcsesége munkált. Hogy a magyar 
nemzet ezredéves emelkedésének pihenő ünnepét tarthatta, 
abból a jól végzett munka dicsőségének szembeszökő része 
a mi javunkra esik. Megengedjük, hogy haladásunknál poli
tikusaink voltak a vezetők, de mi voltunk azok, kik útköz
ben a tudomány, haza- és szabadságszeretet éltető vizeivel 
elláttuk a népet, hogy szomjan el ne aléljon s követhesse őket.

Ebben áll a mi dicsőségünk.
Minket jövőre sem tántorít meg sem m i: végezzük a 

munkát továbbra is becsülettel, mint eddig végezők. Mellő
zés, kicsínylés, szegénység kötheti szabad haladásunk’, de 
meg nem állíthat. Fontos hivatásunkat nem homályosan érez
zük, de világosan tud juk ; s ha az államélet legfőbb intézői
nek tekintete nem is akad meg rajtunk érdemünkhöz mérten: 
abból még m unkánknak csekélyebb jelentőségét nem hisz- 
szük el soha. Hogy a kiállítás ünnepélyeinek pompája köze
peit vajmi kevés figyelem vala osztályrészünk, az meggyőző
désünket meg nem ingathatja. Ki gondolna az alant fekvő 
fundamentum szerény köveire, mikor egy épülő vagy bevég- 
zett palota fenséges arányain legelteti szemét? Pedig annál 
a palotánál a fundamentum talán mégis nem az utolsó 
tényező.

Föl tehát, pályatársak! Kétszeres erővel induljunk a 
második ezredév ú tjá ra ! A czél roppant nagy távolságban 
fekszik, de m ár egyszer megmutattuk, hogy oda lehet érni.

Előre tehát, az Isten nevében!

Jakab Ödön.
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A MATHEMATIKAI KIFEJEZÉSEK FOGALMAZÁSA.

Az iskola feladatai közül kiváló fontosságú a tanítványok 
helyes kifejezési módjának szorgos ápolása az egyes tantárgyak 
fejtegetésében. A közélet terén éretlennek és gyerm ekesnek szok
tuk tartani a müveit osztályból valót, a ki beszédjében hibát 
hibára halmoz, s midőn ezt teszszük, nem puszta szokáson alapuló 
elvnek hódolunk, hanem abbeli meggyőződésünk uralma alatt 
cselekszünk, hogy a gondolat helyességének természetes mérté
két az őt érvényre juttató kifejezés czélszerű megválasztásában 
keressük. A közélet terén nyilvánuló emez ítélet alapjának ápo
lása és fejlesztése össze nem hasonlítható mértékben fontosabb 
szerepre hivatott a tudományszakok fejtegetéseinek körében, a 
mennyiben itt a haladás, eltérőleg a közönséges élet viszonyai
nak követelményeitől, a czélszerűen megválasztott műszavak és 
uralkodó kifejezések helyes alkalmazásával karöltve jár. Nagy  
mulasztást követhet el e tekintetben az iskola és fordítva, a 
helyes kifejezéseknek következetes munkálkodással és kitartás
sal folytatott ápolása nem kárbaveszett fáradság; magától értet
vén, hogy ennek az ápolásnak nem szabad az értelem rovására, a 
tanulmány lényeges részeinek hátrányára történnie. A szóról-szóra 
való tanulásnak mellőzésével arra kell törekednünk, hogy a tanuló 
képes legyen kifejezéseit a tanulm ányban tett előmenetelnek meg
felelően helyesen megválasztani, a mely fá ra sz tó  m unkában a magyar 
irodalom tanárával az egész tanári karnak osztoznia kell.

A mathematikai kifejezéseket illetőleg ismeretes, hogy a 
tárgynak fokról-fokra való fejlesztésével a képletek és ennek 
megfelelően az azok előadására használt kifejezések mindinkább 
bővülnek, úgy hogy a tárgy fejtegetésének későbbi folyamában 
csakhamar beáll az az időpont, melyben maga a tudományos 
nyelv műszavaival és rövidítéseivel szegénynek bizonyodik a 
képleteknek szabatos és rövid fogalmazására. A tárgy fejtegeté
sének e stádiumában vagy beérjük a kifejtett képleteknek elbe
szélő alakban való előadásával, a mit bizonyos conventionalis 
kitételekkel megrövidítünk, vagy mellőzvén a hosszadalmas és 
kellő átnézetet nélkülöző leírást, beérjük magával a levezetett 
képlettel, mint a kifejtett igazságnak legbiztosabb és legrövidebb 
kifejezőjével. Hogy azonban tanítványaink ezt az álláspontot 
elfoglalhassák, okvetetleniil szükséges, hogy ők az egyszerűbb 
képletek leolvasásában és a kifejezések fogalmazásában már 
megelőzőleg kellő jártasságot szerezzenek, a mit a tanulók önálló 
gondolkodásához vezető, fokozatos munkálkodással érhetni el 
legczélszerűbben. Az egyszerűbb eseteknek a megszokás folytán 
általános használatba vett hibás kifejezéseit képesek legyenek  
a valódi értelemnek megfelelő módon helyesen kifejezni. A

9*
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derékszögű négyszög területének mértékszáma akkora, mint az 
alap és magasság mértékszámainak szorzata; vagy: az egyenletes 
mozgással befutott út =  az időegységek számának az idő
egység alatt befutott út szorzatával. Midőn ezek helyett a követ
kező, képtelenséget tartalmazó kifejezéseket használjuk: a derék
szögű négyszög területe akkora, mint az alapnak és m agasság
nak szorzata; vagy, az egyenletes mozgással befutott út =  az 
időnek és a sebességnek szorzatával, — ez esetekben a helyes 
kifejezést a rövidebb. de helytelen kifejezéssel cseréltük föl és az 
ily csere megengedhető, föltéve, hogy 1. a tanuló ismeri az utat, 
a melyen a szavakba foglalt eredményhez jutott és 2. ismeri a 
megfelelő helyes kifejezési módot is.

És ezzel eljutottam volna czikkem végéhez, ha nem volna 
ismeretes, hogy a tanuló az esetek többségében mindjárt kez
detben hamis útra tereltetik az általánosan használtatni szokott 
hibás kifejezésekkel, a nélkül hogy értesülne a hibás kifejezé
seknek, mint rövidebbre szabott és közös m egegyezéssel elfoga
dott kitételeknek valódi értelméről.

A legtöbb algebrai tankönyvíró az összegnek legelső bemu
tatásával ilyféle módon szokott eljárni: a, b, c számoknak összege, 
s, egyenletben: a  +  b + c  =  s ! Az összeadás műveletével az 
adott számokból összeget alkotunk, a midőn tehát, n , ú, c szá
mok összefűzésével a  -f- b +  c-t nyerünk, azok összeadását befe
jeztük. Valóban nincs rá okunk, nem is szükséges, hogy a tanulót 
arra kényszerítsük, miszerint ő az említett összeget a  4- b +  c-én 
kívül keresse. Ez a felfogás hasonlít azok ábrándjaihoz, a kik a 
boldogságot nem saját magukban és környezetükben, hanem 
ezektől távol eső körülményekben keresik, és a különbség csak 
az, hogy míg ezek az ábrándozók életük alkonyatának egyhangú 
napjaiban fölismerik a tévedést, addig amazok ritkán látják be, 
hogy a-nak és ó-nek összege maga a  -f- b. Mert az a körülmény, 
hogy a, b, c összegében összevonást nem használhatván, olykor, 
idő és fáradság megtakarítása, vagy a kellő átnézet végett 
a  +  b -f- c összeget csupán egy betűvel jelöljük, nem szolgálhat 
alapos ellenvetésül a fentebbi megjegyzésre, a mennyiben magá
nak az összegnek alkotása és ugyanannak egyszerűbb alakban való 
fóljegyzése. avagy megrövidítése nem azonosak egymással. Az ősz- 
szeg alkotására vonatkozólag az összegnek egyszerűbb alakban 
való fóljegyzése inkább alárendelt eljárás. Hasonlót mondhatunk 
a többi műveletre vonatkozólag is.

2-nek és 18-nak szorzata 2 X  18, a mi annyi mint 36. 
Az a felfogás, hogy ez esetben 36 a befejezett szorzat és 2 X  18 
csupán készülőiéiben levő, nem teljes szorzat, a melyet kijelölt 
szorzatnak szoktak nevezni (plane olykor kijelölt szorzásnak!), 
nem felel meg a valóságnak. 33 +  3, 38 —  2, 2 X  18, 108:3,



1 2 5

б 2,, у  1296 stb. valamennyi ugyanannak a számnak, úgymint 
36-nak, különféle alakjai és közöttük 2 X  18 par excellence 
2-nek és 18-nak a szorzata. Mindazoknak, kik az úgynevezett 
kijelölt szorzatot állandóan meg akarják különböztetni a befeje
zett szorzattól (a kijelölt összeget a befejezett összegtől stb.) 
mindazoknak a szereplő tagok összevonását és ennek megfele- 
ló'leg az eredménynek legegyszerűbb alakban való előállítását a 
műveletek meghatározásának lényeges részei gyanánt kellene 
fölvenniük. Szerintök: a, b, c-nek összege az a legegyszerűbb 
alakú szám, a mely egymagában akkora, mint a, b és c 
együttvéve; vagy b és c-nek különbsége az a legegyszerűbb 
alakú szám, a mely c-vel együtt akkora, mint b. És így  tovább. 
Csakhogy a műveleteknek ilyetén kibővítése esetleg újabb aka
dályoknak a szülője. A következő alakok közül m egfelelőleg  
melyik az egyszerűbb? 9a  +  5a —  7a, vagy 7a? 2 : 3, vagy  
0 6 6 6 . . . in inf. . .? (a  +  b )3, vagy a 3 +  3 a 2b +  3 ab'2 +  b 3? 
1 0 7, vagy 10000000? у з ,  vagy, beérvén — -n y i pontossággal 
+  1 7 3 2 ?  E szerint a műveletnek úgynevezett befejezése nem 
vezet mindenkor a számnak egyszerűbb alakjához és az alak 
egyszerűségének általános megállapítása nem oly könnyű dolog, 
a mely azonfelül háttérbe szorul a czélszerűség kérdésének föl
vételével. És valóban az igazságnak megfelel az a szempont, 
mely szerint a számokat a különféle fóladványok követelm é
nyeihez képest különfélekép összekötjük, (9 +  5 —  7; (a +  b)3\ 
104; . . . .  stb.) és az összetűzései nyert kifejezéseket, mint a 
művelet eredményeit, a fölad vány követelményeiben föllelhető 
czélszerűség elvei szerint átalakítjuk, vagy mehagyjuk. A bs. f i i  
abban az esetben, melyben 10--n é l kisebb hibát megtűrvén, a 
megközelítő értékű rationalis számmal kívánunk számolni, pl. 
lemérés esetében, czélszerűen helyettesíthető 1’732-el; holott más 
esetekben maga у  A a czélnak inkább megfelelő alak. 12 helyett 
czélszerűen használhatunk ~ -et, ha oly törtekkel kívánjuk 
összevonni, melyeknek nevezője 2 ;  és használhatunk 3 X 4  
alakot, ha pl. 3 kiválasztandó közös tényezőnek. E nézet alap
ján, ha a képletek leolvasása az eddigiektől eltérőleg történik, 
a melyre nézve pár példa szolgáljon irányadóul.

m  (a  +  b +  c) —  a m  +  bm  +  cm  
a szokásos mód szerint így o lvassu k : többtagút úgy szorzunk 
egytagúval, hogy a többtagúnak minden tagját szorozzuk az 
egytagúval és a nyert szorzatokat összeadjuk. Ha pedig m  ( a + ö + c )  
a szorzat és csupán ennek átalakításáról akarunk szólni, akkor 
a fennebbit ilyformán fogalmazzuk: egytagúnak többtagúval való 
szorzata átalakítható oly összeggé, melynek tagjai az egytagú
nak és a többtagú egyes tagjainak szorzatai.
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M e g fo r d ítv a :

am  +  Ът +  cm —  т (а +  Ъ +  с).

A  s z o k á s o s  fo g a lm a z á s :  k ö z ö s  té n y e z ő t  a k k é n t  v á la s z tu n k  
k i, h o g y  a  k ö z ö s  t é n y e z ő t  le ír ju k  é s  m e llé  ír ju k  té n y e z ő  g y a n á n t  
a  h á n y a s t , a  m e ly e t  a  fö la d o t t  k if e j e z é s n e k  a  k ö z ö s  t é n y e z ő v e l  
v a ló  o s z t á s á v a l n y e r ü n k . A  m á s o d ik  m ó d  sz e r in t:  k ö z ö s  té n y e z ő i i  
s z o r z a to k  ö s s z e g e  á ta la k íth a tó  o ly  sz o r z a ttá , a  m e ly n e k  e g y ik  
té n y e z ő j e  a  k ö z ö s  té n y e z ő , m á s ik  a  n e m  k ö z ö s  t é n y e z ő k  ö s s z e g e .

a i  ̂ c a b c
m  1 m m m

A z  e ls ő  m ó d  sz e r in t:  e g y n e v e z ő ű  tö r te k e t  ú g y  a d u n k  ö s s z e ,  
h o g y  ö s s z e a d ju k  a  s z á m lá ló k a t  é s  a z  ö s s z e g e t  s z á m lá ló n a k  ír ju k ;  
n e v e z ő  g y a n á n t  le ír ju k  a  k ö z ö s  n e v e z ő t . A  m á s o d ik  m ó d  szer in t:  
e g y n e v e z ő ű  tö r te k  ö s s z e g e  á ta la k íth a tó  o ly  tö r tté , m e ly n e k  s z á m 
lá ló ja  a  s z á m lá ló k  ö s s z e g e , n e v e z ő je  a  k ö z ö s  n e v e z ő .

M e g fo r d ítv a :
a +  Ъ +  c

m -  +  - + e-  m m m.

A z  e ls ő  m ó d  sz e r in t:  tö b b ta g ú t  a k k é n t  o s z tu n k  e g y t a g ú v a l ,  
h o g y  a  tö b b ta g ú n a k  m in d e g y ik  ta g j á t  o sz t ju k  é s  a  n y e r t  h á n y a 
s o k a t  ö s s z e a d ju k . A  m á s o d ik  m ó d  sz e r in t : tö b b ta g ú n a k  é s  
e g y ta g ú n a k  a  h á n y a s a  o ly  h á n y a s o k  ö s s z e g é v é  a la k íth a tó  á t, a  
m e ly e k n e k  o sz ta n d ó i a  tö b b ta g ú n a k  ta g ja i, o sz tó i a k k o r á k ,  
m in t a z  e g y t a g ú  o sz tó .

а с ac 
b ' d ^ b d

a z  e ls ő  m ó d  sz e r in t:  tö r te t  ú g y  s z o r z u n k  tö r tte l, h o g y  a  sz á m 
lá ló t  s z á m lá ló v a l ,  a  n e v e z ő t  n e v e z ő v e l  sz o r o z z u k  é s  a  s z á m lá ló k  
s z o r z a tá t  s z á m lá ló n a k , a  n e v e z ő k  sz o r z a tá t  n e v e z ő n e k  ír ju k . A  
m á s o d ik  m ó d  sz e r in t:  tö r te k  sz o r z a ta  á ta la k íth a tó  o ly  tö r tté , 
m e ly n e k  s z á m lá ló j a  a  s z á m lá ló k  sz o r z a ta , n e v e z ő je  a  n e v e z ő k  
sz o r z a ta . M e g fo r d ítv a :

ас a c
bd b d

sz o r z a to t  ú g y  o sz tu n k  sz o r z a tta l, h o g y  a z  e g y ik  s z o r z a t  t é n y e 
z ő it  m e g f e le lő le g  o sz t ju k  a  m á s ik  s z o r z a t  t é n y e z ő iv e l  é s  a  n y e r t  
h á n y a s o k a t  e g y m á s s a l  s z o r o z z u k . A  m á s o d ik  m ó d  s z e r i n t : s z o r 
z a to k  h á n y a s a  á ta la k íth a tó  o ly  sz o r z a t tá , m e ly n e k  t é n y e z ő i  a  f ö l 
v e t t  s z o r z a to k  m e g f e le lő  té n y e z ő in e k  h á n y a sa i .

an . ac a” +  c
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E g y e n lő  a la p ú  h a tv á n y o k a t  a k k é n t  s z o r z u n k  e g y m á s s a l ,  
h o g y  a  k ö z ö s  a la p o t  a  k it e v ő k  ö s s z e g é n e k  h a tv á n y á r a  e m e ljü k .  
A  m á s o d ik  m ó d  sz e r in t:  e g y e n lő  a la p ú  h a tv á n y o k  s z o r z a ta  o ly  
l ia tv á n y n y á  a la k íth a tó , m e ly n e k  a la p ja  a  k ö z ö s  a la p , k it e v ő j e  a  
k it e v ő k  ö s s z e g e . M e g fo r d ítv a :

a" + c — a" . ac

a  m á s o d ik  m ó d  sz e r in t:  a h a tv á n y  á ta la k íth a tó  o ly  h a tv á n y o k  
sz o r z a tá v á , a  m e ly e k n e k  a la p ja i a k k o r á k , m in t a z  a d o tt  h a tv á n y  
a la p ja , k it e v ő i  a z  a d o t t  k it e v ő n e k  ta g ja i.

{abc)" =  a" b" c"

S z o r z a to t  ú g y  e m e lü n k  h a tv á n y r a , h o g y  a  s z o r z a t  m in d 
e g y ik  t é n y e z ő j é t  h a tv á n y o z z u k  é s  a  n y e r t  h a tv á n y o k a t  e g y m á s 
s a l  sz o r o z z u k . A  m á s o d ik  m ó d  sz e r in t:  s z o r z a t  h a tv á n y a  o ly  
sz o r z a t tá  a la k íth a tó , a  m e ly n e k  té n y e z ő i  a z  a d o tt  s z o r z a t  t é n y e 
z ő in e k  h a tv á n y a i . M e g fo r d ítv a :

a" b" c" =  {abc)"

E g y e n lő  k it e v ő d  h a tv á n y o k a t  ú g y  s z o r z u n k  e g y m á s s a l ,  h o g y  
a z o k  a la p ja it  e g y m á s s a l  m e g s z o r o z z u k  é s  a  sz o r z a to t  a z  e g y e n lő  
k it e v ő v e l  h a tv á n y o z z u k . A  m á s o d ik  m ó d  sz e r in t:  e g y e n lő  k it e v ő d  
h a tv á n y o k  sz o r z a ta  o ly  l ia tv á n y n y á  a la k íth a tó , a  m e ly n e k  a la p ja  
a  h a tv á n y o k  a la p ja in a k  sz o r z a ta , k it e v ő j e  a z  e g y e n lő  k ite v ő .

logáb =  loga +  logb.

S z o r z a t  log-át ú g y  n y e r jü k , h o g y  a  t é n y e z ő k  log-a it  ö s s z e 
a d ju k . A  m á s o d ik  m ó d  s z e r i n t : s z o r z a t  lo g a r ith m u s a  á ta la k íth a tó  
á  t é n y e z ő k  log-a in a k  ö s s z e g é v é ;

G y ö k ö t  ú g y  h a tv á n y o z u n k , h o g y  a  g y ö k j e l  a la t t i s z á m o t  
h a tv á n y o z z u k  é s  a  n y e r t  h a tv á n y n a k  g y ö k é t  v e s z s z ü k . A  m á s o d ik  
m ó d  sz e r in t:  g y ö k  h a tv á n y a  á ta la k íth a tó  a  g y ö k j e l  a la t t i  s z á m  
h a tv á n y á n a k  g y ö k é v é  stb .

Azt mondhatná erre valaki, hogy a második mód szerint 
használt kifejezések, mint szokatlan és a műszavak torlódásánál 
fogva nehezeknek látszó kitételek eleinte nem tetszenek; bizo
nyos azonban, hogy ez, vagy az ehhez hasonló fogalmazás 
megfelel az igazságnak, holott a szokásos kifejezéseknek közös 
hibájuk, hogy a művelet m egkezdése és befejezése még csak a 
jobb oldalon jut érvényre és az egyenlet baloldala csupán némi 
útmutatóul szolgál a művelet irányítására. Utövégre minden nyi
latkozatnak valódi értelme az őt kifejező mondatok értelméből 
ismerhető fel és senki sem kötelezhető jogosan, hogy a képlet
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b en  k if e je z e t t  ig a z s á g o t  fö l ism e r je  a k k o r , m id ő n  a n n a k  á t té te le  
a z  a lg e b r á b ó l a  k ö z ö n s é g e s e n  h a sz n á lt  n y e lv r e  h iá n y o s  v o lt .  A  
k i e b b e n  a  fe l s z ó la lá s b a n  c s u p á n  a p r ó lé k o s , a  k if e j te n d ő  tá r g y  
l é n y e g e s  r é s z e it  a l ig  é r in tő  m e g j e g y z é s t  lá t , fo n to lja  m e g , h o g y  
a  t a n í tv á n y o k  e lő m e n e te lé t  a k a d á ly o z ó  k ü lö n f é le  o k o k  k ö z t  n e m  
u to lsó  a z , a  m e ly  a  h iá n y o s  k if e j e z é s e k  h a tá s á b ó l s z á r m a z ik  é s  
h o g y  a  m a th e m a t ik a i ta n u lm á n y o k  ir á n t s o k a k  r é s z é r ő l m u ta t
k o z ó  e l le n s z e n v n e k  k iz á r ó la g o s  o k a  a  tá r g y  m e g  n em  é r té s é b e n  
k e r e s e n d ő .

(B u d a p e s t .)  M endlik Ferencz.

I S M E R T E T É S E K .

EGY SZAVAZAT A «CSENGERI JÁNOS LATIN TANKÖNYVEI» CZIMŰ
BÍRÁLAT ELLEN.

Azt hiszem, a főkérdésben eléggé egyek vagyunk már s fölösleges 
munkára vállalkoznám, ha azt akarnám bizonyítani, hogy a latin nyelvet 
összefüggő olvasmányokon kell tanítanunk. Erre nézve, csak a magam 
tapasztalatait akarom közölni.

Én mind a kétféle módszerrel próbálkoztam már. Elsőbbséget minden 
legkisebb habozás nélkül az inductiónak adok mind a természetességre, mind 
az eredményre való tekintetből; pedig tanítványaim száma 47-63  közt vál
takozott az utolsó négy év folyamán s az sem valami szemen-szedett, hanem 
csak olyan «egyre-másra» való csoport volt. Hogy a czikkírót milyen körül
mények juttatták más tapasztalatra, nem keresem ; annyit azonban kiveszek 
czikkéből, hogy a nyelvtan szerepét az inductiv tanításban nem egészen jól 
fogja föl, mert terjedelmességéről panaszkodik. Látszik, hogy a deductiv 
eljárás szempontjából ítél; azért is emel kifogást az ellen az esetleges tény 
ellen, hogy a nyelvtan az olvasmányok előtt jelent meg nyomtatásban; 
ámbár az előszóból könnyen kiérthető, hogy az a gyakorlatkészlet nem a 
nyelvtan megírása után keletkezett, hanem hosszas kipróbáltatásnak volt alá
vetve a gyakorló-iskolában.

Megtanulhattuk már ismerni annak az egyoldalú latin nyelvtanításnak, a 
folytonos grammatizálásnak szintén csak egyoldalú, de azért sohasem tökéletes, 
eredményét. Beláttuk, hogy szakítanunk kell vele s annak kizárólagossága 
helyett a philologiai tanítás alapjára állanunk; ennek pedig egyedüli természetes 
útja az inductio. A régi módszeres eljárásra térni vissza, manap tisztán vissza
esés volna s méltó csodálkozás fogja el az embert, ha annak még a frissebb tanár- 
generatióban is akadnak hívei. Annak a bizonyos «középút»-nak a bíráló részé
ről való keresése' is mellettem bizonyít. Az is még mindig csak katonai 
regulákba óhajtja foglalni a nyelv részeit, megregulázott darabokból akar 
egészet építeni s alighanem tagadja azt. hogy az a természetes eljárás, ha 
az egészben láttatjuk a részek functióját. A beszéd a maga egyes különszak- 
gatott részeiben ál-halott, melyet csak annak az elítélt «tartalmi szemponté
nak s a könnyen vett «reáliák*-nak megfelelő méltatása képes megeleve
níteni. «Örömestébb tanuljuk a nyelvet» — mondja Kármán József — «együtt 
a dologgal; mélyebben benyomódnak a jelek a jelentett ideákkal emlékezetünkbe. 
A száraz, velötlen és ízletten grammaticalis regulák nem vernek gyökeret; 
tudják, a kik idegem nyelveket tanultak, hogy az inkább megragad a hosszas 
gyakorlati olvasás, j gyakorlás által, mint a kínzó memorizálással».



12»

Azért törekszünk a latin írókból minél többet olvastatni s a magyarról latinra 
fordítást a felső osztályokban a lehető legkisebb mértékre szorítani. Nem a 
könyv, hanem elv védelmére fogtam ugyan tollat, de az elv és a megvaló
sító könyv közti összefüggés arra késztet, hogy még néhány helyreigazítással 
éljek, melyek részben már a könyvet illetik.

A nyelvtan előbb megjelenése a szerző szempontjából természetes. 
Inductio a tanulókra nézve szükséges; a tanár előtt az elérendő rendszer 
lebeg, ő azt alkotja meg először s ahhoz képest szemeli ki az anyagot.

A szöveget nehéznek mondja Pruzsinszky. A szerző utasítást ad, hogy 
előbb a praeparatióban foglalt apró mondatokat kell elvégezni, melyek az 
olvasmány szókincsét és formáit közvetítik, úgy hogy azok után a szöveg 
nem mondható nehéznek. Pirchala könyve a bíráló szerint helyes középút. 
Gondolt-e arra a bíráló, hogy Pirchala könyvének épen az a gyöngéje, hogy 
összefüggő olvasmányai tarka-barka dolgok, melyek az igazi érdeklődésnek 
nem válhatnak forrásává? Épen az a módszertanilag igazolt álláspont, hogy 
ne kivonatokat nyújtsunk, hanem valódi olvasmányokat. Csengeri eljárása 
elvileg véve csak helyes lehet, midőn Liviust adja. némi könnyítésekkel, 
tehát valóban értékes, olvasásra méltó szöveget s nem igyekszik szabadulni 
a részletektől, melyek psychologiai és ethikat tanulság tekintetében sokkal 
jutalmazóbbak mint holmi mesevázak.

A bíráló kevés becset tulajdonít a királyok történetének, azon az alapon, 
mert történeti hitelességük több mint kétes. Ezt sokan és régóta tudják, 
alkalmasint Csengeri is tudja. De tudnivaló, hogy az I. osztályban mondákat 
olvastatunk, s ki tagadja az ily mondák becsét ? A közludatban levő mondák 
ép oly becsesek és reális valamik, mint a történet.

Mikor Pruzsinszky elismeri, hogy Csengeri praeparatiói és gyakorló 
könyvében összes elődeit felölmulta, akaratlan oly dicséretet mondott, mely 
a Csengeri könyveit tényleg az előbbieknél használhatóbbaknak bizonyítja, mert 
épen ez a rész a tanítás igazi anyaga. Azután sokalja a bíráló a rendszeres 
nyelvtan hét ívnyi terjedelmét. Hiszen nem kell az egész rendszert az I. 
osztályban elvégezni, az alaktan a későbbi osztályoknak is szól; két nyelvtant 
nem adhatunk a tanuló kezébe; a praeparatiók folyton utalnak a Nyelvtan 
illető §-aira, melyeket e fokon megtanulni szükséges. A declinatiók tabellája 
pedig nem betanulni való. hanem csak szükséges tájékoztató. A bírálónak egyéb 
megjegyzéseiből pedig igen könnyen juthatunk arra a gondolatra, hogy ő 
sokkal hosszabb rendszeres nyelvtant kíván, mint a Csengené.

(Arad.) —P—f-

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

A pozsonyi kör.
— Jónás János jubilaeuma. —

A pozsonyi kör múlt hó 24-ikén, abból az alkalomból, hogy alelnöke 
Jónás János keresk. akadémiai igazgató e napon tartotta 25 éves tanári 
jubilaeumát, rendkívüli, illetőleg díszgyűlést tartott. A gyűlésen a körnek 
40 tagja jelent meg ; vendégekül pedig ott voltak : Balogh Elemér pozsonyi 
ev. ref. lelkész, továbbá dr. Schack Béla és Erdélyi Jenő tanárok Budapestről.

A díszgyűlést Pirchala Imre elnök a következő beszéddel nyitotta meg 
Tisztelt Kör!

Mai összejövetelünk czélja, hogy a magunk részéről is hozzájáruljunk 
alelnökünk, Jónás János, keresk. akad. igazgató úrnak 25 éves tanári 
jubilaeuma ünnepléséhez.
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Összejöttek ez alkalomból volt és mostani tanítványai és számos 
tisztelői, valamint munkatársai, tanúi derék munkájának, hogy leróják iránta 
a tisztelet és hála adóját. Tanúi voltunk annak a szép ünnepélynek, melyet 
a kereskedelmi akadémia rendezett, de mi is le akarjuk róni a hála és 
tisztelet adóját irányában. Hiszen ő a tanári körben érezte magát legjobban, 
ő volt ennek a legkitartóbb tagja, erős támasza, noha nem fűzte hozzá 
semmiféle hivatalos érdek, hanem csakis az ő lankadatlan ügybuzgalma. 
Abban a munkában, melynek köszönhető, hogy körünk oly tiszteletet paran
csoló helyet vívott ki magának az egész országban, az oroszlánrész az övé 
volt. Tapasztalatait és ismereteit rendelkezésünkre bocsátotta, ékes szavaival 
minden kérdéshez találóan tudott hozzászólni, baráti szeretetének melegével 
meg tudta nyerni mindenkinek rokonszenvét. Kérem, hogy ezen szeretetét 
tartsa meg irántunk továbbra is és kívánom, hogy az Úristen pályáját még 
igen hosszúra nyújtsa és azon még sok fényes sikert arasson.

Lelkes éljenzés követte az elnök megnyitó szavait, a melynek lecsilla
pulta után dr. Schönvitzky Bertalan, a kör titkára mondotta el az üdvözlő 
beszédet. Nem akarja — így szólt a többi között — az ünneplő alelnök 
erényeit és érdemeit magasztalni, csak jellemének néhány olyan vonását 
akarja ez alkalommal kiemelni, a melyek a kör és a tanárság érdekében 
kifejtett tevékenysége közben domborodtak ki legkifejezőbben. Vázolta azután 
azt a nagyszabású következetes és férfias tevékenységet, a melyet Jónás 
János a tanáregyesület újjászervezésének napirendre kerülésekor különösen 
a vidéki tanárok és a körök autonómiája érdekében kifejtett, majd pedig 
így folytatta: «De van még alelnökünk jellemében valami, a mit ez alkalom
mal nem hallgathatok el, mert ez a pozsonyi tanárokra nézve már ismétel
ten nagyon becses gyümölcsöket termett. Ez Jónás János alelnökünk tanári 
lényének úgyszólván hitvallása, mely így hangzik : Becsüljük meg egymást, 
mert annyira becsül meg bennünket a kívülünk álló társadalom, a mennyire 
tudjuk mi a magunk értékét kellőképen feltüntetni. Annak az elvnek hódol, 
hogy a magyar tanárság az ő puritán szerénységének és a magával való 
megelégedettségének fitogtatásával elérheti és érezheti ugyan a jól teljesített 
kötelesség felemelő öntudatát, de nem oldja meg azért a reá háruló, azt a 
nagyon fontos feladatot, hogy a saját társadalmi helyzetét minél magasabbra 
emelje s a közvéleményt, a mely még ma is a politikai érdekek és törekvések 
iránt mutat legtöbb érzéket, a magyar művelődés és ennek bajnokai iránt 
való feltétlen külső és belső tiszteletre kényszerítse. Sokat javult a pozsonyi 
tanárság helyzete ebben a tekintetben a múlthoz képest; de még mindig 
messze vagyunk a kívánatos czéltól. Kívánatosnak azért mondom, mert 
nemcsak a mi anyagi és erkölcsi boldogulásunk érdeke kívánja elérését, 
hanem a magyar nemzeti műveltség jövője is. Gondoljuk meg itt, hogy 
szerénységünket a kívülünk és nagyon gyakran alattunk álló elemek gyámol
talanságnak, lelki megelégedettségünket félsZegségnék, csiszolatlanságnak. 
visszavonultságunkat vezetésre való képtelenségnek nézik s bizony-bizony 
megtörténhetik és meg is történt velünk, hogy mellőznek és lenéznek olyanok 
és olyankor, a kiktől ez nagyon zokon eshetik és a mikor ezt nem a magunk, 
hanem általános közművelődésünk szempontjából kell restelnünk ; a mikor 
nem mi pirulunk, hanem pirul a papjaiban megsértett nemzeti műveltség.

Jubiláló alelnökünknek. úgyszólván, tanári és igazgatói programmja, 
hogy a tanárok irányában bizony még eléggé gyakran nyilvánuló ezen 
közönyt megtörje s a tanári állás prestige-jét a társadalom szemében minél 
fényesebbé tegye.

Örömmel tapasztalhattuk ma valamennyien és tapasztalhatja ő is, 
még ha terhére van is. hogy működése ezen a téren sem volt eredménytelen. 
Ez a mai jubíláris ünnepség az ő nagyszabású kereteivel, az egész országra 
kiterjedő méreteivel, a napnál fényesebben igazolja, hogy a mesternek akad
tak tanítványai, a kik az ő akaratán kívül természetesen, de az ő eszméje 
szerint tudják a tanárt ünnepelni és ünnepeltetni. Tudom, hogy a mai
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ünnepségek terhe alatt jubiláló alelnökünk is szívesen adott volna enged
ményt elveinek gyakorlati megvalósítása kérdésénél; de vegye a dolgot úgy, 
hogy a mai ünnepségek nemcsak az ő valóban nagy és országos érdemeinek 
meghozott elismerések, hanem egy nagy és általa is óhajtott nagy elv diadalát 
jelentik, hogy t. i. a tanár munkásságát elvégre figyelemre méltatják, és meg
becsülik tanári körökön kívül is. A dicsőségnek azon messze ragyogó 
koszorúja, a melyet e város és ez ország legjobbjainak kegyelete és hálája 
helyezett jubiláns alelnökünk homlokára, az ő tisztes fejéről átszáll a 
magyar tanárság eszményi alakja felé, beragyogja azt fényével s alelnökünk 
mellett felmagasztosul a legigénytelenebb magyar tanár alakja is.

Nagyon helytelenül cselekednék azonban ünneplő alelnökünk, ha 
jelen díszgyűlésünket is olybá venné, mintha az is csak az általa hangoz
tatott elvhez való ragaszkodásunknak kifolyása volna. Kifolyása ez a mai 
szerény köri ünnepségünk alelnökünk iránt mindig érzett legó'szintébb tiszte
letünknek és szeretetünknek; és óhajtom, hogy legyen egyúttal tanúbizony
sága annak, hogy nagyobb pompával, ékesebb szavakkal és zajosabb hatással 
ünnepelhetik ugyan másutt a mi szeretett alelnökünket, de melegebben, 
őszintébben és igazabban nem ünnepelhetik meg, mint a hogy ünnepeljük 
mi itt kartársai, barátai, vele a tanárság kenyerén lévők.

Az Ég áldása kisérje alelnökünk hasznos és munkás életének minden 
perczét; éljen soká a hazai közoktatás, tanári összetartás és körünk javára! 
Éljen!»

A díszgyűlés tárgysorozatának utolsó pontja dr. Hefty Frigyes fel
olvasása volt, a melyben ünneplő alelnökünk életének vázlatos képét adta. 
Ennek az életrajznak egyes adatai Jónásnak a legékesebb dicsőítése. Szegény 
sorsból, a legmostohább anyagi helyzetből oly társadalmi és erkölcsi polczra 
emelkedni, a melyen Jónás János ma áll, valóban nemcsak tanulságos, 
hanem lélekemelő jelenség is ; egyszersmind tanúsága annak, hogy a lelki 
derekasság az ember boldogulásának a legbiztosabb és legnemesebb alapja.

A díszgyűlést Pirchala Imre elnök a köri tagok szívből fakadó jó 
kívánságainak tolmácsolásával rekesztette be.

Br. Schönvitzky Bertalan, a kör titkára.

Budapesti kör.
A budapesti kör választmánya f. hó -í-én d. u. 6 órakor dr. Schmidt 

Ágoston elnöklete alatt ülést tartott. Jelen voltak: Balog Mór. dr. Bozóky 
Endre. dr. Chovancsák, Tiber Ágost. Moravcsik Géza, dr. Koltai Virgil, Bácz 
László, Beif Jakab, Császár Árpád, Fr. -Kiss Károly, Theisz Gyula. A nép
színház igazgatósága arról tudósította a kört, hogy 3 db. 1. em. zártszéket 
számos megszorításokkal fél áron ad a kör tagjainak. A nyújtott kedvezményt, 
mely a kör jelentőségével semmi arányban sem áll, a választmány nem veszi 
igénybe.

A választmány köszönetét szavazott dr. Gerecze Péter tagtársnak, ki 
a kiállítás történelmi csarnokában a kör tagjainak érdekes előadást tartott.

Balog Mór pénztáros jelentése szerint a körnek 119 tagja van, kik 
közül 20 az egyesületnek nem tagja.

Titkár felolvassa a debreczeni kör átiratát, s előadja a «Közlönyében 
megjelent «Frustra» czímű czikk kapcsán a közoktatási költségvetésnek a 
tanárokról való gondoskodását. Felolvassa a «Nemzet» okt. 23. számában 
megjelent czikket, mely helyenkint derültséget keltett, s a «Közlöny>-nek 
múlt számában erre adott feleletet. Ecsetelte a budapesti tanárok helyzetét, 
s mélyre ható társadalmi mozgalom megindításában látja az egyedüli nródot 
arra, hogy az immár tűrhetetlen állapotokon segíttessék. Császár Árpád, 
Tiber Ágost. Beif Jakab a budapesti tanárok helyzetét kimerítő beszédekben
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ecsetelvén, élénk eszmecsere indult meg. Határozattá lett, hogy a választmány 
helyeslő tudomásúl veszi a «Közlöny» czikkeit. melyek a tanárság érzelmeit 
híven fejezik ki s hogy a kör mindenben hozzájárul a debreczeni kör átiratá
ban foglalt pontozatokboz, tőle telhetőleg közreműködik, hogy a kérdés napi
renden maradjon, s f. hó 25.-én tartandó rendkívüli ülésén a titkár előadása 
alapján a budapesti tanárok munkarészének megvitatásába megy bele. Ezen 
ülésre a tagtársak mentői számosabb megjelenését kéri.

Dr. Bozóky Endre, a kör titkára.

I R O D A L M I  É R T E S Í T Ő .

Értekezések az 1895/96-ik évi középiskolai értesítőkben.
Az alább következő összeállítás az alkalmi közleményeket (millenniumi 

emlékbeszédeket, millenniumi iskolai ünnepek leírását, nekrológokat stb.) 
nem tartalmazza.*

1. Középiskolák történetei.
Aradi kir. főgymnasium : 5—244. (Himpfner Béla.)
Aradi áll. főreáliskola: 3—39. (Névtelenül.)
Belényesi g. katb. főgymnasium: I—XXXV. 5 — 139. (Farkas Traján.) 
Beregszászi áll. alreáliskola : 3—146. (Orlovszky István.)
Beszterczei ág. hitv. ev. főgymnasium: I. rész: 5—103. (Fischer György.) 
Beszterczebányai ág. hitv. ev. algymn. : 3—38. (Hazslinszky Rezső.) 
Békési ev. ref. gymnasium : 3—127. (Séllei Péter.)
Brassói róm. kath. főgymnasium: 1 — 123. (Vargyasi Ferencz.) 
Brassói görög keleti román főgymnasium és alreáliskola: 51—71. 

(Onitiu Virgil.)
Brádi gör. kel. román algymnasium : 3—18. (Opriqa Pál.)
Budapesti V. kér. kir. kath. főgymnasium: I—XLI. (Corzan-Avendano 

Gábor. Császár Árpád, Kopesdy Sándor, Fialowszky Lajos.)
Budapesti II. kér. áll. főreáliskola (Vége) : 3—33. (Brózik Károly.) 
Budapesti VIII. kér. közs. főreáliskola: 3—129. (Felsmann József.) 
Budapesti László Mihály-féle főgymnasium : 5—30. (Névtelenül.) 
Csabai ág. hitv. ev. algymnasium: 5—83. (Bukovszky János.) 
Csiksomlyói kath. főgymnasium : 1—438. (Bandi Vazul.)
Debreczeni kath. algymnasium: 5—111. (Cserhalmy József.)
Egri katb. főgymnasium (II rész): 3 —130. (Káposztássy Jusztinián.) 
Esztergomi kath. főgymnasium (II rész): 5—96. (Vojnits Döme.) 
Ersekujvári községi gymnasium : 3 — 152. (Marsovszky János.) 
Félegyházi közs. főgymnasium: 3 — 35. (Névtelenül.)
Győri kath. főgymnasium (I. rész): 3—173. (Acsay Ferencz.) 
Gyulafehérvári kath. főgymnasium: 1—95. (Csiky Miklós.)
Kalocsai kath. főgymnasium : 5—199 (Névtelenül.)
Karczagi ev. ref. gymnasium : 5—42. (Székely József.)
Kassai kath. főgymnasium (II. rész): 225-426. (Farkas Róbert.) 
Kassai áll. főreáliskola: 1 — 136. (Szabó Cyrill.)
Kecskeméti kath. főgymnasium : 3—52. (Junker László.)
Keszthelyi kath. főgymnasium: 1—260. (Györffi, Endre.) 
Kézdivásárhely-kantai kath. algymnasium: 3—186. (Hassák Viktor.)

* A mennyiben figyelmünket egyik vagy másik tudományos értekezés 
kikerülte volna, kérjük a czím közlését, hogy pótlólag felemlíthessük. Szerk.
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Kisszebeni kath. algymnasium : 3—85. (Viszolájszky István.) 
Komáromi kath. algymnasium (folytatás): 3—50. (Gyulai Rudolf.) 
Lévai kath. főgymnasium : 1—383. (Tóth György.)
Medgyesi ág hitv. ev. főgymnasium: 5—126. (Schuller Xr. Gusztáv.) 
Munkácsi áll. főgymnasium : 1—154. (Gsomár István )
Nagybányai áll. főgymnasium : 1—309. (Morvay Győző.) 
Nagykanizsai kath. főgymnasium : 3—96. (Névtelenül.)
Nagylcállói áll. alreáliskola : 7—92. (Schurina István.)
Nagykárolyi kath. főgymnasium : 6—293. (Hám József.) 
Nagyszalontai közs. algymnasium: 3—117. (Gere F. és Katona M.) 
Nagyszebeni ág. hitv. ev. főgymnasium és főreáliskola: 1—224.

{.Albrich Károly.)
Nagyváradi kath. főgymnasium (III. rész) : 3—135. (Cséplő Péter.) 
Nagyváradi áll. főreáliskola : 3—87. (Bach Nándor.)
Nyitrai kath. főgymnasium : 5—124. (Folytatás, Horvát Sándor.) 
Pápai kath. algymnasium : 6—90. (Bakonyvári Ildefonz.) 
Pozsonyszentgyörgyi kath. algymnasium (].): 3—32. (Névtelenül.) 
Rozsnyói ág. hitv. ev. főgymnasium : 3—178. (Oravecz Mihály.) 
Segesvári ág. hitv. ev. főgymnasium (I.): 1 —176. (Schiller Richard.) 
Selmeczbányai kath. gymnasium: 7—73. (Szártorisz Ferencz.)
Soproni kath. főgymnasium (II. rész): 5—86. Horváth Kristóf.) 
Soproni áll. főreáliskola: 1 — 296. (Kárpáti Károly.)
Szatmári kir. kath. főgymnasium : 1—243. (Sarmaságh Géza.) 
Szászsebesi ág. hitv. ev. algymnasium (I. rész): 3—44. (Baumann 

Ferdinánd.)
Szegedi közs. kath. főgymnasium (folytatás): 3—105. (Magyar Gábor.) 
Szentesi közs. főgymnasium : 3—124. (Berecz Sándor.) 
Székelyudvarhelyi kath. főgymnasium: 5—68. (Daróczi János.) 
Székesfehérvári kath. főgymnasium : 3—58. (Névtelenül.)
Temesvári kath. főgymnasium: 5—146. (Pfeifer Antal.)
Temesvári áll. főreáíiskola: 1—340. (Berkeszi István.)
Újvidéki gör. kel. szerb főgymnasium : 3—131. (Pusibrk Vazul.)
Váczi kath. főgymnasium: 1—134. (Névtelenül.)
Verseczi áll. főreáliskola: 1 — 146. (Buday József.)

2. Magyar nyelv és irodalom.

Csallóközi Jenő: Ilosvay Toldi Miklós históriája és a Toldi-monda. 
(Podolini kath. algymnasium 3—20. 1.)

Garda Samu : Zalán futásának helye Vörösmarty költészetében. (Szé
kesfehérvári áll. főreáliskola 11—18. 1.)

Győri Gyula: A Toldi-kérdés. (Pápai ev. ref. főgymnasium 3 —26. 1.) 
Halmy Gyula: Pétery Károly élete és munkái. (Mezőtúri ev. ref. 

főgymnasium 3—21. 1.)
Herényi József : Katona Dénes élete és munkássága. (Sáto'alja-újhelyi 

kath. főgymnasium 3 -  69. 1.)
Sajó Sándor: Katona és Grillparzer. (Újverbászi közs. főgymnasium 

3-25 . 1.)
Tones Gusztáv és Loósz István: Az V. osztály poétikai anyaga. 

(Szabadkai közs. főgymnasium 3—76. 1.)
Török Constant: Báró Orczy Lőrincz költészetének ethikus természete. 

(Bajai kath. főgymnasium 3—29. 1.)

(Folytatása következik.)
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A „NEMZET“ CZIKKE.

Sokan intéztek kérdést hozzánk a „Nemzet“ ezikke felől, 
melyre múlt számunkban adtuk meg a választ. Azt írják, csak 
általunk értesültek róla és sajnálják, hogy már nem juthattak 
hozzá. E közlések mind arról biztosítanak, hogy Közlönyünk a 
középiskolai tanárság közös érzelmeit fejezte ki s szinte meglepő 
egyértelműséggel főleg arra kiváncsiak: hogy ugyan mit lehet 
mondani a középiskolai tanárság jogos kívánságai s igényei ellen?

Minthogy pedig mi súlyt helyezünk arra, hogy tagtársaink 
mentül általánosabban értesüljenek mindarról, a mi ügyünkben 
a nyilvánosság előtt történik: ime kielégítjük a kívánságot s 
egész terjedelmében közöljük a „Nemzet“ czikkét, m elyet —  
legjobb hitünk szerint —  elég tárgyilagosan méltattunk múlt 
számunkban.

Jól tudjuk, hogy szokatlan dolgot míveliink, mikor egy  
ellenünk intézett támadást magunk is terjesztünk. Ámde az ügy 
nem a magunk szem élyes ügye, s Közlönyünk is csak addig áll 
feladata magaslatán, míg teljesen szabad tud maradni az egyéni 
vonatkozásoktól.

Nem hiszszük, hogy a „Nemzet“-nek kifogása lehetne a mi 
loyalis eljárásunk ellen. Ebben a föltevésben nyomatjuk utána 
a következő czikket a „Nemzet“ október 23-iki számából:

Az «Orsz. Középiskolai Tanár-Egyl. Közlönye melyről feltételezhető 
hogy csak az ügy érdekét szolgálja, a publicisticának oly orgánuma, mely a 
legnagyobb figyelemre méltó és melynek szavát kormánykörökben is meg
hallják. sőt meg is szívelik. Annál sajnosabb, ha a Közlöny nem elég tájé
kozottsággal és megfontolással tárgyal egyes kérdéseket, így XXX. évf. 2-dik 
számában Frustra czímen egy érzékenykedő jeremiási siralmat szentelve az 
1897-iki államköltségvetés középiskolai részének, igazságtalanul azon váddal 
illeti a közoktatási kormányt, hogy annak intézkedései a tanárok javának 
előmozdítását nem czélozzák. A nem nyíltan kimondott, de az említett czikk- 
ből kézzelfoghatólag kidomborodó vád, azon meglehetős önkényes állításon 
alapszik, bogy a tanárok baját — mint a minister Kassán is mondta — ismerik 
bár, de «az orvoslást nem kísérli meg a legújabb budget sem» ; pedig «a 
tényleges budget keretében is könnyen javítani lehetett volna» a tanárok 
helyzetén. Az első egyenesen nem á lt; a legújabb budget — ellenkezőleg -  
valóban megkezdte az orvoslást és a X. és XI. fizetési fokozatba sorozott 
tanárokra nézve keresztül vannak vive az 1893-iki fizetésrendezés intencziói. 
A közoktatási kormány állandó törekvése a magasabb fizetési fokozatokat is 
a fizetésrendezés jótéteményeiben teljes mértékben részesíteni; de nem szabad 
feledni, hogy a tanárok anyagi helyzetének javítása az általános pénzügyi 
helyzettel függ össze és nem elég kívánságokat, — ha még olyan jogosultak 
is — nyilvánítani, hanem mérlegelni kell a lehetőségeket is. Épen ezt nem 
teszi a Frustra czímű czikk és — a mi még nagyobb hézag az okoskodásban 
■— a tanárok bajainak szemlélésébe elmerülve, nem vet ügyet arra, hogy egy
oldalú, csak a tanárokra kiterjeszkedő orvoslás valóban nem kísérelhető meg, 
minthogy ily orvoslás csak a tisztviselők egész karának keretében eszközöl
hető igazságosan és méltányosan.

De a «Frustra» szerint «a tényleges budget keretében is könnyen javí
tani lehetett volna» a tanárság helyzetén. Meg is mondja a czikkíró a módját.
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Nem államosítani az V. kerületi kath. főgymnasiumot, mert ez többe kerül, 
mint »ha az összes állami tanárokra nézve teljesítenék a memorandum mér
sékelt kívánságait».

Szükséges-e. érdemes e ily felfogás ellen polemizálni ? utóvégre egyé
nek fizetésemelése minden bizonynyal egyéni érdek, az intézetek államosítá
sát pedig a közoktatási politika és a tanügy érdeke parancsolja. Mi fontosabb ? 
Az-e, hogy néhány tanár hamarabb élvezzen csekély fizetési többletet ? Vagy 
az, hogy egy szükséges államosítás a tanulmányi alapnál tűrhetetlen állapo
toknak vessen véget? Meglehet, hogy »azzal az összeggel, a mibe az egy 
iskola (V. kér. főgymnasium) kerül, két olcsóbb vidéki iskolát lehetett volna 
államosítani», de a ki e szavakat írta, nyilván nem tudja, hogy az V. kér. 
gymnasium a tanulmányi alapból fentartott intézetek közül az. melyben arány
lag legkevesebb katholikus van, mely tehát legelőször államosítandó, mint 
a tanulmányi alap ellenőrző bizottsága már évek óta sürgeti.

De megjegyezhető az is, hogy ha oly középiskolák államosíttattak volna, 
melyeknél fiatalabb tanárok vannak, tehát kisebb fizetéssel, az átvett tanárok 
e kisebb fizetése jutott volna a költségvetésbe s nem a magasabb (1600 frtos) 
kategóriájú fizetés, miként azt a czikk írója kitalálni szeretné. Hogy az 1600 
forintos fizetésű tanárok száma a múlt évihez képest 19-ről 86-ra emelkedett, 
azért történt, mert ily fizetésű tanárok vétettek át. mit bizonyít az is, hogy 
a reáliskoláknál, hol ily átvétel nem történt, az 1600 frtos fizetésű tanárok 
száma nem emelkedett.

Még egy eszméje van a Közlöny czikkírójának, nem szerencsésebb az 
eddig említetteknél. »Vájjon évenkint — kérdi — mennyibe kerülne, ha álla
mosításoknál az úgynevezett fizetésrendező törvény — szelleméhez híven — 
szabadelvűén hajtatnék végre s az újonnan kinevezettek nem a régiek rová
sára lépnének a magasabb fokozatba, hanem személyes pótlék gyanánt kapnák 
azt, a mire szerzett joguk van?» Igaz, hogy ily módon a régiek előléptetése 
a budget keretében lehetséges volna, de csak úgy. ha a kívánt működési 
pótlékra fedezet léteznék, ily fedezetről azonban tud talán czikkíró, de semmi 
esetre sem a pénzügyminister, ki kötelessége szerint argusi szemekkel vigyáz 
arra, hogy a budget illetéktelenül meg ne terheltessék.

A tanárvilágnak nem tesz jó szolgálatot, a ki tájékozatlan lévén és a 
viszonyokat nem ismerve kellően, a sebekben vájkál és valósíthatatlan ábránd
képet kerget. A tanárvilágnak csak árthat, a ki mindjárt elcsügged és mert 
egyesek reménye nem teljesül, mindjárt az állás hanyatlását emlegeti. A Frustra 
czímű czikk egy melankolikus temperamentumu nyilatkozás, de hogy az a 
csüggedés szállta meg a tanárok kedélyét, »melynek fagyos gyümölcse a 
közöny», ilyet tanárember nem mondhat, ne mondjon, ha nem akarja, hogy 
oly színben tűnjék fel, mintha csak pénzért akarna dolgozni.

Bízzanak és bízhatnak is a tanárok törhetetlenül ügyük igazában és 
a közoktatásügyi kormány jóakaratában, melynek csak a leküzdhetetlen ne
hézségek vetnek korlátot.

A Közlöny 3-ik számában az igazgatósági gyűlésről írt tudósításban ez 
olvasható : «Rajner Ferencz szerkesztő meg van győződve, hogy a minister, 
a ki kassai beszédében a fizetési törvény fokozatos végrehajtására hivat
kozott, nem tudja (!), hogy a VIII. fizetési osztályba felvett 17 többlet nem 
számít, mert csak a budapesti V. kér. kir. kath. gymnasium tanári karának 
létszámba vonásával állt elő». Dehogy nem tudja a minister, de azt is tudja, 
hogy miért, a financiális helyzet mily nehézségei nem engedték nagyobb 
többlet felvételét.
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V E G Y E S E K .

A szepesi kör október hó 26-án tartott ülésében a központba küldendő 
választmányi tagokul Bauer Simon lőcsei áll. főreáliskolai és Zimann János 
iglói ev. főgymnasiumi tanárokat jelölte ki.

Tapintatlanság. Ez alatt a czím alatt kaptuk s mint indokoltat közöl
jük az alábbi felszólalást : Enyhe szóval élünk, midőn tapintatlanságot 
látunk egy oly jelentés közzétételében, mely az iskola legbensőbb ügyeiről 
szól. A «Debreczeni Protestáns Lap* f. évi okt. 24. és 31. számaiban 
közli a tiszántúli egyházkerületi középiskolai felügyelő (főigazgató) jelen
tését, mely az egyházkerület gymnasiumairól és tanarairól oly megjegyzése
ket bocsát nyilvánosság elé. melyek egvátalában nem tartoznak a nagy 
közönségre. Avagy az iskola érdekét szolgálják-e, a tanárok tekintélyét ernelik-e 
az olyan észrevételek, mint pl : a b. . . . gymnasiumban a II. és III . osz
tályban a latin dolgozatok a kritikán alul állanak; vagy - a m . . . .  gymna
siumban a német nyelv tanára élénken ad elő, de — úgy látszik — a 
fegyelmezésben nem erős. S vannak még erősebb dolgok is. közbe a tanárok 
nevének kezdőbetűivel! Az ilyen megjegyzések igenis közölhetők négyszem 
közt az illető tanárral, fontosabb esetekben az érdekelt tanári karnak is 
tudomására hozhatók, avagy a tanügyi felsőbb hatóság elé terjeszthetők, 
de a nagy közönség elé bocsátásuk egyértelmű az illető iskolának meg 
tanárnak pellengérre állításával s egyébre sem jó, mint hogy mindkettőnek 
tekintélyét aláássa. A kinek ez a czélja, ám közöljön efféléket a nyilvános
sággal ! A belátásnak ez a hiánya minket megdöbbent.

A Klamarik-jubilaeum ösztöndíj-alapítványa. A dr. Klamarik János min. 
tanácsos negyven éves szolgálati jubilaeuma alkalmából tudvalevőleg tekinté
lyesebb összeg maradt meg. Akkor az határoztatott, hogy ez tétessék le ala
pítványképen egy olyan középiskolai vonatkozású jótékony czélra, a melynek 
megjelölésére az ünnepelt kéressék föl. A választás arra esett, hogy alapít- 
tassék ösztöndíj egy olyan tanárjelölt javára, kinek atyja középiskolai tanár. 
Ez most megtörtént. Dr. Erödi Béla tankerületi és Hofer Károly főigazgatók 
átadták az 1213 frt 80 lcrról szóló 27.777. sz. takarékpénztári könyvet 
dr. Thewrewk Emil bölcsészetkari dékánnak az említett czélű alapítványra. 
Minthogy pedig a szülők költsége tanév elején a legnagyobb, abban történt 
megállapodás, hogy az alapítvány évi kamatját a bölcsészeti kar rendesen 
az egyetemi beiratások idején adományozza oda.

Meddő pályázat. A  debreczeni állami fó'reáliskolához, magyar-franczia 
vagy német-franczia nyelvi tanszékre hirdetett pályázat csak olyan meddő 
maradt, mint a lőcsei. Mint nekünk írják, összesen két folyamodó jelentke
zett. de egyikök sem okleveles. Ez iskolának és benne a tanári karnak sem 
irigylendő a helyzete; a f. iskolai évben ugyanis két tanár is hiányzik a 
testületből és a pályázatból következtetve, alapos lehet az aggodalom, hogy 
a hiány az iskolai év végéig is betöltetlen marad. A hiányzó két tanárt 
helyettesíti a tanári kar úgy, a hogy tudja; de az az állapot, hogy a taná
rok 20—25 órával legyenek megterhelve, aligha tartható fönn sokáig. Az 
pedig bizonyos, hogy a tanítás szenved miatta, — tehát ez sem személyes ügy.

Tartalom : Post festa. Jakab Ödöntől. — A mathematikai kifejezések fogal
mazása. Dr. Mendlik Ferencztől. — Ismertetések: Egy szavazat a 
«Csengeti János latin tankönyvei» czímű bírálat ellen», —p —f-tői. — 
Egyesületi élet. — Irodalmi értesítő. — A «Nemzet» czikke. — Vegyesek.
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TANÁÉI SUCCRESCENTIA A FRANCZIA NYELVRE.

Ezen czím alatt közölte a „Tanáregyesületi K özlöny“ azt 
a leiratot, melyben a közoktatásügyi minister abbeli szándékát 
nyilvánítja, hogy néhány franczia nyelvi tanárjelöltet a franczia 
nyelv gyakorlati elsajátítása s a franczia nyelv és irodalom  
körébe vágó szaktanulmányaiknak folytatása, illetve kiegészítése 
végett, kikiild Párisba egy tanév tartamára, 800 frt ösztöndíjjal.

E terv helyes voltát mindenki belátja és megvalósításával 
a közoktatásügyi minister nagy szolgálatot tesz a franczia nyelv  
középiskolai tanításának. A modern nyelvek oktatásáról létező 
mostani felfogás, mely szerint nem annyira nyelvtant, mint inkább 
az élő nyelvet kell tanítani, okvetetlenül szükségessé teszi, hogy 
tanáruknak a nyelv szóbeli használatában meglegyen a kellő jár
tassága. E jártasság pedig rendszerint csak az illető nyelv  
hazájában sajátítható el alaposan.

De már a felől kevésbbé vagyunk bizonyosak, vájjon azok 
a módozatok, melyekkel a közoktatásügyi minister e tervét meg 
akarja valósítani, tényleg teljesen m egfelelők-e? Az íigy érdekét 
véljük szolgálni, mikor ebbeli kételyeinket a következőkben 
elmondjuk.

A ministerium egy tanév tartamára szándékozik a jelölteket 
kiküldeni. Egy év szép idő és irigylendő az a tanárjelölt, kinek 
megadatik, legalább ennyi időt államköltségen franczia földön 
tölthetni. Csakhogy szó van egy idegen, még pedig az annyira 
fejlett franczia nyelv „lehetőleg teljes mértékben“ való elsajátí
tásáról ; arra pedig még egy esztendő is kevés idő. A kinek e 
tekintetben tapasztalata van, az helyesnek fogja találni ezt az 
állításomat.

A ministerium mindenesetre azért szabta meg egy évben a 
franczia területen való tartózkodás tartamát, mert e jótétem ény
ben mentői több jelöltet akar a jövendőben részesíteni. A kikül-

10Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX.
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dendőknek tehát az idő hiányát, annak minél intensivebb módon 
való felhasználásával kell pótolniok. De arra, szerény vélem é
nyem szerint, Páris nem első sorban alkalmas, hanem inkább a 
franczia svájczbeli városok: Genf, Lausanne.

A genfi s a lausanne-i egyetemeken százával találhatók a 
külföldi hallgatók; ők képezik a hallgatóság többségét; leczke- 
pénzök, laboratóriumi és vizsgálati díjaik ez egyetem eknek egyik  
jövedelm i forrása. Ennek folytán ez egyetem ek tekintettel vannak 
rájuk, különösen a mi bölcsészeti facultásunknak megfelelő facul- 
tások. íg y  Lausanne-ban vannak speciális franczia nyelvi cursu- 
sok nem-francziák számára. A genfi egyetemen meg van semi
narium, melyben dolgozatok készítésével, fordítással, phonetikával 
foglalkoznak.

Az idegen hallgatók azonban nemcsak az egyetem ek szá
mára jelentenek jövedelm i forrást, hanem az illető városok lakos
ságának is. Párisban eltűnik az a néhány száz külföldi ember, 
ki nyelvi tanulmányok czéljából tartózkodik ott; Genfben, Lau- 
sanneban ellenben numeráinak. Százával vannak ott családok, 
nagy részök intelligensek: tanári, papi családok, m elyek idegen 
egyetem i hallgatókat magukhoz vesznek és valóságos otthont 
nyújtanak nekik. A kormány által kiküldendő jelöltek ilyen 
helyeken, intelligens családok körében, mindenesetre több alkal
mat találnának a franczia beszédben magukat gyakorolni, mint 
Párisban, hol ugyancsak nehéz jó  családhoz bejutni.

Párisnak is megvannak a maga e lőn yei: a mintakiejtést 
nyújtó Comédie-Francaise. a szellemi élet rendkívüli fejlettsége 
stb. stb. De a kinek nem áll sok idő a rendelkezésére, az hitem 
szerint, több hasznot húz a Genfben, Lausanneban való tartóz
kodásból, mint a párisiből. Különben össze lehetne egyeztetni 
a kettőt. A jelö ltek  évök legnagyobb részét Svájczban tölthetnék; 
egy pár hétre azonban Párisba is menjenek, hogy ennek nyúj
totta előnyeit szintén élvezzék.

De akárhová mennek a jelöltek, 800 forint egy tanév tar
tamára nem elegendő, mert számításba veendők nemcsak a lakás, 
élelmezés, ruházkodás költségei, hanem a messze utazás, tandíj, 
könyvek, színházlátogatás okozta szintén nem jelentéktelen ki
adások. Hogy a kiküldendők teljesen kiaknázhassák franczia 
földön való tartózkodásuk összes előnyeit s egy egész tanévig 
ott tartózkodhassanak, 800 forintnál nagyobb ösztöndíjat kell 
nekik adni.

Jó volna még az is, ha a ministerium valami Útbaigazítás- 
félét szerkesztene, mely a kiküldendő tanárjelölteket tanácsokkal 
látná el. Ilyenek híján megeshetik, hogy egyik-m ásik legjobb 
akarata mellett sem hasznosítja majd eléggé külföldi tartóz
kodását.

(Pécs.) Kálmán Miksa.
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REMÉNY ÉS CSÜGGEDÉS KÖZT.

Megvallom, az osztrák tanárság biztató kilátásai nagyon vegyes érzel
meket keltettek bennem. A vágy sarkalja bennem is a biztató reményt, 
hogy az osztrák példa talán hatni fog ezúttal i s ; de másrészt elnyomni 
nem tudom hosszú évek keserű tapasztalatainak s csöndes szemléló'désének 
gyümölcsét, a scepsist sem. Nem tudok föltétlenül bízni a bízókkal. 
Ausztriában — az más világ. Ott oly consolidált és biztos viszonyok vannak, 
hogy az alsóház mindenkor számíthat arra, hogy ha indítványt tesz a taná
rok helyzetének javítására, a ministert minden ellenkezése daczára is le 
fogják szavazni, mert ott tudják, hogy nem mese és nem szárnyra bocsájtott 
szó az, hogy a tanárok a közoktatásnak lévén munkásai, a mi javokra 
történik, csak a culturának érdekében fog gyümölcsözni! Hogy lehet nálunk 
csak gondolni is ilyenre, hol még attól is távol vagyunk, hogy a törvény 
szavának érvény szereztessék. Hogy lehet itt olyan álmokat táplálnunk, 
melyek talán majd nálunk is érvényesülnek, ha egyszer lesz olyan képviselő- 
testületünk, a melynek érzéke van a tanügy iránt, és melynek nem lesz 
egyedüli gondja a katonaság fejlesztése. Századok óta a hadsereg az ú r ; 
mi szegény tanárok pedig páriák vagyunk. Míg azoknak milliók állanak 
rendelkezésre, mi nyomorgunk és küzdünk.

Ismerem a legkülönbözőbb hivatalos testületek felfogását irántunk. 
Nem is jut hát eszembe fizetés-emelést sürgetni, csak a törvény végrehajtá
sára volna bár kilátás. Ez utóbbi kérdést napirenden kell tartanunk s meg 
nem nyughatunk, míg e nemcsak jogos és méltányos, hanem el is érhető 
reményeinknek érvényt nem szereztünk. Nem új törvényt akarunk, fejlesz- 
szük azt a mi van, szerezzünk a létező törvénynek teljes érvényt. Még 
hátra van a VIII. fizetési osztálynak a törvény által megállapított száma; 
hol vannak a hátralevő 1400, 1600, 18C0 frt fizetésű tanárok fáz 1600-ból 
kevés, az 1800-ból pedig egy sincs!). Az igazgatók közül pedig, nemcsak 
hogy egy sincs, ki a 2400 frtos javadalmat elérte volna, de a 2200 frtosat 
sem ; valószínűleg nem érdemes reá senki, vagy oly brilliánsnak tartják az 
eddigi állapotokat, hogy javulásra, újabb előléptetésre nincs is szükség ? 
Az eddigi körülmények közt az általános politika domináló légkörének elemei 
aligha fognak a magyar cultura talajából fakadni. A mit élveznek évtize
dek óta osztrák, sőt a mi még különösebb, horvát collegáink, azt mi magyar 
tanárok el nem érhetjük, és ne érjük el soha ? Az óhajunk szerinti 200 frtos 
korpótlékot csak mi ne élvezzük?

Én látom a nyomorgást, az anyagi dolgok miatti küzdelmeket, akár 
a központban, akár a vidéken. Az egyetlen mentség igen sokszor csak az, 
hogy előleget is lehet kapni. Csakhogy ezt előbb-utóbb vissza is kell fizetni, 
s ez bizony mindig nehezen esik, kivált ott, hol a budget már nem igen 
tűr megszorítást. Gyakran mondják, és el is hiszszük, bármennyire óhajtaná 
is a Minister úr kívánságaink teljesítésének helyt adni, nagyobb úr a pénzügy- 
minister. Hisz annyi érdek van, melyet preferenter elő kell mozdítani, hogy 
ily lapáliára pénz igazán nem ju that! Addig czélt nem érünk, míg az ország
gyűlés magáévá nem teszi jogos aspiratióinkat. Ezt kell elérnünk. Nem lehet

10*
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addig megnyugodnunk, míg kívánalmaink minimumát, a törvény szószerinti 
kivitelét el nem érjük. Nem hiszem, hogy ha továbbra nem terjesztjük 
kívánalmainkat, a Minister úr is, ki maga is a tanárok kebléből vált ki, 
kérésünket meg ne hallgatná. Tudja ő, kinek elég rokona és jó barátja is 
van a tanárok közt, hogy mennyi fáradságba, küzdelembe kerül oda eljutni, 
a hol vannak ; talán meg sem kell kérdeznie őket. Hiszem, hogy a Minister úr 
nem marad közönyös, ha látja, hogy az osztrák tanároknak helyzetét, mely 
a mienkhez képest ma is jobb, még javítani is komoly szükségnek tartják. 
Ez fegyver lehet az ő kezében, hogy javunkra öregbítse befolyását társaira, 
első sorban a pénzügyministerre s hogy ne engedje a magyar cultura és 
közoktatás munkásait ily szegényen élni, sőt mondhatnám nyomorogni 1 
A tanárság lelkes barátja nem lehet, hogy ne emelje azok állását, kik 
bizalommal néznek feléje és hisznek benne. De tegyen a minister úr mielőbb 
a hit és bizalom további gyarapítására, mert szégyeljük az eddigi állapotokat.

A míg ez az állapot nem változik, nem változik irányunkban a tár
sadalom felfogása sem ; hisz a társadalom hamar kész az anyagi eredmény 
után mondani bírálatot. Micsoda helyzet a tanároké, kik közt akárhány van, 
ki nyomorog, míg bankok stb. tisztviselői 4—5 év alatt is elérik azt a java
dalmat, melyet mi csak 15—20 év után vagyunk képesek elérni.

De azért egészen mégse csüggedjünk el ! Majd megjön a mi időnk is, 
bár az igaz, hogy sokan lesznek közülünk, a kik akkor már ott lesznek, 
a hol minden fájdalom véget ér, és a hol megszűnik a küzdés nehéz munkája.

(Sopron.) Salamin Leó.

KINEK VAN IGAZA?

Vájjon az «Egyetértés»-nek-e, a <Nemzet»-nek-e, vagy nekünk?
A «Nemzet» egyetlen igaz érvül csak <a pénzügyminister árgus sze

meit» tudta fölhozni a középiskolai tanárság amaz igényei ellen, melyeket 
maga a közoktatási minister is nyíltan méltányosaknak ismert el. Mi erre azt 
mondtuk, elég baj, hogy a fiscalitás szempontja annyira ránehezedik a köz
oktatási budgetre. Az «Egyetértés» pedig arra akar megtanítani bennünket, 
hogy nem igaz a beszédünk, mert — a néptanítók sorsa volt már a mainál 
rosszabb is.

Rá hagyjuk a <Nemzet»-re, hogy győzze meg az «Egyetértés»-! Mert 
hiszen a ki tagadni akarná azt a köztudomású tényt, hogy tanügyünk sok 
baja régen orvosolva lenne már, ha pénzügyministereinknek is több érzékük 
lett volna a cultura kérdései iránt, az burkolva is kemény s jórészt igazság
talan vádat mond közoktatási ministereink ellen.

Mi, a kik nem vagyunk «engedelmesek» senki másnak, csak az igaz
ságnak és ebből fakadó meggyőződésünknek, elhiszszük a «Nemzet»-nek, 
mert mi is úgy tudjuk, hogy Wlassics Gyula minister sok jót tenne és segí
tene rajtunk is, ha kezét nem kötné a pénzügyi ridegség. Nem tudunk s 
nem akarunk igazságtalanok lenni iránta sem, csak azt az erőt kívánjuk neki,
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hogy legyőzni bírja a fiscalitás szempontját, mert végzetes politika az, ha a 
nemzeti culturának alig jut ki a mindennapi kenyérre való. Úgy vagyunk 
meggyőződve, hogy nemcsak kötelességet teljesítünk, hanem az ő küzdelmét 
is] támogatjuk szavunknak lehető súlyával, hogy ha leplezetlen sivárságá
ban írjuk le annak a testületnek helyzetét és lelki állapotát, a mely testü
letre a nemzet életében oly fontos feladat vár, mint a középiskolára s 
tanárságára.

Ez a törekvés, ez a hit az egyetlen — de magában is elég szilárd — 
erkölcsi alapja a mi küzdelmünknek, a melyben viszont buzdítónk a tanári 
köröknek ismételten kifejezett együttérzése. Az egyes ember legjobb meggyő
ződésében is tévedhet, de nagy testületek- tévedni nem szoktak. Ez a meg
nyugvásunk.

Az pedig csak egy ember, a ki az «Egyetértés» múlt vasárnapi tan
ügyi rovatában megírta azt a kis czikkecskét, a melyből mi legjobb akarat
tal sem tudunk többet kiolvasni, mint a jóakarat hiányát irántunk.

Ám tessék elolvasni.
A kis czikkely azt mondja rólunk: «A szerkesztőség felel a Nemzetnek 

s azt panaszolja, hogy a «fiscalitás szempontja annyira szűkkeblűén ráne
hezedik a cultusminister budgetjére» s egyúttal «rendszerváltoztatást sürget az 
előléptetésekben». Nincs picanteria híján, hogy az engedelmes Közlönyt a 
félhivatalos utasítja rendre, valamint az sem, hogy a Közlöny a «fiscalitás 
szempontjait» akkor hánytorgatja, mikor tényleg javulás tapasztalható a 
közoktatásügyi költségvetésben. Mily máskép állnak ma a dolgok, mint álltak 
pl. gr. Csáky ministersége idejében! Az volt csak az igazi fiscalitás uralkodása 
a tanügy terén, mikor Csáky szükségesnek tartotta a hadügyi budget fon
tosságát emlegetni, midőn saját tárczájáról volt szó s ki tárczáját kötötte 
ahhoz, hogy a tanítók fizetési minimuma a 300 forintnál magasabbra ne 
szabassék. Pedig már akkor megvolt a pénzügyi egyensúly az állami ház
tartásban. Nem sokkal szerencsésebb a Közlöny azzal az ügyével sem, 
melyet második czikke tárgyal e czímen: «Az osztrák tanárok fizetése». Arra 
tanítja meg ugyanis Balogh Péter, a czikk írója a Közlöny megelőző számá
nak egyik íróját, hogy Ausztriában sem fenékig tejfel a tanárok állapota, 
mint azt Gerevich Emil állította*.

Azután idézi Balogh Péter czikkéből azt a részt, mely az osztrák 
tanárság fizetését egybeveti a miénkkel. Végül pedig nagyúri vállverege- 
téssel így fejezi be: «Mind a mellett szívesen üdvözöljük a Közlöny-t a 
kritika terén».

Mint ebből látszik, a czikkben semmi sincs, a mit czáfolni kellene. 
Mi nem mondtuk egy szóval sem, hogy a tanítók sorsa lassan-lassan ne 
javulna valamicskét. Tiszta szívből kívánjuk s velünk minden magyarnak 
kívánnia kell, hogy javuljon még többet, még sokat is. Ha sora kerül, szí
vesen gratulálunk is a ministerium népoktatási osztályának, hogy erősebb 
volt a minket kormányzó osztálynál. Nem az irigység fog belőlünk beszélni 
akkor sem, ha talán szükség lesz kimutatnunk azt is, hogy más fokon a 
tanerők kisebb képzettség mellett hamarább érnek el nagyobb fizetést, 
mint mi.

De azért még mindig igaz lesz, hogy a magyar közoktatási budget 
szégyenletesen csekély s aránylag is csekélyebb, mint más cultur-államokban
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Ezt igazsággal hangoztatta már sokszor az «Egyetértés» maga is. Az igazság 
pedig nem változik azzal, ha mi is hirdetjük.

A czikkecske gúnyolódó hajlamaira nincsen szavunk. Őszintén kíván
juk az «Egyetértés»-nek, hogy nagyobb tévedés rajta soha ne essék, mint a 
mely a mi egyik munkatársunkon megesett s a tévedésnek legyen mindig 
olyan készséges gyors helyreigazítója, a milyenek mi voltunk.

Egyebekben béke velünk!

AZ INDUCTIV NYELVTANÍTÁSRÓL.

Nagyon örvendenék, ha minap közölt bíráló czikkem tárgyilagos hangú 
eszmecserét indítana meg. Sőt igen szeretném, ha még többen szólnának a 
latin nyelv tanításának elvi kérdéséhez, mert ha tényleg meglesz a kívá
natos tanterv-revisio, kétségkívül állást kell majd foglalni vagy a deductiv 
vagy az inductiv tanítás mellett. Az úgynevezett inductiv latin tanításról 
vannak már tapasztalataink és talán nem túlzók, ha azt mondom, hogy ez 
a tanításmód húsz év alatt sem bírt mély gyökeret verni. Ennek a ténynek 
nincs ugyan döntő érvénye, de az idő bizonyára elérkezett már arra, hogy 
a nagy fontosságú elvi kérdést tisztába hozzuk. Mert elvégre is itt nem 
arról van szó, hogy kinek van igaza, hanem arról, hogy hol van az igazság

Ezért nagy köszönettel olvastam p. f. szavazatát az inductiv irány 
mellett. A czikkben sok igazság van, úgy hogy több helyen szinte csodálkoz
tam. miért hangsúlyozza a «szavazat» szerzője azokat a locus communis-okat 
velem szemben, holott ezekre nézve teljesen egyet értünk egymással.

De másrészt van néhány félreértés is p. f. czikkében, melyeket okve- 
tetlenül el kell oszlatni.

A magam részéről szívesen aláírom p. f - nek ezt a mondatát: «Meg
tanulhattuk már ismerni annak az egyoldalú latin nyelvtanításnak, a foly
tonos grammatizálásnak szintén csak egyoldalú, de azért sohasem tökéletes 
eredményét; beláttuk, hogy szakítanunk kell vele s annak kizárólagossága 
helyett philologiai tanítás alapjára állanunk». De csak eddig és nem tovább. 
Készséggel elismerem, hogy a budapesti gyakorló iskola által követett metho- 
dikus eljárás a latin nyelv kezdő tanításánál, annak idején hasznos reactio 
volt azzal az elavult, szellemtelen és mechanistikus magoló rendszerrel 
szemben, mely a latin auctorokban csak példatárt látott a grammatikai 
szabályok illustrálására. Csakhogy mai napság ezen már túl vagyunk a 
«frissebb tanári generatio» ép úgy, mint a régi gárda. Egy igazságot mind
nyájan elfogadtunk az úgynevezett inductiv eljárásból, t. i. azt, hogy a meny
nyire csak lehet, összefüggő olvasmányokkal vezessük a tanítást.

Csakhogy p. f. az inductiv tanítás lényegét az összefüggő olvasmányban 
látja és ezt a két tényezőt egészen azonosítja egymással. Nem gondol arra, 
hogy egyrészt az összefüggő olvasmány alapján is lehet deductive tanítani, 
másrészt pedig összefüggés nélküli mondatokkal is lehetne inductive haladni. 
A kérdés lényege azon fordul meg, hogy vájjon magából a szövegből kiin
dulva magunk építtetjük-e fel tanítványainkkal a grammatika épületét, vagy 
pedig megfordítva, egyszerűen megtanultatjuk-e a nyelv grammatikai alakjait 
valamely sorrendben, a minőt a praxis javasolta paedagogiai meggyőződés 
ajánl és javasol, ha 10—11 éves fiúkkal akarunk boldogulni.

így felfogva az inductiv tanítás lényegét, teljesen fölösleges volt a 
nagyérdemű magyar Írónak, Kármán Józsefnek egy aranyigazságát idézni. 
Nagyon természetes, ha például ma eszembe jutna a spanyol vagy más 
román nyelvet vagy épen a latint megtanulni, akkor egyszerűen belemen
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nék «in médiás res», mert «örömestebb tanuljuk a nyelvet magával a 
dologgal». Ha azonban azt kérdeznék tőlem, hogy 10—11 éves fiúkkal, 
kik még jóformán saját anyanyelvűket sem értik meg és néhol még a 
beszéd- s mondatrészek dolgában sem biztosak, így inductive építsük-e fel a 
latin nyelv rendszerét, vagy pedig a Pirchala Imre által jelzett egyenes és 
világos úton haladjunk-e, akkor százszor ajánlanám az utóbbi eljárást és 
egyszer sem az előbbit.

Nagyon megörültem, midőn a minap Fiók Károly pályatársammal 
találkozva és erről a kérdésről beszélgetve, tőle azt hallottam, hogy a most 
megnyílt leánygymnasiumban milyen kitünően beválik Pirchala könyve.

Valami általános nagy mondással p. f. azt állítja Pirchaláról, a deductiv 
iránynak derék képviselőjéről, hogy «még mindig katonai regulákba óhajtja 
foglalni a nyelv részeit». Ha e szavak értelmét jól fogom fel, akkor csak 
dicséretet olvashatok ki belőlük.

De úgylátszik, p. /l-nek jobban tetszenek azok a «nem katonai regulák», 
melyeknek példányait tenyésztheti az inductio. Olvassuk el a Csengeri-féle 
Nyelvtan 25. lapján olvasható és csupán csak az inductio által indokolt 
tanulságot, mely a megelőző lapon közölt tabellából következik. Nagyon 
természetes, hogy a declinationalis végzetek összeállítása nem megtanulni 
való. hanem mint p. f. talpraesetten megjegyzi, csak szükséges tájékoztató. 
De a tájékoztatóból levont tanulság, azt hiszem, nem arra való, hogy csak 
a lapok és ívek számát szaporítsa. Azért hát tegyük közszemlére ezt a velős 
tanulságot.

«E táblázatból azt látjuk, hogy a különböző tövek megfelelő esetjelei 
közt nincs olyan nagy eltérés, mint első tekintetre látszott. Az egyes nomi
nativus vagy a megcsonkult tő, vagy maga a tő, vagy s (o-tövű neutrum- 
nál -m) esetjellel ellátott tő <s> esetjel a nőm.-ban csak him- és nőnemű 
tövekhez járul, még pedig magánhangzósokhoz (а-t kivéve) és a néma mással- 
hangzós tövekhez. A többes nominativus esetjele i, s vagy és. Az a tövek
nél is i az eredeti jel, de az ai idővel ae-vé lett. A semleges szóknál
mindenütt -a a többes nőm. jele. Az egyes accusativus jele mindenütt -m, 
a mássalhangzósoknál -em, csak a semlegeseknél nincs je l; a többes acc. 
mindenütt -s*), (csillag alatt olvasható a megjegyzés: Eredetileg n s ; az n 
kivesztével a magánhangzó megnyúlt), kivéve a semleges szókat. Az egyes 
gen.-nak háromféle ragja van : i, s, is (eredetileg azonban mindenütt is ) ; 
az a-tövűeknél az ae itt is ai-ból képződött. A több. gén. rum (erede
tileg : sum) és um. Az egyes dat. eredeti jele mindenütt i, csakhogy 
az a-tövűeknél az ai ismét ae-vé válik, az o-tövűeknél pedig az i bele
olvad az o-ba (=  ö ) ; a többes dativusjele -is és bus vagy ibus Az egyes 
abl. jele vagy a megnyujtott tőhangzó, mely mellől t. í. az abl. eredeti 
d jele lekopott (!) s helyette a tőhangzó pótló nyújtást kapott, vagy (a
mássalhangzós töveknél) e.» De már~elég az inductiv minta-tanításból!

íme ezek a «wem katonai regulák» vele járnak az inductiv-tanítással, 
mert hiába, a ki «А-t mond, annak B»-t is kell mondani. A ki inductive 
tanít, annak philologizálni kell. Az összefüggő szöveget én is elfogadom, de 
ebből az <inductiv> emberkínzásból nem kérek. És ilyen «wem katonai
szabály» még több is van Csengeri nyelvtanában. Helyes-e az ilyen eljárás?

Végül még csak egyet. — p. f. azt olvasta ki az én első czikkemből, 
mintha én könnyen akarnám venni a reáliákat. Ez határozottan tévedés! 
A mit a tanuló olvas, azt minden oldalról megvilágítva kell látnia. A régi
ségeket okvetetlenül meg kell vele ismertetni. Erre szolgálnak a többé-
kevésbbé sikerült segédkönyvek. Különösen ajánlhatom a Wodianernál meg
jelent Wagner-Horváth-ié\e könyvet, mely hasonlítlanul felülmúlja az összes 
eddig megjelent régiségtanokat. Ifjúsági könyvtárunk indítványomra 10 pél
dányt szerzett meg belőle. De jól jegyezzük meg azt is, hogy a reáliák-
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kai az a tanuló könnyű szerrel megismerkedhetik néhány hét alatt, de ha 
magát a latin nyelvet nem tanulta meg. akkor egy kis «reális» tudással 
esetleg átcsuszhatik ugyan az érettségi vizsgálaton, de a latin nyelv tanulá
sával kár volt vesződnie teljes nyolcz éven keresztül. Azt többé meg nem 
tanulja semmiféle Conversations-LexiconbóL*

(Budapest.) Dr. Pruzsinszky János.

A MATHEMATIKAI KIFEJEZÉSEK FOGALMAZÁSÁHOZ.
(Egy kis megjegyzés.)

Nem szeretném, ha okvetetlenkedéssel vádoltatnám, a miért Mendlik 
Ferencz czikkét, a melyet egyébként nagy érdeklődéssel olvastam, s a mely
nek tendentiájával teljesen egyet értek, szó nélkül nem hagyhatom.

Ő ugyanis képtelenséget lát abban, ha valaki az egyenletes mozgással 
befutott útról azt állítja, hogy az «az időnek és a sebességnek szorzatával 
egyenlő». Szerinte helyesen azt kell mondani, hogy ez az út =  az idő
egységek számának az időegység alatt befutott út szorzatával.

Igaz, hogy ez a felfogás még ma is nagy elterjedésnek örvend, de 
azért szerintem mégis téves. Ha valaki azt állítaná, hogy 3 kgnak az ára 
á 5 frt =  3 kg X  6 írt, — ez mathematikai absurdum. Ennek a mintájára a 
mathematikusok absurdumnak tartják azt is, ha a sebességet szorozni akar
juk az idővel. Csakhogy a sebesség nem mathematikai, hanem physikai 
fogalom, s ekként nem is út, a minek a mathematikusok önkényesen definiál
ják, hanem az út és idő viszonya. E szerint a sebesség mérete se nem méter,
se nem kilométer, hanem 3eeilnclum vagy ^  így és helyesen csakis így 
értelmezve, semmi absurdum nincsen benne, ha azt mondom, hogy a 
60 ~  sebességű vonat útja 3 óra alatt =  60 í 111 . 3 óra =  60 X 3 í'— . óra =óra b ora óra
180 km.

Ha csekély szavam nem elég súlyos e kérdés eldöntésére, hivatkozom 
kitűnő physikusunknak, Czógler Alajosnak, a Természettudományi Társulat 
által kiadott s eléggé nem olvasott az «Abszolút mértékegységekről» szóló 
igen becses munkájára, a mely az én álláspontomat mindenesetre iga
zolni fogja.

Még egy megjegyzést koczkáztatok az összeg értelmezésére nézve. 
És ez az, hogy igen könnyen elkerülhetjük azt a hibát, melyet Mendlik 
Ferencz megró, ha idejekorán különbséget teszünk az összeg és az összeg 
értéke között. Ezt megtéve, aligha fogják az összegezés számbeli eredményét 
összegnek tekinteni.

Ugyanez áll a többi míveletre i s ; ott is czélszerű kezdettől fogva 
különbséget tenni a szorzat és értéke, a hatvány és értéke között.

Emödi.

* A didactikai kérdés elvi fejtegetésének szívesen engedünk tért 
továbbra i s ; de a könyvkritika polémiáját ezzel szeretnek befejezettnek 
tekinteni. Szerk.
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Igazgatósági ülés 1896. november 9-én.
— Tudósítás. —

A novemberi igazgatósági ülés napirendjére folyó ügyek voltak kitűzve, 
köztük a debreczeni kör indítványa (1. Közlöny 4. sz.). Az ülésen jelen volt 
az igazgatóságnak mind a 9 tagja; idefáradt a vidéki alelnök. Rombauer 
Emil is Brassóból.

Beöthy Zsolt elnök a napirend előtt szóba hozta azt a kérdést, mely 
ez idő szerint a tanárság körében a legactualisabb: a mi anyagi ügyeinknek 
azt a tárgyalását, melyet a Közlöny megindított és folytat. Nézete az, hogy 
a szerkesztő lekötelezte az egyesületet e kérdés fölvetésével és fentartásával. 
A maga részéről köszönetét mond a szerkesztőnek, hogy a tanárság ügyét 
oly erélylvel képviseli, de különösen azért, hogy eltalálta azt a hangot, 
mely az egyesület méltóságának megfelel és a siker érdekében kívánatos, 
s a mely férfiasán erélyes, a nélkül hogy sértő volna. Csatlakozik a fel
szólaláshoz Tiber .Ágost is. a ki fölemlíti, hogy a budapesti kör legutóbbi 
ülésén tárgyalás alá került a «Nemzet» czikke és a «Közlöny» válasza s a 
körben a legmelegebb nyilatkozatokat hallatták Rajner szerkesztő mellett s 
végül köszönetét szavaztak neki azért a decens és erélyes hangért, melylyel 
a tanárság érzületét méltóan tolmácsolta. A két felszólalás, illetőleg Rajner 
szerkesztő magatartása osztatlan helyesléssel találkozott az igazgatóság min
den tagjánál.

A titkár jelentést tett az elintézett ügydarabokról, s bemutatta a 
körök jelentéseit. A budapesti kör bejelentette megalakulását és bemutatta 
ügyrendjét. Megalakult a fiumei kör is ; elnöke Fest Aladár, jegyzője Kubicsek 
Albert. A központi választmányba kijelölték már a körök képviselőiket, 
és pedig a szepesi kör Bauer Simon lőcsei áll. főreálisk. és Zimann János 
iglói ev. főgymn. tanárokat, az ungvári kör (22 tagtól) Schürger Ferenez 
alelnökét. a budapesti kör pedig (105 tagtól) Mágócsy-Dietz Sándort, Bozóky 
Endi’ét, Balog Mórt, Reif Jakabot és Pintér Kálmánt. Mindezeket az igaz
gatóság tudomásul vette.

A debreczeni kör indítványaival természetesen egyetért az igazgatóság, 
mivel azonban a három első pont olyat tartalmaz, a mit az igazgatóság 
már a múltkor elhatározott, ezúttal a 4 ik pontot, mint újat, tette még 
magáévá, a mely szerint tehát a közoktatásügyi ministeriumhoz is feliratot 
intéz. E felirat megszerkesztésével Beöthy elnök javaslatára Rajner szerkesztő 
bizatott_ meg, ki az ügyet kiváló részletességgel ismeri.

Új tagok: Molnár Gyula bártfai tanár, ajánlja Pozder Károly; Langh 
János kath. gymn. tanár és dr. Bartha Béla akad. jogtanár Debreczenben. 
mindkettőt ajánlja a debreczeni kör (Kardos Albert); Bruckner Károly 
Késmárk és Vandrák Gyula Igló, ajánlja a szepesi kör (Róth Márton); 
dr. Zoltvány Irén tanárképzőintézeti igazgató Pannonhalmán, dr. Molnár 
Szulpicz, Halmos Ákos, Ruzsicska Aurél, Danko Placzid kőszegi benczés 
tanárok, ajánlja Beöthy Zsolt.

Az egyesület üdvözölte Jónás János keresk. akad. igazgatót 25 éves 
jubilaeuma alkalmából, a ki meleghangú levélben mondott köszönetét. Az 
igazgatóság egyszersmind elhatározta, hogy Pákh Károly iglói tanárt, kinek 
40 éves tanári pályája ünnepét november hó 14-én ülik meg, üdvözölni fogja.

A pénzlárnok jelentette, hogy a f. egyesületi évre utalványozott 
1000 frt kormánysegítséget felvette. 900 forintot fizetett a nyomdának és 
visszatérítette a kirándulási alapból vett kölcsönt. A pénztár állása 362 frt 
28 kr. A tagdíjak befolyása rendes. Rombauer a pénztárnok figyelmébe mint 
egyszerűbb és könnyebb kezelési módot a Cheque-számla nyitását ajánlotta.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny XXX. 11
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Egy tanár özvegyének ügyében az igazgatóság megajánlta közben
járását.

A segélyző-alap vagyona örvendetesen gyarapodott, nevezesen az ifjú
sági monstre-hangverseny jövedelméből 148 frt 45 kr. jutott az egyesület 
segélyalapjának. Az igazgatóság köszönő iratot fog intézni a hangverseny
bizottság elnökéhez, dr. Erödi Béla tanker. kir. főigazgatóhoz. Van az alapnak 
259 frt pénztári készlete.

A főtitkár elérkezettnek látja az időt arra, hogy a választmányi ülé
sek napját megállapítsa az igazgatóság. Az első választmányi ülés deczember 
hó 29 én, kedden d. u. 3. órakor lesz, a második pedig virágvasárnap utáni 
kedden. Az első választmányi ülés tárgysorozatát a deczember elején tar
tandó igazgatósági ülés állapítja meg. Indítványok azonban már előbb is 
küldhetők be.

A főtitkár utal arra, hogy az igazgatóság és a választmány hatásköre 
a gyakorlatban sok tekintetben összeesik; az igazgatóság rendszerint feldol
gozza a teendőket és elintézi a folyó ügyeket, működéséről természetesen 
számot ád a választmánynak. Az elnök a választmány functiója körébe tar
tozó különleges teendőkre nézve azt az eszmét veti fel, hogy a választmány, 
mint az ország minden részéből összegyűlő testület, enquéte-szerűleg tárgyal
hat oly kérdéseket, melyek a tanárság egyetemét illetik, vagy a tanügyi 
közvélemény elé tartoznak, minő pl a debreczeni indítvány, a fizetés ügye 
és mások, s ilyenekben nagyobb nyomatékot adhat az egyesület föllépésének, 
mint az igazgatóság. A választmányi ülésen behatóbb eszmecserét folytat
hatni mint a közgyűlésen. így a választmányi ülések tárgyalásai az igazgató- 
sági ülések ügyroeneti intézkedései és a közgyűlés formális tárgyalásai közé 
jönnének.

Végső pont volt a szerkesztő felszólalása, a ki felszólalt, hogy a 
szerkesztőségnek nem járnak tanügyi lapjai, pedig szükség van mind hazai, 
mind külföldi folyóiratokra, azok nélkül szerkeszteni alig lehet. Négyesig a 
hazai folyóiratokra nézve cserepéldányok létesítését ajánlja a szerkesztőnek. 
Volf a maga szerkesztőségi idejének gyakorlatára hivatkozva, azt indít
ványozza, hogy szavazzon meg az igazgatóság 1Ü0 frtot a szerkesztőnek 
folyóiratokra, ezek azonban használat után az egyesület tulajdonába men
nek át. Az ülés ily értelemben határozott.

Dr. Négyesy László, főtitkár.

Az ungvári kör.
Az ungvári kir. kath. főgymnasium tanártestülete f. év október hó 25-én 

Hódoly László főigazgató elnöklete alatt tartott ülésében a testület kebelében 
eddig is fennállott Tanári Kört a folyó 1896/97-iki tanévre ismét megalakí
totta 22 taggal. Tagjai : Blanár Ödön, Dáni Ede, dr. Fibiger Sándor. Fülöp 
Árpád. Haraszthy Gyula, Hódoly László, dr. Holosnyay Irén. Heverdle 
Ferencz, Horostsák Gyula. Kovalóczy Rezső, dr. Laudon István, Mazuch 
Ede, Medreczky István, Medvigy János, Nátolya Antal, Pogány Gyula, 
Pichtér László, Poskovics Emánuel, Schürger Ferencz. Sirokai Albert, 
Vajdafy Géza és Wilcsek János.

Az elnök felkéri a kört, hogy az alapszabályoknak megfelelően válaszsza 
meg tisztviselőit. A választás eredménye : elnök Hódoly László főigazgató, 
alelnök Schürger Ferencz. titkár dr. Holosnyay Irén, pénztáros Haraszthy 
Gyula lett. Ezután az elnök bemutatja az Orsz. Tanáregyesület főtitkárától 
érkezett átiratot, melyben fölszólítja körünket, hogy az kebeléből a központi 
választmányba egy tagot küldjön. Körünk képviseltetésével egyhangúlag 
Schürger Ferencz alelnököt bízza meg. Schürger köszönettel fogadja a kör
nek megtisztelő bizalmát s Ígéri, hogy a központi választmányi üléseken
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részt fog venni s ott nemcsak az általános tanügynek, hanem körünk érde
keinek is szószólója lesz.

Erre az elnök azon biztos reményének ad kifejezést, hogy az újonnan 
megalakult kör — múltjához híven — ez évben is szorgalommal és buzga
lommal fog igyekezni megfelelni nemes feladatának. Ezzel az ülés véget ért.

Dr. Holosnyay Irén, köri jegyző.

A fiumei kör.
A fiumei kör folyó évi november 3-ikán tartotta alakuló gyűlését. 

Fest Aladár gymnasiumi igazgató üdvözli a kör tagjait az első ülés alkal
mából és örömének ad kifejezést a fölött, hogy a fiumei kör ismét meg
alakult. Örvendetes jelenségnek tekinti egy tanári körnek megalakulását 
különösen Fiúméban, hol a tanár leginkább érzi annak szükségét, hogy az 
anyaország tanárvilágával állandó összeköttetésben maradjon, hogy izolált 
helyzetében tudomást szerezzen annak minden egyes mozzanatáról és hogy 
részt vegyen annak közös munkájában.

A vidéki körök megalakítására vonatkozó szabályzat felolvasása után 
elnöklő igazgató felhívja az ülést a kör tisztikarának megválasztására. Incze 
Béni tanár indítványára a kör tagjai elnöknek egyhangúlag Fest Aladár 
gymnasiumi igazgatót, titkárnak Kubicsek Albert és pénztárosnak Angheben 
Albin gymnasiumi tanárokat választják meg.

A választás megejtetvén, az elnök azon reményének ad kifejezést, 
hogy a jelenlevő tagokon kívül még többen is fognak az imént megalakult 
kör mellé sorakozni és evvel az első ülést bezárja.

Fiume, 1896. november 6-án.
• Kubicsek Albert, a kör jegyzője.

A pozsonyi kör.
A pozsonyi kör f. hó 7-dikén tartotta meg ez iskolaévben harmadik 

rendes gyűlését. Jelen voltak Pirchala Imre elnökön kívül: Albrecht János. 
Asbóth Sándor, Belányi Tivadar, Bittera Károly, Halotti Ödön, Fiaszik 
Ágoston, Goal Mózes, Göllner Károly, Haan József, Havas Miksa, Hirsch
mann Nándor, Jónás János, Kolbai Arnold, dr. Lévay Ede, Lichtenegger 
Győző, dr. Losonczy István, Márton Jenő, Mennich Antal. Polikeit Károly, 
dr. Schönvitzky Bertalan, dr. Solymossy Sándor, Szilágyi Aladár, dr. Tolnai 
Vilmos, dr. Wagner Lajos, Weisz Károly.

A napirend előtt Pirchala Imre elnök előterjesztette dr. Négyesy 
Lászlónak az Egyesület főtitkárának átiratát Polilceit Károlynak felvételére s 
illetőleg egy tagnak kilépésére nézve, valamint bemutatta a debreczeni kör
nek az ez idei költségvetésre és a tanári fizetésekre vonatkozó átiratát. A 
két első ügy kiadatott a kör titkárának, a debreczeni kör indítványára nézve 
pedig a kör kimondotta, hogy azt dr. Wagner Lajosnak a napirendre tűzött 
hasonló irányú előadása után fogja tárgyalni.

Ezután dr. Wagner Lajos a helybeli áll. főreáliskola tanártestületének 
megbízásából *A középiskolai tanárok szolgálati éveinek beszámításáról és 
az ötödéves pótlékok ügyé*-ről tartott előadást. Több rendbeli nagyon súlyos 
sérelmet hozott fel a pozsonyi áll. főreáliskola tanárainak jelenlegi helyze
téből arra nézve, mennyire nem illik reá a tanárokra az állami tisztviselők 
fizetésének rendezését szabályozó törvény és hogy mennyi sérelem támad 
abból; végül pedig a következőket indítványozta:

Indítson a pozsonyi tanári kör az iránt mozgalmat és terjeszszen 
fel a közoktatási ministeriumhoz kérvényt, hogy az állami középiskolai

11*
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tanároknak a nem-állami tanintézeteknél töltött szolgálati éveik beszámíttas
sanak, sőt azok szerint lépjenek a megfelelő fizetési fokozatokba és a meg
felelő ötödéves pótlékok élvezetébe.

A középiskolai tanároknak a helyettes tanári minőségben töltött éveik 
is utólagosan beszámíttassanak az ötödéves pótlékba.

Az előadáshoz, kiterjeszkedve a debreczeni kör indítványára is, hozzá
szóltak Pirchala Imre, Göllner Károly. Polikeit Károly, Jónás János, Asbóth 
Sándor, dr. Lévay Ede, dr. Sehönvitzky Bertalan. Bittera Károly stb.; végül 
pedig a kör megállapodott a következő határozatban:

1. A pozsonyi kör a debreczeni körnek átiratát és indítványát minden 
részletében magáévá teszi, s foganatosítása érdekében a maga részéről minden 
kínálkozó alkalmat és rendelkezésére álló módot meg fog ragadni.

2. A kör a helybeli reáliskolában tapasztaltakból, de más jelenségek
ből kifolyólag, meg van győződve, miképen a tisztviselők fizetésének rende
zésére vonatkozó törvény nemcsak nem illik reá a tanárokra, hanem alkal
mazása napról-napra jobban látható és mélyen bántó sérelmeket tár föl, a 
melyek nemcsak az egyesekre nézve bántok, hanem középiskolai oktatás
ügyünk veszedelmét is magukban hordják.

3. A legsérelmesebbnek azonban a kör azt találja. 1. hogy a nem
állami intézetektől átvett tanárok ott szerzett ötödéves pótlékukat elveszítik, 
illetőleg szolgálati éveik az ötödéves pótlékok megszabásánál tekintetbe nem 
vétetnek; 2. hogy azok a tanárok, a kiknek a pénzügyi kormányzat hibái 
miatt -í—6, sőt 10 évnél is hosszabb ideig kellett helyettes tanári minőség
ben szolgálniok, szintén ki vannak zárva helyettesi éveik után az ötödéves 
pótlékok élvezetéből, a mellett, hogy a díjosztályokba való sorozásnál már 
amúgy is bűnhődnek oly hibákért, a melyeket nem ők követtek el.

4. Az igazgatók kivált azok, a kik hosszabb tanári szolgálat után 
lesznek igazgatókká, oly helyzetbe kerülnek az igazgatóvá való előléptetés 
által, a mely sem méltányosnak, sem igazságosnak, sem kívánatosnak nem 
mondható. Mindezeket a kör mélyen átérezve és tudatában annak, hogy 
ilyen sérelmek mindenütt előfordulnak, a bajok orvoslása czéljából felkéri 
az Egyesület igazgatóságát, hogy szólítsa fel a körök útján az egyes tanár- 
testületeket, hogy a rendelkezésükre álló hivatalos adatok alapján közöljék 
az igazgatósággal pontosan és hitelesen a fenforgó sérelmes eseteket, a nye
rendő adatok alapján aztán kövessen el mindent a fentebb vázolt legkiáltóbb 
sérelmek orvoslása érdekében. Az adatok hitele és pontos beszerzése czéljá
ból a kör szükségesnek találja kérdőlapok szétküldését a következő róva 
tokkal: 1. A tanár neve. 2. Kora. 3. Hány év óta tanít? 4. Hány évig mű
ködött felekezeti (vagy községi stb.) középiskolában? 5. Mióta van állami 
szolgálatban. 6. Mikor nyerte tanári oklevelét? 7. Hány évig volt helyettes 
tanár ? 8. Mikor nevezték ki rendes tanárnak. 9. Milyen díjosztályban és 
annak mely fokozatában van jelenleg?

E tárgyban végül azt is elhatározta a kör, hogy megkeresi városunk 
két országgyűlési képviselőjét: Szilágyi Dezsőt és Neiszidler Károlyt, nem
különben az itt tartózkodó Thaly Kálmánt, és őket a tanárság fizetése 
ügyének tarthatatlan voltáról felvilágosítva, ügyünk jóindulatú felkarolására 
rábírni fog igyekezni.

Ezúton dr. Tolnai Vilmos adta elő javaslatát, a melylyel a tanulók 
színházba járását szabályozni lehetne. A javaslat végeredményét, a mint azt 
a kör magáévá tette, teljes terjedelmében közöljük, a mivel azt hiszszük 
szolgálatot teszünk másoknak is, minthogy másutt is napirendre tűzték ezt 
a kérdést. A mi megállapodásunk végeredménye a következő:

1. Minden tanuló köteles osztályfőnökének bejelenteni, ha színházba 
akar menni.

2. A bejelentésnek az előadás napján, csakis személyesen a délelőtt 
folyamán kell megtörténnie, a kitűzött színdarab megnevezése mellett.

3. Egy bejelentés csupán egy alkalomra szól.
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4. Az osztályfő megadhatja az engedélyt, de meg is tagadhatja, ha 
akár a kitűzött színdarab nem volna a tanuló erkölcsi érzületének megfelelő, 
akár a tanuló magaviseleté vagy tanulmányi előmenetele volnának az enge
dély megadása ellen.

5. Az osztályfő egy-egy tanulónak hetenként egyszernél többször lehe
tőleg ne adjon engedélyt.

6. Kivételesen másodszor is adhat, ha a tanulót szülője vagy vala
mely felnőtt hozzátartozója viszi magával. Ilyenkor a darab megválasztásáért 
a felelősség teljesen az illető szülőt vagy hozzátartozóját terheli s a bejelentés, 
idő hijján, utólag is elfogadható.

7. A bejelentésről az osztályfő ellenőrzés czéljából rendes jegyzéket
vezet.

8. A mérsékelt árú szinházi jegyeket az intézet igazgatója, vagy 
egyik megbízott tanár kezeli, a ki azokat csupán az osztályfő aláírásával 
ellátott igazolványok ellenében adja ki, melyek egyszersmind ellenőrzésre is 
szolgálnak.

9. Megtagadhatja az osztályfő az engedély megadását, illetőleg eltilt
hatja a tanulót a színház látogatásától:

a) ha a kitűzött darab nem felelne meg a tanuló erkölcsének;
b) ha a színházlátogatás a tanulónak akár magaviseletére, akár tanul

mányi előmenetelére káros befolyást mutatna;
c) ha engedélylyel visszaélne pl. a saját személyére szóló igazolványt 

másnak adná; azt nem a bejelentett előadásra használná stb. ;
d) ha rajta érik, hogy engedély nélkül volt színházban.
10. Az eltiltás szólhat egy előadásra, de az osztályfő belátása szerint 

egy vagy több hétre, sőt a szinházi idény fél vagy egész tartamára is. 
Hosszabb eltiltás esetén erről a tanulók szülői és lakásadói is értesítendők.

11. A tanulónak a színház belső helyiségeibe járnia, a szinházi sze
mélyzettel közlekednie nem szabad.

12. Nagyobb kihágás esetén az intézetek fegyelmi szabályaiban előírt 
büntetések alkalmazhatók.

13. Ha valamely tanár, különösen az irodalom tanára, egyik-másik 
darab megnézését ajánlaná egy-egy osztályban, értesítse erről az illető 
osztályfőt is.

14. Páholyba menni középiskolai tanulónak szülők vagy felnőtt gond
viselők nélkül nem szabad.

Végül a kör elfogadta a pozsonyi játszótér részére készített és már 
ismételten átdolgozott fegyelmi szabályokat s elhatározta, hogy azokat a 
vallás- és közoktatási ministeriumnak bemutatja.

l)r. Schönvitzlcy Bertalan, a kör titkára.

I R O D A L M I  É R T E S Í T Ő .

Értekezések az 1895/96-ik évi középiskolai értesítőkben.

3. Classica philologia.
Faragó János: Az objectivilas Homerosnál és Vergiliusnál. (Pápai 

ev. ref. főgymnasium 29—62. 1)
Goldis Vazul: О prelegere practica din limba latinä in clasa VIII. 

gimnasialä. (Brassói gör. kel. román főgymnasium és alreáliskola 18—34. 1.)
Halmos Ákos: A Catilina-féle összeesküvés fejlődése. (Kőszegi kath. 

algymnasium 3—56. 1.)
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Liska János: Adatok a magyarországi latinsághoz. (Szarvasi ág. hitv. 
ev. főgymnasium 3—24. 1.)

Onitiu Virgil: Sintacsa limbeT latiné pentru clasa III. §i IV. gimn. 
de D. V. Goldis. (Brassói gör. kel. főgymnasium és alreáliskola 47—60.)

Rákóczy Géza: A római hadügy a császárok korában. (Jászberényi 
közs. főgymnasium 3—25. 1.)

Szabó József: Az ó-classikus költészet nevelő hatása. (Debreczeni ev. 
ref. főgymnasium 3 -32. 1.)

Vajda Károly: Lukianos válogatott párbeszédei. (Fehértemplomi áll. 
főgymnasium 3—101. 1.)

Vári Rezső: Bölcs Leó Császárnak «A hadi taktikáról» szóló munkája. 
(Budapesti I. kér. áll. főgymnasium 3—10. 1.)

4. Paedagogia.
Faragó Bálint: A mezőtúri ev. ref. gymnasium XVIII. századbeli 

latin nyelvű törvényei. (Mezőtúri ev. ref. főgymnasium 22—48. 1.)
Forberger László : A rajz- és kivált a szabadkézi rajztanítás a gym- 

nasiumban. (Bonyhádi ág. bitv. ev. algymnasium 3—10. 1.)
Gyöngyösy László: Az iskola és a társadalom. (Egri áll. reáliskola 

3 -49 . 1.
Jankovszky Demeter: Egy-két szó a t. szülőkhöz és helyetteseikhez. 

(Körmöczbányai áll. főreáliskola 7—21.)
Mahler Miksa: A házi nevelésről. (Erzsébetvárosi áll. algymnasium 

1—20. 1.)
Tóth Kálmán : Iskolai vizsgálatok. (Budapesti ág. hitv. ev. főgymna

sium 9—45. 1.)
Varga Mátyás: A vallásoktatás fontossága és helye a középiskolában. 

(Újvidéki kir. főgymnasium 3—13. 1.)

5. Egyebek.
Csontos József: Históriai vonatkozású érmek. (Sárospataki ev. ref. 

főgymnasium 29—50. 1.)
Eilend József: Az áramgerjesztés tüneménye és főbb kísérleti törvé

nyei. (Sárospataki ev. ref. főgymnasium 83—104. 1.)
Gecsányi Gusztáv: Hat hétig Egyptomban. (Soproni ág. hitv. főgymna

sium 5—55. 1.)
Gross Gyula: Vorträge über Italien. Befejező közlemény. (Brassói 

ág. hitv. ev. főgymnasium és alreáliskola 5—17. 1.)
Gróh István: Gömörmegye középkori falképei. (Rozsnyói kath. főgym- 

nasium 3—11. 1.)
Groze Czirják: Din Istoria literaturei románé. (Balázsfalvi gör. kath. 

főgymnasium 3—30. 1.)
Homor István: Újabb felfedezések az elektromosság terén. (Szegedi 

áll. főreáliskola 3—16. 1.)
Jármy József: Gray Johanna, a 12 napos angol királynő. (Hódmező

vásárhelyi ev. ref. főgymnasium 16—28. 1.)
Keczer Géza: Mozaik olaszországi utamból. (Szakolczai kir. algym

nasium 5—68. 1.)
Kiss Lajos: A symmetria a természetben, műalkotásokban és a 

rajzolásban. (Miskolczi ev. ref. főgymnasium 6—13. 1.)
Laudon István: Egyptomi tanulmányút. (Ungvári kir. főgymnasium 

5 -4 5 . 1.)
Lürincz Gyula • Magyarország ezer éves történetének bölcseleté. (Nagy- 

szombati kath. főgymnasium 1—48. 1.)
Mahalcsik M. T itus: Az emberi művelődés főbb irányairól. (Szilágy- 

somlyói kath. algymnasium 3 —26. 1.)
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Moravszky Ferencz: Részlet Maxime Colliquon cHistoire de la Sculp
ture grecque» ez. művének magyar fordításából. (Nyíregyházi ág. hitv. ev. 
főgymnasium 5—36. 1.)

Onitiu Virgil Memorisarea in cadrul instrucfiunií din limba romána, 
la gimnasiü. (Brassói gör. kel. román főgymnasium és alreáliskola 35—44 1.)

Popea J. : Carte de cetire pentru clasa IV. gimnasialä, realä íji pentru 
§cólete superióre de fete, de Virgil Onitiu. (Brassói gör. kel. román főgym
nasium és alreáliskola 45—46. 1.)

Badu János: Goniometrie. (Brádi gör. kel. román algymnasium 
19-31. 1.)

Bácz Lajos: A mai psychologia álláspontja. (Sárospataki ev. ref. 
főgymnasium 5—28. 1.)

Szép Bezső: Öt hét Egyptomban. (Pozsonyi ág. hitv. ev. főgym
nasium 9—58. 1.)

Zafka Simon: A Laplace-féle és a sokszorozási tétel főbb bebizonyi- 
tásai. (Rózsahegyi kath. főgymnasium 3—26. 1.)

A KÖZOKTATÁSI TANÁCS.

Az új közoktatási tanács immár teljes és most már haladéktalanul 
megkezdheti munkásságát, melyre oly életbevágó reform-kérdések várnak.

A hivatalos lap keddi számában jelent meg a tagok kinevezése. A 
A minister egyszerre kinevezte mind az ötven tagot s a névsorban tizen 
képviselik szorosan a kétfajú középiskolát: heten a gymnasiumot és hárman 
a reáliskolát. A tiz közül heten igazgatók, egy czímzetes igazgató és ketten 
tanárok.

A tiz középiskolai tagnak fele vidéki; még pedig egy kath., egy ref. 
s két állami igazgató, meg egy állami tanár.

A teljes névsor a következő :
Balogh Péter szolnoki fó'gymn. tanár. Bartoniek Géza, a budapesti 

Eötvös-collegium igazgatója, Bánóczi József budapesti izr. tanítóképzőintézeti 
igazgató, Bogyó Samu budapesti felső kereskedelmi iskolai tanár, Capesius 
István nagyszebeni ág. ev. tanítóképzőintézeti tanár, Cherven Flóris budapesti 
áll. főgymn. igazgató, Dezső Lajos sárospataki állami elemi iskolai tanító
képzőintézeti tanár, Dóczy Imre debreczeni ev. ref. collegiumi igazgató, 
dr. Dollinger Gyula budapesti egyetemi rendkívüli tanár, Fenyvessy Ferencz 
országgyűlési képviselő, Fölser István budapesti műegyetemi tanár, Fröhlich 
Izidor budapesti egyet. r. tanár, Gyulai Béla székesfővárosi községi polgári 
leányiskolái igazgató, Gyertyánffy István budapesti polgári iskolai képző
intézeti igazgató, György Aladár orsz. statist, hivatali beltag, Hegedűs Károly 
budapesti állami ipariskolai és technológiai múzeumi főigazgató, Ilosvay 
Lajos budapesti műegyetemi tanár, Inczédy Dénes zircz-cziszterczi áldozár, 
pécsi főgymn. igazgató, Кару Gyula soproni ág. ev. tanítóképzőintézeti 
igazgató, Keleti Gusztáv orsz. mintarajziskolai igazgató, Kiss Áron budapesti 
állami tanítóképzőintézeti igazgató, Komlóssy Ferencz kanonok országgyűlési 
képviselő, Kovács János budapesti állami polgári tanítóképzőintézeti tanár, 
Lánczy Gyula budapesti ny. rendes egyet, tanár, Lád Károly székesfővárosi 
községi polg. iskolai igazgató, Lipthay Sándor budapesti műegyetemi rendes 
tanár, Nagy Ernő nagyváradi jogakadémiai tanár, Névy László budapesti 
felső kereskedelmi iskolai igazgató, Novak Lajos budapesti áldozár-hittanár, 
Orbók Mór kolozsvári állami tanítónőképzőintézeti igazgató, Pál István 
erdélyi r. kath. statusi előadó-kanonok, Pásthy Károly kecskeméti elemi és 
polgári leányiskolái igazgató, Papp Géza országgyűlési képviselő, Faszlavszky 
József budapesti állami főreáliskolai igazgató, Péterfy Sándor budapesti
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nyug. tanítóképzőintézeti tanár, Popovics István, a budapesti Tökölyanum 
igazgatója, Bombauer Emil brassói áll. fó'reálisk. igazgató, Schmidt Ágoston 
budapesti kegyesrendi tanár, Schwarz Gyula budapesti egyet, nyilv. r. tanár, 
Simonyi Zsigmond budapesti egyet, nyilv. r. tanár, Srétvizer Lajos budapesti 
községi elemi iskolai igazgatótanító, Stöhr Szilárd kassai premontrei kanonok
rendi áldozár, fó'gymnasiumi igazgató, Szamosi János kolozsvári ny. rendes 
tud. egyet, tanár, Szász Károly ev. ref. püspök, Téglás Gábor dévai állami 
főreáliskolai igazgató, gróf Teleld Sándor országgyűlési képviselő, Vécsey 
Tamás budapesti tud. egyet, tanár, Volf György budapesti állami gyakorló- 
főgymnasiumi igazgató, Zichy Antal főrendiházi tag és Zoltvány Irén pannon
halmi szent-benedekrendi áldozár, tanárképzőinlézeti igazgató.

*

A középiskolai tantervek revisiója ügyében a tanács már is megkezdte 
munkásságát. Az állandó bizottság nov. 10-én dr. Beöthy Zsolt elnöklésé
vel tartott ülésében dr. Heinrich Gusztáv előadó tanácsos terjesztette elő 
jelentését és javaslatait a középiskolai tantervek revisiójáról. Erről a követ
kező értesítés jelent meg. Miután részletesen megismertette az ügy állását 
az országos közoktatásügyi tanácson kívül és belül s ez utóbbi szempontból 
méltatta az eddig folyt tárgyalások eredményét, kettős indítványt terjesztett 
elő. Indítványozta a vallás- és közoktatásügyi minister felkérését, hogy hatal
mazza fel a tanácsot arra, hogy javaslatait esetleg az 1890: X X X .  t.-cz. 
módosításával tehesse meg; indítványozza továbbá egy szakbizottság kikül
dését, a mely a tanterv revisiójának alapvető kérdéseire vonatkozólag rész
letes javaslatot dolgozzon ki. Hogy ez a bizottság a kitűzött feladat körébe 
tartozó nagyszámú jelentékeny és jelentéktelen kérdések útvesztőjében czélt és 
irányt ne téveszszen, szükségesnek látja, hogy számára azok a kérdő- 
pontok szabatosan megállapíttassanak, a melyekre az állandó bizottság első 
sorban választ kíván. Elő is terjeszti e kérdőpontokat, melyek a következők:

1. Mennyiben tartalmaznak a mai tantervek oly követeléseket, melyek 
az ifjúság túlterhelésére vezetnek és mily módon volnának e követelések, a 
középiskola czéljának veszélyeztetése nélkül alászállíthatók, eshetőleg eltávo- 
líthatók ?

2. Kétségtelen, hogy az ifjúság a nemzeti tárgyakból ez idő szerint 
részben a szerényebb igényeket sem elégíti ki. Mennyiben gyökerezik az 
eredménytelenség magában a tantervben és mily intézkedésekkel volna 
elhárítható ?

3. A rendelkezésre álló heti óraszám nem haladhatja meg az 1883: 
XXX. t.-cz. 16. §-ában megállapított maximumot, mely paed. és hygien. szem
pontból helyes. A mennyiben az 1. és 2. pontban foglalt kérdések eldöntése 
egyes új tantárgyaknak fölvételét, vagy most is kötelező tantárgyak anya
gának kibővítését megkövetelné, kérdés : hogy mely tantárgyak anyagának, 
vagy szerepének megszorításával volna a; szükséges hely és idő nyerhető.

4. A  görögpótló tanfolyam mai tanterve tarthatatlan. Kérdés: mely 
anyag lépjen és lehetőleg mily beosztással a törvényben megállapított tan
anyag helyébe ? és ha a törvény ez idő szerint nem volna megváltoztatható, 
mi módon volna annak keretében a mainál helyesebb és üdvösebb tanterv 
megállapítható?

Az állandó bizottság dr. Heinrich Gusztáv első indítványát egyhan
gúlag elfogadta s ily értelemben fölterjesztést intéz a vallás- és közoktatás- 
ügyi ministerhez, általánosságban helyesléssel fogadta a kérdőpontokat is, de 
részletes tárgyalásukba nem bocsátkozott. Erről az előadói jelentés kinyomása 
után a jövő ülésben fog dönteni.
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VEGYESEK.
Ministeri köszönet. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Vanke 

József kegyesrendi szerzetesnek és tiszteletbeli rendi kormánytanácsosnak 
azon áldozatkészségéért, melylyel a nagykárolyi kath. fögymnasium segélyző 
egyesületének 200 irtot adományozott, elismerő köszönetét nyilvánította.

Az első  választm ányi ülés deczember hó 29-én lesz. Tehát olyan idő
ben. mikor a tanítás szünetel s a vidéki választmányi tagok legkevésbbé 
lehetnek akadályozva a feljövetelben. Ezen az ülésen fogják kiegészíteni az 
igazgatóságot s tárgyalni a debreczeni kör indítványát is, melylyel foglal
kozni módjában volt minden körnek. Az igazgatóság még nem állapította 
meg a maga előterjesztéseinek programmját, de ez úton is figyelmeztetjük a 
t. tagtársakat, hogy az esetleges indítványokat három héttel előre írásban kell 
bejelenteni a főtitkárnál. Megolvasható ez különben az igazgatósági ülésről 
mai számunkban adott tudósításban is.

Jubiláló reáliskola. A  budapesti V ili . Teer. 'közs. föreáliskola f. é. 
november 18-án ünnepli negyedszázados fönnállását és az intézet vezetőjé
nek huszonötéves igazgatói jubileumát. D. e. 9 órakor Jézus szíve templo
mában hála-isteni tisztelet és zászlóavatás lesz, 10 órakor ifjúsági iskolai 
ünnepély, d. u. 6 órakor díszünnepély és este 8 órakor banket. A meghí
vókat a rendező bizottság küldi szét és banketjegyek ugyanott kaphatók.

Idők jele. A temesvári állami főreáliskolában az ábrázoló geometriai 
tanszék 1896. ápril hóban, halálozás következtében megüresedvén, az első 
pályázat teljesen meddő maradt, a második pályázatnál egy folyamodó 
jelentkezett ugyan, de más szakból lévén képesítve, tekintetbe vehető nem 
volt. E tanszék teendőit négy óradíjas tanár látja el, kik közül három nem 
kebelbeli. A nagy szünidőben áthelyezés következtében megüresedett a latin 
nyelv tanszéke is, melynek tanára a párhuzamos osztályokban is nvolcz 
rendes órát szokott adni. E tanszék is üres. Óráit_ a reáliskola és részben 
(9 latin óra) a gymnasium tanárai látják el. Érdekes volna az összes 
iskolákból összeszedni a tanszékek adatait.

M egnyugtatásul. A békési ev. ref. gymnasium kívánságára ime kész
séggel kiírjuk, hogy a «Debr. Prot. Lap» meggondolatlan közlésének ama 
szemelvénye, mely a II. és III. osztály latin dolgozatait ítéli el, nem a békési 
gymnasiumra vonatkozik. A ki az idézett lapot elolvassa, meggyőződik róla, 
mert hisz ott leplezetlenül ki vannak írva az iskolák s az is benne van, 
hogy Joó István felügyelő úr a békési gymnasiummal meg van elégedve. 
Mi csak véletlenül írtunk oda b . . . . t. mert még az idézetben sem akartunk 
egyetlen iskolát sem megnevezni. Érzésünk s meggyőződésünk tiltakozott 
ellene. Arra nem is gondoltunk, hogy valamely iskola a találgalásoktól fél
jen, mikor a ki szereti az ilyet, elolvashatja magát a debreczeni lapot.

Gyász. A Halál kegyetlen angyala megint meglátogatott. A budapesti 
tanárságnak egyik ismert rokonszenves tagját : Kriesch Mihály V. kér. áll. 
főreáliskolai tanárt ragadta el. A megboldogult csak 48 évet élt s ebből 24 
évet töltött a tanári pályán, melyet Temesvárott kezdett s két évtized óta 
itt folytatott. Életerős szervezetnek látszott, de lappangó kór emésztette, a 
mely harmadéve tört ki rajta. Azóta állapota csak egy-egy időre javult s 
mihelyt tehette, ismét megjelent az iskolában. Az a kötelességtudás, mely a 
magyar tanárság ősi erénye, nem hagyta pihenni. Pedig nagy szüksége lett 
volna rá. 0, kinek lelke frisseségét s a lélek harmóniájából eredő jó kedélyét 
nem tudta megtörni a kínos betegség sem, csak a legutóbbi időben kezdte 
emlegetni a visszavonulás nyugalmát. Ma már nyugszik örökre ! Pénteken e 
hó 13-án, délután kisértük ki a temetőbe. Koporsója fölött Bodnár Zsigmond 
mondott megilletődött hangú búcsúszót, kinn a sírnál pedig a gyászoló 
iskolának egy tanítványa.
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N É V S O R A
azon tagoknak, kik az 1896. június 15-töl november 2-ig tagdíjat fizettek.

1881/82-re: Zanbauer Ágost (még 1 frtot).
1882/83-ra és 1883/84-r e : Zanbauer Ágost.
1884/85-re : Sirokai Albert, Zanbauer Ágost.
1885/86-ra: Bogsch Albeit, Okányi Pál, Sirokai Albert (I. felét), 

Zanbauer Ágost (I. felét).
1886/87-re: Géresy Imre (II. felét), Okányi Pál.
1887/88-ra: Faludi Miksa, Géresy Imre, Héjjas Pál, Miklósy István, 

Okányi Pál, dr. Szántó Kálmán.
1888/1889-re: Dobay Sándor, Faludi Miksa, Géresy Imre, Héjjas Pál, 

Miklósy István, Nagy Sándor (még 3 frtot), Okányi Pál, Potásy János (még 
3 frtot), dr. Szántó Kálmán, Zalai Márk.

1889/90-re: Dobay Sándor, Faludi Miksa (I. felét), Géresy Imre, 
Héjjas Pál, Hoppé Lipót, Miklósy István, Nagy Sándor (II. felét), Okányi Pál, 
Potásy János, dr. Szántó Kálmán, Zalai Márk.

1890/91-re: A) B u d a p e s t i  t a g o k :  5 frtot: *Frecskay János.
R é s z l e t e t :  dr. Barna Ignácz (még 2 frtot), dr. Schmidt Márton 

(még 6 frtot).
B) V i d é k i  t a g o k :  Csomár István, Dobay Sándor, Fehérváry 

István, Géresy Imre, Héjjas Pál (3 frt 80), Hoppé Lipót, Kó'váry Tivadar, 
Kún Róbert, dr. Mahler Miksa (II. felét), Miklósy István, Okányi Pál, 
Perjéssy László (II. felét), Pintér Ede (II. felét), Potásy János, dr. Szántó 
Kálmán, dr. Szász Béla, Zalai Márk.

1891/92-re: A) B u d a p e s t i  t a g o k :  10 frtot: Frecskay János.
R é s z l e t e t :  dr. Barna Ignácz 3 frtot.
B) V i d é k i  t a g o k :  Csomár István, Dobay Sándor, Fehérváry 

István, Géresy Imre. Hoppé Lipót. Kőváry Tivadar, Kún Róbert, Laczkó 
Károly, dr. Mahler Miksa (3-50), Miklósy István, Perjéssy László. Potásy 
János, dr. Schmidt Márton, dr. Szántó Kálmán (I frtot), dr. Szász Béla, 
Szentimrey Tamás (II. felél), Zalai Márk.

R é s z l e t e t :  Koós Gábor 1 frtot.
1892/93-ra: A) B u d a p e s t i  t a g o k :  10 frtot: Frecskay János.
B) V i d é k i  t a g o k :  Csomár István, Dobay Sándor, Fehérváry 

István. Géresy Imre, Herr Ödön, Hoppé Lipót. Kó'váry Tivadar, Kún Róbert, 
Laczkó Károly (I felét), Miklósy István, Perjéssy László. Potásy János, 
dr. Schmidt Márton, dr. Szász Béla, Szentimrey Tamás, dr. Széchy Károly, 
Zalai Márk.

1893/94-re: A) B u d a p e s t i  t a g o k :  5 frtot: Frecskay János, 
*01áh Gyula.

R é s z l e t e t :  Koós Gábor (2 frtot), dr. Schmidt Attila (0'75).
B) V i d é k i  t a g o k :  Csomár István, Dobay Sándor, Fehérváry 

István. Géresy Imre. Herr Ödön, Hoppé Lipót, Kőváry Tivadar. Kún Róbert, 
Melegh Gyula (II. felét). Miklósy István, Perjéssy László, Potásy János, 
dr. Schmidt Márton, dr. Szász Béla, dr. Széchy Károly, Zalai Márk.

1894/95-re: A) B u d a p e s t i  t a g o k :  5 frtot: *dr. Gyomlay Gyula, 
Schön Dávid.

R é s z l e t e t :  dr Schmidt Attila (0 25).

=  II. felét.
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В ) V i d é k i  t a g o k :  Csomár István, Dobay Sándor, Fehérváry 
István. Géresy Imre, Herr Ödön, Hoppé Lipót, Kőváry Tivadar. Kún Róbert, 
Mazuch Ede (2 frtot), Melegh Gyula (I. felét), Miklósy István, Molnár János, 
Perjéssy László, Potásy János, dr. Schmidt Márton, dr. Szász Béla, Szecsődy 
József, dr. Széchy Károly, Vékony Antal (még 1 frtot), Zalai Márk.

1895/96-ra : dr. Balassa József (még 1 frtot). Báthori József, dr. Веке 
Manó, Bermüller Ferencz. Bogyó Samu, Búza János, Csomár István, Dietz 
Lajos, Dobay Sándor, Fehérváry István, Géresy Imre (I. felét), Herr Ödön, 
Holosnyai Irén, Hoppé Lipót, Kiss Lajos (Miskoícz), Kőváry Tivadar, Krécsy 
Béla (még 1 frtot), Kún Róbert, dr. Mika Sándor, Miklósy István. Nyers 
Károly, Perjéssy László, Potásy János, Rettegi Géza. dr. Schmidt 'Márton, 
dr. Szász Béla, Szecsődy József, dr. Széchy Károly, Takács Gyula, Vékony 
Antal, Zalai Márk.

1896/97-re: dr. Boros Gábor, Boros Rudolf, Bódiss Jusztin, Kardos 
Károly, dr. Kovács Gábor, Marikovszky Menyhért, dr. Németh Antal. Posch 
Árpád, Széky István, Takács Gyula, Tholt Pál, dr. Tóth Sándor, Uferbach 
Jenó', dr. Vikol János.

E l ő f i z e t t e k :
1895/96-ra: nagyró'czei fels. kereskedelmi iskola.
1896/97-re : baróthi áll. polg. iskola, békéscsabai ág. ev. gymnasium, 

budapesti VI. kér. áll. főreáliskola, eperjesi ág. ev. főgymnasium, kassai kir. 
gépészeti középipariskola, lévai kegyesr. főgymnasium.

1897/98-ra : keszthelyi kath. főgymnasium, tatai gymnasium.
Budapest, 1896. november 2-án.

M ü lle r  J ó zse f , egyesületi pénztáros.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

A tagdíjat Müller József pénztárnok úrhoz kell küldeni, az V. kér. 
Markó-utczai állami főreáliskolába.

A kiadóhivatal szintén ott van, a mint az Közlönyünk czímlapján is 
olvasható. Oda tartozik, minden, a mi a lap küldésére, előfizetésre sat. 
vonatkozik.

A főtitkár dr. Négyesy László, lakik Rottenbiller-utcza 42. sz. alatt, 
hozzá tartoznak az egyesület hivatalos ügyei.

A szerkesztő  nagyon kéri a tisztelt tagtársakat, hogy hozzá csak a 
lap szellemi részét illető értesítéseket s a közlendőket szíveskedjenek küldeni. 
A gyors elintézés érdekében van erre szükség.

Tartalom : Tanári succrescentia a franczia nyelvre. Kálmán Miksálól. — 
Remény és csüggedés közt. Salamin Leótól. — Kinek van igaza ? — 
Az inductiv nyelvtanításról. Dr. Pruzsinszky Jánostól — A mathematikai 
kifejezések fogalmazásához. Kmödi-iől. — Egyesületi élet. — Irodalmi 
értesítő. — A Közoktatási Tanács. — Vegyesek. — Névsora azon tagok
nak, kik az 1896. június 15-től november 2-ig tagdíjat fizettek. Müller 
Józseftől. — Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések.
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P á ly á z a t .
A budapesti ág. h. ev. fögymnasiumban a magyar és német nyelv s 

irodalom tanszékére pályázat hirdettetik. A tanszék javadalma, ha segéd
tanárral töltetik be, 800 (nyolczszáz) forint fizetés és 180 (száznyolczvan) forint 
lakáspénz ; ha pedig rendes tanárral töltetik be, 1200 (ezerkétszáz) forint 
fizetés, 400 (négyszáz) forint lakbér és ez idő szerint 50 (ötven) forint ötöd
éves pótlék. Más középiskolában töltött rendes tanári évek az ötödéves 
pótlékba beszámíttatnak; az államsegély rendezése s ezzel az állami fizetési 
fokozatok és korpótlék behozatala legközelebbre várható.

Protestáns folyamodók kérvényeiket életkorukról, képesítésükről, eddigi 
hivataloskodásukról tanúskodó okiratokkal felszerelve, f. évi deczember hó 5-ig 
a főgymnasium igazgatójához (Deák-tér) küldjék be.

A megválasztott tanár 1897. évi február 1-én köteles hivatalba lépni.
Budapest, 1896. november 10-én.

Góbi Imre s. k. Dr. Wagner Géza s. k.
igazgató. első isk. felügyelő.

A középiskolák t. Igazgatóit és Könyvtárnokait
bátorkodom figyelmeztetni, hogy könyvkereskedésem  szives meg
bízásokat minden bárki által és bárhol hirdetett m agyar 
vagy német, franczia, angol stb. — leszállított árú  
müvekre is — a lehető legn agyobb  e n g e d m é n y n y e l  
t e l j e s í t ,  többnyire olcsóbban m int az Antiquáriusok, 
és mindent elkövet, hogy bizalmukat és megelégedé
süket kiérdemelje. —  Már eddig is igen számos budapesti 
és vidéki tanári, ifjúsági könyvtár , önképző-kör stb. 
állandó összeköttetésben áll velem  és a legfigyelmesebb és 
leg jutányosabb kiszolgáltatásban részesül.

A megrendelendő' könyvek czélszern és olcsó bekötte- 
tését elvállalom; szinte szívesen küldök mindennemű  és 
minden nyelvű könyvjegyzékeket bérmentve ingyen, és 
választás, vagy megtekintés czéljából újabb műveket.

Saját kiadásaim, a melyek túlnyomó része a n. m. Ministerium 
jegyzékében a tanári könyvtáraknak  és a Szemák-féle jegy
zékben az ifjúsági könyvtáraknak  beszerzésre több példány
ban is ajánltatott, a lehető legnagyobb engedmény nyel szál
líttatnak. Azoknak legújabb képes millenniumi jegyzéke, mely 
számos leszállított árú ajánlott müveket is tartalmaz, 
szinte készséggel rendelkezésre áll.

Ráth Mór
Budapest, a Haas-palotában.

H0RNYANSZKY VIKTOR BUDAPEST.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

TI. kér. Aradi-utcza 58. szám. R a j l i e r  F e r e i lC Z .  T. kér. állami főreálisbola.

A KÖZÉPISKOLA TANULMÁNYI RENDJE.

[Dr Kármán Mór előadása a congressmen.)

Igen tisztelt szakosztály! Legelőbb is hálás köszönetét mondok 
az előkészítő bizottságnak a megtisztelő bizalomért, hogy a középiskola 
legfontosabb kérdése tárgyalásánál a bevezető előadói tisztet reám 
bízta; talán szabad ebben némi helyeslését is látni annak a paeda- 
gogiai felfogásnak, a mely az utolsó két évtizedben középiskoláinkban 
érvényesült. Most a millenniumi ünnepek bőséges alkalmat nyújtottak 
minden téren a múlt és jelen összevetésére, s maguk a tanügyi férfiak 
is felhasználták az alkalmat, hogy visszapillantsanak oktatásügyünk 
múltjára; talán nem szerénytelenség részünkről, a mai nemzedék 
részéről, ha e visszapillantás nemcsak megnyugvással, de némi önérzettel 
is tölheti el. Egy tekintetben kétségtelen, szembeötlő ugyanis a 
haladás, mert soha Magyarországban a középiskola ügye annyira egy
séges nem volt, mint jelenben ; köszönhetjük ezt egyrészt a törvényes 
intézkedéseknek, de másrészt annak is, hogy törekedtünk a tanul
mányi ügyek rendezésében is megfelelni annak a kötelességnek, melyet 
reánk hazánk jelenlegi állapota, műveltségi viszonyai róttak.

A múlt időkre nézve elég azt a tényállást kiemelnünk, hogy 
minden előbbi kísérletek Magyarország középiskolai ügyének szerve
zésére — bármilyen nagy lehetett is az érdemük a hazai oktatásügy 
szempontjából a maguk korában, mégis —  mindig elmaradtak volt attól, 
a mit Európában abban az időben a közoktatás terén, a középiskola 
szervezése körül a műveltebb népek nemcsak czélul tűztek ki maguk 
elé, hanem el is értek.

E tekintetben csak a két actiót kell figyelembe venni. Nem 
kívánom bírálat tárgyává tenni egyiket sem. El kell ismernünk, hogy 
a hazai állapotokhoz képest nemcsak conceptiójuk, hanem részleteik
ben, vagy a kivitel tekintetében is nagy haladást tanúsítottak; de abból 
a szempontból ítélve, hogy megfeleltek-e azoknak a műveltségi követel
ményeknek, melyek akkor szerte hangzottak Európában, sőt visszhangra 
találtak hazánkban i s : azt kell mondanunk, hogy a jogos igényeknek

12Orsz. Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny. XXX.
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mögötte maradtak. A mi mai szervezetünk e tekintetből megállja a 
p róbát; középiskolai ügyünk egy hatalmas lépéssel valóban olyan képet 
nyert, hogy úgy tendentiáiban mint a részletek megállapításában mellé 
sorakozhatik mindazok mellé, a miket most Európaszerte a középiskolai 
ügyek terén kívánatosnak tartanak és megvalósítani törekednek.

Mindez azonban nem a tanterv érdeme, hanem érdeme ez a 
nemzeti művelődés haladásának. A tanterv nem tett egyebet, mint hogy 
értékesítette és iparkodott érvényt szerezni mindannak, a mi az utolsó 
században a nemzeti műveltség terén, különösen politikai életének ki
fejtésében, de még inkább irodalmában létesült. Bele vitte az isko
lába, vagy iparkodott belevinni azt, a mit a nemzeti szellem teremtett 
és e tekintetben kötelességét teljesítette.

Az a meggyőződésem t. Uraim, hogy elérkezett az az idő, hogy 
bizonyos megállapodottság kapjon helyet középiskoláink fejlesztésé
ben ; s ez a meggyőződés — örömmel constatálhatjuk — kifejezést 
is lelt mindazokban a jelentésekben, melyek újabb időben iskolaügyünk 
múltját is tekintve, a jelen állapotokat rajzolják.

Ma mar csak az lehet a feladatunk, hogy a mi czélul van k i
tűzve tanulmányi rendünkben, utasításainkban, hogy azok megvalósítá
sához az alkalmas eszközöket is megteremtsük, a melyeknek még 
hiányában vagyunk, nem pedig hogy felbolygatva ezt a rendet, mely 
általános érvényt tudott magának kivívni, megint kezdjünk építeni ott, 
a hol a sok kezdés, kísérletezés már annyit ártott.

Előadásomnak tulajdonképen az a czélja tehát, hogy ezen meg
győződésemet igazoljam s kimutassam, hogy mindazok a paedagogiai 
elvek, a melyek tekintetbe vehetők művelődésünk jelen állapotában, 
a tudomány mai felfogása szerint már kifejezést nyertek tanterveinkben 
s csupán csak az van hátra, hogy pontos utánjárással, a kormánynak 
igen figyelmes részvételével, de még inkább a tanároknak lelkiismeretes 
munkásságával —  nem az iskolai munkásságot értem, hanem tevékeny
ségét a segédeszközök előteremtésében — azon elvek megvalósítását 
lehetővé tegyük. Ily értelemben szól első tételem : Középiskoláink fenn
álló tanrendje csupán tudatos továbbfejlesztést kíván , korántsem át
alakítást.

Mi tulajdonképen most Európaszerte —  de különösen a mi 
viszonyaink között, melyeket nem szabad szem elől tévesztenünk —  
a középiskola hivatása? Sokan az általános műveltség kifejtését tartják 
feladatának.

Én úgy tekintem a középiskolát, mint a közműveltség szolgála
tában álló intézményt. A kifejezések különbsége között elvi különbség 
rejlik. A kik általános műveltségről szólották, azok alatta rendszerént 
nem értettek mást, mint bizonyos szellemi erők, képességek kifejtését, 
a gondolkodás és érzelem bizonyos alakja előteremtését. Iparkodtak 
azután kimutatni, a mi könnyen volt kimutatható, hogy azok a hagyo
mányos tárgyak is, a melyek egész más szempontból kaptak helyet az
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iskolában, vagy oly tárgyak, melyekről a mai kor szükséglete szerint 
kívánatosnak tartattak, hogy helyet nyerjenek benne, mind egyaránt 
alkalmasak a lelki képességek, erők kifejtésére. Mikor mi a köz
művelődést tűzzük ki czélul, akkor azon állásponttal szemben nagy 
súlyt fektetünk arra, hogy csak az, a mi tartalmilag nemes, becses 
és mindaz, a mi első sorban kell, hogy éljen a nemzet tudatában, az 
foglaljon helyet a középiskolában és a középiskola ezen kincsünknek 
legyen őrzője és ne hagyja el egyikét sem ezen értékes hagyomá
nyainknak.

Nem hiszszük. hogy a középiskola megfelel feladatának akkor, 
hogyha csupán eszes, gondolkodni képes, tanulni kész embereket nevel, 
hanem azt kívánjuk, hogy lelkűk megteljék helyes gondolatokkal már 
a középiskola folyamán, megteljék nemes érzelmekkel, szóval fontosnak 
tartjuk, hogy a müveit ember necsak képes legyen —  mint mondani 
szokták — gondolkodni, hanem tudja azt is, hogy gondolatait mire 
érdemes fordítani és követeljük, hogy a gondolatok, a melyekkel el 
kell telnie, első sorban olyanok legyenek, a minők már megállapodtak, 
élő tényezők nemzetünk köztudatában, vagy a mikről meg lehet 
állapítani, hogy helyet kell foglalniok benne.

Egyáltalában, ha az iskola tananyagát elvi szempontokból tagolni 
és méltatni kívánjuk, akkor három sajátságos elemet kell megkülön
böztetni benne. Vagy ismereteket közlünk, növendékünk tapasztalatát, 
érdekkörét bővítjük; vagy ügyességeket fejlesztünk; vagy bizonyos 
általános fogalmakat, elméleteket fejtegetünk. Hosszabb taglalás helyett 
talán legjobban felvilágosítom a három elemet azzal, ha magára, nem 
csupán a mi iskolánk történetében, hanem egyáltalában a nevelés 
történetében mutatkozó némely jelenségre rámutatok.

Nincs érdekesebb tanulságosabb látvány, mint tekintetbe venni 
pl. az ókor művelődésének fejlődését és megfigyelni azt, hogy az a 
tartalmas nagy műveltség, melyet kénytelen mindenki elismerni Athen 
fénykorában, hogyan sorvad lassanként, hogy veszti el a tartalmát, 
nemes érdekeinek tárgyát, hegy lesz később csak virtuozitásra törekvő 
műveltség, végtére hogy sorvad még jobban össze azon silány com- 
pendiumokra, a melyeket a trivium, és quadrivium compendiumai 
alakjában átvett a középkor. És ép oly tanulságos viszont, miként 
módosul az iskola tananyaga visszafelé az európai műveltség haladá
sában A száraz compendium-tanulmány helyébe, melyen századokig 
rágódott az európai emberiség, a renaissance ismét az egyéni virtuozi
tást teszi a műveltség kritérium ává; abban látja az iskola feladatát, 
hogy bizonyos ügyességeket kifejtsen.

Majd pedig mikor az újabb kor népei maguk is tartalmas mű
veltségre tesznek szert, különösen akkor ébred fel bennük az a paeda- 
gogiai törekvés, a mely csak korunkban nyilvánul élénkebben, hogy ennek 
a tartalomnak biztosítására nincs alkalmasabb tér, mint épen az iskola 
és az iskolának így ju t feladatául, hogy annak a mit a nemzet terem-
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tett, állandóságot biztosítson azzal, hogy átplántálja a jövendő nem
zedék leikébe.

Ez a történeti háttér, úgy hiszem, kellő világításba helyezi 
második tételem követeléseit, hogy főképen mily irányban fejlesztendő 
középoktatásunk tanulmányi rendje: „A közműveltségnek állván szol
gálatában,, nem a szakszerű készültségnek, a középiskola első sorban 
a műveltség ta rta lm i elemeire köteles súlyt helyezni: az irodalom 
széles körű ismertetésére, a társadalmi és gazdasági élet sokágú fel
adatainak méltatására, m ásodsorban áll mindennemű készség és 
ügyesség megszerzése és csak végül, épen múlhatatlan elemeiben, az 
elm életi tájékozódás. E szempontok érvényesültek már némiképen 
fennálló tantervűnkben is, de gyakorlatban a szükséges segédeszközök 
híjában, mily távol állunk teljes érvényesítésöktől. Mindnyájan érez
zük, hogy a nyelvtanítás terén ma már irodalmat kell tanítunk s nem
csak irodalmi elméletet; nemes gondolkodást kell ápolni az ifjú lélek
ben és nemcsak bizonyos szóbeli készültséget és ügyességet. Tantervűnk 
követelései közül ennek a hatása leginkább látszik, mert a magyar 
irodalomtörténeti tanulmány terén annak munkásai segítették az 
iskolát és teremtettek számára megfelelő eszközöket. De mennyi még 
itt is a tennivaló ?! Mily kincsek rejlenek még irodalmunkban, melyek 
tulajdonkép felhasználatlanul vannak. Csak tán az alsóbb osztályok 
rendelkeznek az eszközökkel, a felsőbb osztályok nagyobbára nélkülözik 
a legszükségesebbet is. Ki fogja számukra megszerkeszteni azt a szónoki 
gyűjteményt, a mely a gyermek lelke elé oda fogja állítani a nemzeti 
szónoklat valóságos remekeit, szeme elé fogja állítani ifjúságunknak 
harczainkat a magyar nyelv joga érdekében, vagy a szabadság, szólás- 
szabadság, vallás-szabadság körül folyt küzdelmeinket és végtére azokat 
a harczokat, melyek megteremtették az új magyar modern államot. 
Az erkölcsi irodalom (van ilyen is irodalmunk múltjában, bár igenis 
el van hanyagolva manap) még szintén hiányzik az iskola eszközei 
között. Mikor oly erkölcsi írója van egy népnek, mint Széchenyi 
István, kinek minden munkásságában erős erkölcsi felbuzdulás, tisztult 
nemes meggyőződés rejlik s ezt használatlanul hagyja ifjúsága nevelé
sében, akkor az az iskola nem felelt meg feladatának. Történettudó
sainknak is segíteni kellene az iskolát abban, hogy a történelem tanítása 
ne legyen pusztán az események felsorolása, hanem valóban megismer
tessen a nemzeti intézményekkel, társadalmi állapotokkal, megértessse 
az ifjúsággal a társas élet erkölcsi nagy eszméit és azokat a válságo
kat, melyeken egyáltalában keresztülment köz- és magánéletünk. Még a 
természettudományok tanításának is ebben az irányban kell átalakulnia 
tökéletesen. Nem a mathematikai formális műveltség az, a mi a nemzeti 
élet számára rendkívül fontos, erre szükségük lehet azoknak, a kik 
mathematikusok lesznek ; sem a physikai gondolkodásnak előkészítése 
az, a mi az iskola feladata: hanem egyrészt magának a természet 
lényeinek igaz ismeretét kell ezeknek a tárgyaknak feladatukul tekin-
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teni és a mathematikát csak eszköznek, hogy a természeti szemlélet 
és felfogás biztosabb, határozottabb legyen, másrészt felvilágosítani kell 
azt az igazi nagy munkát, mikép hódította meg az ember a termé
szetet, mikor és hogyan lett a természet ura. Yalóban, a mathematika 
és physika nagy mesterei erkölcsi buzgalommal mindenha a természet 
feletti uralmát akarták emelni az embernek akkor, mikor tételeiket 
felállították, s nem tekintették soha feladatukat formalistikus scholas- 
tikus játéknak.

(Folytatása következik.)

TISZTÁZZUK A HELYZETET!

(A €Nemzet» november 15-iki czikkére.)

A feleselgetés nem méltó sem a „N em zetihez, melynek politikai 
állása ism eretes; sem hozzánk, kik egy országos testületnek vagyunk 
orgánuma; de talán még kevésbbé az ügyhöz, mely vitánknak tárgya.

Azért ne várja tőlem senki, hogy én a „Nemzet“ írójának 
vitatkozó modorát kövessem. Nem hirdetem czikkeimnek azt a hatását, 
a mely nincs; érv hiányában, puszta polemikus hatások kedvéért nem 
beszélek egyébről, mint a mit hírlapírói ellenfelem m ond; nem szakí
tok ki czikkeiből egyes m ondatokat; még kevésbbé akarok gyanúsítani. 
De talán mindezeknél is kevésbbé tudnám követni azt a taktikát, 
hogy úgy tüntessem föl magamat, mintha nem tudnám a valóságnak 
olyan tényeit, a melyeket tudnom kell.

Hangom élessé sem válhatik soha. Nem a magam ügyét védem, 
azért érzékeny sem vagyok. Tudom és érezem, hogy a sajtó terén a 
legideálisabb köztársaságban vagyunk, a hol mindenkinek szava csak 
annyit nyom, a mennyi benne az igazság s hogy ezen a téren hiú 
törekvés a hangban akarni éreztetni a fölényt.

Nem is akarok én polémiát írni, a mint ezt közönségesen írni 
szokás, a hol legfőbb czél, hogy akárhogyan is, egy pár vágást mér
jünk az ellenfélre.

Másfajta küzdelemre hívom én a „Nemzet“ czikkezőjét.
Tisztázzuk a helyzetet, öntsünk tiszta bort a pohárba. Meg

győzni egymást s használni vele az ügynek, csak így lehet.
Baj, hogy ketten kétfelé írunk, mikor a két lap olvasóközönsége 

nem ugyanaz. Én megpróbáltam a múltkor segíteni a bajon, de egy
oldalúig  nem nyomathatom le mindannyiszor a „Nemzet“ czikkét; 
különösen akkor nem, ha ő elég gyönge, hogy maga mellett érvül 
akarja föltüntetni az én loyalis eljárásomat. Ajánlok ellenfelemnek 
mást. Az ügy érdekében szívesen megnyitom előtte a „Közlöny“-t; 
avagy érvényesítse befolyását ő, hogy a „Nemzet“ fogadja el azt az 
utat, a melyre én múltkor ráléptem.
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E mellett aztán csak arra lesz szükség, —  a mi végtére sem 
lehetetlen, ugyebár? —  hogy mindketten szigorúan megtartsuk a 
tárgyilagosságnak nyugodt hangját. Vitánk akkor bizony nem lesz 
„szélmalomharcz“ s hogy ne legyen, kívánja nemde ő is ? Hisz külön
ben miért írna? Nem hinném, hogy a hatalomnak szüksége volna a 
Don Quixotte okkal szemben az ő védelmére.

Egyébaránt a t. czikkező úr nagy tévedésben van úgy a mi 
álláspontunkat illetőleg, mint egyes érveinket illetőleg is.

Mi nem úgy fogjuk fel a kérdést, mintha az tisztán csak egyes 
tanároknak anyagi érdeke volna. Kimondtuk régen és előre, hogy ha 
csupán csak arról volna szó, hogy néhány tanár megkapja azt a kis 
fizetéstöbbletet, melyet maga a czikkező is tiszteletreméltó őszinteség
gel „csekélységnek“ mondott a múltkor, —  akkor nem tartanók 
érdemesnek és eléggé önérzetesnek a tanárság mozgalmait.

De itt a tanári állás prestigének s színvonalának megmentésé
ről, a sűlyedő tanári közszellem ébresztéséről van szó. Nem látunk 
túlsötéten, sem pedig az eszközök megítélésében nem vágjunk naivak. 
Nem annak a minimális pénzértéknek — a mi az egyesekre ju t — 
tulajdonítunk mi olyan varázserőt, hogy egy nagy veszedelmet hárít
hasson e l : de az elismerésnek abban a tényében, abban az elvben, 
melyet a fokozatos javítás jelentene, látnok mi egyik alkalmas eszközt 
arra, hogy a tanárság bizalma s munkakedve újra éledjen egyrészt, —  
és hogy a pályaválasztók ifjú  seregének a javából is többen lépjenek 
a mi erőtlenedö nyomdokainkba másrészt. Hisz a döntő választásnál 
nemcsak a pálya elejét, inkább a végét szokás nézni. A pálya eszményi 
szépsége a mai kor gyermekei közül csak kevésre elég csáberő.

Legyünk tisztában vele, hogy a magyar középiskolai tanárságot 
ma kétféle válság fenyegeti. Egy belső és egy külső. A kívülről jövő 
a tanárhiány, melyet láthat s megítélhet ország-világ s melyet orvo
solni is próbálnak, de nem elég gyors sikerrel; a belső válság pedig 
az a forrongó elkeseredés és közöny, a melyet csak az lát igazán, a 
ki benne él az áramlatban s a melynek létezését a „Nemzet“ czikke- 
zőjének haragos szava csak tagadhatja, de —  sajna —  el nem 
törölheti. Mikor mi ezt a szomorú diagnosist, mely szivünkig ér, ki
mondottuk, akkor súlyos vádat is emeltünk a tanárság ellen a maga 
lapjában — s ime a tanárság nem zudult föl ellenünk, sőt inkább 
mellénk állott, mikor lapunkat támadták.

De csalódik a t. czikkező úr abban is, ha azt hiszi, hogy 
múltkori válaszunkban a „parlamenti Ígéret“ alatt gróf Csáky Albin
nak emlékezetes nyilatkozatára czéloztunk volna. Mi sokkal közelebb 
eső Ígéretet értettünk alatta.

Magának a mostani ministernek, dr. Wlassics Gyulának azt a 
nyilatkozatát, melyet az idei budgetvita folyamán, február 8-án tett 
s melyet már lapunk 3-ik számában idézett volt egyik munkatársunk. 
A minister ebben a nyilatkozatában nemcsak azt ismerte el, hogy
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mostani beosztásunk méltánytalan és tarthatatlan, hanem határozottan 
meg is ígérte, hogy már az 1897-iki költségvetésben javít rajta.

Ez a nyilatkozat csak megszilárdította volt azt a bizalmat, 
melyet a tanárság érzett és érez még ma is Wlassics Gyula minister- 
nek azóta is többször nyilvánított őszinte jóakarata iránt, —  de a 
tények meg kellett, hogy győzzék a tanárságot arról is, hogy még az 
ő nagy súlya sem elég a fiscalitási szempont zsarnoki uralmával 
szemben. Mi tudjuk, hogy Wlassics Gyula nem az az ember, a ki 
cserben hagyja azt az ügyet, melyet igazságosnak ítélt és vallott a 
nyilvánosság előtt is. Mi hiszszük, hogy neki keserű küzdelmébe 
kerülhetett elfogadni ezt a budgetet. S ha a dolog így van, ne legyen 
szabad megmondanunk, hogy igenis a pénzügyi szempont ridegségét 
károsnak tartjuk a nemzeti cultura egyik jelentős forrására: a közép
iskolára ? Hát mióta nevezik Magyarországon „a pénzügyministerrel 
való szembeszállás“-nak azt, ha kimondjuk, hogy az államélet egy 
fontos factorára meg kell lennie a pénznek, a fedezetnek ?

Ám a czikkező belekeverte a vitába gr. Gsáky Albinnak 1893-iki 
ígéretét is, a melyről mi nem is beszéltünk. Csakhogy ezt is tévesen 
idézi. Olvassa el az országgyűlési Naplót s meg fog győződni, hogy 
gróf Gsáky nem csak tíz év utánra te tt Ígéretet, hanem fokozatos 
javulást tíz év alatt. Arra pedig fölöslegeién akar bennünket meg
tanítani, hogy az előző minister Ígérete nem köti az utódot. Mi sem 
vitatjuk, hogy forma szerint kötné, hisz ilyen ereje csupán annak 
van, a mit beleírtak magába a törvénybe; ámde azt nem fogadjuk el, 
hogy az olyan körülmények közt te tt ígéretnek semmi moralis ereje 
ne volna s a míg magától nem halljuk, nem hiszszük el senkinek, 
hogy Wiassí'cs Gyula ministernek ugyanaz volna a felfogása ebben a 
dologban, melyet a czikkező maga is oly óvatosan stilizál!

Az Ígéreteknek kapcsolatáról s körülményeiről egyébaránt még 
akkor lesz szó lapunkban, mikor az egész kérdés historikumát fogjuk 
összeállítani s magunk helyett a tényeket beszéltetjük majd. Módját 
ejtjük továbbá egy kis statistikának is, a mely kézzelfoghatólag czáfolja 
meg czikkezőnek amaz állítását, hogy más tisztviselői ágazatok ép 
oly távol állanak a törvény végrehajtásának megkezdésétől s hogy mi 
a tanárságnak elsőbbséget követelünk.

Most csak egyetlen hamis érvére akarunk még reflectálni, a 
melynek gyöngéje olyan nyilvánvaló, hogy igazán csodáljuk, miképen 
írhatta be a czikkébe s hogyan határozhatta el m agát: egyrészt arra, 
hogy ridegen szemünkbe vágja a kategorikus „nem igaz“ at, mikor 
tudja, hogy mi a törvény szavait idézhetjük magunk mellett; s más
részt arra, hogy meggyanúsítson.

Mi azt mondtuk, hogy középiskolai tanár nincs, nem volt s nem 
lehet a X. és XI. osztályban. Erre mondja a czikkező, hogy nem 
igaz. íme válaszul az 1893. évi IY. t.-cz. 3. §-ának b) pontjából a 
következő rész:
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«.................a IX . fizetési osztályba tartozó gymnasiumi, reáliskolai,
felsőbb leányiskolái, tanító- és tanítónöképzö-intézeti tanári állások, a melyek 
csak ezeknek a fizetési osztályoknak két maqasabb fizetési fokozatába soro
landók. »

Tehát még a IX. fizetési osztály legalsó fokozatába sem lehet 
középiskolai tanárt kinevezni. Tiltja a törvény.

Czikkező azt mondja, ott vannak a tornatanítók és vagy 10 rajz
tanár, aztán osztálygőgnek mondja, hogy szerinte „ezeket nem tekintem 
collegáknak“ .

Hát komoly beszéd ez ?
Az én hibám-e, hogy a tornatanítók a mai szervezetben sem 

képesítés, sem állás tekintetében nem középiskolai tanárok ? Hogy 
minek is tekintik őket hivatalosan, — azt talán maguk sem tudják 
e jobb sorsra érdemes férfiak. De a czikkező téved, ha azt hiszi, 
hogy akár ők, akár én meg vagyunk elégedve helyzetükkel. S téved 
abban is, hogy rajok nézve ne csak papiron volna végrehajtva a tör
vény. Hiszen 53 középiskolára 14 tornatanító-állás van a budgetben 
arányosan fölvéve a X. osztály fokozataiban.

Rajztanár pedig a budgetben nem szerepel a X. osztályban. 
Nem is lehet máshol, csak államsegélyes felekezeti iskolákban, a mire 
az 1893. évi IY. t.-cz. nem is terjed ki. Ezek igenis valóságos 
középiskolai tanárok, de csakúgy nem állanak a törvény védelme 
alatt, mint az állami helyettes tanárok. Igazán nem tudom, de azt 
hiszem, ép úgy nem tesznek esküt sem, mint a helyettes tanárok.

Ezzel be is fejezem a választ. Azzal a nyugodt tudattal teszem 
le a tollat, hogy a „Nemzet“ czikkezőjének kár sajnálkozással szomo- 
rítania magát, az én felszólalásaim nem tehetnek kárt sem a tanárok
nak, sem az ügynek, mert a ki tisztázni segít a helyzetet, az csak 
jó  szolgálatot tesz.

A  „Frustra“ írója.

MODERN PHILOLOGUSOK KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJA.

Bármily örömmel üdvözöljük a közoktatásügyi ministernek legújabb 
intézkedését, hogy három tanárjelöltet 800 frtos ösztöndíjjal Francziaországba 
akar küldeni, nem hiszszük, hogy ez intézkedés akár a tanárhiányon, akár 
a modern nyelvek tanításának általánosan tapasztalt sikertelenségén segítsen. 
Ehhez mindenekelőtt több pénz és több tanár szükséges. Vájjon fellendülhet-e 
a modern nyelvek tanításának ügye, ha három tanárral több fog kellő nyelv- 
ismerettel az iskolába lépni, míg a jelöltek nagyobb része még mindig meg
elégszik a dolgozó szobában könyvekből szerzett tudással ? Másrészt azt sem 
szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy ez az egy évi külföldi tartózkodás 
csak akkor elégséges, ha a jelölt kellő nyelvismerettel lépi át Francziaország 
határát, ellenkező esetben épen csak arra elég, hogy az év elteltével hozzá
láthasson a franczia nyelv alapos tanulmányozásához. Azonban a ministeri 
rendelet megköveteli, hogy az illető az év elteltével azonnal a tanári szol
gálatba lépjen, a mi egyúttal azt is jelenti, hogy a külföldtől örökre búcsút 
vegyen. A Francziaországban töltött egy év emléke évről-évre mindjobban 
homályosul, idő múltával már csak úgy gondol rá, mint egy elmúlt szép
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álomra. Természetes, hogy az illető tanár franczia nyelvismerete is mind
jobban gyengül, pusztul s ha nincs alkalom rá, hogy francziákkal gyakrab
ban beszélgethessen, nyelvismerete le fog sillyedni arra a minimumra, a mit 
az iskolában ép tudnia kell. Minden idegen nyelv tanárának okvetetleniil 
szüksége van arra, hogy időnként egy-két hónapot az illető nyelvet ’ beszélő 
nép körében töltsön ; csak így frissítheti fel és erősítheti, fejlesztheti nyelv- 
ismeretét

Külföldön az utóbbi években igen sokat foglalkoznak a modern nyel
vek tanításának s a modern philologusok képzésének kérdésével és termé
szetes, hogy a tanárjelöltek és tanárok külföldi ösztöndíja egyike a legfonto
sabb intézkedéseknek. A német modern philologusok gyűlése (Neuphilologentag) 
többször foglalkozott e kérdéssel, s a folyó évben tartott hamburgi gyűlésen 
is alaposan megvitatták a modern philologusok képzésének ügyét, mely 
alkalommal egy erre a czélra kiküldött bizottság 15 tételt terjesztett meg
vitatás czéljából a gyűlés elé. E tételek közül igen fontosak a 10. és 12., 
melyek a külföldi tartózkodásról szólnak s melyeket a gyűlés egyhangúlag 
elfogadott. E két tétel így hangzik:

«10. A próbaév pótolható legalább egy évig tartó külföldi tanulmány- 
úttal. Ez esetben ki kell mutatnia a jelöltnek, hogy ez idő alatt az illető 
nép nyelvét és kultúráját bizonyos irányban tanulmányoztam

«12. Az idegen nyelv és a nép ismeretének megőrzése czéljából szük
séges, hogy a modern nyelvek tanárai rendes időközökben (legkésőbb öt 
évenként) szabadságot és ösztöndíjat kapjanak külföldi utazás czéljából.»

Egyes országokban már történt is intézkedés a külföldi tanulmányutak 
elrendelése és szabályozása ügyében.* Ausztriában a kormány 6000 frtot költ 
évenként tanárjelöltek és tanárok külföldi ösztöndíjára; egész évi ösztöndíj 
1200 frt, félévi 600 frt ; szünidei tartózkodásra az ösztöndíj Francziaországba 
200 frt, Angolországba 300 frt. 1896-ban 12-en részesültek ilyen ösztöndíj
ban. Francziaországban azok, a kik a licencié vizsgálatra készülnek, egy 
külön versenyvizsgálat alapján, évi 1200—1500 franknyi ösztöndíjat nyer
hetnek, mely összegen kívül a külföldön tartózkodás első évében 1200 frank
nyi pótlékban részesülnek; ezenkívül tanárok is gyakran kapnak külföldi 
ösztöndíjat. Svédországban a tanárok 600 —700 koronányi ösztöndíjakat 
kapnak és pedig elég sokat osztanak ki. Egy upsalai tanár szerint minden 
modern philologus minden ötödik vagy hatodik évben kaphat egv-egy ilyen 
ösztöndíjat. Finnországban majdnem minden jelölt külföldre megy a vizsgálat 
után, s egy része a kormánytól kap 1500, 2000 vagy 2500 franknyi ösztön
díjat; ezenkívül minden évben három tanár kap szünidei ösztöndíjat 950— 
1000 frankot, a mi három hónapi külföldi lartózkodásra kötelezi. Dánia 
évenkint 3000 koronával segíti a modern philologusokat.

Láthatjuk tehát, hogy a mi ministerünk intézkedése csak első és csak 
igen szerény lépés azon czél felé, hogy iskoláinkat kellő nyelvismerettel és 
képzettséggel bíró modern philologusokkal lássuk el. Erre nézve szükséges 
volna, hogy a modern nyelvekkel foglalkozó minden tanár működésének 
megkezdése előtt legalább egy évet, s később is minden öt-hat évben egy
két hónapot az illető nép körében töltsön. Csak így várhatjuk el tőle, hogy 
mint egy idegen nép nyelvének, irodalmának és szellemi életének ismertetője, 
minden tekintetben megállja helyét az iskolában.

(Budapest.) Balassa József.

* A modern philologusok képzésének mai állapotát részletesen jel
lemzi W. Victor marburgi egyetemi tanár Zur frage der neuphilologischen 
Vorbildung ez. czikkében. (Neuere Sprachen, IV. k. 2 — 4. f.) E czikkből 
merítettem az itt közölt adatokat is.
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I S M E R T E T É S E K .

Ph. Bossmann: Ein Studienaufenthalt in Paris. (Neuere 
Sprachen, IV. k. 5. f ) Megjelent különnyomatban is N. Gr. Elwert- 
féle könyvkereskedés kiadásában, Marburgban.

A ki azt az időt, melyet külföldön tölthet, jól és eredményesen 
akarja felhasználni, kellő tájékozottsággal s a tanulmányozandó nép 
viszonyainak minél alaposabb ismeretével induljon útnak. A nyelvész
tanárt nem elégíthetik ki a Badecker-féle kézikönyvek adatai; ennél 
sokkal többet kell tudnia, főleg az iránt kell tájékozottságot szereznie, 
hogy hol és mikép bővítheti legkönnyebben s legbiztosabban nyelv- 
ismeretét. Kálmán Miksa is (e Közlöny 7. számában) ilyforma tájékoz
tatót kér a közoktatásügyi kormánytól a külföldre induló tanár
jelöltek részére.

A czímben említett értekezés teljesen megbízható s ép ezért 
megbecsülhetetlen vezetője a Párisba induló modern nyelvésznek, a ki 
magára hagyatva, heteket vagy talán hónapokat is majdnem haszon
talanul töltene el a világváros rengetegében. Rossmann tanácsait azon 
kezdi, hogy hogyan készüljön az illető az ilyen tanulmányútra, milyen 
munkákat olvasson s milyeneket tanulmányozzon. Majd azt a kérdést 
is tárgyalja, hogy mily korban és mennyi időre menjen Párisba. 
E kérdésekre felelve, ő is arra az eredményre jut, hogy a tanárjelölt 
működésének megkezdése előtt legalább egy évet, s később is bizonyos 
időközökben legalább néhány hetet töltsön külföldön. Igen részletes 
és a legapróbb részleteket sem mellőző tájékoztatást nyújt a szállás
ról, étkezésről, életmódról s a mi fő, a költségről. Az ő számítása 
szerint a minimum, a miből a tanárjelölt Párisban megélhet, úgyhogy 
az ott töltött időt valóban fel is használja, havi 300— 500 frank. 
Legrészletesebben szól arról, hogy hol és mikép gyarapíthatja a jelölt 
franczia nyelvismereteit, s hogyan ismerheti meg a franczia viszo
nyokat.

Nagyon ajánlom ez értekezést még az olyan collegák figyelmébe 
is, a kik nem szándékoznak Párisba menni.

(Budapest.) Balassa József.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

A kassai kör.
A kassai kör e hó 9-én tartotta ez évi alakuló ülését dr. Gerevich 

Emil elnöklete alatt. Az ülésen a tagok régi buzgalmukhoz híven csaknem 
teljes számban vettek részt. Dr. Gerevich elnök lelkes szavakkal üdvözölvén 
a megjelent tagokat, felhívja a kör figyelmét, hogy két tagtársunknak : Heffler 
Konrád alelnök és dr. Peczkó Ernő titkár eltávozása folytán a tisztikar ki
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egészítése válik szükségessé. A kör alelnökké egyhangúlag dr. Takács Meny
hért főgymnasiumi tanárt, titkárrá pedig ugyancsak egyhangúlag Bóbita 
Endre felsőbb leányiskolái tanárt választotta meg. Ezzel kapcsolatban körünk
ből eltávozott Heffler Konrád alelnöknek buzgó és lelkes működéséért a kör 
jegyzőkönyvileg fejezi ki elismerését s köszönetét.

A kör meghízza az elnökséget, hogy a tagsági díjak beszedése után 
saját rendelkezésére levonható százalék megállapítása iránt a központi választ
mánynál tegye meg a szükséges lépéseket. Ezután a kör a titkárt megbízza 
az új ügyrend megállapításával.

Elnök előterjeszti, hogy szeptember hó elején a dóm felszentelésének 
ünnepélyességei alkalmából városunkban időző dr. Wlassics Gyula minister 
ő nagyméltóságánál körünk hivatalosan tisztelgett. Elnök jelentését a kör 
helyeslő tudomásul veszi.

Vadász József pénztárnok előterjeszti, hogy a millennium emlékére a 
kör által létesített 1000 koronás alapítvány legnagyobb részben már együtt 
van. Az eddig begyült összeg 453 frt 56 krt tesz ki, mely összeg azonban 
hátralévő félévi kamataival még többre fog rúgni. A kör a pénztárnok jelen
tését örvendetes tudomásul veszi s elhatározza, hogy az 1000 koronához 
még hiányzó összeget a kör tagjai közösen összeadják. A kör ezután meg
beszélés tárgyává teszi, hogy az alapítvány mily módon kezeltessék s elvileg 
elhatározza, hogy ezen alapítvány tőkéjét a segítő-egyesületnek szolgáltatja 
be, oly kikötéssel, hogy az a központ által mindenkor, mint a kassai kör 
alapítványa külön kezeltessék s fentartja jogát, hogy azt esetről-esetre növel
heti ; továbbá, hogy ezen tőke kamataiból első sorban oly egyesületi tagok 
özvegyei s gyermekei részesüljenek, kik a kassai körnek voltak tagjai, vagy 
a kik másodsorban valamelyik kassai tanintézetnél működtek s csakis ilyenek 
nem létében adható a segély másoknak. A kör utasítja az elnökséget, hogy 
ilyen intentiókkal s értelemben szerkeszsze meg az alapító-oklevelet s küldje 
azt be a központba.

Elnök bemutatja a debreczeni kör átiratát és indítványát a fizetési 
sérelmek tárgyában. A kör ezen átiratot minden pontjában helyesli, magáévá 
teszi s annak foganatosítása érdekében minden lehető módot és kínálkozó 
alkalmat meg fog ragadni. A kör Kassa város képviselőjének át fogja 
nyújtani a Memorandum egy példányát s felkéri őt jogos kérelmünk támo
gatására, úgy az országházban, mint annak bizottságaiban. Azonkívül körünk 
a maga részéről is felkéri a központi elnökséget, hogy sérelmeink megszün
tetése, a fizetési fokozatoknak a költségvetés keretében kedvezőbb arányban 
való beosztása iránt erkölcsi tekintélyének teljes súlyával hasson közre az 
irányadó köröknél, valamint hogy a legerélyesebb actiót indítsa meg arra 
nézve, hogy a memorandumban körvonalozott kívánságaink teljesíttessenek, 
Itt a kör egyúttal kifejezést ad annak is, hogy a Közlönyben megjelent 
<Frustra> czikkb.cz. a mely oly találóan és híven festette a tanárok helyzetét, 
minden tekintetben egyetért s azért Bajner szerkesztőnek bizalmat és elisme
rést szavaz.

A kör egyik múlt évi ülésének határozatából kifolyólag annak kiesz
közlésére hívta fel a központi választmányt, hogy a felekezeti és szerzetes 
tanárok is részesüljenek ugyanazon vasúti kedvezményekben, mint az állami 
tanárok. Daczára, hogy a közlekedésügyi ministerium ezen vasúti kedvez
ményeket már a községi és megyei tisztviselőkre is kiterjesztette, a felekezeti 
és szerzetes tanárok érdekében ez ideig nem történt semmi. A kör ismét 
fölkeresi a központi elnökséget, hogy ezen kedvezmények kieszközlése tár
gyában újból tegye meg a kellő lépéseket s kérje fel a vallás- és közokt. 
minister úr ő nagyméltóságát, hogy ezen kérelmünknek szószólója legyen 
az illetékes helyen.

Elnök előadja, hogy jó volna, ha a jelen évre már most állapítanánk 
meg bizonyos munkakört. Szóló szerint alig találhatnánk alkalmasabb s 
actualisabb munkatárgyat, mint épen a most szőnyegen forgó tanterv-
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remsiónak kérdését. Ajánlja azért, hogy körünk is vegye tanulmány s 
megvitatás tárgyává a tanterv revisióját s tegye meg javaslatát a maga 
részéről is az új tanterv megállapításánál és pedig legezélszerűbb volna, ha 
szaktárgyaik szerint osztanák fel a kör tagjai maguk között mind a két 
középiskolai tananyag áttanulmányozását s fejtenék ki a saját szakvéle
ményüket.

A kör elnök indítványát helyesló'leg elfogadta s elhatározta, hogy a 
legközelebbi gyűlések egyikén már ezzel fog foglalkozni.

Ezután a kör Dietz Lajos indítványára elhatározza, hogy a téli 
hónapokban néhány nyilvános felolvasást fog tartani. Felolvasásra eddig 
ajánlkoztak Gerevich Emil elnök, Dietz Lajos, Gérecz Károly főreáliskolai 
tanárok. Stör Szijárd prem. főgymn. igazgató s Vadász József főreálisk. tanár.

Végül a kör tagjai közé fölveszi Nagy Károly főreálisk. tanárt.
Dietz Lajos, jegyző.

A máramaros-szigeti kör.
A máramaros-szigeti kör nov. hó 12-ikén tartotta rendes havi ülését 

Marikovszky Menyhért elnöklete alatt. Az ülésen a tagok csaknem teljes 
számmal megjelentek s a következő nevezetesebb ügyeket tárgyalták és 
intézték el.

1. Elnök előterjesztette a debreczeni körnek ismeretes átiratát. A kör az 
átirat minden pontját egyhangúlag elfogadta, s elhatározta, hogy elnöksége útján 
fel fogja kérni Máramaros vármegye összes képviselőit nemcsak az állami 
tanárok jogos és méltányos igényeinek támogatása iránt, de egyúttal az iránt is. 
hogy a községi és felekezeti tanárok nagy részének áldatlan állapotát is, 
mivel az az állami tanárokénál még sokkal nyomasztóbb, méltassák figyelmökre.

2. A kör múlt 189 '/96. évi pénztári állapotának megvizsgálására kikül
dött bizottság nevében Báthory József jelenti, hogy a bevétel 196 frt 28 krt, 
a kiadás pedig 198 frt 4:> krt tett és így mutatkozik hiány, mint túlkiadás 
2 frt 17 kr. E jelentés alapján Draskóczy Gábor pénztáritoknak a felment
vény megadatott, egyúttal határozatilag kimondatott, hogy a 2 frt 17 kr. 
túlkiadás a folyó 1896/97 évi bevételből fedeztessék.

3. A nov. 7-re kitűzött felolvasó estély közbejött elháríthatatlan aka
dályok miatt megtartható nem lévén, az állandó rendező bizottság megbiza- 
tott, hogy decz. 12-ére rendezzen felolvasó estélyt.

4. Marikovszky Menyhért felolvasást tartott <A táncztanítás a közép
iskolában» czím alatt. Az érdekes felolvasásra nézve, mely élénk és hosszas, 
de sok tekintetben eldöntetlen vitát keltett, azt a határozatot mondotta ki a 
kör, hogy az a Közlöny számára egész terjedelmében megküldessék.

5. Draskóczy Gábor indítványozta, hogy ismételten kérvényezze a kör 
a tanáregyleti választmány útján a községi és felekezeti, különben is sze
gényebben dotált tanárok részére azt a vasúti kedvezményt, a mit az állami 
tanárok élveznek. Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott.

Máramaros-Sziget, 1896. nov. 16.

Vékony Antal, a kör jegyzője.
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A MATHEMATIKAI FOGALMAZÁS.
(Emödi megjegyzéseihez.)

Kerülve minden polémiát*, csak két rövid megjegyzésre szorítkozom s 
annak kérek helyet a «Közlöny» hasábjain.

A )

Mindaddig, míg középiskoláinkban vannak physikusok, a kik a sebes
séget így határozzák meg: «a sebesség az időegység alatt megtett út», mind
addig nem fölösleges dolog a sebesség és idő szorzatának képtelenségéről 
beszélni.

B )

Az a szám, amelyet egy másikból átalakítással nyerünk (pl. 6 —|— 3 =  8 ; 
о X i  =  20; 5S =  25 stb.) csakis alakra nézve külömbözhetik a másiktól 
és nem lehet helye annak a felfogásnak, hogy egyik a másik értéke gyanánt 
jelentkezzék, a mennyiben mind a kettőnek ugyanaz az értéke.

(Budapest.) Mendlik Ferencz.

VEGYESEK.

Királyi kitüntetés. A király ő Felsége Magyar Gábort, a szegedi 
kegyesrendi főgynm. érdemes igazgatóját főigazgatói czímmel tüntette ki.

Ministeri lá togatás. Dr. Wlassics Gyula minister pihenésnek és családi 
ügyeknek szentelt abbáziai tartózkodása alkalmával is szakított magának 
annyi időt, hogy a fiumei tanügyi viszonyokkal személyes tapasztalat alapján 
megismerkedjék. F. hó 17-én minden előzetes bejelentés nélkül meglátogatta 
Fiúméban az összes állami iskolákat és a Mária-árvaházat, hogy az intéze
teket a maguk rendes mindennapi működésében figyelhesse meg. E látoga
tás annyival is inkább eseményszámba megy. mivel tudtunkkal Wlassics az 
első közoktatási minister, ki a fiumei tanintézeteket szinről-szinre látta; 
s annyival is inkább örvendetes jelenség, mert arra mutat, bogy vezető 
államférfiaink méltányolni kezdik azt az eddig még kiaknázatlan, de valójá
ban alig fölbecsülhető culturalis jelentőséget, melyet Magyarország egyetlen 
emporiuma a nemzeti műveltségre nézve magában rejt. A minister első 
látogatása a gymnasiumnak szólt, hol kiválóan érdeklődött a magyar nyelv
ben elért eredmények irán t; viszont próbára tevén a magyar anyanyelvű 
tanulókat, mennyire haladtak az olasz nyelvben. Meglepte a tanulók csekély 
száma — az összes létszám 190 —, a mely valóban feltűnő is, többnyire 
túlnépes egyéb középiskoláinkhoz viszonyítva. (Ennek a magyarázata — a 
mint tudjuk — abban van, hogy Fiúménak horvát és isztriai környéke tanuló 
contingensét a horvát gymnasiumba adja. melyet csak az idén helyeztek át 
Fiúméból Szusákba. Szerk.) A minister négy osztályban hallgatta meg az

* Elismeréssel fogadjuk munkatársunknak e törekvését s kérünk is 
mindenkit, a ki közleményével fölkeres, hogy a tárgyra vonatkozó gon
dolatát vagy nézetét polemikus él nélkül mondja el. Az ügyre nézve sok
szor jobb, ha nem is azonnal válaszolunk, hanem a helyett külön, mintegy 
az előzőtől független dolgozatban fejtjük ki a magunk álláspontját. Az egy
másnak való felelgetés mindig azzal a veszélylyel jár, hogy személyes élt 
kap. Ettől pedig a lehetőség szerint óva szeretnők látni a <Közlöny»-t. Az 
írás művészetében legnehezebb dolog az önmérséklet. Szerk.
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előadásokat, mindenütt barátságos szavakat intézvén a tanulókhoz, kiket 
megnyerő módon buzdított a magyar nyelv tanulására. Hazánknak emez 
annyi idegen hatásnak kitett végpontján egy-egy ilyen látogatás nagy erkölcsi 
haszonnal járhat: a tanulókban mindennél jobban fokozhatja a nagy magyar 
hazához való tartozás érzését s egy-egy lépéssel közelebb hozza azt a szép 
jövó't, mikor Fiúmét nemcsak a politikai, hanem a culturai közösség kapcsai 
is szorosan Magyarországhoz fogják fűzni Annyi bizonyos. — írja tudósítónk — 
hogy az első ministeri látogatás — Fiume visszakapcsolásának 24-ik évében — 
mély benyomást tett a város összes állami tanintézeteiben.

A középiskolai tanterv revislója. Az orsz. közoktatási tanács állandó 
bizottsága november 17-én tartott ülésén folytatta a középiskolai tanrend 
revisiójának előkészítésére vonatkozó tárgyalásait s a szakbizottság elé ter
jesztendő kérdőpontokat a következő szövegezésben állapította meg:

1. Mennyiben tartalmaznak a mai tantervek és utasítások oly követe
léseket, a melyek az ifjúság szellemi fejlettségének közepes mértékét tartván 
szem előtt, kétségtelenül túlterhelésre vezetnek és mily módon volnának e 
követelések a középiskola czéljának veszélyeztetése nélkül alászállítandók, 
esbetőleg eltávolítandók.

2. Általános a panasz, hogy az ifjúság készültsége a nemzeti irodalom
nak és történetnek, hazánk földjének és alkotmányának ismeretében a jogos 
követelményeknek nem felel meg. Mennyiben gyökerezik ez az eredmény
telenség magában á  tantervben és mily intézkedésekkel volna az elhárítandó?

3. A mennyiben az 1. és 2. pontban foglalt kérdések eldöntése egyes 
új tárgyaknak fölvételét, vagy most is kötelező tantárgyak anyagának kibőví
tését követelné meg, kérdés : mely tantárgyak anyagának vagy szerepének 
megszorításával volna a szükséges hely és idő nyerhető ?

4. Fentartható-e a görögpótló tanfolyam mai anyaga és tanterve ? Ha 
nem: mely anyag tehető és eshetőleg mily beosztással az 1890: XXX. t.-cz.
2. §-ában megállapított tananyag helyébe ; ha pedig e törvény megváltoz
tatása ez idő szei’int nem volna kieszközölhető, mi módon volna az idézett 
törvényczikk keretében a törvénykövetelte anyagnak a mainál helyesebb és 
üdvösebb beosztása megállapítható?

Egy főreáliskola jubilaeuma. A  budapesti V II I .  kerületi községi föreál- 
iskola  negyedszázados jubilaeuma programmszerűleg folyt le. Délelőtt volt 
hálaadó istentisztelet, zászlóavatás és ifjúsági ünnep. Délután 6 órakor az 
iskola zerge-utezai épületének dísztermében összegyűltek a volt tanárok és 
tanítványok. Ott voltak Zsilinszky  Mihály államtitkár, Berzeviczy Aibert 
kerületi képviselő. K lam arik  János és Szathm áry  György ministeri tanácso
sok, EröcLi Béla főigazgató, Kanovics Béla plébános, több fővárosi igazgató, 
tanár és volt tanítvány. Az ünnepet az intézeti énekkar nyitotta meg, azután 
Felsmann  József igazgató, a ki szintén 25 éve áll az intézet élén, az iskola 
történetét vázolta, onnan kezdve, hogy a Rökk Szilárd-utczai szerény emele
tes házban megalapították. Ezután Schneider János tanár mondott üdvözlő 
beszédet, mely után az intézet két művész-növendéke: Elbert Imre, a «Tamora» 
szerzője és Pálfi, György, a nemzeti színház tagja léptek a pódiumra; az 
előbbi Moszkovszky Tarantelláját adta elő briliáns technikával, az utóbbi 
«Hamlet»-bői szavalt nagy hatással. M áthé  István hegedű-játéka és K arsay  
István mérnök üdvözlő beszéde után Fása Lajos, az intézet volt magyar 
tanára, elszavalta «Huszonöt esztendő» czímü hatásos költeményét, melyet 
nagyon megtapsoltak. Ünnep után banket volt.

A pozsonyi kör titkára: dr. Schönvitzky  Bertalan most azzal egészíti 
ki a körnek e hó 7-dikén tartott gyűléséről írt tudósítását, hogy a szétkül- 
dendő kérdőlapokon a kör tizedik kérdőpontul ezt ajánlja: «H ány ötödéves 
pótléka van ?•
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Tapintatlanság czím alatt emlékeztünk meg ebben a rovatban arról, 
hogy a «Debreczeni Prot. Lap» az egyházkerületi felügyelőnek hivatalos 
jelentéséből olyan részleteket közölt, a melyek nem a nyilvánosság elé valók. 
Nem hiszszük, hogy akadjon részrebajlatlan ember, ki a mi kárhoztató kifejezé
sünket túlszigorúnak ítélné De a «D Pr. L.» nagyon megharagudott érte s 
a helyett, hogy tévedésének valami elfogadható magyarázatát próbálná adni, 
a hibát azzal akarja elütni, hogy gorombáskodik — nem is velünk, hanem 
«debreczeni tudósítónk»-kal, a kinek még vallásával sem átall előhozakodni. 
Pedig, hogy ha haragszik, haragudjék csak e lapok szerkesztőjére magára, 
mert az az elítélő czikkecske a magunk véleményének volt igaz tolmácsa 
s hogy véleményt alkossunk, nem kellett semmi más informatio, mint hogy 
elolvastuk a «D. Pr. L.» illető közleményét. ízlést pedig igazán nem fogunk 
a «D. Pr. L,.»-tói tanulni, hogy ha ő megengedhetőnek tartja komoly írói 
vitában azt a hangot, a milyenen müveit úri ember nem szokott vitatkozni 
soha, hacsak a szenvedély őrizetlen pillanatában nem téved rá. Fölösleges 
neki védelmébe fognia a felügyelőt is, mert hiszen mi nem a felügyelőt kár
hoztattuk, a ki csak hivatalos kötelességet végezett. Mi magát a lapban való 
közlést kárhoztatjuk, mert a «D. Pr. L.»-ot a nyilvánosság orgánumának 
tartjuk, habár ő most azt mondja magáról, hogy nem az. S meggyőződésünk, 
ha egyes tanárok ellen alapos kifogás van, ez nem a nyilvánosság, hanem 
a hatóság elé való. Ugyan mit szólana hozzá a «D. Pr L.», ha az állami 
kormánybiztosnak volnának efajta jelenteni valói s azt lapokban közölnék ? 
Akkor bezzeg velünk együtt korholná ezt az eljárást! Az iránt az igazi 
protestáns szellem iránt pedig, mely nehéz időkben nagygyá tudta tenni 
iskoláikat, mi sokkal nagyobb elismeréssel és tisztelettel viseltetünk, mint a 
milyet tanúsít iránta az, ki a durvaság számára akar belőle mentő-köpenyt 
varrni. Gyanusítgatásaira felelni nem tartjuk méltónak, de vigyázzon magára 
a «D. Pr. L.», nehogy a «gyanús kiabálók»-ról mondott szavait valaki visz- 
szafordítani próbálja. Mi nem teszszük, mert bennünket nem vezet harag. S 
mi a «D. Pr. L.» tekintélyét mostani tévedése daczára is erősebbnek akarjuk 
tudni, semhogy egy közleményének birálata őt magát már discreditálná. Mi 
remélni szeretjük, hogy a mostani differentia után is még többször fogunk 
találkozni a jó ügy közös szolgálatában. Annál is inkább reméljük ezt, mert 
készséggel elismerjük, hogy máskor neki is érzéke szokott lenni a tanári 
hivatás és állás iránt. De az is bizonyos, hogy ez az érzék a múltkor cser
ben hagyta. Nem vonjuk kétségbe, hogy jót akart ezúttal is; de hát rosz- 
szul csinálta, mert javítani nem pellengérre állítással lehet. Ez a meggyőző
désünk. S ezzel a vitát be is fejeztük, kényszer nélkül rá visszatérni 
nem fogunk.

Zenei nevelésünk reformja. E czím alatt komoly, figyelemreméltó 
tanulmány jelent rneg dr. Harrach József tollából, a ki önfeláldozó munkájá
val maga is nagyon sokat lendített a budapesti középiskolák énektanításán 
s a ki ifjúsági monstre-hangversenyeivel — legutóbb az ezredéves kiállításon 
is — meglepő bizonyságát adta annak, hogy lia tudás és lelkes munkakész
ség karöltve járnak, mire mehet az énektanítás ifjainkkal. Tanulmányában 
nagyon sok megszivelni valót mond el nemcsak a jelen állapot igaz kritiká
jában, hanem a jövő okos reform-irányának megjelölésében is. Reformot 
sürget az egész vonalon. Első fejezetében azt fejtegeti, hogy a zenére milyen 
nemesítő hivatás vár a nevelés szolgálatában s hogy az általános műveltséget 
szolgáló iskolában több tért kell engedni az aesthetikai képzésnek. A második 
fejezet arról szól, hogy az államnak jó oka van kezébe vennie a zenei neve
lés irányítását, nemcsak azért, mert a zene a lelket nemesíti, hanem azért 
is, mert sok tehetségnek kenyeret adván általa, egyszersmind a nemzet 
művészi életét fejlesztheti. Rámutatván mai zene- s főleg ének-tanításunk 
rendszertelenségeire, a harmadik fejezetben egyenként szól a különböző iskola
nemek zenetanításáról. Ebből a fejezetből legközelebbi számunkban közölni
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fogjuk a középiskolai énektanításra való részt, mely minket természetszerűleg 
első sorban érdekel, mert kívánatosnak tartjuk, hogy a középiskola tanárai és 
intézői mentői többen elolvassák és foglalkozzanak a kérdéssel.

A budapesti kör f. hó 26-dikén, szerdán d. u. 5 órakor a VI. kér. 
állami füreáliskola chemiai tantermében (Lovag-utcza 19. szám, földszint) 
előadó és választmányi ülést tart. Előadók : 1. Krécsy Béla »Amerikai tan
szerekről» ; 2. a titkár.

Előfizetés. A Magyar Néprajzi Társaság a korán elhunyt jeles szibériai 
utazónak, dr. Vápái Károlynak becses irodalmi hagyatékát, «Az uralvidéki 
rokon népek anthropologiáját> kiadni szándékozik. Ez a munka mind anthro- 
pologiai. mind ethnologiai szempontból nagyfontosságú s világot fog vetni a 
magyar faj eredetének homályára is. A munka 12— 14 ívnyi terjedelemben, 
táblázatokkal, mintegy 15 anthropologiai illustratio-lappal. továbbá a szerző 
arczképével fog megjelenni. Előfizetési ára 3 írt, mely összeg egyszerűen a 
Magyar Néprajzi Társaságnak czímére küldendő. Megrendelőül dr. Zolnai 
Gyula úrnál (VI., Felső-erdősor 1.) jelentkezhetni.

Ösztöndíj-pályázat. Néhai Jettim József alapítványánál több harmad- 
osztályú (évi 60 frtos) ösztöndíj és másod-osztályú (évi 50 írtból álló) 
árvadíj-állomás megürülvén, azokra ezennel pályázat hirdettetik. Az ösztön
díjakért reáliskolákba, gymnasiumokba, vagy felsőbb tanodákba járó magyar- 
országi születésű, keresztény vallású ifjak pályázhatnak. Az árvadíjakért 
pedig pályázhatnak szegény keresztény szülőktől származó árvák, nemre 
való tekintet nélkül. A folyamodványok az illető iskolai elöljáróságoknál 
lesznek benyújtandók, kik fölkéretnek, hogy a folyamodványokat saját véle
ményük kíséretében, legfölebb 1896. évi deczember hó 31-ig Ráth Károly fő
polgármesterhez, mint az alapítvány főigazgatójához küldjék be. Egy alapít
ványi hely torontálmegyei tisza-szt-miklósi szegény zsellér fiát illeti, ha 
egyébként a föltételeknek megfelel.

P á ly á z a t .
A budapesti ág. h. ev. fögymnasiumban a magyar és német nyelv s 

irodalom tanszékére pályázat hirdettetik. A tanszék javadalma, ha segéd
tanárral töltetik be. 800 (nyolczszáz) forint fizetés és 180 (száznyolczvan) forint 
lakáspénz; ha pedig rendes tanárral töltetik be, 1200 (ezerkétszáz) forint 
fizetés, 400 (négyszáz) forint lakbér és ez idő szerint 50 (ötven) forint ötöd
éves pótlék. Más középiskolában töltött rendes tanári évek az ötödéves 
pótlékba beszámíttatnak ; az államsegély rendezése s ezzel az állami fizetési 
fokozatok és korpótlék behozatala legközelebbre várható.

Protestáns folyamodók kérvényeiket életkorukról, képesítésükről, eddigi 
hivataloskodásukról tanúskodó okiratokkal felszerelve, f. évi deczember hó 5-ig 
a főgymnasium igazgatójához (Deák-tér) küldjék be.

A megválasztott tanár 1897. évi február 1-én köteles hivatalba lépni.
Budapest, 1896. november 10-én.

Góbi Imre s. k. Dr. Wagner Géza s. k.
igazgató. első isk. felügyelő.

Tartalom: A középiskola tanulmányi rendje. Kármán Mórtól. — Tisztázzuk 
a helyzetet. A «Frustra» írójától. — Modern philologusok külföldi 
ösztöndíja. Balassa Józseftől. — Ismertetések: Pb. Rossmann: «Ein 
Studienaufenthalt in Paris». Balassa Józseftől. — Egyesületi élet. — 
A mathematikai fogalmazás. Mendlik Ferencztől. — Vegyesek. — Pályázat.
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KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér. Aradi-utcza 58. szám. R il j l i e r  I 'eren C Z . V. kér. állami föreáliskola.

A KÖZÉPISKOLA TANULMÁNYI RENDJE.
(Folytatás.)

Második tételemmel a tanulmányi rend általános elvi megvitatását 
befejezettnek vehetném ; a mit még hozzáfűzök tételeimben, csak 
azért történik, hogy állást foglalhassunk két oly követeléssel szemben, 
mely egy idő óta, úgy látszik, dominál közvéleményünkben, valahány
szor középiskoláink felé fordul figyelme. Az egyik azt hangoztatja, 
hogy a művelődés nemzeti elemeit az iskolában kellő mértékben 
érvényesítsük. Én e követeléssel úgy vagyok, hogy oly axiómának 
veszem, melyet minden tanügyi megállapodásban alapul kell fogadnunk. 
De hozzáteszem, hogy ez a kívánság magyar földön nemcsak a mi 
korunkban, hanem mindenkor a körülményekhez képest inkább telje
sült, mint akárhol egyebütt, hogy még a régi tantervekben is, melyek 
a latinnyelvű iskolákban fennállottak, megnyilatkozott az a meggyőződés, 
hogy az iskola szolgáljon a nemzetnek.

Csak két tekintetben van a nemzeti szónak a múlt század óta 
valami sajátos értelme. Az is . da mindig a közélet szolgálatában 
állott, azokat a szükségleteket akarta szolgálni, a melyeket a kor 
legjobbjai átéreztek. Midőn a múlt században az akkori iskolával 
ellentétben először hangoztatták a nemzeti iskola eszméjét —  nem 
csupán nálunk, de Európaszerte —  akkor e kívánalomnak az volt az 
értelme, hogy az iskola ne legyen csupán a nemzet egy osztályának 
iskolája, hanem egyrészt nyitva álljon a nemzet minden osztályának 
s másrészt tartalmilag is kielégítse a nemzet egészét, a közművelődés 
minden ágára kiterjeszkedjék. Ez fontos követelmény volt, mert az 
iskola addig igazán csak egyes osztályok iskolája volt, bizonyos tár
sadalmi köröknek volt nevelő-intézete, bizonyos társadalmi feladatokat 
tartott szem előtt és a nemzet sokoldalú munkásságát ritkán részesí
tette figyelemben.

A mi iskoláink mai nap ily értelemben mindenesetre nemzetiek, 
mert nem szabad lenni a nemzeti munkásság egy ágának sem, a mely 
iránt érdeklődést ne fejleszszenek növendékeikben; a középiskola e 
tekintetben a másnemű iskoláktól, melyek szükebb körben hasonló

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX. U
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feladatot akarnak teljesíteni, csak annyiban különbözik, hogy teljesebb 
mértékben veszi fel tanulmányi körébe a nemzeti szellem minden 
nyilatkozatát, mint a többi, mert épen egyik elemét sem akarja 
elhanyagolni annak, a mi valaha a nemzeti élet fejlődésében hatékony 
tényezőnek bizonyult. S abban a tekintetben sem különbözik másnemű 
köznevelő intézetektől a középiskola, hogy ma már többé nemcsak 
egy osztálynak iskolája, hanem a mai élet minden ágát figyelemmel 
kisérve, a nemzet egészének áll szolgálatában, úgy hogy nyitva áll 
mindenkinek, ki szélesebbkörü, magasabb műveltségre törekszik s 
módja, alkalma, tehetsége is van hozzá.

Azonban a nemzeti eszmének ezen egyetemes értelmén kívül, 
mely minden osztálykülönbséggel, minden rendi és felekezeti külön
válással szemben a népélet egységét törekszik érvényre juttatni, a 
jelen század folytán egy más felfogása is lépett előtérbe. Ez a gon
dolkodásnak és érzületnek bizonyos sajátságaira utal, melyek az 
emberiség egyes ágait jellemzetesen megkülönböztetik egymástól; s 
ezen nemzeti vonásoknak figyelembevételét, megőrzését és fejlesztését 
sürgeti köz- és magánéletben egyaránt, tehát különösen a nevelésben 
is. Bizonyára jogos egy követelés ! Meggyőződésünk, hogy teljesülésén 
alapul nemzetünk önállósága, talán állami létünk függetlensége is. 
Azonban fontos ezen szempont érvényesítésében két tényt szorgosan 
figyelembe venni. Először is, hogy az a sajátos egyéni vonás, mely 
az egyik nemzetet megkülönbözteti a másiktól, korántsem valami kész, 
adott, a nép történetében mindjárt eleitől fellépő tulajdonság, hanem 
fejlődés eredménye; a nép történetének, még pedig nem is befejezett, 
hanem folyton megújuló történetének az eredménye, szünetlen erkölcsi 
munkásságnak a gyümölcse. Másodsorban pedig, hogy ez egyéni sajá
tossága tán meg sem alakul, mindenesetre ki nem fejlődhetik, ha a 
nép valamiként izolálódik az emberi nem munkásságától és fejlődésétől. 
Mert az igazi nemzeti egyéniség tulajdonképen csak abban áll, hogy 
az emberiség elé tűzött nagy feladatokat valamelyik nép bizonyos 
időben, az adott körülmények közt classikus módon oldja meg, úgy 
hogy a többi nép ő benne látja az emberiség egyik irányának igaz 
kifejezését. Senki sem értette ezt jobban s érezte át inkább, mint 
nemzeti életünk nagy ébresztője, Széchenyi István, midőn úgy fejezte 
ki élete feladatát, hogy nemzetünknek még rejlő és csak ernyedetlen 
munkássággal kifejlesztendő nemes vonásait az emberiség számára 
óhajtja megmenteni. S az ő hirdetésén, az ő példáján okulhatunk 
mindnyájan ; megtanulhatjuk életéből és hatásából, hogy nem szabad 
elzárkóznunk semmi elől, a mi nevelőleg hathat nemzeti életünkre, 
mert nem valami különös, eltérő módját az emberi életnek kell meg- 
őrzenünk, hanem részt vennünk az emberiség közös munkájában, 
nagy feladatait magunkra vállalnunk és megoldanunk önálló, saját 
erőnkből helyesen és példásan.

Valóban komoly elmélyedéssel pillantva népünk eddigi fejlődé-
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sére, nem tekinthetjük ezt egyébnek, mint készülődést igazi nemzeti 
élet alakításához. A magyar ember eddigelé tulajdonképen még csak 
más nemzetek iskoláit járta , készült hozzá, hogy a népek sorában 
helyet foglalva, maga is hozzájáruljon nemünk történeti, erkölcsi nagy 
feladatainak megoldásához. Majd csak akkor, ha azt mondják a többi 
nemzetek, hogy ime a művelődés ez irányában a magyar segített 
bennünket, úgy mint más kérdések megfejtésében segített a görög, 
az angol, vagy a franczia, akkor lesz a magyar egyénisége valósággá. 
Nagy Isten áldása kell hozzá és sok nemzedéknek, számos egyénnek 
lelkesedése és huzgósága.

Erre az ifjúságot előkészíteni: ez a mi feladatunk; ezért helye
sen mérlegelve és semmit el nem hanyagolva, abból, a mit őseink 
ez irányban végeztek, gondos figyelembe kell vennünk más nemzetek 
munkásságának termékeit is, főkép hogy közös értelemmel, közös 
alapon nemzetünk is szorgalmas munkása legyen, s a mennyire tőlünk 
telik, vezetője is lehessen az emberiség haladásának.

Ily elmélkedések alapján mondja harmadik tételem: Magától 
érthető napjainkban a műveltség nemzeti elemeinek ápolása, de épen 
nemzeti életünk fejlődésének zárná el útját, ha az oktatás oly elemeket 
mellőzne vagy kelletén túl megszorítana, melyek eddigelé az emberiség 
és így nemzetünk műveltségének is egységes alapul szolgáltak.

(Folytatása következik.)

A KÖZÉPISKOLAI ÉNEKTANÍTÁS.

Valamennyi iskola közt a középiskola bánik legmostohábban az ének
kel. Gymnasium és reáliskola egyaránt alig töró'dik vele. Rendkívüli tárgy, 
melynek nincs előírva sem czélja, sem feladata, sem tananyaga, sem mód
szere. Tanítójától a középiskolában eddigelé nem kértek qualificatiót s a leg
több esetben valamely intézeti rendes tanár vállalkozott r á ; hogy ért-e 
hozzá, vagy nem, az nem jött tekintetbe. S ez még a legjobb állapot, mert 
ilyen esetben legalább fegyelem van s az ének-leczke nem lesz botrányos 
rendetlenségek órája. Erre az állapotra gondolt Köstlin, azt mondva: «Die 
Singstunde darf nicht als Bummelstunde, der Gesangunterricht nicht als 
Nebenfach behandelt werden.»*

Természetes, hogy kivételek itt is vannak, mert akad a tanárok közt 
akárhány, a ki érti a dolgát és jó eredménynyel tanít, de az is tény, hogy 
a középiskolai énektanításban legnagyobb részt teljes zavar és rendszerte
lenség uralkodik. Az éneknek, mint rendkívüli tantárgynak tanítása mellett 
is lehetne czélszerűbb módon és megfelelő szervezéssel többre menni, de a 
reformnak gyökeresnek kell lenni; azért első helyen azt sürgetnők, hogy 
tétessék az jénektanítás a középiskolában kötelezővé. Mert az éneknek a 
középiskolában jórészt elhanyagolt aesthetikai nevelésünk javításához kell 
hozzájárulni; a modern embernek ezzel kell kedélyi műveltségét kiegészíteni, 
főleg nálunk, hol a lélek összhangzatos míveltsége annyira el van hanyagolva.

* Köstlin. Die Musik als christliche Volksmacht. Heilbronn, 1886. 
17. lap.

13*
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A középiskolai énektanítás szervezésének első feladata az volna, hogy 
legalább a négy alsó osztályban kötelezővé tétessék. Ez nálunk kissé túlzot
tan és követelőén hangzik, pedig másutt, pl. Németországban régóta úgy 
van. Némelyek az éneknek kötelező tanítását talán soknak is találhatnák, 
azt gondolva, hogy ez úton minden középiskolai tanulóból s így minden 
műveltebb emberből énekest akarnánk képezni, pedig ennek veszedelme nem 
oly nagy. Hiszen tanítják a középiskolában a rajzot is, és hány ember válik 
azért festővé? Tanítják a vers- és költészettant, de nem azért, hogy költőket 
képezzünk; hanem, hogy felköltsük a költői művek iránti érdeklődést és 
lehetővé tegyük azoknak minden irányban való megértését. Az sem okozhat az 
éneknek kötelezővé tételénél bajt. hogy sok tanuló nem bír használható 
hanganyaggal, hogy legalább tíz százalékának nincs zenei hallása: ezek fel- 
menthetők, miként fölmentik a tornászat alól azokat, a kiknek testi szervezete 
folytán e tantárgy tanulása nem válik lehetségessé. Ez különben alig szorul 
fejtegetésre; hiszen ott az elemi iskola, ott vannak a polgári és felső leány
iskolák, valamint a tanítóképző-intézetek, hol az ének mindenütt kötelező s 
nem okoz keresztülvitele nehézségeket. Csodálatos dolog, hogy a népiskola 
után a középiskolában egyszerre csak megszakad az énektanítás; miért marad 
ki épen innen, az általános műveltséget szolgáló iskolából ? Mit szóljunk mi. 
mikor Langhans még a német gymnasiumot is művészet-ellenesnek nevezi s 
azt kívánja, hogy mellőzze majdnem kizárólag philologiai jellegét a művészeti 
tanulmányok megfelelő kibővítésével.*

A néhány órai kötelező énektanítás biztos alapot vetne az énekben 
való továbbhaladásra, a mennyiben a felső osztályokban már beérhetnők 
facultativ tanításával. Mert ha a tanulók megszerették az éneket az alsó osz
tályokban, szívesen jelentkeznének a felső osztályokban a karban való 
éneklésre.

Az alsó osztályokban heti 2 órát kellene szánni az énektanításra és 
kettőt a karénekre: e szerint a párhuzamos osztályok nélküli középiskolában 
heti 10 óra jutna az énektanárnak. Szászország gymnasiumaiban és reál- 
gymnasiumaiban heti 12 óra esik az énekre ; Poroszország gymnasiumaiban 
a két alsó osztályban heti 4 óra, a reál-gymnasium három alsó osztályában 
heti 6 ó ra ; Württemberg gymnasiumaiban heti 8 órában tanítják az éneket, 
a reál-gymnasiumban heti 3 órában.**

Hogy mire mehet a jól vezetett és szervezett középiskolai énektanítás, 
azt bebizonyította már valami két évszázad előtt a nagy Bach Sebestyén, 
ki nagyszabású motettáit, cantateit és choráljait a gymnasium énekeseivel 
adatta elő Lipcsében, pedig e müvek ma már felnőtt, iskolázott énekeseknek 
is felette sok nehézségeket okoznak. Poroszországban különben ma is képe
sek Händel oratóriumait középiskolai énekesekkel előadni.

Hogy merre fordul a közel jövőben középiskoláink sorsa, azt ez idő 
szerint még nem tudhatni; de azt hiszem, kevés kilátás van arra, hogy az 
éneknek, mint új kötelezett tantárgy behozatalának organikus változtatása foga
natosíttatnék. Addig is azonban, míg ez az ideálisabb állapot létre jöhetne, 
mondjunk el egyet-mást arra nézve, hogy miként lehetne a mostani állapoton 
segíteni, illetőleg, hogy miként szerveztessék az éneknek, mint rendkívüli 
tárgynak sikeresebb tanítása.

Az éneknek, mint rendkívüli tantárgynak tanításánál az első feladat 
azt úgy szervezni, hogy a tanulóknak ne kelljen érte külön tandíjat fizetni, 
hogy ingyenes legyen az énektanítás. Ezt alig találjuk nálunk egy-két helyen 
így. Majdnem mindenütt a tanulók krajczárjaiból fedezik az énektanár hono
ráriumát, a beszerzendő zeneműveket, sőt néha a szükséges hangszert is. Sok 
helyen nincs énektanítás, mert nincs miből fizetni az énektanárt s így nem

* Langlians. Das musikalische Urtheil. Berlin, 1886.
** Középiskolai tantervek. I. füzet. Budapest, 1889. Eggenberger.
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is léptetik életbe; helyenként egy-egy rendes tanár végzi ingyenesen, vagy 
valamely ambitiózus, muzsikális felsőbb osztályú tanuló veszi kezébe a kar
nagyi botot. Egyik olyan baj, mint a másik, s legnagyobb, midőn a tanulók
tól külön tandíjat szednek az énektanításért. Az a havi vagy félévi illeték, 
ha még olyan csekély is, sok nehézséget okoz és jórészt visszatartja a tanu
lókat az énektől, megakadályozza őket az énekben való tömeges részvétel
ben. Pedig erre szükség van ; mert az éneknek, mint rendkívüli tárgynak 
tanításánál az iskolai ünnepségeket emelő karének képezi a főczélt; rend
szeres énektanítás összesen heti 2—3 órában, a mennyit a karénekre most 
fordítanak, nem lehetséges. A karének pedig a közreműködők nagyobb töme
gét kívánja s az ingyenes énektanításnál, ha az énektanár csak némi érdek
lődést képes is kelteni, létre is jön. Tapasztalatból tudom azt.

Hogy az énektanítás ingyenes legyen, szükséges az énektanár dotatió- 
járól gondoskodni s az a legkönnyebben úgy volna elérhető, ha a beiratási 
díj országszerte, mondjuk, 1 írttal emeltetnék. Ebből azután kifutná az ének
tanár csekély homorariuma s fedezhetők volnának más apró kiadások. A 
beírási díj e csekély emelése a szülőket terhelné ugyan, de módot nyújtana 
arra, hogy a tanulók az énekben is kissé rendszeresebb oktatást nyerjenek.

Ha az állam, valamint a községek és felekezetek gondoskodnak az 
énektanároknak, ha nem is megfelelő, de legalább némi honorálásáról, akkor 
már jogosan megkívánhatja tőlük e szakban is a qualificatiót. A középiskolai 
énektanárok képesítésének ügye különben tudtunkkal már foglalkoztatja a 
vallás és közokt. ministeriumot s annak végrehajtása valószínűleg már leg
közelebb meg fog történni.* Ez mindenesetre elhatározó lépés lesz a közép
iskolai énektanítás rendezéséhez, s maga után fogja vonni az énektanárok 
megfelelő dotatiójának keresztülvitelét; mert az csak nem tehető fel, hogy 
az állam képesített szakembereket a tanulóktól szedett s keservesen össze
gyűlő krajczárokból honorálja, vagy talán, hogy ingyenes tanításukra számítson 
továbbra is.

Az ének tanítására képesített szakemberek alkalmazásával rendkívül 
sokat nyerne az ügy; a tanulók megkiméltetnének a dilettáns experimentu
moktól. Ez azonban nem zárná ki, hogy zeneileg képzettebb rendes tanárok 
is meg ne bízassanak az énektanítással, hogy a kik eddig tanították, meg
hagyassanak, a képesítést csak a jövőben alkalmazandóktól követelve. Az 
átmenet némi engedményeket kíván.

A középiskola énektanári képesítésének rendezésére és szervezésére az 
állam intéző köreit a középiskolai tanítás eddigi eredménytelensége vezette, sőt 
mondjuk, annak a veszedelemnek a fölismerése, melyet az eddigi rendszertelen
ség okozott. Mert az bizonyos, hogy a legtöbb helyen az ének nem a zenei ízlés 
fejlesztője s nem hangképzés és fejlesztés, hanem valóságos hangrontás. Az 
énektanítás alig egyéb, mint néhány karéneknek az iskolai ünnepségekre 
való összeidomítása, a mi sok fáradságba kerül, mivel a tanulók jórészt 
nélkülözik az előzetes elméleti és gyakorlati képzést, holott ezen alapon a 
karének nem okozna nehézséget, hanem még fokozná az énektanulás kedvét. 
Rendszeres elméleti és gyakorlati énektanítás haladjon tehát párhuzamosan 
a karének-tanulással. A karének-óra azonban csak akkor lesz érdekes és 
tanulságos, ha a tanár itt is foglalkoztatja a tanulókat az elmélettel, az éne
kek históriai és aesthetikai oldalával. Mindezekből kitűnik, hogy a középis
kolai énektanárnak az alapos zenei készültség mellett teljesen kell bírnia a 
magyar nyelvet, tisztában kell lennie a magyar vers rvthmusával, teljes jár
tassággal kell bírnia a zenetörténetben, ízlését zene-aesthetikai műveltség 
kell, hogy szabályozza, s ismernie kell az emberi hangszerv élet- és egész
ségtanát. A középiskolai énektanári képesítés tekintettel volt e tényezőkre, 
melyek ez idő szerint még kevés énektanárban találhatók meg.

* Időközben már meg is törlént.
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A középiskolai karének azonban csupán a gyermek- és vegyeskart 
cultiválhatja; a férfikar kiküszöbölendő, sőt egyenesen eltiltandó. Pedig sok 
helyen művelik, mi Ízléstelenség s a fejletlen fiatal hang elleni visszaélés ; 
igazi hangrontás. A középiskola felsőbb osztályú tanulóinak életéveiben a 
hang ugyanis sokkal fejletlenebb, hogysem ott a négyszólamú férfikar czél- 
hoz vezető lenne. Azok, a kiket az első tenorhoz osztanak be, rendesen el
veszítik hangjukat. Minő fény- és színtelen az oly férfikar, melyben az első 
szólamot ezek a fátyolozott, hangú keservesen erőlködő éretlen tenorok vezetik. 
Hiszen még a kifejlett hangú férfi-énekesekből álló férfikarnál is sokkal 
szebb és kifejezőbb a vegyeskar; több bangszínnel és nagyobb kifejező képes
séggel bír. És valóban vétek is lenne nem vegyeskart képezni, a férfihangok 
mellett a szép csengő szoprán és alt fiúhangokat fel nem használni, mikor 
e hangok a fejlettség legszebb virágában találhatók együtt épen a középisko
lákban, a legintelligensebb körben. Jól tudták ezt az egyházi zene virágkorá
ban a régi classikus iskola nagy-mesterei, midőn a legnehezebb polyphon- 
énekekben gyermekekkel énekeltették a szopránt és altot. A római iskola 
legszebb énekei, Palestrina remekművei gyermekek vezérszólamai adattak 
elő s Róma szent Péter-templomában ma is fontos szerepet játszanak a nagy 
vegyeskar gyermekénekesei, előadva velük a legnehezebb contrapunctikus 
énekeket. így nevelték maguknak iskolás gyermekekből az énekeseket később 
is, a vegyeskarban felhasználva a sajátságos bájjal bíró gyermekhangokat 
és most is szívesen alkalmazzák a vegyeskarban a zeneköltők, hogy új 
hangszínt nyerjenek. Németországban a currenda-énekesek nevezetes institu- 
tiója révén fejlődött ki a vegyeskar. Már a XV. században találunk Német
országon fiúgyermekekből énekkarokat, melyek currenda-énekesek nevezete 
alatt ellátták az isteni tisztelet énekét és köznapokon egy eló'énekes vezetése 
alatt énekelgettek az utczákon, házak előtt, keresztelőknél, lakodalmaknál és 
minden ünnepi alkalommal. A currendai-énekesek karai rövid idő alatt nagy 
művészi tökéletességre emelkedtek.

A fiúhangoknak vegyeskarban való felhasználása valóban régi keletű, 
több száz éves múltja van, s azok az énektanárok, kik a középiskolában 
nem használják fel a rendelkezésükre álló e kitűnő hanganyagot s inkább 
férfikarral vesződnek, azok zenei Ízlésüknek nem kedvező bizonyítékát adják.

Visszatérve javaslataink alapelveihez, első helyen ismét csak azt 
emelnők ki. hogy tétessék az ének a középiskolákban kötelezővé, de addig 
is, míg e vitalis organisatio megtörténhetnék, legalább szabályozzák az éneknek 
rendkívüli tárgyként való tanítását. Kívánatos azonban, hogy kötelező taní
tása mielőbb keresztülvitessék. Az ének a népiskolában kötelező s egy
szerre megszakad épen a középiskolánál; ha ez az intézkedés abból az 
alapelvből indult volna ki, hogy elegendő az életre az, a mit az énekből a 
népiskola nyújt, akkor minek szerepel ott a polgári és felsőbb leányisko
lában, valamint a polgári fiúiskolában. Hiszen épen a középiskola törekszik 
magasabb általános műveltségre; a szív és lélek összhangzatosabb kimívelé- 
sére s épen innen maradt ki az ének! És miért? Nincs erre magyarázat. 
Pedig épen ez a tárgy volna hivatva arra, hogy az amúgy is a nyerseségre 
hajló magyar ifjúság lelkét nemesítve, az időt vesztegető sok fölösleges fog
lalkozástól és nyegleségektől megóvja.

(Budapest.) l)r. Harrach József.

P E T R O V I C H  F E R E N C  Z.
1836-1896.

Petrovich Ferencz nagyváradi latin szert, kanonok halálhíre széles 
körökben kelt szomorúságot.

Nemcsak egyesületünk, melynek úgyszólva alapításától fogva volt 
rendes és választmányi tagja, hanem az egész magyar tanárság s a tanít
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ványok és szülők ezrei is igaz és őszinte részvéttel osztoznak e gyászban. 
Nem csupán alapos tudományos képzettsége, finom és széleskörű műveltsége 
szerezték meg neki mindazok tiszteletét és szeretetét, kik ismerték, hanem 
lelkének vele született tulajdonai: szivének nemes egyszerűsége, fenkölt 
gondolkozása, meggyőződésének ereje és mélysége s jellemének szeplőtelen 
tisztasága.

Nyilvános működésében, melyet a tanári és főigazgatói pályán, az 
országos közoktatási tanácsban s a tanügyi értekezletekben évtizedeken át 
kifejtett,* szintén e tulajdonaival vált ki legfőképen.

Tanítványaiba a tudomány szeretetét, az erkölcsös élet elveit, az igaz
ság feltétlen tiszteletét, a kötelességteljesítés magasztos erényeit belecsepeg
tetni : ez volt legfőbb törekvése. Tanár volt a szó legnemesebb értelmében. 
A classikus írók szépségeit a fiatal kedélylyel megismertetni, a római állam
élet nagy alakjait a háttérből kiemelni s megkapó hűséggel fiatal hallgatóinak 
képzelete elé állítani, a homéri kor szellemét megéreztetni, szóval: a nagy 
írók erkölcsi tartalmát a fiatal szivek előtt feltárni kevés embernek adatott 
meg oly mértékben, mint ő neki. Kitünően tudott görögül és latinul, s e 
nyelvekre másokat is jól meg tudott tanítani, sőt azokat meg is tudta ked- 
veltetni. Tanítványai között olyanok is voltak, kik a gymnasiumból kikerülve, 
mint katonatisztek, jogászok, orvosok is még olvastak görög és latin írókat. 
Vájjon hány philologus van Magyarországon, ki ily eredménynyel dicse
kedhetnék ?

Főigazgatói minőségében is a buzdításban, lelkesítésben, személyes 
ráhatásban kereste főérdemét. Az elnöklete alatt tartott tanári értekezletek 
mindig gyümölcsözők voltak, mert teljes szabadságot engedett a vélemények 
nyilvánításának, jól tudva, hogy az ellenkező véleményben, az őszinte indo
kokból eredő ellenvetésekben, az élénk eszmecserében rejlik az igazság teljes 
kifejtésének egyedüli biztosítéka. S a mily szabadelvűén engedett helyet 
alárendeltjei véleményének, ép oly szabadon és őszintén mondotta ki saját 
meggyőződését is mindenkivel szemben. Jellemének e nyíltsága volt leg
becsesebb és legszebb tulajdona, mely különösen a személyes érintkezésben, 
a vele való társalgásban tűnt ki.

Petrovichnak eleme volt a társalgás. Itt nyilvánult egész teljességében 
sajátos lelkülete. A görög ember derült harmóniájára emlékeztető kedélyé
nek sugarai még élte alkonyán is kicsillámlottak már-már szaggatott s 
nehezen érthető előadásából, mert a könyörtelen sors iróniája úgy akarta, 
hogy testének épen az a szerve essék legelébb az enyészet áldozatává, 
melylyel aranyos kedélyvilágát mások előtt is kifejezésre juttatá. Ő, a nagy 
társalgó, ki plátói dialektikára emlékeztető, kellemesen folyékony előadásá
val, találó ötleteivel, sőt humorral is elegyes beszédfordulataival, s ritka 
elbeszélő képességével, mindenkor le tudta kötni hallgatósága figyelmét, 
utolsó éveiben már majdnem némaságra volt kárhoztatva.

Most teljesen elnémult e valamikor oly kedvesen szóló nyelv, s meg
szűnt dobbanni e nemes szív; de élni fog közöttünk emléke annak, kit 
igazán és őszintén lehetett szeretni, mert maga is igaz és őszinte volt. 
Nyugodjék békében !

(Budapest.) Dr. Fináczy Ernő.

* Született 1836 február 8-án Siklóson. A bécsi Pázmáneum növen
déke. Classica-philologiát is a bécsi egyetemen hallgatott. 1867-ben tanári 
vizsgálatot tett. 1862—1873-ig a pécsi kath., 1873-tól 1881-ig a budapesti
II. kér. kir. kath. főgymnasium rendes tanára. 1881-ben nagyváradi kir. 
tankerületi főigazgató, mely állásából utóbb nagyváradi lat. szert, kanonok 
lett. Petrovich ez. grábai prépost és királyi tanácsos volt; továbbá egy idő
ben az országos közoktatási tanácsnak és az orsz. tanárvizsgáló bizottság
nak tagja.
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H A Z S L I N S Z K Y  F R I G Y E S ,  
f  1896. novemb. 20-án.

Pusztulunk, egyre pusztulunk. Ismét kidőlt sorainkból egyike azonak, 
kik lelkesedéssel csüggnek tanári hivatásukon s kik működésükkel tiszte
letet szereztek a tanári névnek. Hosszú ötvenéves tanári működés alatt 
érdemelte ki Hazslinszky kortársai tiszteletét s ezrekre menő tanítványai 
szeretetét, hogy azután rövid két évi nyugalom után örökre pihenni térjen. 
A mily zajtalan volt egész életének áldásos munkája, olyan kevés nyomot 
hagyott halála is a nanyközönség köreiben, a mely nálunk még mindig nem 
ismeri s nem érdeklődik eléggé a tudomány és az iskola csöndes munkásai 
iránt. Pedig Hazslinszky úgy is mint tanár, úgy is mint tudós, de egyénisége 
által is megérdemli nemcsak a mi, de az egész magyar közönség érdeklő
dését. Mint tudóst kellően méltányolta s bizonyára méltatni fogja úgy a 
Magyar Tudományos Akadémia, mely 1863-ban levelező, 1872-ben rendes 
taggá választotta, mint a Természettudományi Társulat, mely 1886-ban 
tiszteletbeli taggá választotta.

Mint tanár még a régi idők embere volt. Nem követte a modern 
tanítási módszerek szigorú elveit, de azért szakmáiban, a természettudomá
nyokban, korunkat megelőzőleg alkalmazta a demonstrativ módszereket, 
melyek által tárgyait meg tudta kedveltetni tanítványaival. Talán egyike 
volt az utolsóknak, kik tankönyv nélkül tanítottak. Tanításában nem is 
ragaszkodott soha tankönyvekhez, s mégis eredményt tudott elérni. Lelkes 
tudományszeretete átragadt tanítványaira is s azok tanultak is nem csupán 
a vizsgára, az életnek, de magáért a tudományért is. Tanítványai iránt 
szeretettel viselkedett s barátságos jóindulata nem egy embert mentett meg 
a jónak.

Mint minden izében hű protestáns, hű maradt mind haláláig az ősi 
eperjesi ágostai hitvallású collegiumnak, melynek több ízben igazgatója, 
huzamosabb ideig pénztárosa s a nagy Szinnai-könyvtárnak kezelője volt. 
A természetrajzi szertárt gyűjtésével, gondozásával, a szerény anyagi áldo
zatok daczára is egyikévé tudta tenni a leggazdagabbaknak.

Életrajzi adatait közlik a Lexikonok s a «Vasárnapi Újság»-nak mai
száma.

Mi cs'ak tanári érdemeit méltatjuk itt. melyekkel jeles társai közül is 
kivált nagy munkabírása, jeles tehetsége, szilárd akarata s lelkesedése által. 
Hosszú fáradságos munka után nyugodjék békével. y. z. r.

AZ INDUCTIV NYELVTANÍTÁSRÓL.
(Két levél.)

I.
Tisztelt Szerkesztő Úr 1 Csak még egyszer nyissa ki, kérem, az ajtót 

előttem 1 Azután szívesen félreállok az útból, mert — a mint látom — úgyis 
csak félreértések eligazítása vagy ellenmondások constatálása marad még 
hátra. Én a fölvetett kérdésben leszavaztam. Arra nézve kérem még becses 
engedelmét, hogy «Az inductiv nyelvtanításróU szóló czikkre egy pár észre
vételt tegyek.

Tehát az «inductiv . . . .  tanításmód húsz év alatt sem bírt mély gyö
keret verni». — Ugyancsak visszament a czikkíró a legkezdetére 1 — No, de 
már mégis vert gyökeret, csak még mélyet nem. Majd eljön annak is az 
ideje. Ezt a rendszert még fejleszteni kell. Hiszen a latin nyelv még 12—13 
évvel ezelőtt talán felerészben is alig volt kész szaktanárok kezében. Már 
pedig elismert dolog az, hogy az inductiv módszer alkalmazása a tanítás
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munkáját jóval terhesebbé teszi. Nem nehéz tehát kiokoskodni, mért nem 
bírt még az inductiv tanítás mélyebb gyökeret verni. Ebhez szakemberekre 
van szükség. Nem azt akarom evvel mondani, hogy a deductiv tanítás foly
tatói nem szakemberek; csak azt, hogy mindaddig, míg azt a régi bajt 
teljesen ki nem heverjük, szilárdabban tartja fönn magát a hagyományos 
régi szokás. Ügyes, gyakorlott kéz bármelyik úton tudott és tud eredményt 
fölmutatni; meggyőződésem azonban, hogy az inductio természetesebb, s így 
bár a tanárra nézve terhesebb, de a tanulóra nézve könnyebb s egyenlő 
vezetéssel sikeresebb út.

így állván a dolog, nekem valóban jobban tetszik a latin vagy más 
idegen nyelvnek olyan «nem katonai regulákéba bujtatott tanítása (nem : 
nyelvtan!). Az' inductio ezeknek a «példányait» tenyésztheti akár 10—11 
éves fiúk, akár érett ifjak vagy férfiak számára egyformán; de 10—11 éves 
gyermekeknek igazán a legtermészetesebben, és így legmegfelelőbben meg
győződésem szerint csakis ez. Azt a bizonyos középutat én nem ítélem el. 
sőt mint az idők jelét örömmel látom.

A czikkíró téved, ha azt hiszi, hogy én az összefüggő olvasmányt 
csak az inductio sajátjává akarnám lefoglalni. Nem is tudom, miből követ
keztethette azt. Mikor a «középút»-ról szóltam, nem is említettem a Pirchala 
nevét s én ott (128. 1.) róla semmit sem «állítok».

A reáliákról való felfogását helyes volt megmagyaráznia, mert odavágó 
első nyilatkozatát most sem érteném másként, mint akkor. Amarról az előbbi 
értelmezésről azonban most már határozottan le kellett tennem, mikor az 
ifjúsági könyvtár számára 10 példány régiségtani segédkönyv megszerezte- 
tését is jelentve, megpecsételi a reáliák iránt táplált békés érzelmeit. Nem 
tudom, e leleplezéssel Wagnernek akart-e okozni örömet, vagy Horváthnak. 
Kár azonban, hogy a reáliákat megint csak úgy abstracte tanítja; legalább 
mind a két czikkében külön időt tűz ki rájuk. Itt ismét alighanem a deductio 
bibije akarja kidugni a fejét. No, de majd elintézi ezt a dolgot helyettünk 
az idő. Mirajtunk és jószándékú törekvéseinken legyen Isten áldása!

(Arad.) Dr. Cserép József.

И.
T. Szerkesztő Úr ! Az orsz. középisk. tanáregy. Közlöny 4-ik száma egy 

ismertetést közölt «Dr. Csengeri János latin tankönyvei» czímen dr. Pru- 
zsinszky Jánostól.

Annyira bizonyos voltam benne, hogy szakembereink kellőkép mél
tatni fogják tudni e bírálat állításait, hogy nem tartottam szükségesnek a 
védekezést. Véletlenül épen Budapesten járván, olyan emberek, a kiknek 
iudiciumára sokat adok, mondták, hogy a szakemberek csodálkozással olvas
ták e bírálatot, mely az utóbbi 20 év alatt elért paedagogiai eredményeket 
ignorálva, a latin nyelv tanítását a régi mederbe vagy bizonyos feltűnően 
magasztalt «középútra* szeretné terelni. De nem fogtam tollat azért sem. 
mert szerencsém van ismerni dr. Pruzsinszky János urat abból az időből, 
mikor a gyakorló iskolának tanárjelöltje volt.

Minthogy mi, mint vezető tanárok, senkire sem octroyáltuk a magunk 
meggyőződését, ő mindvégig megmaradhatott dissidensnek, a paedagogia és 
methodus szempontjából capacitálhatatlan médiumnak

Ilyennek ismervén őt, nem remélhettem, hogy replikámmal jobb belá
tásra fogom őt bírni. Szerencsére nem csalódtam abbeli föltevésemben, hogy 
szakembereink köréből amúgy is hozzászólnak a kérdéshez.

A Tanáregyesületi Közlöny 6. számában egy szavazat jelent meg 
dr. Pruzsinszky János úr bírálata ellen —p —f  aláírással, mely védelmébe 
veszi az inductiv nyelvtanítást és rámutat a bíráló egynémely alaptalan kifo
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gására. Dr. Pruzsinszky azonban a 7. számban már egyenesen «Az inductiv 
nyelvtanításáról írt czikkben válaszol, s azzal kezdi, hogy nagyon örven
dene, ha minap közölt bíráló czikke tárgyilagos hangú eszmecserét indítana 
meg. Könyveim védelmére nem fogtam tollat, de mikor látom, hogy valaki 
úgy beszél az inductióról, deductióról, mint dr. Pruzsinszky János, akkor 
meg nem állhatom, hogy veto-1 ne hangoztassak. Minthogy azonban az 
♦eszmecsere» substratuma eddig az én könyveim, nem tehetek róla, ha ellen
vetéseim itt-ott önvédelem színében fognak feltűnni.

«A kérdés lényege — mondja Pruzsinszky — azon fordul meg, hogy 
vájjon magából a szövegből kiindulva magunk építtetjük-e fel tanítványaink
kal a grammatika épületét, vagy pedig megfordítva, egyszerűen megtanul- 
tatjuk-e a nyelv grammatikai alakjait valamely sorrendben, a minőt a praxis 
javasolta paedagogiai meggyőződés ajánl és javasol, ha 10— 11 éves fiúkkal 
akarunk boldogulni.* Minthogy fentebb elismeri, hogy «a mennyire csak 
lehet, összefüggő olvasmányokkal vezessük a tanítást», világos, hogy szerinte 
az a helyes eljárás, ha lehetőleg összefüggő olvasmányokat tanítunk, de 
nem ezen építjük fel a grammatika rendszerét, hanem «egyszerűen megtanul- 
tatjuk a grammatika alakjait valamely sorrendben». Talán nem tévedek, ha 
azt hiszem, hogy szerinte ez az első, a második az olvasmány. Ámbár azt 
mondja : «összefüggő olvasmány alapján is lehet deductive tanítani». Ez a 
szó : «alapján» — nyilván tollbiba, e. h. «kíséretében»; mert hiszen a 
deductió lényege épen az, hogy előbb adjuk a szabályt, azután a példát. Az 
összefüggő olvasmány tehát deductiv eljárással csak követheti a grammatikát, 
nem előzheti meg, mivel továbbá a czikkíró az általa fennen magasztalt 
Pirchalát a deductiv irány derék képviselőjének mondja, világos, hogy ő is a 
deductiv nyelvtanítás híve. Hogy egyeztethető azonban össze ezzel annak 
elismerése, hogy «a budapesti gyakorló iskola által követett methodikus eljá
rás a latin nyelv kezdő tanításánál, annak idején hasznos reactio volt azzal 
az elavult, szellemtelen és mechanistikus magoló rendszerrel szemben, mely 
a latin auctorokban csak példatárt látott a grammatikai szabályok illustrá- 
lására ?» Ha az inductiv nyelvtanítás helyes volt akkor, miért nem helyes 
ma ? A czikkíró azonban érzi, hogy az inductio elítélésében nincs egészen 
rendén a dolga, azért azt sejteti, hogy az ő eljárása is az inductio lényegén 
alapszik : «így felfogva az inductiv tanítás lényegét . . . »  — hogy? úgy, hogy 
«egyszerűen megtanultatjuk a nyelvgrammatikai alakjait valamely sor
rendben ?»

Ez hát az inductio lényege ?
Általában sajátságos képzeti vannak inductióról és deductióról. így ő 

csak az inductio által látja megokoltnak azt a tanulságot, mely Nyelvtanom 
2b. lapján a declinatiók tabelláját megmagyarázza, s hibáztatja mint az 
inductiv-tanítással járó bajt, mert — úgy mond — «a ki inductive tanít, 
annak philologizálni kell.» íme ő az én rendszeres nyelvtanomat inductiv- 
nak tartja, mivel egyes alakok ratióját, eredetét megmondja. Pedig az én 
rendszeres nyelvtanomban nincs semmi inducto, valamint hogy nincsen 
semmi deductió sem. Mert hiszen inductio és deductio a tanítás módjai. 
Rendszeres nyelvtan mind a két eljárást lehetővé teszi, a különbség csak az, 
hogy az inductiónál a rendszeres nyelvtan a végczél (formalis szempontból), 
a deductiónál kiinduló pont.

A czikkíró «emberkínzás»-nak nevezi a Nyelvtanomból vett idézetet, 
melyben az esetek alakulása van megmagyarázva, nyilván azt hiszi, hogy 
az betanulásra való. Megnyugtatom, hogy az csak olyan összefoglalás, melyet 
jóravaló tanár nagyrészben tanítványaival készíttet el, de nem magoltat be. 
Egyébiránt a tőle magasztalt Pirchalánál is megvannak ezek a magyará
zatok. csakhogy nem végül összfoglalásképen, hanem az egyes declinatiók- 
nál. Pirchalának egy-két lap híjján hat ívre terjedő alaktanát accep- 
tálja, az én Nyelvtanomról szólva pedig ezt mondja: «Nézetem szerint
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10—11 éves fiúk kezébe nem való egy hét nyomatott ívre terjedő rend
szeres latin nyelvtan». Tehát hat ív igen, hét ív már nem. S csodák 
csodája! nálam «istenadta tőelméletről» beszél s elfeledte megnézni, hogy 
az általa dicsért Pirchala-féle könyv is tövek szerint tárgyalja a declinatiót! De 
ne tévedjünk erre a térre, melyre mindjárt kezdetben átallottam reá lépni.

Fogadja, T. Szerkesztő Úr szives üdvözletemet, melylyel maradtam 
kész híve

Kolozsvár, 1896. nov. 16. Dr. Csengeri János.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

Budapesti kör.
A budapesti kör f. hó 25-én tartott előadó ülésén az első előadó, 

Krécsy Béla, igen érdekes magyarázatok kíséretében amerikai tanszereket 
mutatott be, a melyeket a közoktatási kormány megbízásából tett amerikai 
tanulmányúján a kormány számára 2C0 írton vásárolt. Tulajdonképeni tan
eszközöket, a melyek a demonstráló tanítás czéljait szolgálják, nem szerzett 
be. mert Amerikában oly egyszerű, úgyszólván primitiv taneszközöket hasz
nálnak, a melyek a mi igényeinknek és a mi Ízlésünknek nem felelnek meg. 
Ott csak arra törekszenek, hogy minden ilyen eszköz lehetőleg egyszerű 
szerkezetű és olcsó legyen ; azt azután annyi példányban szerzik be, hogy 
minden tanuló kezébe egyet adhassanak, a mellen az maga végezhesse el 
a kísérletet.

Igen becses az általa beszerzett tankönyvgyüjtemény, mely az amerikai 
elemi és középoktatás főbb tantárgyainak teljes tanfolyamát feltünteti.

A bemutatott tankönyveken figyelemreméltó a csinos külső kiállítás, 
a nagybetűs nyomás és a pazar illustratiók. Az előadó megjegyzi, hogy az 
egyes iskolák, a melyekben a tanítás amúgy is ingyenes, tanulóikat a tan
könyvekkel is ingyen látják el. A tankönyvek majdnem minden iskolában 
mások, mert Amerikában a használandó tankönyveket az illető iskola- 
fentartók jelölik ki. A tankönyvek közt láttunk egy-egy sorozatot a latin és 
görög nyelv, a mathematika, a physika, chemia és természetrajz tanításához ; 
továbbá köztük van egészségtani tankönyv, paedagogiai stb. Figyelemre
méltók a gymnastikai tanításnál használt kártyák, a melyről a tanító a 
tanteremben végzendő szabad gyakorlatokhoz a vezényszókat leolvassa, 
továbbá az iskolai játékok tankönyve.

A bemutatott tárgyak közt kiválóan érdekesek voltak még a slöjd- 
famunka oktatáshoz tartozó minták, melyek Gustav Larssonn&k, a leghíre
sebb amerikai slöjd-tanítónak bostoni iskolájában készültek. Az előadó, a ki 
röviden megismertette a slöjd-munka tanításának amerikai módszerét, külö
nösen arra fordította a hallgatók figyelmét, hogy milyen elterjedt Ameriká
ban a slöjd-tanítás. A slöjd-tanításhoz is ingyenesen szolgáltatja az iskola a 
nyers anyagot és a kész munkát is a tanulóknak engedi át. A bemutatott 
munkák a hároméves tanfolyam egyes tanfolyamaiban készültek. Az első 
tanfolyamban 12—13 éves, a másodikban 13 —14 éves és a harmadikban 
14—15 éves tanulók vesznek részt. Amerikában nagy súlyt helyeznek a 
slöjd-módszer paedagogiai és morális értékére, mivel a slöjd a kéz ügyes
ségének fejlesztésén kívül pontosságra s helyes észlelésre s azonkívül a 
munka megbecsülésére tanítja a tanulókat; de egyúttal azt a testgyakorlás 
egy nemének is tekintik.

Az oktatásban nem készíttetnek gyakorlati vagy művészi tárgyakat a 
tanulókkal, hanem inkább arra helyeznek súlyt, hogy a tanuló az anyag
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megmunkálásának lehetőleg minden fogásával, s az anyagnak tulajdonságái- 
val alaposan megismerkedjék. Egyes kiállításokban, hol német és franczia 
slöjd-munkákat szembeállítottak amerikaiakkal, az előbbiek csínjukkal inkább 
tűntek fel, de nem voltak annyira alkalmas minták arra, hogy a tanuló az 
illető nyers anyagok megmunkálásának fogásaival jól megismerkedjék mint 
az amerikaiak. Közelebb áll az amerikaiakhoz az orosz slöjd-tanítás. a mely
ből az amerikaiak sokat átvettek.

Végül még bemutatott az előadó írószereket és törlő eszközöket, a 
melyek a falitáblák letörlésére szolgálnak.

Dr. Schmidt Á. körelnök a kör nevében köszönetét nyilvánította 
Krécsynek érdekes előterjesztéseért s óhaját nyilvánította, hogy a ministerium 
a bemutatott gyűjteményeket egész teljességükben valamely központi helyen 
helyezze el, hol azok mindenki részére hozzáférhetők legyenek.

Dr. Bozóky Endre a budapesti iskolák állapotáról és a budapesti 
tanárok helyzetéről értekezett. Elmondta, hogy a budapesti ifjúság '/„-ad 
része nem keresi föl a gymnasiumol és reáliskolát, hanem más irányú neve
lésben részesül. A magántanulókra évenkint 150, a magángymnasiumokra 
és a gyakorló főgymnasiumra 250 tanulót vevén számításba, a többiek a 
rendelkezésre álló 8 gymnasiumban és 5 reáliskolában végzik tanulmá
nyaikat.

Az 1895/96. évi értesítők alapján ezekre nézve az alábbi táblázatot 
állította össze.

Gy m n a s i u m o k .
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Ezen táblázatokból kitűnik, hogy a gymnasiumokban 24, a reáliskolák
ban 20 párhuzamos osztály volt. a mi nem nevezhető egészséges állapotnak. 
A középiskolai törvény az osztályok létszámát 60-ban állapította meg. Ezzel 
szemben 79 gymnasiumi osztály közül 32-ben, 58 reáliskolai osztály közül 
23-ban van 60. vagy még annál is több tanuló. Legújabban ministeri ren
delet alapján, ha van hely, 68-ig lehet egy-egy osztályba tanulókat fölvenni, 
mely létszámot 16 gymnasiumi és 1 reáliskolai osztály éri el, illetőleg lépi 
túl 77-ig emelkedő létszámmal.

Bővebben fejtegette az iskolák ezen tűrhetetlen zsúfoltságának mind 
a tanuló ifjúságra, mind a tanárokra nézve hátrányos, sőt néha veszedelmes 
oldalát, s végül a tanári állás társadalmi tekintélye, emelésének szüksé
gességét, s a budapesti tanár munkájának megfelelőbb anyagi aequivalens 
megadását sürgette.

A nagy figyelemmel meghallgatott előadáshoz dr. Wagner Alajos, 
Rajner Ferencz, dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Balog Mór, dr. Chovancsák 
István, Moravcsik Géza, Bélteky Albert. Reif Jakab, dr. Fialovszky Lajos 
több ízben is hozzászóltak. A budapesti iskolák zsúfoltságát, s ennek követ
keztében a tanítás-nevelés nehézségeit mindenki elismerte, valamint azt is, 
hogy ezen a sajnálatos körülményen valami úton-módon segíteni kell. Álta
lában azt hangoztatták, hogy a míg az osztályok annyira zsúfoltak, a taní
tás eredménye is kétes, jó volna, ha ezt a fiait iskoláztató nagy közönség 
is tudná. Concret indítvány volt a Rajner Ferenczé és el is fogadtatott, hogy 
a kör az előadottak alapján dolgozzon ki egy emlékiratot, s nyújtsa azt át 
a tanterv-revisióval foglalkozó orsz. közoktatásügyi tanácsnak. A mit megtol
dottak dr. Mágócsy-Dietz Sándor amaz indítványával, hogy e czélra szűkebb 
bizottság küldessék ki.

A kör f. é. deczember hó 2-án választmányi ülést tart.
Dr. Bozóky Endre, titkár.

ÁLLAMI FŐGYMNASIUM ÜNNEPIES FELAVATÁSA.

A fehértemplomi m. kir. áll. főgymn. milennaris új épületének ünnepies 
felavatása nov. 22-én történt meg. Lélekemelő ünnep volt ez, bár az idő
járás nem kedvezett egészen, mert hideg esős nap volt. A közokt. kormányt 
e fölavató ünnepen Nátafalussy Kornél nagyváradi tankerületi főigazgató, mint 
kormánybiztos képviselte. Méltán illette őt meg e szép tiszt teljesítése, meri 
hathatós közbenjárásának is jó része van. hogy Fehértemplom a régi, szűk 
intézet helyébe mostani kényelmes, szép épületet megkaphatta.

Az ünnepet mise előzte meg, melyen az intézet összes szerb, oláh, 
német és magyar ajkú növendékei felekezeti különbség nélkül megjelentek. 
Istentisztelet után a nagy tornacsarnok, mely ez alkalomra nemzeti lobogók
kal szépen fel volt díszítve, alig volt képes befogadni a nagyszámú helybeli 
és vidéki hölgy- és férfiközönséget, kik között tekintélyes számban voltak az 
állami, megyei, városi hatóságok képviselői és élén Hoffmann tábornokkal, 
a közös hadsereg tisztikara is díszben. A délvidéki középiskolák közül colle- 
giális érzülettel vett részt az ünnepen a verseczi áll. fó'reáliskola egész tanári 
testületé Buday József igazgatóval együtt és a temesvári piarista főgymn. 
képviseletében Mátyás J. tanár.

A tulajdonképeni ünnep d. e. 11 órakor kezdődött a Hymnus elének- 
lésével. Ezután Nátafalussy Kornél kormánybiztos lelkes, nagyhatású beszéd
del adta át a tudományoknak és a múzsáknak ez újonnan felszentelt 
hajlékát az ügybuzgó, hazafias tanári karnak, a nemes városnak és a tanuló 
ifjúságnak. Beszédében visszapillantást vetett művelődésünk fejlődésére. 
Minden kornak megvan — úgymond — a maga mozgató eszméje. A keresztes 
háborúk korában Európa az Üdvözítő tanai által megszentelt területek vissza-
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hódítására fordította erejét. Hazánk hosszú 300 esztendőn keresztül vívta az 
Izlam pusztító erejével szemben ama dicső harézokat, melyek nemzetünk 
legkiválóbb tulajdonságait mutatták be a világnak. Méltatta a renaissance- 
kort, végigment a histórián Mária Teréziág, kinek uralma alatt a nemzet a 
háborúk lezajlása után a műveltségnek, a culturának várait kezdé építeni. 
Megalapítják az iskolák nagy számát, a középoktatást államosítják s 
ezzel lerakják a nemzeti művelődés és modern oktatás alapjait. Azóta a 
legkiválóbb erők és legfényesebb elmék mindinkább az idegenből átvett 
tanítási és művelődési szellemnek a nemzet viszonyaihoz való átalakításán 
munkálkodtak és fáradoznak máig. Korunkban pedig egy emberöltő alatt, a 
nemzeti műveltség buzgó bajnokai vezetése mellett nemzetünk többet hala
dott, mint előbb századok lefolyása alatt. E legújabb kor nemes törekvései
ben kiemeli dr. Wlassics minister sikereit, ki a magyar közművelődés elő
mozdítására ezen intézetet is emelte. A király és a magyar haza éltetésével 
fejezte be a kormánybiztos hazafias, mindvégig lendületes felavató beszédét.

Lelkes éljenek után Király Pál igazgató beszélt, a ki röviden elmondta 
a néhány év múlva negyedszázados főgymnasium történetét, alapítását, az 
újjáépítés nehézségeit s végül annak megvalósítását Magyarország ezredéves 
fennállásának évében, melylyel a közokt. kormány a millenniumi közmívelő- 
dési intézetek számát egy díszes, kényelmes palotával gyarapította. Ezután 
Fronius K. polgármester, a III. oszt. vaskorona-rend tulajdonosa, mondott 
köszönetét a kormánynak a város nevében. A volt tanítványok nevében 
dr Merkl Ferencz városi főorvos, a jelenlegi tanulók nevében pedig Weit- 
ner J. VIII. oszt. tanuló mondtak hazafias tartalmú beszédeket.

Végül az igazgató néhány szóban megköszönte a kormánybiztosnak 
és a megjelent közönségnek részvételét s az ifjúság elénekelvén a Szózatot, 
a fölavató ünnep bevégződött.

Üdvözlő távirat, levél a közokt. ministeriumtól. több középiskolától, 
tanári testületektől és egyesektől körülbelül 50 érkezett.

Az ünnepet 100 terítékű banket követte. Itt Nátafalussy Kornél 
kormánybiztos remek felköszöntőben éltette a legelső magyart, a királyt. 
Azután Dsida L. városi főjegyző a kormányt és képviselőjét, Nátafalussy 
Kornél főigazgató a nemes város polgárságát, Király Pál igazgató a polgár- 
mestert, Gál Kálmán tanár a közelből és távolból jött vendégeket, főleg 
pedig a temesvári és verseczi collegákat stb stb.

Nátafalussy Kornél főigazgató nov. 23—25-én az intézet hivatalos 
vizsgálását végezte, azután conferentiát tartott és elutazott Verseczre.

(Fehértemplom.) G. K.

VEGYESEK.

Kinevezések. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister dr. Lázár 
Béla budapesti VII. kér. állami főgymnasiumi helyettes tanárt ugyanehhez 
az intézethez rendes tanárrá (32.523. sz.); dr. Körös Endre pápai ev. ref. 
főgymnasiumi helyettes tanárt a fennálló szerződésből kifolyólag ugyanoda 
rendes tanárrá nevezte ki (63.313 sz.).

Előléptetés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Hegedűs Pál 
szegedi állami főreáliskolai rendes tanárt a IX. fizetési osztály első fokoza
tába léptette elő. (56.448. sz.)

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Dergáts 
Sándor, nagybányai állami főgymnasiumi rendes tanárt, saját kérelmére 
eddigi minőségében, az aradi állami főreáliskolához helyezte át.
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A közoktatás a trónbeszédben. A trónbeszéd, melylyel a király 
ő Felsége csütörtökön az országgyűlést megnyitotta, megemlékezett a köz
oktatásról is. Az országgyűlés teendőinek programmszerű felsorolásában van 
ez i s : «A közoktatásügyeié k előmozdítása, a tanítás eredmény ének foko
zása és a tanár- és tanítóképzés érdekében több üdvös intézkedés van 
czélba véve*.

Az osztrák tisztv iselők  új fizetés-ren dezése  foglalkoztatta e héten szom
szédaink parlamentjét. Hogy ott mennyire másként akarják megoldani a 
kérdést mint nálunk, legbeszédesebben az bizonyítja, hogy a benyújtott 
javaslatok végösszege gyanánt 11 millió forintot szánnak a fizetés-javításra. 
S a parlamenti pártok ezt nem sokallják, sőt ellenkezőleg. Kétségtelenül 
jobban megbecsülik a középiskolai tanárság munkáját is, a melynek javára 
maga a budgetbizottság tudvalevőleg még a különben elég jóakaró javaslatot 
is keveselte s úgy változtatott rajta, hogy a tanárságnak átlag 40°/0-os fize
tés-javítást contemplál. Gautsch közoktatási minister a kormány nevében 
már el is fogadta a bizottság javaslatát. Lapunk zártáig a tanárokra vonat
kozó javaslat teljes letárgyalásáról még nincs hír, de kétségtelen, hogy elfo
gadják. Csak az életbe léptetés határideje vitás még. A kormány azt akarja, 
hogy a fizetésjavító törvények majd csak a kihirdetés napján lépjenek életbe, 
a kihirdetés időpontját pedig maga határozhassa meg. S az e fölötti vitába 
aztán belekeveredett a kiegyezés ügye is. A kormány azt mondja, a budget 
nem bírja meg a 11 milliós emelkedést előbb, semhogy a sör- és szeszadó 
fölemeltetnék, a mi pedig a Magyarországgal kötendő kiegyezéssel van kap
csolatban.

A reáliskolák Ausztriában. Gautsch osztrák közoktatási minister a múlt 
héten érdekesen nyilatkozott az osztrák reáliskolákról. A reáliskolai tanulók 
száma Ausztriában nőttön-nő; a minister e jelenségben örvendetes irányt 
lát, mert a reális képzést szerinte pártolni és fokozni kell. Bécs városában a 
jövő tanévben az állam egy új reáliskolát is alapít.

Klamarik-alapitvány. Hirt adtunk, hogy abból a fölöslegből, mely a 
dr. Klamarik János min. tanácsos 40 éves jubilaeumára begyült, milyen jóté
kony alapítványt tettek. Abban a helyzetben vagyunk, hogy most közölhet
jük a budapesti tud. egyetem bölcsészkari dékánjának hivatalos levelét 
melyet ez ügyben a rendező bizottság elnökéhez: dr. JtJrődi Béla tanker, 
főigazgatóhoz intézett. A levél szövege következő: «Nagyságos dr. Erődi Béla 
királyi tanácsos úrnak, főigazgatónak stb. stb. ő Nagyságának Budapesten. 
Van szerencsém Nagyságoddal tudatni, hogy a Klamarik-féle alapítványt a 
a bölcsészettudományi kar f. évi október 29-én tartott I. rendes ülésében 
örömmel és köszönettel fogadta, s hogy az alapítványra vonatkozó szabály
zatot a következő szövegezéssel fogjuk az egyetemi almanachba iktatni: 
«Klamarik-féle alapítvány». A Klamarik János ministeri tanácsosnak 40 éves 
szolgálati jubilaeumára begyült pénzből a rendező bizottság 1213 frt 80 kr. 
összeget adott a bölcsészettudományi karnak arra a czélra, hogy annak évi 
kamata oly bölcsészethallgatónak mindjárt a tanév elején történendő segé
lyezésére fordíttassék, kinek atyja középiskolai tanári pályán működött vagy 
működik. Az alapítvány kezelése és adományozása a bölcsészetkari dékánt 
illeti meg. Fogadja Nagyságod kiváló tiszteletem nyilvánítását. Budapesten. 
1896. évi november 10. Thewrewk bölcsészetkari dékán »

Negyven éves tanári jubilaeum ritka örömét érte meg Pákh Károly 
iglói ág. ev. főgymn. tanár. Mint onnan írják, a puritán jellemű és köztisz
teletben álló férfiút, ez alkalomból a hála, tisztelet és elismerés meghatóan 
őszinte és fényes nyilatkozataival halmozták el volt tanítványai és a nagy 
közönség. Az ünnepély, nov. 14-én folyt le. D. e. 11 órakor az egyház prés-
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byteriuma a főgym. tanácstermében díszgyűlést tartott, melyen az egyház- 
felügyelő üdvözlő szavak kíséretében leplezte le az ünnepeknek Stetka Gyula 
művész által festett arczképét. D. u. 3 órakor ugyanott a szép számmal ösz- 
szesereglett volt tanítványok nevében dr. Münnich Aurél országgyűlési kép
viselő üdvözölte a nagyérdemű tanárt, kinek hálás tiszteletük jeléül s emlé
kéül egy körülbelül 200 volt tanítvány arczképét magában foglaló hatalmas 
díszalbumot s egy 2000 koronás Pákh Károly-ösztöndíj alapítványról szóló 
alapítványi levelet nyújtott á t ; felolvasta továbbá Wlassics Gyula ministernek 
Pákhhoz intézett üdvözlő és elismerő levelét. Ugyanez alkalommal tisztelegtek 
az ünnepelt előtt az iglói főgymnasium tanárkara és tanulósága, az iglói ev. 
polgári leány- és elemi iskola, állami tanítóképző és községi polgári iskola 
tantestületei, a késmárki ev. főgymn. és lőcsei állami főreáliskola küldöttsége. 
Az ünnepélyt 6 órakor mintegy 160 terítékű fényesen sikerült díszebéd követte, 
melyen a tanítványokon, kartársakon és Igló értelmiségén kívül a megye 
több kiváló férfia is részt vett. Az ország legkülönbözőbb vidékeiről számosán 
üdvözölték az ünnepeltet, közöttük Zsilinszky Mihály államtitkár, Zelenka 
püspök, Beöthy Zsolt tanáregyesületi elnök, gróf Csáky Zenó főispán stb.

Mathematikai verseny. A mathematikai és physikai társulat f. hó 26-án 
tartott rendes ülésében br. Eötvös Lóránd elnök kihirdette az idei egyide
jűleg Budapesten és Kolozsvárit megtartott mathematikai verseny eredményét. 
Az idei verseny mind a beadott dolgozatok számát, mind pedig azok minő
ségét tekintve, sokkal jobb eredményre vezetett mint az eddigiek, a mi 
örvendetes bizonyítéka annak, hogy hazai középiskoláinkban mindenütt szerte 
a mathematika tanításában a helyes módot alkalmazzák és a tanításnak 
kitűzött czélt nem tévesztik szem elől. A versenyzők közül az első díjat 
(100 koronát) nyerte Visnya Aladár volt pécsi főreáliskolai tanuló (tanára 
Maksay Zsigmond f), a másodikat Zemplén Győző volt fiumei főgymn. 
tanuló (tanára Pisetti Rókus). Dicsérete* nyertek: Blazevitz Antal volt zom- 
bori főgymn. tanuló (tanára Malesevits Miklós); Klein Artur volt budapesti
V. kér. főreálisk. tanuló (tanára Mendlik Perencz); Mayer Miksa volt 
budapesti Ti kér. főgymn. tanuló (tanára Wohlrab Flóris) ; Suschnik József 
volt kecskeméti főreáliskolai tanuló (tanára Bóka Péter) ; Szabó Imre volt 
kolozsvári ev. ref. főgymn. tanuló (tanára Sárkány Lajos.)

Paedagogial curiosum. Itt termett Budapesten, a tanárhiány kényszere 
alatt s most, mikor a közoktatási tanács reform-munkálatai közben a túl
terhelésnek s eredménytelenségnek sokat hangoztatott kérdése is komolyan 
napirendre kerül, jó lesz az effélékre is kiterjeszteni a figyelmet. Rossz tréfá
nak tartanók, ha komoly férfiak nem állítanák, hogy egyik budapesti gymna
sium egy osztályában két tanár tanít egy tantárgyat oly formán, hogy a 
heti óraszám felét az egyik, más felét a másik tartja meg. A munkaerő 
kihasználásának ezt a szabadalomra érdemes módját •— azt beszélik — úgy 
gondolják elfogadhatóvá tenni, hogy az egyik tanár végzi a latin gramma
tika tanítását a másik vezeti a fordítási gyakorlatokat.

A debreczeni kör, mely nem csupán helyi, hanem a kerületi kör 
eszméjét igyekszik lelkesen megvalósítani, Nyíregyházán, tartotta legújabb 
ülését. Ennek lefolyásáról a tudósítást azonban már csak jövő számunkban 
hozhatjuk.

Tartalom: A középiskola tanulmányi rendje. Kármán Mórtól. — A közép
iskolai énektanítás. Dr. Harrach Józseftől. — Petrovich Ferencz f. 
Dr. Fináczy Ernőtől. — Hazslinszky Frigyes f. y. z. r.-től. — Az inductiv 
nyelvtanításról. I. Dr. Cserép Józseftől; II. Dr. Csengeri Jánostól. — 
Egyesületi élet. — Állami főgymnasium ünnepies felavatása. G. K.-tó\. — 
Vegyesek.
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A KÖZÉPISKOLA TANULMÁNYI RENDJE.
(Folytatás és vége.)

A másik kérdés, mely évek óta mozgalomban tartja  tanügyi 
köreinket, az egységes középiskola kérdése. A legnyomatékosabb érvelés, 
mely a mellett szól, hogy középiskolai oktatásunk egységes legyen, 
az, hogy ekként egységesebbé válhatik a köztudat, nagyobb a közösség, 
a solidaritás érzete, a minek ápolására nagy szükség van a nemzeti 
egyéniség fentartásában. Csakhogy itt is megszorítást és helyes meg
különböztetést kell tenni. Már Aristoteles figyelmeztetett arra, hogy 
nem szabad összetéveszteni az egységet az egyformasággal, hogy még 
az egyedi életben sem azok a lények állják meg legjobban a harczot, 
a melyeknek egyszerű a szervezetük, hanem azok, a melyekben a 
szervek gazdagsága és változatossága mellett megvan a kapcsolat és 
összefüggés. Az élet fentartására szükséges működések szerint megoszló 
szervek összehatásán alapul az életrevaló egység. Ily értelemben mél
tánylandó az oktatás és általán a közművelődés egységére irányult 
törekvés is. Hogy hányféle az iskola, hányféle a művelődési eszköz 
valamely nép körében, az tulajdonkép műveltségének gazdagságától 
függ; s a műveltsége fejlődő valami, mindig meglátszik e fejlődés 
hullámzása iskoláinak alakulásán és szétágazásain. Európában mai 
nap mindenütt, Németországban, Francziaországban, Angliában, az iskola
ügyben, s különösen a középoktatás terén igen tarka változatosságot 
találunk. Arra vall ez, hogy a közéletben ma nagy forrongás v a n ; az 
egész nemzeti élet, az egyes néposztályok viszonya, jogköre is nagy- 
átalakuláson megy keresztül. A mikor még csak egy-egy néposztály, 
nemesség vagy papság volt nem csupán vezetője a népnek, hanem 
majdnem egyedül a nemzetnek s művelődésének a képviselője, is akkor 
igenis lehetett arról szólani, hogy mindenki számára, a ki oktatásra 
szorul, csak egy iskola, egységes tanfolyam legyen; az uralkodó nép
osztály művelődési szükségletei lehettek az iskola berendezésében irány
adók ; a többi, ha ugyan művelődni vágyódott, fölkereste ideig-óráig az 
iskolát, megelégedett ama műveltségnek használható hulladékaival. De
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ma, midőn arról van szó, hogy az egész nemzetnek sokféle elága
zásában egyaránt műveljük értelmiségét s növeljük erkölcsi erejét, 
nyilvánvaló, hogy a sokféle szükséglet kielégítésére nem vezethet egy 
út, hogy többféle iskola szükséges.

Csakhogy midőn az élet különböző szükségleteinek engedünk, 
soha sem szabad megfeledkeznünk a nemzeti élet egységéről. Ezt 
azonban az oktatás útján, a művelődés terén csak úgy biztosíthatjuk, 
ha igazán komoly paedagogiai elmélkedéssel pontosan megállapítjuk, 
mi mindaz, minő tananyagkészlet az, a miről biztosan mondhatjuk, 
hogy nélküle társadalmunk jelen állapotában magyar műveltség nem 
képzelhető. Ezeknek a művelődési elemeknek aztán nem szabad 
hiányozniok semmiféle intézetből sem, helyet kell szerezni számukra 
egyformán minden iskolában, hozzáférhetővé tenni népünk minden 
gyermekének.

Sok még a tennivaló ez irányban tanügyi szervezetünkben. 
Szive fáj az embernek, hogy ebben a hazában milyen csekély a 
gondoskodás, hogy a nép minden rétegében bizonyos fokú közértelem. 
határozott nemes közérzület elterjedjen. Ép magyar vidékeken azon túl, 
a mit a népiskola nyújt, alig van eszközünk hozzá, pedig ki tarthatja 
azt lehetőnek, hogy 12 éves koráig úgy készíthessük elő a gyermeket, 
hogy érdeklődéssel részt is vehessen a nemzeti életben, értelemmel 
élvezhesse irodalmunk remekeit s figyelemmel kisérhesse társadalmunk 
küzdelmeit. Gondoskodnunk kell a népnevelés kifejtéséről, akár tovább
képző tanfolyamok, akár megfelelő szakiskolák útján, vagy bármi más 
módon, hogy biztosítsuk az egész nép részvétét nemzeti érdekeink 
védelmében és fejlesztésében. A tanintézetek sorában a gymnasium 
csak mintát nyújt arra nézve, mi volna az illető tárgyakban elérendő 
a nemzeti közműveltség te ré n ; de abban, a mi azonfelül még szüksé
ges gazdasági életünk iparunk és kereskedelmünk, de még tudomá
nyosságunk kellő alakulása tekintetéből is, nagy szabadságot, sok eltérést 
kell engedni, s nem szabad elzárkózni a nemzeti lét gazdagodása 
elől. Ép a középosztálynak, a városi polgári elemeknek igen eltérő a 
művelődési szükséglete; a nevelésükre szánt intézetekben, tehát ép 
azokban, a melyek vagy 18 éves koráig nevelik az ifjút, megfelelőleg 
a nemzeti műveltség követelte középpont körül igen változatos tan
anyag csoportosítandó.

Azonban e helyt csakis a mai két iskolát, a gymnasiumot és 
reáliskolát értem a középiskola alatt. De e kettőnek eltérő alakulása 
is, bár ez utóbbi csak későn és idegen hatás alatt nyert helyet, 
történetileg igazolható és nem egykönnyen mellőzhető. Már azóta, 
hogy a renaissance nyomán az európai népek nemzeti irodalma fel- 
virágzott, tudományosságunk új irányokat teremtett, foly a harcz a 
régiek és újak k ö z t; s nem elégszik meg egy nemzet sem azzal, 
hogy a műveltséget kizárólag csak egyik irányban ápolja teljes lélek
kel, hanem alkalmat kíván adni rá, hogy szabadabb mozgás döntsön
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a kérdésben. Általán érezzük, hogy erőszakosság nélkül az egyesítés 
nem történhetik meg; kárát vallaná vagy az ókornak becsületes jóra- 
való ismerete, a mit egyhamar nem nélkülözhetünk, vagy csorbítani 
kellene teljes érvényesítését az újabb kor vívmányainak. A korai 
kényszerű döntés nem csupán az iskolára nézve volna veszélyes, mert 
a megalakult hagyománytól oly útra terelné, melynek végét be sem 
láthatjuk előre, hanem ép oly mértékben gátolhatná talán általában 
műveltségünknek már megindult fejlődését.

Csak röviden említem, de nem mellőzhetem, hogy meggyőződé
sem szerint még e két typuson belül is, oly országban, mint Magyar- 
ország, a mely oly sokféle változatosságot tüntet fel, nemzetiségi és 
felekezeti tekintetben nemcsak, hanem még inkább művelődési foko
zatra nézve, soknemü változata a tanulmányi rendnek ajánlatos. Ily 
országban valóban a haladás károsodását jelenti, ha a nevelés és 
művelődés egységét úgy értelmezzük, a mire administratiónk nagyon 
hajlik, hogy mind az egynemű iskolák az országban széliében egyformák 
legyenek. Eddig is ép a magyar vidékek szenvedtek az alatt, hogy 
nem lehetett oly tervet alkalmazniok, mely más nemzetiségű vidéken, 
a nyelvi viszonyok miatt, nem volt alkalmazható. A nevelés igaz 
feladatait tartva szem előtt, nem egyformaságra, hanem ellenkezőleg 
arra kell törekednünk, hogy minden iskola lehetőleg alkalmazkodjék 
a vidék művelődési szükségleteihez, mindenik, természetesen a múl
hatatlan, a nemzeti közösség követelte közalapon, mennél egyéniebbé 
alakuljon. Közoktatásügyi administratiónk ezt, sajnos, eddig nagyon 
megnehezítette, főkép azt tartva szem előtt, hogy abban a pár eset
ben, a hol családi körülmények lakásváltoztatásra kényszerítenek, a 
gyermek az új helységben is meglelje azt, a mit a régiben elhagyott. 
Mindez intézkedésünk mintha csak arra akarta volna biztatni az 
ifjúságot, hogy túlságosan hozzá ne simuljon az egyik vagy másik 
intézethez. Világos újabb jele az a törvényes kényszer, mely legtöbb 
gymnasiumunkat kötelezi, hogy a közös tanítás és nevelés nagy aka
dályára a görög tanfolyam mellett mindenesetre görögpótlót is tart
son fenn, még oly városban is, a hol több a középiskola s a két 
rendbeli szükségletnek megosztással is megfelelhettek volna.

Ezen elvi tekintetek alapján ajánlom negyedik tételemben, hogy 
„A középiskolai oktatás egysége csupán úgy biztosítható, ha a köz
művelődés körének pontos kiszabásával a különböző középiskolák főbb 
vonalaiban azonos tanrendet követnek, szabadságot hagyva egyébként, 
akár irodalmi és nyelvi, akár gazdasági és technikai irányban a kör 
bővítésére. Minden szétválasztása azonban az egy intézetbe járó ifjú
ságnak már a köznevelés szempontjából is kerülendő volna“.

A tétel utolsó pontja, azt hiszem, a legközelebbi évek tapasz
talatai után, melyekhez a görögpótló tanfolyam bifurkáló beékelése 
ju ttatott, bővebb indokolásra köztünk nem szorul; általában csak 
szegénységgel menthető, ha az ifjúságot különböző művelődési szük
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ségletek kielégítésére nem utálhatjuk sajátos tanulmányi renddel bíró 
intézetekbe, hanem egyazon intézetbe összetereljük a nevelés közös
ségének nagy kárára. A középfokú oktatás szabad megoszlásának 
azonban szükségképeni következménye ötödik, utolsó tételem. Semmiféle 
irányt, mely eleget tesz a köznevelés ama főfeladatának, hogy a nem
zeti köztudat egységét biztosítja s egyébként is megfelel értelmi foko
zatát tekintve a középoktatás színvonalának, nem szabad úgy sújtani, 
hogy jogosultságra nézve egy más iránynyal szemben alább rendeltes
sék. Nem szabad előnyt adni egyik iránynak sem az egymással való 
versenyzésben; ez mindenképen meggátlása az egészséges fejlődésnek. 
Egyes tudományos körök velleitásai ebben senkit el nem téveszthetnek. 
Németországban pl. az egyetemi orvosi facultások nviltan bevallották, 
hogy főképen az orvosok társadalmi állása és tekintélye teszi kívá
natossá, hogy csupán gymnasiumból jövő ifjak bocsáttassanak e pályára. 
Ha az állam az ily követeléseket támogatja, akkor korántsem a köz
érdeket szolgálja, hanem egyenesen egy osztály kívánságának felel meg. 
Számos tapasztalat bizonyítja, hogy egyes tudósok vezetői lettek szak- 
tudományuknak, bár nem gymnasiumon nevelkedtek. E körülmény 
meglátszott tán rajtok s általános műveltségük bizonyos hiányain, de 
a szakszerűség követeléseinek talán annál jobban megfelelhettek. Oly 
szakiskolának, mint az egyetem, nem szabad elzárkóznia egyetlen 
kellőképen előkészült embertől sem, bármily irányban nyerte az illető 
műveltségét.

A magasabb tudományos oktatást általában úgy kell szerveznie 
minden népnek, hogy oda bárki, a ki magasabb szakképzésre vágyó
dik, megtalálja az utat és módot. Az államnak pedig, a mi a társa
dalmi állásokat illeti, nem volna szabad más mértéket alkalmaznia, 
mint a tiszta selectio útját, úgy hogy azok, a kik a vizsgálatoknak 
legjobban tudnak megfelelni, bármily módon is készültek, hozzá is 
juthassanak az illető állásokhoz. A szabad művelődés útjának üdvös 
megnyitása volna e z ; az egyéniség igazi érvényesülése különben a 
közművelődés érdekéből is fontos; hadd gazdagodjék műveltségünk az 
által, hogy különböző irányban és sokféle módon készült egyének 
dolgoznak épületének emelésén. Ily értelemben ajánlom ötödik tételem : 
., Társadalmi vagy tanulmányi jogosultságuk tekintetében a középiskolák 
különböző ágai közt minden különbség megszüntetendő.“

Mélyen tisztelt Szakosztály ! Előadásomban pusztán elvi pontokra 
szorítkoztam ; két jó társam vállalkozott rá, hogy kifejtse ez álláspont 
gyakorlati következményeit és utasítást nyújtson a legközelebbi lépé
sekre is, hogy miképen volna az megvalósítható viszonyaink közt, a 
mire én mint elérendő czélra rámutatni bátorkodtam. Ajánlom tételei
met megvitatásra és esetleges elfogadásra.

(Budapest.) Kármán Már.
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A MAGYAR MYTHOLOGIA.
— Szerény észrevételek a középiskolai tantervek revisiója alkalmából. —

I.
Az országos közoktatási tanács állandó bizottsága a középiskolai 

tantervek revisiójáról kérdó'pontokat hozott nyilvánosságra, a melyek egyszers
mind jelenlegi tantervűnk kritikájául is tekinthetők.

Az előterjesztett kérdőpontok egyike a nemzeti tantárgyak csekély 
eredményét említi fel s a másik a görögpótló tanfolyam mai tantervét 
mondja tarthatatlannak.

Nem tudom, mi lesz a sorsa a felvetett egészséges kérdőpontoknak? 
Talán az égető kérdést csak a jövő század egységes nemzeti iskolája fogja 
megoldani! De sceptíkus aggodalmaim közepett is alkalmasnak találom arra 
az időt, hogy egy régi ideámat hozzam elő, melyhez érdeklődő kartársaim 
szives hozzászólását is kérem s így megvitatva a dolgot minden oldaláról, 
közös törekvéseinknek talán mégis csak lenne némi eredménye a középiskolai 
tantervek revisiója alkalmával.

Lehet, hogy sokan, talán a legtöbben álmodozónak mondanak, midőn 
a magyar mythologia tanítását szeretném beleillesztve látni a középiskolai 
oktatás tantervébe* Legyen sorsom a lemosolygás, a mivel a kérdés elő- 
hozása alkalmával eddig is találkoztam, de előhozom még egyszer lelkem 
őszinte melegével, melylyel a kérdés megoldásán pályám kezdete óta csüg- 
gök. Talán a kérdés is mélyebb hatású, mint az az első pillanatra látszik.

Megvallom, a magyar mythologiának napirendre hozását millennaris 
nagy emlékünnepeink alkalmával sovárogva vártam. De a mély hallgatás 
minden téren lehangolt. A költészet nem tartotta érdemesnek, hogy a borongó 
régmúlt idők titkos idejébe visszaszálljon. Egy-két történeti kép vonult 
csak el szemeink előtt a színpad deszkáin, nagyban számítva a vidéki közön
ség érdeklődésére és spontán lelkesedésére. Köszönet ezért is, bár sok volt 
benne a számítás és reclamszerüség. Hol maradtak művészeink ? Egy-két 
megrendelt történelmi kép készült, de a magyar mythologia nem ihlette 
meg művészeinket sem. Pedig mennyi érdekes tárgyat találhattak volna s 
minő hálás lett volna a nagyközönség, mely mély áhítattal szemlélte a 
Hadúrnak bemutatott áldozatot a Feszty körképén! A szobrászat legalább a 
Sió tündérét a látványosságok közé helyezte, de kevés mythologiai tudásunk 
miatt vájjon hányán gondoltak reá a tündéries világítású vízsugarak között 
az esti corson — egy-egy német keringő dallamos zenéje mellett ? De mégis 
a szobrászat tett legtöbbet; millenáris emlékeinken ott a turul madár, leg
újabb dunai hidunkra is reá került. De, hogy hányán nézték azokat sasok
nak — szomorúan nagy statisztikával illustrálták a napi lapok szerkesztői 
üzenetei.

Lassankint kihal a köztudatból mythologiánk. . . Az a szomorú sors 
éri, a mi érte ősvallásunkat, melyre a kereszténység könyörtelenül reá tette 
megalkuvás nélkül pusztító vaskezét. A nyugati műveltség átvételével elha
gyatottá lettek megszentelt berkeink, elnémult a jóslat a táltosok ajkain, 
Hadúr oltárait szétrombolták, megszűnt a hajnal kaczagás, a búleányok 
éneke, a halott-költögetés, a tűz-szentelés.

Titokban lappangott csak a régi vallás; az elnyomottak sérelmeit 
használta fel czéljaira a pogány Kupa, Somogyság vajdája, s megszorongatta

* Magam is azt vallom, hogy a nemzeti történelem tanításának bővülnie 
kell, s hogy időt nyervén, nagyobb gondot kell fordítani a magyar ősval
lásra is. Ez a főoka, hogy minden változtatás nélkül közlöm a czikket, 
melynek nem minden mondatával értek teljesen egyet. Jól esik tanár-ember
ben látnom ezt a meleg érzést, mely e sorokból sugárzik. Szerk.
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vele szent életű apostoli első királyunkat. De lehanyatlik a turulos zászló, 
vele az ősvallás hívei eltemetkeznek nagy csalódásaikba; bár vérző szívvel s 
tört reménynyel szállnak sírba a megaggottak. de ivadékaik századokon 
keresztül újra és újra felszaggatják fájó sebeiket Thonuzoba sírján s az alvó 
szellemet meg-megkisérlik fölébreszteni.

De csak az utolsó erőlködés fellobbanó és kialvó lángja marad ez, 
mert nemcsak a papság nyomja el, hanem a törvények is visszaszorítják. 
«Akárki legyen — szól Szt. László decretuma I. 22. — ki a pogányok 
módja szerint kútfők mellett ájtatoskodnék, vagy élőfa, forrás, kő mellett 
áldoznék, vétségét ökörrel váltsa meg». Az esztergomi zsinat Kálmán alatt 
e cselekedetért a nemest l l  napig való vezekléssel, a közembert bét napig 
ütlegekkel sújtja. Ottokár .cseh király diplomatája 1273 végén is a lyoni 
zsinat előtt eretnekségért denunciálja Magyarországot. A Yatba-féle lázadások 
követelik, hogy az egész nép «ritu paganorum» élhessen.

És bár ilyen hosszas és ilyen s z ív ó s  az ősi hithez való ragaszkodás; 
művelődés-történetünkben mégis, sajnos, majdnem üresen álló lap, mely 
ősi vallásunkat tárgyalná s mely rendszeres magyar mvthologiát nyújtana. 
Ipolyi «Magyar mythologiája» már antiquariusoknál is ritkán és drágán kap
ható könyv, rengeteg anyaghalmaz, de sok elhull belőle a kritika metsző 
bonczkése alatt. Más oldalról is történtek egyes kísérletek, de még ez ideig 
egységes és rendszeres munka nem jött létre. Éveken keresztül vártam, 
figyeltem, vájjon érdemes tudósaink közül foglalkozik-e vele valaki, pedig 
ha más nem, legalább Magyar Tudományos Akadémiánk írathatta volna 
meg ezredéves ünnepségünkre. Miért riadnak vissza tőle tudósaink, hisz úgy 
tudom, hogy a «Magyar mythologia» kiadási jogának megvevője előnyös 
ajánlatokkal keresett embert annak átdolgozására.

Összehasonlító nyelvészetünk sokat haladt az utolsó évtizedek alatt. 
Segítségével ismerjük nyelvünk rokonait; etnographiai tanulmányokat tettünk 
náluk ; ismerjük a finn és orosz derék tudósok kutatásaiból az ugor népek 
bűvös hitregéit; nagy része a megvolt mythologiának fenmaradt a Kalevala 
rúnáiban s az összegyűjtött népköltészeti adatokban ; magyar nyelvészeink 
derék csoportjának fáradhatatlan szorgalma a néphagyományok gazdag tárhá
zába sok becses anyagot halmozott össze: most már csak egy hivatott 
vállalkozó kell, hogy e sok holt anyagból erős kritika után kidomborítsa a 
magyar mythologiát, a magyar genius dicsőségére.

II.
Most nézzük középiskoláinkban a magyar mythologia kérdését.
Sajnos, hogy e tekintetben édes kevés az, mit a tanuló nyolcz év 

alatt hall. Az iskolai magyar töi-ténelem rövid pár sorban végez az ősi 
vallással s a tanárnak is sietnie kell, hogy anyagát a kellő időre elvé
gezhesse.

A magyar irodalomtörténet is végez pár sorban e kérdés tárgyalásával 
s mintha erezné eme hiányosságát, iparkodik a pőre vázat egy nagyobb 
jegyzettel takargatni. Az első osztályú olvasókönyv felöleli a mondákat, 
ámde helyén való-e itt tárgyalni a magyar mythologiát a kezdő fokon ? És 
vájjon volna e benne köszönet ? !

És mégis más oldalról mit találunk ? A rómaiak mythclogiájától nem 
riadunk vissza, hisz az első mondat, melyet a fiatal gyereknek fordítania kell 
a : «Vesta est dea» és «Vesta et Minerva sunt deae». S ezután még minő 
épületes mythologiai ismeretre kell neki szert tennie, hogy megértse Romulus 
és Remus származását, hogy minő genealógiai összeköttetésben vannak 
apjokkal Mars-sal, ki anyát szerzett számukra nem épen épületes módon. De 
hiába, hisz ezt Livius így írta meg s nekünk pedig ezen kell a latin nyelvet 
megtanítanunk. így azután lassankint megismerkedik a gyermek az egész 
római mythologiával. Majd a görög nyelv tanulásával ismerete bővülvén, 
kezébe kapja a görög mythologiát is s összehasonlíthatja vájjon Jupiter élt-e
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csöndesebb családi életet vagy Zeus; Venus tetszik-e neki jobban, vagy 
Aphrodité a bemutatott szemléltető tábla után, — mert száz közül ötven 
bizonyosan est nézi rajta. így azután kellő ismerete lévén, bátran mehet a 
színházba megnézni a vidéki pőre ruhás «Szép Heléna» előadását.

Ne értsenek félre, nem akarom én ezzel kétségbevonni a classikusok 
tanításának hasznosságát, csak arra a nagy egyoldalúságra akarok reá
mutatni, hogy míg a görög-római élet ismertetését a szőrszálhasogatásig 
viszszük, addig a magyar műveltség képeiből édes keveset markolunk és 
mutatunk be, mikor még a magyar olvasókönyvek tárgyalásában is a clas- 
sika-philologia czéljai vezetnek.

így azután ne csodálkozzunk, hogy a kérdőpontok szerint a nemzeti 
tárgyakból az ifjúság a szerényebb igényeket sem elégíti ki.

A görögpótló tárgyak behozatalával mit nyertünk ? Újra csak a 
rendszeres mythologiát veszszük elő, sőt ha a magyar írókat akarjuk is 
tárgyalni, a görög-római mythologia hatása alatt álló régibb íróink meg
értetésénél már ismét újból csak mythologizálunk.

így azután a mai magyar ifjúságnak ugyancsak teletömjük a fejét és 
lelkét a görög-római mythologiával, ismeri a legapróbb isteneket is, de a 
magyar mythologiából fog-e ismereíekkel eltávozni, elhagyván nyolcz év után 
a középiskola küszöbét ?

Azután pedig hol tanulja meg? Talán képzőművészetünk alkotásaiból, 
melyek úgy felölelték alkotásaikban a magyar mythologiát ?

Pedig az a zsenge ifjú, hogyan elhalígatta a dajka mesék mythologiai 
alakjait, hogy el-elábrándozott az aranyhajú tündéreken, viliiken, manó
kon, hogy félt a vasorrú bábáktól, a garaboncziás diáktól, a lidérczektől, a 
gonosz megrontóktól. Hogy tudták ezek gyönge képzelmét izgatni, foglalkoz
tatni, fejleszteni, gyönyörködtetni.

Minő szívesen elhallgatná a középiskolában is a kedves dajka-mesék 
folytatásául a tündérek világát, azok aranyos kertjét, hol aranyhajú Ilonáját 
keresi Argyrus királyfi. A bábabukráról és a délibábról szóló kedves mythost. 
Hogy megragadná tüzes képzelmét az a mythologikus magyar világ, melyben 
vasorrú bábák, törpék és óriások, lidérczek és manók, táltosok és garabon- 
czok. varázslók és boszorkányok, sárkányok és griff-madarak játszák a fő
szerepet. Majd azután következhetnék az ős-vallás a maga főisteneivel, a 
magyarok istenével, a víz, levegő és tűz istenével, a szentiván-éji tűzáldozás. 
gyermekavatás, temetési szertartás, halottköltögetés, majd a hetevény csillag 
följövetelével a halotti táncz, ősvallásunk istenasszonya Boldogasszony s a 
többi fő és kisebb isteni lények. Ezt követhetnék az ős mondák, melyeken 
néha-néha átcsillámlik egy-egy fényes mythosz utolsó sugara.

Mennyi új meglepő benyomás, mennyi hatás kínálkozik itt a fogékony 
ifjú lélekre s mindenesetre megbővülne vele a művészeti ágakra készülő 
lélek teremtő szelleme.

Hisz még nem régiben is tagadták a magyar styl létezését és a díszítő 
ornamentikában minő hódítást tettek a magyar motívumok ! Rajzoktatásunk 
is csak a legutóbbi időben vette észre, hogy talán nagyobb súlyt kellene reá 
fordítani, mint a meander-szalagok unalmasságig csépelt örökös másol- 
tatására.

De ha már szóltam a magyar mythologiának a középiskolai oktatás 
tantervébe való felvételéről, megjelölöm azt is, hogy hova illeszteném be az 
oktatás keretébe.

A görögpótló tanfolyam mai tantervét a kérdőpontok úgy is tartha
tatlannak mondják és fölteszi a kérdést is a negyedik pont: ha a törvény 
ez idő szerint nem volna megváltoztatható, mi módon volna annak keretében 
a mainál helyesebb és üdvösebb tanterv megállapítható ?

Igénytelen véleményem szerint mellőzném az ötödik osztály irodalmi 
olvasókönyvét, melyet épen nem tartok odavalónak. Megokolom, hogy miért 
nem. A tanterv ugyanis erre az osztályra Kármánt. Kazinczy és Berzsenyi
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levelezéseit, s a classikai iskolát írja elő. Nehéz dolognak tartom, hogy az 
a fiatal növendék, ki csak az imént végezte be a nyelvtan tanulását s 
irodalmi ismeretei még csak Arany «Toldi»-jára terjedtek ki, hogy az kellőleg 
megismerhesse a múlt századvégi s a jelen század elejei irodalmi viszonyainkat 
s egy-két kiszakított levél alapján megalkothassa a Kazinczy és Berzsenyi 
közötti viszonyt s behatoljon oly két kiváló író jellemébe; hogy Horatius 
ismerete nélkül, — mert hisz az Anthologia egy-két ódáját nem tartom ele
gendőnek — megértse Révay, Baróti, Szabó és Virág Benedek műveit s meg
alkossa magának azt a fokozatot, melyen keresztül hatol az óclassikai 
irányzat Révavtól, Virág Benedeken keresztül Berzsenyi Dánielig. Igaz, hogy 
elvégezni nem lehetetlen, mint a gyakorlat meg is mutatta, de az eredménye 
az, hogy ezen állapotot tarthatatlannak mondják.

E helyett tehát, addig, míg rendszeres mythologiánk elkészül, egy a 
föntebbi szellemben írt magyar mythologiai olvasókönyvet szeretnék adni 
az ifjúság kezébe, mely kerülné a tudományos összehasonlító alapon való 
tárgyalást s könnyed modorban rakná le a magyar mythologia alapjait, melyre 
azután későbben építeni lehetne.

Meg vagyok róla győződve, hogy a magyar ifjúság szeretettel olvasná 
és irodalmi oktatásunknak nagy előnyére válnék.

Ajánlom kartársaim szives figyelmébe e soraimat, melyeket a tárgy
szeretet adott toliam alá és szivesen fogadom ellenkező véleményüket is, 
mert a kérdést több oldalról megvilágítva lehet csak eredményesen eldönteni. 
Több szem többet lá t ! . .

(Kis-Kun-Félegyháza.) Szalay Gyula.

AZ ÚJ RANGSOR.

Az első után harmadfél évvel végre megkaptuk az új rangsort. 
A tanárságnak egy jogos kívánsága telt be, a ministerum közép
iskolai ügyosztályának pedig egy mulasztása van pótolva.

Meglepő az a mód, melylyel ennek a sokáig késett rangsornak 
megjelenését a lapokban hirdetni valaki jónak találta. Miért e nagy 
zaj ? Hogy a közvéleményt, mely a tanárság ügyeiről úgy sincs kellő
leg tájékozva, úgy informálja, mintha a középiskolai tanárság helyze
tében valami nagyon kedvező javulás állott volna be, „az ügyosztály 
dicsért jóakaratából,“ mely még most az év végén is ilyen tömeges 
előléptetést tudott keresztülvinni. Akárki csinálta is, mi ezt nem 
tartjuk sem férfias, sem méltó megnyilatkozásnak.

De még csak szerencsés tactikának sem. Mert ez a zajos hir
detés mindenre alkalmasabb, mint arra, hogy megnyugvásra segítse a 
tanárság békétlenkedő érzéseit.

Hatni csak a tiszta igazsággal lehet. I t t  pedig a szinezés 
nem igaz.

Mert mindössze mi történt? Semmi más, m inthogy az 1896-iki 
budget jórészt végre van hajtva —  az év végére. Se több, se kevesebb. 
Ebből pedig bajos hímet varrni az osztály dicsőítésére.

A tény az, hogy egyesek előléptek, mert a kik eddig elől vol
tak, részint távoztak, részint meghaltak s mert az 1896-iki budget 
néhánynyal emelte a magasabb fizetésű helyek számát, a mit aztán 
év végére csakugyan betöltenek.
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Vessünk számot.
Haladásként hirdetik, hogy két vidéki igazgató hejutott az 

1800 forintos fokozatba. De azt nem mondják meg, hogy ugyanabban 
a statusban már 1893-ban is épen úgy négyen voltak az 1800 frtos 
fizetésben, mint most. Csakhogy mind a négyen a gyakorló iskola 
tanárai voltak, a kiknek javára statuálja e négy állást az 1896-iki 
budget-törvény is. Azóta a gyakorló iskola két tanára távozott, egyik 
meg előlépett s így tellett három igazgatónak 1800 forintos hely. 
Magánál a gyakorló iskolánál pedig vannak most 1600 frtos tanárok, 
a milyenek 1893-ban és azelőtt nem voltak s a milyeneket ennél a 
tételnél a budget sem contemplál. Ebben a közös statusban különben 
még mindig négygyei kevesebb hely van betöltve, mint a mennyit az 
1896-iki budget-törvény engedélyez. Tehát négy itteni 1600 frtos hely 
még ma is az intercalaret szaporítja.

A szoros értelemben vett tanári statusban a budget-törvény 
191 VIII. osztályú állást szervez s pontosan ennyi is van betöltve. 
Legalább papíron. Mert tudtunkkal ma még nem mindnyájan húzzák 
a nagyobb fizetést. Igaz, hogy a rangsor szerint kettővel több 1600 frtos 
van, mint a budgetben. De ez nem lehet 400 frtos búgét-túllépés a 
mi előnyünkre. Hisz egyik az Eötvös-collegium igazgatója s fizetése 
talán ez intézet 20.000 frtos átalányának terhére megy, különben 
is az igazgatók közt lévén a helye; a másik pedig helyettes igazgató 
s mint ilyen az előbbi statusba tartoznék, a hol üres hely van. Ha 
ők ketten nem itt számítanak, akkor itt még két 1400 frtos hely üres.

1300 frtos hely van a törvényben 180, betöltve 167;  tehát 
üres 13. 1200 frtos hely szintén 180 van szervezve, betöltve pedig 165, 
tehát ma is üres 15.

Végeredményképen pedig 32  rendes tanárral kevesebb van, mint 
a hányat a törvény engedélyez. Ha tehát megvan a jóakarat s van 
annyi okleveles helyettes tanár, 32-őt akár ma ki lehet még nevezni 
rendes tanárrá.

Ez tehát a számbeli eredmény.
Ha már most ezt összehasonlítjuk az 1897-iki budgettel, vilá

gosan kitűnik a Közlöny czikkeinek igazsága, hogy a jövő évi javaslat 
alig enged valami előléptetést az idénhez képest. Ha csak a távozá
sok esetlegeire s a halálozások szerencsétlenségeire nem számít valaki.

Ha a rangsor keltezési adataiban meg lehet bízni, akkor 1896-ban 
a VIII. osztályba előlépett 35 tanár; 1897-ben —  tisztán a budget 
jóvoltából —  elő fog léphetni 3— 4 tanár, ha ugyan újabb közhe- 
szúrás nem lesz.

Csakhogy a rangsor keltezési adataiban megbízni nem lehet. 
Abban nincs sem egyöntetűség, sem őszinte igazság. Nem volt már 
kezdetben, 1893-ban sem. Azt a rovatot, hogy „Jelenlegi állomásra 
kineveztetett“, akár szó szerint vegyük, akár pedig — a mi helye
sebb volna —  úgy, hogy jelenlegi fizetési fokra. Az adatok nem

Orsz. K özépiskolai Tanáregyesületi Közlöny XXX. 15
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vágnak össze sem így, sem úgy. Legtöbbször talán az első','rendes 
tanári kinevezés van fölvéve. De ez sem mindig. Érdekes például, 
hogy a VIII. osztályú tanároknál az 50-ik számig az első kinevezés 
szerepel, tekintet nélkül arra, vájjon 1200 frtos vagy 1500 frtos 
volt-e az eredetileg; holott VII. osztályban az első beosztásnál már 
ezt is számításba vették ; azon túl pedig már csak az új VIII. osz
tályba lépés napja, a nélkül, hogy bár az 1600 frtos fokba lépés napja 
volna föltüntetve. Pedig a rangsorozás logikája azt kivánja, hogy 
mindenkinek ranghelye egy osztályon belül attól a naptól függ, a 
melyiken a magasabb fokozatba előléptették. A rangsorban tehát erre 
az adatra van első sorban szükség.

A z egyszer lezárt rangsornak pedig sérthetetlennek kell lennie 
törvény szerint is annyiban, hogy ugyanabban az osztályban senki 
sem ugorhat át többé másokat. Ez volt az általános vélemény tanári 
körökben is akkor, mikor az első beosztás ellen a ministerium 30 napi 
felszólalási időt engedett s ennek elteltével 1894. évi február 15-iki 
lezárással adta ki a hivatalos első rangsort.

Senki sem hitte akkor, hogy ezen a soron egyesek előnyére s 
mások hátrányára még változtatni is lehessen. De a mostani — a 
nyilvánosság előtt a második •— rangsor veszedelmesen megingatja 
ezt a hitet. A  sorrenden utólag is változtattak. Ez pedig p recedens
nek is veszedelmes, mert újabb igényeket tám aszthat; de meg is 
rémítheti az érdekelteket, hogy hát nem elég az a sok beszúrás, a 
mi nálunk napirenden van, még így is ki-ki hátrább szorulhat ?

A dolog természete kikerülhetetlenné teszi, hogy személyi 
érdeket érintsünk, ha concret példával akarjuk bizonyítani állításun
kat. De annak jelzéséül, hogy toliunkat csak az elv érdekli, nem a 
személy, a neveket mellőzve, csupán a rangszámokat fogjuk említeni.

A VII. osztályú igazgatók létszámában az, a ki az 1894-ben 
lezárt rangsorban 6-ik volt, most megelőzi az akkori 3., 4., 5. helyen 
állókat. Átugrik három embert, holott az új rangsor szerint is, az ő 
kinevezési datuma 1877, míg a három átugort s most utána követ
kező közül egyiké 1872, a máskettőé 1874.

Még érdekesebb, hogy a ki a IX. osztályban most az 55-ik s 
csak épen most a napokban kapta meg az 1300 frtot, annak az 
1894-iki rangsor rendje szerint épen 141-iknek kellene lennie. Akkor 
191-ik volt, mert ranghelyét nagyon helyesen az 1889-iki első állami 
kinevezés szerint kapta volt. Ám most 1883-iki (sajtóhiba 1833) 
kelettel, vagyis első községi tanári szolgálata szerint osztották be. De 
hát ha ez szabad és helyes, akkor mások, a kik az állami előtt 
szintén évekig szolgáltak más jellegű középiskolában, mi jogon esnek 
mégis más elbánás alá ?

íme milyen nem egyenlő mértékre vezet, ha az előléptetést és 
rangsorozást a méltányosság rugalmas alapjára akarjuk fektetni; íme 
ismét egy eset arra a hajlandóságra, hogy valakinek speciális körül
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ményekből származott elmaradása rangsori előléptetéssel kárpótoltassék, 
a mi pedig mindig valaki másnak szerzett jogát sérti.

Az ilyenekért nyilatkozott meg egyesületünk millennaris köz- 
gyűlésén a kívánság, mely az előléptetésekben rendszer-változtatást kér, 
a mit tehát a Közlöny is joggal sürgetett a tanárság nevében.

S ez a két hely-változtatás nem áll magában. Yan több is. És 
ha ez meg van engedve, majd lehet még sok is. Csakhogy akkor az egész 
rangsorozás — a mely úgysem illik a tanári állásra — fictio marad 
s megnyugvásra nem fog vezetni soha. Pedig ez veszedelem volna.

— szk—

JAVASLAT A KÖZÉPISKOLAI TANTERVEK REVISIÓJÁRA VONATKOZÓLAG.

Alig hiszem, hogy volna valaki, a ki ezen nagyfontosságú kérdés 
megoldását olyanformán képzelné, hogy összeül egy tudós collegium, a mely 
elvont teoremák alapján a tanterv-csinálás apparátusát az idevágó didaktikai 
reczeptek pontos figyelembevételével mozgásba hozza a nélkül, hogy e tény
kedésnél a tanítási «üzem» nagy hajtókerekét: a tanári közvéleményt, igénybe 
vette volna. Hiszen ma minden fontosabb szellemi vívmány csakis az ösz- 
szességben rejlő hatalmas motor segítségével alakul át ható erővé. Ha nem 
csalódunk, ki is jelentették, hogy a közoktatási tanács a revisiót a tanári 
közvélemény meghallgatásával akarja csinálni. Helyes. De miben szokott a 
közvélemény nyilatkozni. Néhány czikk egy pár ielkesebb tanár részéről, 
aztán még egy pár táblázatos tantervjavaslat — ez az egész.

Kötve hiszem, hogy minden tanár, a kinek a mostani tantervre nézve 
valami kifogása van (s kinek ne volna'?), folyóiratok útján tenné meg 
észrevételeit, még ha ez physikailag lehetséges volna is. Javaslatom tehát ez :

A  ministerium hivatalosan felszólítja * a középiskolák tanári karait, 
hogy a tanterv-revisio ügyében ülést tartsanak, mélyben a közlendő kérdő 
pontokra minden egyes tanár felélne s esetleges észrevételeit és óhajait is 
előterjesztené. Az ülés határozatai jegyzőkönyv alakjában az illető tan
ügyi hatóságoknál volnának benyújtandók.

E jelentések összefoglalására tankerületenkint bizonyára vállalkoznék 
egy-két ember, úgy, hogy a közoktatási bizottság meglehetősen áttekinthető 
formában kapná meg azt, a mire akkora súlyt vetünk: a tanári közvéleményt.

(Miskolcz.) Weber István.

* Közöljük a felszólalást annak örvendetes jeléül, hogy többfelől is 
szükségét érezzük annak, hogy a középiskola legvitalisabb kérdéseiben ne 
nélkülünk határozzanak. Semmi esetre sem úgy, hogy mi szavunkat ne 
hallatnék. Még pedig nemcsak mint egyesek, hanem mint testület. Nem any- 
nyira egyéni véleményekre van szükség, mint inkább eszmecserékben tisztult 
s kijegeczesedett igazságokra. Meggyőződésem, hogy a középiskolai tanárság 
bűnt követ el, ha ezt elmulasztja. Nem is szükség erre hivatalos felszólítást 
várni. A mint a fontos kérdést már programmjára tűzte néhány kör, úgy 
megteheti akár minden testület külön-külön is. Főleg minden főigazgató 
megtehetné a mint megtette a budapesti már tavaly, hogy az elnöklete alatt 
tartott conferentián fölveti s tárgyaltatja a kérdést. Mondanunk sem kell, 
hogy lapunk szintén örömest nyitva áll ez irányban minden komoly tanul
mány terjesztésére. Szerk.

15*
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VAN-E ELKESEREDÉS VAGY NINCS?
(A «Nemzet» decz. 2-iki számára.)

Abba a vitába, mely a tanárság helyzetéről s az 1897-iki budget- 
ről köztem s a „Nemzet“ egy munkatársa közt névtelenül folyt, most 
beleszólt egy tanár-ember: dr. Lázár Béla is.

Genialis felületességgel lép a vitába, még annak sem érezvén 
szükségét, hogy a vita tényeit megismerje s az előző czikkeket elolvassa. 
Mert különben legalább két dolgot tudna.

Az egyik az, hogy én nem írtam álnév alatt s a „Frusra“ egy 
czikknek a czíme volt.

A másik, hogy én e vita folyamán világosan megmondtam, hogy 
nem a gróf Gsáky Albin 1893-iki nyilatkozatára hivatkoztam, melyet 
különben ő ép oly tévesen idéz, mint a vitában elődje; hanem igenis hivat
koztam dr. Wlassics Gyula ministernek 1896. február 8-iki parlamenti 
ígéretére és azt mutattam ki, hogy a ministernek általam is elismert 
fenkölt gondolkozása s irántunk sokszor nyilvánított jóakarata daczára 
sem haladtunk. Kimutattam, hogy Wlassics Gyula minister nem volt 
abban a helyzetben, hogy az 1897-iki budgetre tett Ígéretét bevált
hassa. Megmondtam, hogy —  épen mert jóakaratát ismerem —  nem 
vádolom őt, de constatálnom kell azt a sajnos tényt, hogy a pénz
ügyi ridegség erősebben uralkodik, semmint az a cultura érdekében 
megengedhető volna.

A Wlassics Gyula minister törekvéseinek nemessége, jóakaratá
nak őszintesége tehát kettőnk, illetve hármunk közt nem vita tárgya.

Ha erről akárki is meg akar bizonyosodni, olvassa a „Közlöny“- 
nek úgy ezidei, mint tavalyi számait. Meg fogja találni azt is, hogy 
a szerkesztői toll az igazság követelményei szerint melegen méltatta 
a Csáktornyái beszédet is.

Ne akarjon tehát dr. Lázár Béla collegám arról vitatkozni 
velem, a miben megegyezünk.

Nincs kedvem önmagamat ism ételni; de szükségnek tartottam 
álláspontomat még egyszer ily élesen pointeozni, mert hiszen azt 
látom, hogy nem annyira igazi félreértésekről van szó, mint inkább 
taktikai ferdítésekről s tudatos szándékról: hamis színbe tüntetni föl 
—  nem engem —  hisz az mellékes volna, hanem az ügyet. Nem 
beszélnek adataimról, mert azokat czáfolni nem lehet.

De dr. Lázár Béla — ki annyira fiatal tagja a tanárságnak, 
hogy neve még a november 22-én lezárt legújabb rangsorban sem 
szerepel —  öntudatlanul is jó szolgálatot tett, mikor a vita egyéb 
ténybeli adatait elhallgatván, arra concentrálja a vitát, hogy: megvan-e 
a tanárság körében az a forrongó elkeseredés, melyre én kötelesség
nek tartottam fölhívni a döntő tényezők figyelmét, avagy nincs ?

Veie együtt vallom én is ministerünk mondását, hogy culturalis 
haladásunknak legerősebb biztosítéka az elégedett tanító.



201

Igenis, megelégedett s nyugodt lelkének minden erejét a nevelő
tanításnak szentelő tanárság kezében szeretném látni én is a közép
iskolát, melyhez szivem minden érzése köt.

I)e mennél erősebb lelkemben a vágy: annál fájdalmasabban 
kell éreznem és látnom, mily mérhetetlen távolban vagyunk ettől az 
állapottól.

Elfogadom a dr. Lázár Béla tételét. A kérdés súlypontja tehát 
a z : igazam van-e nekem abban, hogy a tanárságot belső válsággal 
fenyegeti az elkeseredés, s hogy a közöny terjedőben, az ideális törek
vések erejében mutatkozó tanári közszellem pedig sülyedőben van?

Mert ha igazam van, akkor e tapasztalatomnak közlése nemcsak, 
hogy állásomból folyó kötelesség v o lt: hanem azt is megérdemli, hogy 
a baj orvoslására minden lehető mód igénybe vétessék.

A budget-segítséget én csak egyik módnak, csak egyik segítő 
eszköznek tartom. Nem mindennek ! Mert jól tudom, hogy a bajt 
sem egyetlen ok szülte. Rámutattam már „Beteg állapotok“ czímén 
az egri eset alkalmából. Megérthetett, a ki akart, már akkor is.

Ám győzzön meg valaki, hogy mindama jelenség, mely szemem 
előtt foly le, hazug ; ám mutassa ki tájékozottságra valló érvekkel, 
hogy ítéletem ham is: és én örömest fogom bevallani tévedésemet.

Az még nem elég, hogy a névtelen előd után dr. Lázár  Béla 
is beáll tagadónak. Nem az ő megfigyelő tehetségét akarom kevesebbre 
becsülni, mint a magamét.

De az talán mégis csak furcsa, hogy ő, a kinek még alig volt 
alkalma a tanárság köreivel érintkezhetnie, az állapotokról ítélni érez 
magában hivatást: engem pedig, — ki nemcsak széleskörű személyes 
érintkezést folytatok évek óta, hanem az ország minden részéből 
levelekben és czikkekben kapom a tanárság közvetlen megnyilatko
zásait, — elhamarkodott ítélettel vádol.

Vájjon dr. Lázár Béla azt sem tudja, hogy azok a vitatott 
czikkek nem csupán a magam egyéni nézeteit fejezik ki, hanem az 
ott kifejtett gondolatokat a tanárság országos központi képviselete s 
budapesti és vidéki tanári körök testületi szavazattal erősítették meg 
és ismerték el ?

Avagy annyira megy az önbizalma, hogy a maga friss gyökerű 
tapasztalatait többre tartja, mint ily tekintélyes testületek íté le té t'?

Nagy a gyanúm, hogy maga ludas abban, a mivel engem vádol, 
hogy csak a magam leikéből ítélek. Hisz ugyan ki is kételkednék abban, 
hogy az ember rendes tanárságának első hetében nem szokott elége
detlen lenn i!

Ennek az állapotnak szép emlékéért szívesen megbocsátom neki 
a személyemre te tt vonatkozást is. Annál inkább, mert a tartalmatlan 
pbrasisnak úgy sem szokott sértő ereje lenni. Ajánlanám azonban 
neki, hogy szakítson azzal a hirlapírói iskolával, melynél a phrasis a
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fő s az aztán mellékes, hogy találó-e vagy sem. Képlete most is 
alaposan hibás.

Egyéni sérelmem nincs s a köz védelmében ilyen nem is érhet, 
ki van tehát zárva, hogy martir-koszorú legyen osztályrészem.

A kétkedést sem szítom. Ha azt tenném, bűnt követnék el. Ha 
Lázár  Bélának ideje és módja volna megfigyelni az én szerkesztői 
és testületi szerepemet, könnyen meggyőződhetnék, hogy sokkal 
inkább van alkalmam a csillapító szerepére. Ha akarnám, sem lehetne 
erőm és hatalmam arra, hogy meghamisítsam a tanárság érzéseit; de 
arra igenis van gondom, hogy ez a közérzés szelídebb hangokon s 
teljesebb tárgyilagossággal jusson kifejezésre, mint papírkosaram s 
fiókom sok czikke és levele akarná.

Szerkesztői tisztemben követni fogom továbbra is ezt az utat, 
melyet jónak és becsületesnek tartok.

S ha Lázár Bélának kétsége volna továbbra is, ám tegye föl 
a kérdést akár a tanárság egyeteme előtt, akár az egyes érdekelt 
iskolák testületéi előtt. Nem is kötöm ki a többség alkotmányos föl
tételét, ha talál még oly kisszámú testületeket is, melyeknek az a 
testületi ítélete, hogy én izgatok, vagy csak túlozok is — ígérem, 
hogy levonom a consequentiát.

Könnyű lesz megtennem, mert hisz nem törekszem semmi 
egyébre, mint a középiskola érdekében arra a reális igazságra, melyet 
megezáfolni nem lehet semmiféle taktikai czikkel.

Az ilyenekre azért többé reflektálni sem fogok.
Bajner Ferencz, 

szerkesztő.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

Budapesti kör.
A budapesti kör f. évi deezember 2 án tartott választmányi ülésén 

dr. Schmidt Ágost elnökölt, a jegyzői tisztet dr. Bozóky Endre titkár töl
tötte be. Jelen voltak : Balug Mór, dr. Kultai Virgil, Tiber Ágost, dr. Bemkó 
Kálmán, dr. Mágócsy-Dietz Sándor, dr. Веке Manó, dr. Mihály József, 
Paszlavszky József, Feichtinger Győző, dr. Lechner László, Moravcsik Géza, 
dr. Pintér Kálmán, B eif Jakab és Bátz László.

A múlt ülés jegyzőkönyve hitelesíttetvén, elnök bemutatja dr. Négyesy 
László egyesületi főtitkár átiratát, melyben az igazgatóság tudomásul veszi 
a kör megalakulását, s azt, hogy a kör az egyesület választmányába öt tagot 
küld ki.

Titkár új tagokul bejelenti dr. Balassa József VIII. kér. áll. főgym- 
nasiumi és Gerő Viktor V. kér. áll. főreáliskolai tanárokat. Ezután felolvas
tatott a Vígszínház igazgatóságának átirata, melyben a tagok és családtag
jaik számára a kör elnöksége által kiállított utalvány ellenében minden 
hétköznapra, még bemutató előadásokra is érvényes következő jegykedvez
mény adatik meg:
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Földszinti támlásszék tX—XII. sor...........  80 кr.
» » XIII—XVI. sor.........  70 »

I. em. erkély II— V. sor támlásszék .........  80 »
I. » » VI—XI. » » .......... 5 0 »

II. » » I. sör zártszék......................  00 »
II. » » II—IV. sor zártszék............  40 »

A kör elnöksége által lebélyegzett, s a kör pénztárosánál, Balog Men
tánál’ úrnál (VI. kér., lovag-utezai főreáliskola) átvehető utalványok (darabja 
2 kr.) ellenében d. e. épen úgy mint d. u. és a városi jegyirodában is meg
válthatok a jegyek. A kedvezmény nyújtását a választmány köszönettel 
tudomásul vette, s egyúttal dr. Mihály József tagtársnak szives közbenjárá
sáért köszönetét szavazott. Ha a pénztáros úr a Vígszinház igazgatóságával 
az ügyet rendbe hozta, a tagok a Közlöny útján értesíttetní fognak.

Dr Bozóky Endre titkár jelenti, hogy az iskolák zsúfoltságának és a 
tanárok elfoglaltságának kérdése a múlt előadó ülés határozata értelmében 
napirenden tartandó, s dr. Mágócsi-Dietz Sándor indítványához képest hármas 
bizottság küldendő ki. A választmány kiküldi dr. Mihály József, Rajner 
Ferencz* és dr. Bozóky Endre tagokat, azon utasítással, hogy egy az egylet 
igazgatósága útján a ministeriumhoz beterjesztendő memorandumot dolgoz
zon ki, s a vidéki körök figyelmét átiratban a kérdésre irányítsa.

Pénztáros jelenti, hogy az egyesület pénztárából 20 frt előleget kapott. 
Minthogy ez már felhasználtatott, s az egyesülettel való elszámolás nehézsé
gekbe ütközött, bevételi forrásokról kell gondoskodni. Erre nézve ajánlja, 
hogy az alapító tagok 100 koronás alapítványaikat kötelezvényekkel bizto
sítván, azokat részletekben is befizethessék. A választmány elhatározta, hogy 
e tekintetben esetrő-esetre fog intézkedni, a pénztáros jelentései alapján az 
egyes alapító tagok intentióinak megfelelőleg.

Balog Mór felemlíti, hogy az ezredévi kiállítás alkalmából 130 közép
iskolai tanár és intézet kapott a jurvtől kitüntetést, a mi azt mutatja, hogy 
a tanárok a kiállítás rendezésének munkájából a maguk részét is kivették.

Tekintet nélkül arra, vájjon a résztvevők részesültek-e illetékes hely
ről elismerésben vagy sem, méltányosnak tartaná, ha a szaktársak, a kik 
a munka sikerének elbírálására legbivatottabbak, elismerésükkel adóznának 
mindazok iránt, kik a kiállítás rendezése és sikere érdekében bármiként 
közreműködtek. E fölött érdekes eszmecsere indult meg. a melyben Tiber 
Ágost, dr. Веке Manó, Moravcsik Géza, az elnök, a titkár, Bulogh Mór és a 
jelenlevők közül még néhányan felszólaltak. A választmány elhatározta, hogy 
őszinte elismerését nyilvánítja mindazoknak, kik a középiskolai osztály 
kiállítása körül akár mint szervezők, akár mint résztvevők bármily módon 
közreműködtek, s ezen határozata felől mind az egyesület igazgatóságát, 
mind az egyes köröket tudomásvétel végett értesíteni fogja.

Dr. Uhovancsák István а VIII. kér. közs. főreáliskola tanártestületének 
nevében egy kérelemmel járul a körhöz. Ugyanis ama vasúti jegykedvez
mény, melyet az állami tanárok élveznek, a községi tanároknak még nem 
adatott meg. A kereskedelmi ministerium a kedvezményt a községi alkalma
zottakra kiterjesztette ugyan, de a tanárokat , kivette. így megtörténik az, 
hogy az iskolaszolgák élvezik a kedvezményt, míg a tanárok annak élveze
téből ki vannak zárva. Ezen igazságtalanság megszüntetése s a kedvezmény 
kiterjesztése érdekében intézkedést kér. Többek hozzászólása után a választ
mány elhatározza, hogy ez ügyben, kapcsolatosan a felekezeti intézetek 
tanárainak a kedvezményre való jogosultságával, az egyesület igazgatóságához 
átiratot küld, melynek megszerkesztésével dr. Chovancsák Istvánt bízza meg.

* A szerkesztő nem tagja a választmánynak, tehát csak utólag kérheti, 
hogy a megtisztelő megbízatás alól fölmenteni kegyeskedjenek, mert annak 
nagy elfoglaltsága miatt képtelen megfelelni.
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Dr. Веке Manó indítványára elhatároztatott, hogy a kartársi össze
tartozás érdekében minden szerda jour fix-ül tekintendő, mely napon a kör 
helyiségében (Újvilág-utcza 2. sz., III. em.) a tagok találkozni fognak.

Ezzel a választmányi ülés napirendje 4i volt merítve. Többek kíván
ságára. a kik kiemelték, hogy a f. évi deczember 1-én közölt rangsorozat 
mily tendentiózus glossával hirdettetett a lapokban, határozattá lett még, bogy 
f. hó 9-én, szerdán d. u. 5 órakor a kör helyiségében gyűlés fog tartatni. 
Tárgya : Az 1897. évi költségvetés és a tanárok helyzete. Az ülésre a meg
hívókat a kör titkára fogja szétküldeni. Kívánatos, hogy a tanárság vitális 
érdekeiről lévén szó, a kartársak mentői számosabban jelenjenek meg.

Dr. Bozóky Endre, a kör titkára.

A debreczeni kör.
(Nyíregyházi kirándulás. — Munkaprogramm. — Felekezeti tanárok helyzete.

— Központi philologiai museum.)
A debreczeni kör eleget akarván tenni nyíregyházi tagjai régi óhajának 

és szives meghívásának, Nyíregyházán tartotta ez évi második rendes gyű
lését november hó 22-én.

A gyűlés valóságos ünnepévé vált a nyíregyházi ág. ev. fó'gymnasiumi 
tanári karnak, de a debreczeni tanári körnek is. Azzá tette az a figyelmes 
udvariasság, meleg rokonszenv és gazdag vendégszeretet, melylyel a nyír
egyházi tanári kar elhalmozta a kör tagjait, azzá tette az őszinte hála és 
köszönet, melyet a kör nem győzött és nem győz eléggé kifejezni a nyíregy
házi kartársak irányában; de főleg azzá tette az az élénk érdeklődés, meg
tisztelő elismerés, melyet a nyíregyházi társadalom legelőkelőbbjei, a város 
és az ág. ev. egyház vezető férfiai tanúsítottak a debreczeni kör és a nyír
egyházi tanári kar iránt. A hol iskola és fentartó testület, tanárság és társa
dalom között ilyen kölcsönös tisztelet, megbecsülés áll fenn, ott lehet igazán 
áldásos az iskola működése.

A gyűlés az ág. ev. főgymnasium dísztermében volt hirdetve, a hol 
megjelentek a körnek nyíregyházi tagjain kívül 10 köri tag Debreczenből, 
3 Nagykállóból, megjelent a nyíregyházi ág. ev. főgymnasium tanári kara 
Martinyi József igazgató vezetése alatt teljes számban, de részt vett a 
gyűlésen Bencs László a város polgármestere, Mayerszky Béla az ág. ev. 
egyház felügyelője. Szopkó Alfréd, a gymn. tanács pénztárosa, azonkívül a 
városi képviselőtestület és gymn. igazgatótanács több tekintélyes tagja.

JJóczi Imre elnök szónoki szárnyalású. magvas beszéddel nyitja meg 
a gyűlést, melyben fényes igazolását látja a vidéki körök szerencsés gondo
latának. Oly nagy testületek, minő az Orsz. Középisk. Tanáregyesület, nehezen 
mozognak, a vidéki kisebb körökben elevenebb a vérkeringés, pezsgőbb az 
élet; az alkalom is több a tanügyi munkások érintkezésére, pedig a szellemi 
szikra is csak érintkezés közben pattan k i; a kölcsönös megbecsülés, a 
közös érdekek fölismerése, tanügyi közvélemény és tanári közszellem is csak 
ez úton fejlődhetik. Köszönetét mond a nyíregyházi tagtársaknak a jelen 
gyűlés létrehozásáért, a nyíregyházi ág. ev. tanári karnak a szives fogadta
tásért ; végül a legőszintébb örömmel üdvözli a város és egyház azon vezető 
férfiait, a kik tisztán az iskolaügy iránti meleg érdeklődéstől vezettetve, ven
dégekül tisztelték meg a kör gyűlését.

Az elnöki és titkári jelentésekből kiemelendő, hogy a körnek az 
1897. évi költségvetés tárgyában kelt körlevele országszerte élénk visszhangra 
talált; a tanáregyesület igazgatósága hivatalos értesítésben tudatta a kör 
indítványaihoz való hozzájárulását.

A munkaprogramm kidolgozására kiküldött bizottság javaslata alapján 
a következő tételeket tűzi ki az 1896/97. iskolai év tárgyaiul: 1. A közép
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iskolai tanárság erkölcsi és anyagi helyzete. 2. A felső kereskedelmi iskolák 
szervezete. 3. A polgári iskola viszonya a középiskolához. 4. Az előkészítő 
osztály és a fölvételi vizsgálat. 6. A philologiai museumok. 6. A leány- 
gymnasium. 7. Kell-e külön közművelődési ministerium ? 8. Az osztályozás 
rendszere a középiskolában. 9. Nagyobb szabású paedagogiai munkák ismer
tetése. 10. Külföldi középiskolák ismertetése.

E tárgyakhoz Leffler Sámuel indítványára fölvette a kör azon négy 
kérdőpontot, a melyet a közoktatási tanács szövegezett a középiskolai tanul
mányi rend tervezett revisiója alkalmából.

A gyűlés főtárgya két felolvasás volt, melyek közül az elsőt 
Porubszky Pál ág. ev. főgymnasiumi tanár tartotta a felekezeti tanárok 
helyzetéről.

A felolvasó kiindulva a tanáregyesület emlékiratában foglalt adatok
ból, rajzolja a magyar tanárság nehéz helyzetét, majd azon sötét viszonyokat 
tiinteti föl, melyekkel a protestáns felekezeti középiskoláknak és tanároknak 
kell küzdeniük még csak az államiakhoz képest is. Kiemeli azt a nagy 
culturalis szolgálatot és nemzeti missiót, melyet a protestáns középiskolák 
teljesítettek a múltban és a melyre hivatvák még a jövőben, rámutat arra a 
válságra, melybe az 1883 évi középiskolai törvény sodorta a protestáns taná
rokat, midőn ugyanazon követelményeket támasztotta velők szemben, mint 
az államiakkal, de elfeledte biztosítani javadalmukat és szabályozni munka- 
terhöket. Mindezek alapján sürgeti a középiskolai törvénynek oly irányú 
módosítását, hogy a felekezeti tanárok fizetés-minimuma és óramaximuma 
a törvényben magában szabályoztassék, addig is sürgeti, az állam segíiségére 
szoruló középiskoláknak támogatását, az államsegítségre vonatkozó szerződé
seknek a tanárok javára szóló revideálpsát.

Az élénken megírt felolvasáshoz hosszabb vita fűződött, melyet Géresi 
Kálmán tanker, főigazgató nyitott meg.

Jól ismeri a protestáns középiskoláknak és bennök a tanároknak sok
féle baját, de nem szabad szemet hunyni mindazon jelenségek előtt, melyek 
a folytonos javulást igazolják. A kormány készséggel ragadja meg az alkal
mat, kogy_ az igazán nagy hivatást teljesített középiskoláknak segítséget 
nyújtson. Évről-évre szaporodik az államsegítségben részesülő középiskolák 
száma, melyekben a tanárok összehasonlíthatatlanul jobb helyzetbe jutnak, 
mint korábban voltak, sőt már az állami tanárok is mint követendő példára 
mutatnak rá az ilyen felekezeti tanárok kedvezőbb fizetési fokozatokba való 
beosztására. A felolvasóval általában egyetért, csak a túlságos kívánalmak
tól óvja a kört

Sinka Sándor elfogadja az értekező határozati javaslatait, de kívána
tosnak tartja, hogy a kör a vasúti kedvezménynek a felekezeti tanárok 
részére való megnyerésére is tegyen lépést.

Kardos Albert úgy óhajt a prot. középiskolák és tanárok bajain segí
teni, hogy ez törvénymódosítással ne járjon.

Leffler Sámuel méltányosnak tartaná, hogy a felekezeti középiskola 
igazgatójának számíttassék be igazgatói fizetése is nyugdíjazásakor.

Harmatit Gergely csak törvénynyel látja rendezhetőnek a felekezeti 
tanárság viszonyait.

Dóczi elnök összefoglalván az értekezés és a felszólalások tartalmát, a 
kör elismerését nyilvánítja Porubszky Pálnak érdekes előadásáért és a kör 
következő határozatban állopodik meg:

a kör felkéri a tanáregyesület igazgatóságát, hogy a közoktatási 
ministeriumhoz nyújtandó emlékirat útján vagy más alkalmas módon hasson 
oda: a) hogy az államsegítségben részesülő felekezeti gymnasiumok emel
tessenek — a tanárok létszáma és fizetése, valamint az illető tanintézetek egész 
berendezése tekintetében — egyenlő színvonalra az állami középiskolákkal s a 
mennyiben az államsegítségre vonatkozó régebbi szerződések nem így köt
tettek, ily értelemben revideáltassanak:
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b) hogy az országos tanári nyugdíjintézetben azon felekezeti közép
iskolai igazgatónak, kit fentartó testületé állandóan alkalmaz, számíttassák 
be igazgatói fizetése is a nyugdíjilletmény megszabásánál;

c) hogy a magyar állam vasútain az állami tisztviselőknek, sőt leg
újabban a közigazgatási tisztviselőknek is nyújtott utazási kedvezmény ter
jesztessék ki a felekezeti tanárokra is.

A második felolvasó Moravszky Ferencz, szintén nyíregyházi ág. ev. 
főgymn. tanár volt. Szépen megírt, lendületes értekezésében egy központi 
philologiai museum eszméjét vetette föl, a mely museum Budapesten volna 
felállítandó a történelmi és philologiai tanítás nagy hasznára. A kör a fel
vetett eszmét oly érdekesnek és életrevalónak tartja, hogy óhajtása volna, ha 
az értekezés egész terjedelmében napvilágot látna Közlönyünkben.

A déli órákon túl nyúló gyűlést az elnöknek meleghangú köszöneté 
zárta be, hogy a gymnasium díszterméből a Korona vendéglő gazdagon 
terített asztalaihoz vonuljon a társaság közebédre, a melyen a körnek 
vidékről érkezett tagjai a nyíregyházi ág. ev. főgymnasium tanári karának 
voltak a vendégei és a melynek fényét különösen emelte az a körülmény, 
hogy a tanárokon kívül részt vettek Nyíregyháza előkelőségei, a város és az 
ág. ev. egyház vezető emberei.

A sikerültnél-sikerültebb tósztokkal és Benezi híres czigányzenéjével 
fűszerezett ebéd a késő délutáni órákig tartotta együtt a társaságot, a mely
nek vidéki tagjai egy feledhetetlenül szép nap emlékét vitték magukkal 
Nyíregyházáról, egyszersmind köszönet és hála tartozását a nyíregyházi tag- 
és kartársaknak odaadó buzgóságáért, ritka szívességit vendégszereteteért és 
Nyíregyháza városa vezető férfiainak nagybecsű figyelméért és jóakaró 
érdeklődéséért. , Br. Kardos Albert, a kör titkára.

V E G Y E S E K .

Tanárképzőintézeti kinevezés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister dr. Szádeczky Gyula kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt az ottani 
középisk. tanárképző intézethez az ásvány-földtani szakra tanárrá nevezte ki.

Főigazgatói czím. A király ő Felsége dr. Cherven Flóris budapesti 
VII. kér. áll. főgymn. igazgatónak a főigazgatói czímet adományozta.

Igazgatói kinevezés. A király ő Felsége, Bécsben november hó 15-én 
kelt legfelső elhatározásával, Katkovszki Pál szatmár-egyházmegyei áldozárt 
és a szatmári királyi főgymnasiumnak az igazgatói teendőkkel megbízott 
rendes tanárát ugyanezen középiskola rendes igazgatójává a VIII. fizetési 
osztály 2. fokozatába kinevezte. (64.4-10. sz.)

Kinevezés a Vili. osztályba. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Hajduczky József dévai áll. főreáliskolai, Weiss Károly pozsonyi áll. főreál
iskolai, Szőke Adolf losonczi állami főgymnasiumi és Zimmermann Gyula 
debreczeni áll. főreáliskolai rendes tanárt jelenlegi minőségében és állomás
helyén meghagyva, a IX. fizetési osztály 1. fokozatából a VIII. fizetési osztály
3. fizetési fokozatába nevezte ki. (64 882. sz.)

Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Molnár 
Albert volt makói községi főgymnasiumi tanárt ugyanezen állami ellátásba 
vett főgymnasiumhoz a IX. fizetési osztály I. fokozatába rendes tanárrá 
(64.253. sz.); — dr. Mészáros Ferencz karczagi ev. ref. gymnasiumi tanárt 
pedig a szatmári ev. ref. főgymnasiumhoz az áll. segélyre vonatkozó szerző
désből kifolyólag rendes tanárrá nevezte ki. (62.314. sz.)
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E lőléptetés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Máduy János 
aradi kir. főgymnasiumi rendes tanárt, jelen minőségében és állomáshelyén 
meghagyva, a Vili. fiz. osztály 2. fizetési fokozatába léptette elő. (54.407. sz.)

M egerősítés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Besze Mihály, 
nagvkállói reáliskolai rendes tanárt, rendes tanári minőségében véglegesen 
megerősítette.

Ministeri köszönet. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Schön- 
vitzky Bertalan tanárnak, ki a pozsonyi kir. katholikus főgvmnasium törté
netét nagyterjedelmű munkába írta meg, fáradozásáért elismerését és köszö
netét nyilvánította. — Dr. Csánk István fényi plébánosnak amaz áldozat- 
készségéért, melylyel az ungvári kir. kath. főgymnasium szegény tanulói 
részére 50 irtot adományozott, elismerő köszönetét nyilvánította.

Gymnasiumavatás. Kiskunfélegyháza városi főgymnasiumának új épü
letét nov. 28-án avatták fel. Az ünnepen jelen volt dr. Rómán Ottó buda- 
pestvidéki főigazgató, mint a kormány képviselője, Beniczky Ferencz főispán, 
Beniczky Lajos alispán, dr. Holló Lajos, a város képviselője, Tóth József 
tanfelügyelő és a szomszéd városok iskoláinak képviselői. Az ünnep a 
városháza nagytermében díszközgyűléssel kezdődött, melyen dr. Zámbó Géza 
polgármester üdvözölte a vendégeket, dr. Rómán Ottó pedig a közoktatás- 
ügyi minister üdvözletét tolmácsolta. A közgyűlés a polgármester indítványára 
a főgymnasiumi szegény tanulókat segélyző Petőfi-egyletnek 1000 koronát 
szavazott meg s zajos éljenzéssel vették tudomásul dr. Fazekas Kálmán 
bejelentését, hogy özvegy Kalmár Józsefné úrnő a felavatási ünnep emlékére 
5000 forintos alapítványt tett. Ezután Ulrich István főjegyző felolvasta a 
zárókőben elhelyezendő okmányt, melynek aláírása után a főgymnasium új 
palotájához vonultak, az ifjúság sorfala között. A közönség szorongásig meg
töltötte a torna-csarnokot. Az énekkar előadása és Agócs János plébános 
imája után elhelyezték az okmányt a zárókőben. A szokásos kalapácsütések 
után a polgármester lendületes beszéd kíséretében átadta az épület kulcsát 
Holló László főgymnasiumi igazgatónak, ki szép beszéddel vette azt át, elő
adva egyben a gymnasium történetét. Befejezésül az ifjúság énekkara a 
Szózatot énekelte. Délben banket, este pedig sikerült tánczmulatság volt.

Jubiláló reáliskola. A székelyudvarhelyi állami főreáliskola 25 éves 
fennállásának jubilaeumát üli s ez alkalomból deczember hó 20-án d. u. 
3 órakor az intézet tornacsarnokában ünnepélyt rendez.

Fölszólítás az önképzö-körök vezetőihez. A Magyar Nyelvőr, mely most 
tölti be huszonötödik évét, népszerű tudományos tartalmánál fogva tanulságos 
olvasmányul szolgálhat a középiskolák felsőbb osztályaiban. Azért az önképző
köröknek s ifjúsági könyvtáraknak 5 frt helyett 3 forintos előfizetést engedtem, 
s. ezzel a kedvezménynyel már is mintegy 20 kör él. Kérem a l. vezető 
tanár urakat, szíveskedjenek az illető köröket e kedvezményre figyelmeztetni, 
s a Nyelvőr olvasására buzdítani. Simonyi Zsigmond.

Pályázat. A körmöczbányai állami föreáliskolánál betöltendő tanári 
állásra a mennyiségtanból és ezenkívül az ábrázoló mértanból vagy a ter
mészettanból, f. évi deczember hó 30-ig.

M e g h í v ó .  A  budapesti kör összes ülésre hívja nem csak tag
ja it, hanem az összes budapesti tanárokat, szerdán d. u. 5 órára 
az egyesület helyiségébe (Újvilág-utcza 2. sz.). A z  értekezlet tá rgya : 
„Az állam i tanárok anyagi helyzete s  teendőinek megbeszélése“ lesz.



208

A p é n z t á r o s  ü z e n e t e .  Az alapszabályok 18. pontja szerint 
a tagdíj deczember 31-ig fizetendő A 17. pont szerint pedig, a ki 
valamely körnek tagja, a tagdíjat az illető kör pénztárosánál, a ki 
pedig nem tagja valamely körnek, egyenesen az egyesület pénztárosá
nak fizeti. A tagdíjfizetés legczélszerűbben és legolcsóbban a jelen 
számhoz mellékelt postatakarékpénztári befizetési lappal történik, melv- 
lyel a t. tagok a tagdíjat az ott helyben levő postahivatalnál az egye
sület javára teljesen díjtalanul fizethetik be. A budapesti és a körök 
székhelyeire menő példányokhoz ily befizetési lap nincsen mellékelve. 
A tisztelt előfizetők az előfizetési díjat szintén a befizetési lappal fizet
hetik. Kérem a t. tagokat és előfizetőket, hogy a tagdíjakat és az 
előfizetési díjakat minél előbb befizetni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel
Müller József, egyesilleti pénztáros.

É R T E S Í T É S !
A , , NÉPTANÍTÓK LA PJA “  f. évi 48-ik számának h i v a t a l o s  

r é s z é b e n  a következő közlemény jelent meg:
A vallás- és közoktatásügyi m kir. minister az ezredéves ünnepély 

alkalmára megbízásából megírt, illetve Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) 
cs, és kir. udvari könyvkereskedő czég kiadásában (Budapest, Andrássy-út 
21. sz.) megjelent alább megjelölt ismertető' füzeteket, melyek a magyar 
népoktatásügy múltját és jelenét minden ágazatában felölelik s tanulságosan 
ismertetik, az összes kisdedóvodák, elemi iskolák, felső nép- és polgári, felsőbb 
leányiskolák, elemi és polgári tanító- és tanítónőképezdék részére az óvónői, 
illetve elemi iskolai, tanító, illetve felső nép- és polgári iskolai, felsőbb leány
iskolái, elemi és polgári iskolai tanári könyvtárak számára beszerzés végett 
f. évi 59.801. sz. a. kelt rendeletével melegen ajánlotta.

A mondott ismertető füzetek, melyeknek ára füzetenként egy korona, 
a következők:

1. «A magyar kisdedóvás múltja és jelene.» Irta dr. Morlin Emil.
2. «A magyar elemi iskolai népoktatás.» Két kötet. Irta Péterfy Sándor.
3. «A felső nép- és polgári iskolai oktatás.» Irta dr. Kovács János.
4. «Az elemi iskolai tanítóképzés. Irta Sebestyén Gyula.
5. «A polgári iskolai tanító- és tanítónőképzés.» írták dr. Kiss Áron 

és Sebestyénné Stetina Ilona.
6. «A magyar felsőbb leányiskolák múltja és jelene.» Irta Szappan 

Vilmos.
7. «Emberbaráti tanintézeteink.» Irta György Aladár.
8. A házi ipar és kézügyességi oktatás Magyarországon.» Irta Szterényi

József.
Kapható és megrendelhető

Lampel Róbert (W odianer F. é s  fiai)
c s . é s  k ir. u d v . k ö n y v k e re s k e d é s b e n

(Andrássy-út 21. szám alatt),
vagy általa bármely hazai könyvkereskedésben.

Tartalom: A középiskola tanulmányi rendje. Kármán Mórtól. — A magyar 
mythologia. Szalag Gyulától. — Az új rangsor. —szk—tői. — Javaslat a 
középiskolai tantervek revisiójára vonatkozólag. Weber Istvántól. — 
Van-e elkeseredés vagy nincs ? Bajner Ferencztől. — Egyesületi élet. — 
Vegyesek. — A pénztáros üzenete. Müller Józseftől. — Hirdetés.

H0RNYÁN8ZKY VIKTOR BUDAPEST.
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XXX. évfolyam. 11. szám . 1896. deczem ber 13.

AZ IGAZGATÓSÁG FÖLHÍVÁSA.

Egyesületünk igazgatósága csütörtökön tartotta deczemberi ülé
sét, melyről később hozhatunk részletes tudósítást.

Ez ülésen igen fontos kérdéseket tárgyalt mindkét irányú 
egyesületi feladataink köréből.

A tavalyihoz hasonló szellemű memorandumot állapított meg a 
tanárság anyagi helyzetéről s azon kívül elkészítette azokat az idevágó 
fölterjesztéseket is, melyek közgyűlési határozatokon alapszanak.

De e mellett ép oly meleg érzéssel foglalkozott a középiskola 
szellemi javával is, a mint hogy a magyar tanárság soha sem tekintette 
s nem is fogja másodrendűnek tekinteni a két czél egyikét sem. Sőt 
inkább ez utóbbinak érdekében és javára tulajdonít főként oly nagy 
súlyt az elsőnek.

Az igazgatóság nem mulaszthatja el, hogy közös munkára szólítsa 
föl a tanárságot, mikor a középiskolai törvény és tanterv revisiójának 
kérdése napirendre tűzetett s ezzel jövő sorsa ju t dűlőre annak az 
ügynek, melyet nemcsak szivünk érez nagynak, de objectiv ítéletünk 
is döntő befolyásúnak ismer a nemzeti cultura jövő alakulásában.

Az nem lehet, hogy a középiskola ily vitalis kérdéseinek föi- 
merültével mi hidegen maradjunk; az nem szabad, hogy az a sok 
szaktudás és gyakorlati tapasztalat, mely hosszú időn át folytatott 
becsületes munka alatt a mi köreinkben felgyülemlett, most felhasz
nálatlanul maradjon, a nélkül hogy értékesítését és gyümölcsöztetését 
megkisérelnők 1

A mi kötelességünk első sorban, hogy rámutassunk a létező 
bajok forrásaira s gondolatokat és tapasztalatokat közölve, gondolatokat 
ébreszszünk is az orvoslás módjaira.

De nemcsak hivatásunk és hazafiúi törekvéseink, érdekeink is 
ezt parancsolják. És pedig nemcsak azért, mert az orvoslás módjától és 
mértékétől függ munkánk sikere; hanem azért is, mert állásunk és 
testületi meghecsültetésünk is attól függ, hogy mekkora részt tudunk 
venni a köz döntő munkájából s mekkora súlylyal tudunk föllépni.

Ilyenkor bűn a közöny s pótolhatatlan mulasztás a hallgatás.
16Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX.
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Ezek a gondolatok vezették az igazgatóságot, mikor azt hatá
rozta, hogy a legmelegebben fölszántja összes köreit, tegyék sürgős 
tanácskozásuk tárgyává a napirenden levő reform-tervek ügyét. Indít
sanak mentül behatóbb s mélyebben járó eszmecserét, vegyék fonalul 
azokat a kérdőpontokat, melyeket az országos közoktatási tanács 
bizottsága kitűzött s melyeket lapunk is közölt volt. Az eszmecserék 
gyümölcséül pedig formulázzáli röviden, de határozottsággal vélemé
nyeket, javaslataikat s küldjék azt be az igazgatóságnak, hogy ez 
értékesítendő anyag gyanánt juttathassa oda, a hol ügyeinkben dönteni 
lesznek hívatva.

Az igazgatóság e kérelmével a körökhöz fordul első sorban, 
mint a melyekkel szervezeti kapcsolata van; de szavát az egész tanár
ság egyeteméhez intézi s nemcsak készséges örömmel, hanem elisme
réssel is fogja, venni minden egyes iskola testületétől is, ha ugyané 
munkára a maga szűkebb körében vállalkozik s tanácskozásainak 
eredményét beküldi.

A maga részéről pedig az igazgatóság ugyané kérdést kitűzi 
ez idei első választmányi ülésünk napirendjére is.

Yajha szavát mentül több helyen meghallanák s vajha mentül 
nagyobb anyaggal tudnók megnyilatkozásra segíteni az igaz tanári 
közvéleményt.

E  nagy czél érdekében bizó lélekkel hívjuk föl munkára a 
tanárság minden egyes tagját!

(Budapest.) R. F.

A PHILOLOGIAI MUSEUMOK ÚJABB BERENDEZÉSI MÓDJÁRÓL.
(Felolvastatott a debreczeni kör nyíregyházai ülésén.)

Millenniumunk, millenniumi kiállításunk a művelt külföld népeinél 
nemzetünk iránt biztató rokonszenvet keltett, minket pedig fölemelt 
annak a bizonyságával, hogy úgy anyagi és szellemi erőnk, mint 
politikai súlyunk, befolyásunk tekintetében számottevő nemzetnek 
vagyunk a gyermekei.

S e részben próbatételnek is nevezhető a mi kiállításunk, mert a 
nyugati nemzetek és magunk között párhuzamot vonva, bírálat tárgyává 
tehetjük anyagi és szellemi fejlődésünket minden téren és minden nyil- 
vánulásában. Á próba bevált. Tanulsága büszke önérzettel tölthet el a 
múltért — és bizalommal a jövőért. Tettünk s dolgoztunk eleget — de 
tennünk s dolgoznunk kell még ennél is többet a jövőért.

Haladásunk alaptényezője pedig — a mint azt a tanügyi kormány 
feje: W lassics Gyula minister is constatálta — nem lehet más, mint a 
nem zeti cultura

Nem lehet kicsinylenünk ama segédeszközöket, melyek a cultura 
szolgálatában állva, a tanításnak intensivebbé tételére befolynak és 
így ennek a sikerét biztosítják, eredményét maradandó szellemi kincsekké 
varázsolják.

Ezen segédeszközök között nem az utolsó helyet foglalják el a 
történeti képek, térképek, szobrok és régiségek, melyek a historiá-nak, 
a vitae magistra-nak és egyik fődisciplinájának: a gymnasiumi oktatás
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középpontját képező classikai tanulmánynak minden oldalú megvilágí
tására szolgálnak

A szemléltetés ezen eszközeinek a tanításban elfoglalt fontos 
szerepe annyira köztudomású, hogy e köztudomásnál fogva állításomnak 
hosszas bizonyítgatásától fölmentve érzem magamat.

E kérdés fejtegetése szempontjából vissza kell térnem oda, a 
honnan — talán minden látszólagos ok nélkül kiindultam, t. i. millen
niumi kiállításunkra, annak is csak egy igénytelen kis részére, köz- 
oktatásügyi csarnokunknak — úgy szólván — egy félreeső fülkéjére, 
mely ugyan e hangzatos feliratú táblácskával volt jelölve: Philologiai 
museum.

Mikor e nagyhangzású czím alatt szerényen meghúzódó néhány 
szekrényben és állványon elhelyezett tárgyakat megtekintettem, lehan
golt a várakozásomban való csalódás, lehangolt a rideg valónak a 
látása, a hiányok constatálá-a; és az elégedetlenség okozta lehangoltság 
érzete alól még kevésbbé sikerült szabadulnom akkor, a mikor elgon
doltam, hogy mi minden lehetne kiállítva és mi vaji valósággal.

Mert hiszen minden figyelmes nézőnek önkénytelenül is az ju t 
eszébe, hogy ugyan minők lehetnek a philologiai museumok az egyes 
iskolákban, melyeknek pedig — a dolog természeténél fogva — még 
ilyetén felszereléshez jutniok is csak hosszú idő alatt lehetséges, milye
nek lehetnek azok, a mikor ezen, mintául veendő és több intézetből 
összehordott gyűjteményben is inkább hiányokra, mintsem a meglevő 
tárgyakra gondolunk?!

A kiállításon bemutatott gyűjtemény is túlnyomó részben egy 
síkon ábrázolt képekből, néhány szobor gipsz-öntvényeiből és házi, 
valamint hadi eszközök kicsinyített utánzataiból, épület-modellekből állt, 
a mint ez a „Tanáregyesületi Közlöny“ hasábjain is ismertetve volt.

Már pedig mindenki előtt ismeretes tény, hogy az embereknek 
vagy tárgyaknak megrajzolt vagy megfestett képe, sőt kicsinyített 
utánzata sem képes oly világos képzetet kelteni, mint maga a termé
szetes nagyságban előállított tárgy vagy élethűen utánzóit egyén.

Miért nem törekszünk tehát arra, hogy azt a személyt vagy tár
gyat, a kiről és a miről a tanulók előtt beszélünk, élethűen, illetve 
természetes nagyságban mutassuk be? Miért nem törekszünk erre, 
mikor a világtörténelem színpadára lépett nemzetek közül az egyptomiak, 
zsidók stb., különösen pedig a görögök és rómaiak állami, társadalmi 
és magánélete, lakóhelye, vallásos hite, szellemi törekvése mind meg
annyi alkalmul kínálkoznak arra, hogy ezeknek egy-egy nyilvánulását, 
úgy a mint térben és időben megjelentek, érzékileg észrevehetőkké 
téve, mintegy megjelenítsük, kézzelfogható alakokba öntsük, megrög
zítsük; a művelődés mai fokán rendelkezésünkre álló eszközök s a 
művészetek segítségével az ókori életet teljesen hű utánzatban lemásoljuk.

Pedig törekvésünket nagyban előmozdítják, megkönnyítik ama 
példák, a melyek czélunkhoz segítenek, ha követjük azokat.

Legközelebb eső példánk a kiállítási falu lesz. Nemde, nem-e az 
ország különböző vidékein jelenleg élő, különböző nemzetiségű emberek
nek lakóhelyét, ruházatát, szokásait, sőt jellemző sajátságait volt alkal
munk megjelenítve látni ama különféle viseletekbe öltöztetett alakokban, 
a melyek hazánk lakosait, majd komoly munkájuk, majd szórakozásuk, 
majd meg lakodalmi s egyéb ünnepélyük közben mutatják be?

Hasonló dolgokat lehet látni, bár nem ilyen részletesen az athéni 
központi museumokban is, a hol nemcsak ama műemlékek vannak fel
halmozva, melyeket a hazafias kegyelet becses ereklyék gyanánt őriz 
és hágy az utódokra, hanem a görög nemzeti viseletnek typikus alakjai, 
valamint a legújabbkori történelemben szereplő férfiak is ott láthatók

16*
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viasz- vagy papirmasé-utánzataikban üvegszekrényekbe állítva hátra
hagyott ereklyéikkel együtt.

Más irányú, de tanulságosabb volt Holub Emilnek, a neves 
Afrika-utazónak, a bécsi rotundában 1891-ben kiállított afrikai gyűjte
ménye, melyben a természetrajzi tárgyakon kívül a különböző néger- 
törzseket igen változatos csoportokban mutatta be; a papirmaséból és 
viaszból életnagyságban előállított néger férfiak egyik helyen olyatén 
csoportban voltak elhelyezve, a mint Holub a szalmakunyhó előtt étkező 
törzsfőt látta udvari személyzete környezetében; másutt a néger-anya 
verejtékes izzadással kapálta földecskéjét, e munkája közben is hátán 
viselve kendőbe kötött kisded gyermekét, hogy megóvja mérges kígyók 
és egyéb kártékony állatok harapásától; másutt ismét a primitív hang
szer hangjainál mulató, a megrakott tűznél melegedő, vagy a vadra 
leselkedő néger férfiak életnagyságú alakjait mutatta be Holub nézőinek.

S a mint a jelenben létező modellek után a való életet az érdek
lődőknek bemutatni sikerül, joggal és nem alaptalanul vethető fel a 
kérdés, vájjon nem koronázná-e hasonló siker ama törekvésünket, mely 
a rég letűnt időknek hasonló irányokban való bemutatását tűzné ki 
czéljául? Szinte hallom az ellenvetést, hogy honnan vegyük a modelle
ket, az ókori élet modelljeit, a melyeket lemásolhatnánk, utánozhatnánk? 
Egyszerű a felelet az ellenvetésre: hiszen ott vannak az egykorú emlé
kek és írott források, a melyek e czélunkra mind igen alkalmas segéd
forrásokul kínálkoznak annál is inkább, mivel ezek a régiek élete felől 
nem hagynak minket bizonytalanságban a legapróbbaknak látszó moz
zanatokat illetőleg sem.

Ebből folyik az a körülmény is, hogy a színházakban a classikus 
tárgyú színdarabok előadása alkalmával van módunkban látni az ókori 
élet egyes jeleneteit olyatén jelmezekben, a minőkből fogalmat alkotha
tunk magunknak a régiek külső megjelenéséről és csak sajnálni tudjuk, 
hogy oly hamar legördül a függöny, a mikor még időnk sem volt 
annyira figyelmesen megtekinteni a díszleteket, mint szerettük volna

Hiszen csaknem eszményi magaslatra emelkednék a középiskolai 
történelem- és classikai tanítás akkor, ha külön színpaddal rendelkeznék 
azon czélhól, hogy az ismertetett nép életének egyes mozzanatait hoz
hatná színre és játszatná el esetleg magával a tanulóifjúsággal is, a 
mint ez némely angol iskolákban mai napság meglehetősen divatozik.

Mivel azonban a tanulóifjúság zömének — különösen vidéki váro
sokban — ritkán van alkalma classikai tárgyú darabokat láthatni, be 
kell érnünk azzal, ha legalább megrögzítve, m erev alakokon  mutathat
juk be azt, a mit a színpadon a színészek, tehát élő személyek előadá
sában látunk.

Mert, hogy efféle dolgok látása mennyire bevésődik a figyelmes 
gyermek leikébe — remélem, nem fog kicsinyes példának látszani — 
ha bizonyságul felemlítem azt a gyermekkori emlékemet, mely egy 
viasz(báb)-kiállítás megtekintésekor oly mélyen bevésődött emlékeze
tembe, hogy mindig világosan vissza fogok emlékezni Petőfi, Kossuth 
és más jelesek azon viaszalakjaira, melyeket akkor láttam. S mondhatom, 
a látottaknak ugyanazt a buzdító hatását éreztem majdnem, a mit 
Sallustius is megjegyez a Jugurtha ellen viselt háborúról szóló könyve 
IY. fejezetében, mely szerint: „Gyakran hallotta emlegetni Q. Maximust, 
P. Scipiőt s más jeles hazafiakat, hogy a mikor ők őseik képét szemlél- 
gették, lelkűk hatalmasabban gyuladt fel arra, mi nagy és a mi jó. 
Hiszen ama lángra gyulasztó erő nem (az ősök arczképének anyagában) 
a viaszban vagy a festékben rejlik, hanem a véghezvitt nagy tettek 
emléke lobbantja lángra a jobbaknak lelkét és szivét“.

Ugyanezt lehet mondani a gyermekről, a ki a neki tetsző tárgyak 
szemléletében örömöt talál, a mi kedvérzetének fokozásához jelentékeny
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mérvben hozzájárulván, a nevelés hatásos eszközének bizonyul különö
sen akkor, ha olyan mozgalmas képet sikerülne megjelenítenünk előtte, 
a minőnek a római vezérek diadalmenetét, vagy a panathénaiak ünnepi 
felvonulását, vagy a gladiátori játékot kell képzelnünk. Mily élénk 
hatást gyakorolnának ezek az ifjú kedélyre! Ezen eszközökkel a figye
lem, az érdeklődés egy csapásra felébred talán még azokban is, a kik 
látszólag passivabb ellenállást tanúsítanak előadásunk iránt.

Nem tévesztve szem elől ama sarkalatos neveléstani elvet, hogy 
mindig az egyszerűbbről térjünk át az összetettre, a nehezebbre, itt is 
kisebb igényű praeparatumokkal kezdjük a szemléltetést, olyanokkal, a 
melyek még gyönyörködtetésre talán nem, de alapos ismeretek terjesz
tésére igenis alkalmasak.

Effélék gyanánt jelölhetők meg pl. azon viaszképek, a melyek  
az athéni és róm ai előkelő férfiak és nők  — anyag és szin, valamint 
szabás tekintetében a régieket híven utánzó costiimeibe vannak tetőtől 
talpig, a haj dísztől a saruszíjakig, öltöztetve s  ékszerekkel felékesítve. 
Az ily módon felöltöztetett és ellátott alakokból azután csoportokat 
állítunk össze.

E czélunk szolgálatában állanak az írott forrásokon kívül a többi 
egykorú emlékek, a minők a házi berendezés tárgyai: dísz- és domború- 
művek, szobrok, ékszerek, épületrészek, harczi eszközök stb.-ek (majd 
csonka, majd ép állapotban), a melyek oly nagy számmal vannak a 
művelt nyugat fővárosainak museumaiban összegyűjtve, hogy ezekből, 
ha szétosztásukra kerülne a sor, nemcsak a magyarországi, hanem az 
összes európai iskolák számára jutna pár darab. Mi sem könnyebb tehát, 
mint ezek nyomán hű  utánzatokat készíteni a philologiai museumok 
részére.

Az ekként összegyűjtött készlet elrendezésében annak az elvnek 
kell érvényesülnie, hogy az életből ellesett m ozzanat utánzása szem 
beszökő legyen: pl. a díszmenetet tartó fővezér alakja ne álljon magá
ban, hanem a kísérettel együtt, és pedig: a meghódított népek feliratos 
tábláival, az elfoglalt városok képeivel s az elfogott királyok, törzsfő
nökök élethű szobraival együtt, a melyek az örömében ujjongó, diadalmas 
sereg pajzán menetének caracteristikumát képezték.

Például Penelope hitvesi hűségét semmivel sem lehetne jobban 
kidomborítani, mint ha szolgálói között, a szövőszék mellett szőve ülőnek 
tüntetjük fel, a kit hidegen hagy a kérők seregének hízelkedő nyá
jaskodása.

Nem szükséges tovább folytatnom a példák felsorolását annak 
bebizonyítására, hogy a contemplált segédeszközök a történelem nem 
egy homályos részletének felvilágosítására bizonyulnak alkalmasaknak; 
a mely homályos momentumok közül csak azt említem meg ezúttal, 
a mi a tógának kétréthajtását, s az illető rómaiaknak, Q. Fabius Maxi- 
musnak erre vonatkozó béke- és háború-nyilatkozatát illeti.

Ha a történelmi és classikai tanulmány minden oldalú megvilá
gítására szolgáló ezen viaszszobor-csoportok és az őket kiegészítő esz
közök megvannak, iegczélszerűbb azokat a központban létesítendő 
museumban elhelyezni úgy, hogy egyrészt a főváros összes iskoláinak 
ifjúsága, másrészt a vidékieknek azon része, melynek módjában áll a 
felutazás, látogathassa e philologiai (történelmi) museumot; a többi, és 
pedig nagyobb rész számára addig is, míg a vidéki iskolákban a dolog 
költséges volta miatt lehetséges lesz hasonló gyűjteményeket létesíteni, 
stereoscopikus felvételek eszközölhetők, és minden intézet physikai szer
tárában különben is meglevő stereoscopban mutogathatók, a minek si
keres alkalmazását illetőleg elegendő a millenniumi kiállítás e nemű 
berendezéseire hivatkoznom.

Ugyanott — valamint külföldi museumokban már régebben is —
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igen tanulságosnak bizonyultak továbbá a városok, harczterek domború 
képei, a melyeken ad oculos demonstrálhatók a városok, vidékek ki
domborított — bár kicsinyített képei az ostromló csapatok felállításával 
együtt, a mint erről a Budavár ostromát, Páris erődítvényeit, a könig- 
grätzi csatát ábrázoló domború képek láttára meg lehetett győződni.

A festőművészet szintén kiveszi a maga részét ilyetén museumok 
berendezésénél annyiban, a mennyiben a nagy képtárak remekei között 
nagy számmal vannak oly mythologiai és történelmi tárgyú festmények 
is, a melyek tanulságos voltuk mellett a museumok falainak díszítése, 
valamint aesthetikai hatás keltése, illetve fokozása czéljából is meg
érdemlik a lemásoltatást és eshetőleg a sokszorosíttatást.

Ámbár nagyon jól tudom, hogy nagy számmal akadnak pessi- 
mista emberek, a kik az efféle tervezgetéseket épen azért, mert a 
szokottnál szélesebb és nagyobb körre terjeszkednek ki, kivihete ti ének
nek gondolják a nagy költség miatt, melybe kerülnek. Mindamellett 
én bízom abban a korban, melynek kormányférfiai maguk hirdetik leg- 
liangosabban a nevelés és oktatás ügyének — a nemzeti cultura szem
pontjából is — kötelességszerű felkarolását.

A minek szükségét belátják, arra előbb-utóbb meglesz a pénz is.
A philologiai museumok reformálása pedig annál is inkább sürgős 

szükség, mert hisz Comeniusnak, a harmadfélszáz év előtt ólt paedago- 
gusnak „Orbis pictus“-a óta a természettudományok kivételével a többi 
tudományok szemléltető eszközei tekintetében távolról sem haladtunk 
oly nagy lépéssel előre, mint a hogyan ezt a rohamosan haladó kor 
technikai és művészeti fejlettsége megkívánná.

Bízzunk a nemzet géniusában, hogy a magyart állandóan serken
teni fogja azon eszközök megszerzésére, melyeknek magasztos czélja: 
nemzetünk legdrágább kincsének, a jövő reményének s a második 
ezredév oszlopainak minél tökéletesebb kiművelése, igazra, jóra és 
nemesre való nevelése.

(Nyíregyháza.) M oravszky Ferencz.

INDUCTIV ÉS DEDÜCTIV NYELVTANÍTÁS.

Dr. Csengeri János latin nyelvtanának és olvasókönyvének ismer
tetéséből e lapokban hosszasabb polémia fejlődött az inductiv és deductiv 
nyelvtanításról, melyben az én nevem is talán gyakrabban fordul elő, 
mint okvetetlenül szükséges lett volna. Az olvasó ebből a vitából könnyen 
azt a benyomást nyerheti, mintha én a deductiv nyelvtanításnak, vagy 
legalább valamely gyanús középútnak zászlótartója volnék. Legyen 
szabad ezzel szemben lehető rövidséggel hitvallást tennem. Én határo
zottan és minden tétovázás nélkül vallom, hogy gyermekeket valamely 
nyelvre, különösen magyar gyermekeket valamely indogermán nyelvre, 
sikeresen csak az inductio útján lehet tanítani. Meggyőződésem szerint 
messzire meghaladja a gyermek értelmi fejlettségét az a követelés, hogy 
előzetesen adott grammatikai szabályok segítségével egy előtte isme
retlen nyelvet megszerkeszszen. Közöljük tehát mindenekelőtt élő szóval 
és olvasmánynyal a nyelv anyagát; iparkodjunk, hogy a gyermek az 
új jegyekhez a helyes képzeteket kapcsolja és hogy friss emlékező tehet
ségével ezt a kapcsolatot állandósítsa, utánzó képességével pedig az 
analógia útján e jegyeket gondolatainak kifejezésére használhassa. 
Csak az analogia biztosabb eltalálása végett figyelmeztessük a nyelvben 
mutatkozó törvényességre, azaz vezessük rá a szabályok felismerésére, 
de ne várjuk, hogy e szabályok segítségével a nyelvnek ura legyen; 
ép úgy nem várjuk, hogy valakiből pusztán a zene theoriájának elsajá
tításával művész légyen.



1

215

Ez, gondolom, az inductiv eljárásnak a veleje. A miben az inductiv 
nyelvtanítás néhány hívétől eltérek, az a következőben foglalható össze. 
Kérdés, vájjon azt a nyelvanyagot, melyet a nyelvtanítás kezdő fokán 
a gyermeknek nyújtunk, czélszeríí-e mesterségesen úgy készítenünk, 
hogy abban bizonyos, szoros analógiát mutató alakok feltűnően fordul
nak elő és másokat, melyek ezt az analógiát elhomályosítanák, egyelőre 
kerülünk; vagy pedig kezdettől fogva oly szöveget kell-e a gyermekek 
kezébe adni, mely nincs ilyen módon praeparálva és melynél tehát a 
véletlentől függ, hogy milyen analógiákat fogunk szemléltethetni és 
milyeneket nem. Nálunk vannak ez utóbbi, különben pl. Jacotot-tól 
már száz év előtt ajánlott eljárásnak is hívei; én az előbbit tartom czél- 
szerűbbnek, és velem van az inductiv eljárás híveinek óriási többsége. 
Olvasókönyvem harmadik kiadásának előszavában idéztem már a „Lehr- 
proben und Lehrgänge“ 44. (1896. júliusi) füzetéből Mengenek következő 
szavait; „Dass nach den Lehrplänen die induktive Lehrweise verwendet 
werden soll, ist schon gesagt. Das ist ja  nun bei der Formenlehre auch 
nicht schwierig, weil man da künstlich bereitete Texte  benutzt, in 
denen gerade die Spracherscheinungen Vorkommen, die beobachtet und 
gelernt werden sollen“.

Vannak továbbá olyanok, kik nagy súlyt tulajdonítanak annak, 
hogy a gyermekek kezébe adandó szöveg elejétől végig egy összefüggő 
egész legyen. Én az oktatás kezdő fokán czélszerűbbnek tartok kisebb 
egészeket és a tartalom változatosságát. Nem fejthetem ki itt hossza- 
dalmasan okaimat, csak arra utalok, hogy még a magyar olvasókönyv
től sem követelik, hogy az elejétől végig összefüggő szöveget nyújtson. 
Különben is nem hiszem, hogy valaki ezt az inductiv eljárás elenged
hetetlen kritériumának tekintené.

Végre még némileg eltérő nézetem van arra nézve, hogy mily 
mértékben használjuk fel a tanítás kezdő fokán az alakok magyaráza
tában az összehasonlító nyelvtudománytól kiderített adatokat.

Én úgy tapasztalom, hogy már az is, ha a mondatot mindig és 
mindenkor részeire bonczolgatjuk, megnehezíti a gyermeknek, hogy a 
mondatot mint egységet lássa. Fokozódik a nehézség, ha még a szót 
is folytonosan részekre bonczolgatjuk, és nem tudom, nem követelünk-e 
sokat, ha azt kívánjuk tőle, hogy ezt a sok apró részt egy egységes 
gondolattá foglalja össze.

Ennyiben lehetnek eltérések az inductiv nyelvtanítás hívei közt; 
a lényegre nézve azonban magam is csak ettől az eljárástól várom a 
haladást a latin nyelv tanításában és szívesen üdvözlök mindenkit, a ki 
ez eljárás tökéletesbítésén fáradozik.

(Pozsony.) Pirchibla Imre.

I S M E R T E T É S E K .

A Pozsonyi kir. kath. Főgymnasium T örténete, hazánk ezeréves fenn
állásának emlékére írta dr. Schönvitzlcy Bertulan.

Azon iskolai történetek közül, melyek a millennium alkalmából meg
jelentek, a legsikerültebbek közt is kiválik a pozsonyi kir katb. főgymnasium 
története. Pozsony sokáig volt nemcsak politikai életünknek, hanem műve
lődési törekvéseinknek is középpontja, s így előre is fel volt tehető, hogy a 
falai közt működő humanistikus iskola múltjában sok érdekes anyag lesz 
található. A szerzőnek ritka ügyszeretete és rátermettsége pedig a szorga
lommal és szakértelemmel felkutatott anyagból egy művet alkotott, melyet a 
historikus és paedagogus, sőt minden művelt ember, ki hazai művelődésünk-
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nek nem eléggé ismert és azért sokszor ok nélkül kicsinyeit múltja iránt 
érdeklődik, haszonnal és gyönyörűséggel olvashat. Helyes históriai érzékkel 
nemcsak az oktatás kereteinek változásait mutatja, hanem felkutatja és 
nagy alakító ügyességgel kidomborítja azt a szellemet is, mely e kereteket 
betöltötte. Az akták holt betűiben, sokszor véletlenül megmaradt apró fel
jegyzésekben érzi és érezteti az eleven emberek vérének lüktetését és mindenhol 
nemcsak az intézményekkel, hanem az intézményeket alkotó és végrehajtó 
emberekkel is ismertet meg minket. A mellett a paedagogus gyakorolt sze
mével ügyet vet az iskolai élet minden mozzanatára. így egy elsőrangú 
hazai középiskolának századokra terjedő múltjáról oly képet nyerünk, mely 
mindenkinek élvezetet, középiskolai tanárnak eléggé nem méltányolható hasz
not nyújt.

A mű hat főrészre oszlik, melyekhez 24 becses függelék járul. Az I. rész 
ügyesen csoportosítja azon gyér adatokat, melyek a káptalani, azután városi 
latin iskoláról fenmaradtak, mely utóbbi már 1557-ben gymnasium névvel 
szerepel. A II. rész az eredeti források alapján részletesen előadja a pozso
nyi jezsuita collegium keletkezését és anyagi és erkölcsi gyarapodását (1627— 
1778). Igaz, hogy ez nem tartozik mind szorosan véve az iskola történeté
hez ; mindazonáltal az iskolai élet helyes megértéséhez is nagyban hozzá
járul annak a tudása, hogy miként rakta le a humanistikus oktatást oly 
sokáig vezető rend működésének anyagi és erkölcsi alapjait. Általános műve
lődés-történeti szempontból pedig ez a rész megbecsülhetetlen adatokat ment 
meg a feledéstől. Megkapó részlet pl. az evangélikusok templomának és isko
lájának lefoglalása, mely egykorú adatok nyomán drámai elevenségű képpé 
van kidolgozva.

A jezsuita gymnasium belső életének vázolásában mellőzi az általáno
san ismert rendszer részletezését, hanem e helyett a rendelkezésére álló gyér 
adatok ügyes felhasználásával képet ad a válóságos életről, a mint az a 
pozsonyi gymnasiumban alakult. Az irodalmtörténetre nézve fontos az elő
adott iskolai drámák felsorolása, a jezsuita tanárok irodalmi működésének 
és a jezsuiták könyvtárának ismertetése.

A III. rész előadja az állami vezetés alatt álló iskolák történetét 
1773—1812. A gyors haladás és czéltudatos szervezés e korszakáról, melytől 
nem egy dolgot ma is tanulhatunk, a szerző a rendelkezésre álló bő forrásokból 
részletes és jól kikerekített képet ad. Kiterjeszkedik a tanárok képesítésére, 
a fegyelmi és tanulmányi állapotra, a tandíjra és ösztöndíjakra, a testi neve
lésre stb. Különösen érdekes a magyar nyelv tanításának története, melyet 
a függelékben közölt 1792. évi főigazgatói rendelet és különösen Szabó Ferencz 
magyar nyelvtanárnak 1804/6. évi, a függelékben közölt módszeres jelentése 
igen érdekesen illustrál.

A IV. rész előadja e gymnasiumnak a szt. Benedek-rend vezetése alatt 
való történetét (1812—1850); az V. rész a gymnasium állapotát az önkényes 
uralom alatt; a VI. rész végre előadja az intézet történetét 1861-től máig. 
ismertetvén az intézet gyűjteményeit, alapítványait, épületét és az Emericanum 
nevű kis seminariumot, melynek növendékei a gymnasium előadásait 
látogatják.

Jól esik az olvasónak a tárgy iránt való meleg érdeklődés mellett, 
mely az egész műből kisugárzik, a történetíróhoz illő komolyság és részre- 
hajlatlanság, mely nem ócsárol és gáncsoskodik, hanem elfogulatlanul meg 
akarja érteni a multat, s abból tanulságot akar vonni.

A 35 ívnyi művet 19 szép illustratio ékesíti és egész kiállítása becsü
letére válik a pozsonyi könyvnyomtató iparnak.

Mindent összefoglalva, bátran mondhatjuk, hogy Schönvitzky munká
jával a magyar peadagogiai irodalom egy állandó értékű, számottevő művel 
gyarapodott.
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Magyar nyelvtan mondattani alapon. írta Halász Ignácz. A közép- és 
polgári iskolák II. osztálya számára. Budapest, Lampel R. 1896. 68 lap. 
Ára fűzve 40 kr., kötve 60 kr.

E könyv is ugyanazon elvek szerint készült, melyeket szerző az első 
kötetben követett. Dicséretreméltó főczélja itt i s : csak a leglényegesebb 
tudnivalóknak általános érvényű szabályokban és rövid, világos fogalmazás
ban való közlése. Fölötte emeli a könyv didaktikai becsét, hogy bevezetésül 
az előző osztályban tanult nyelvtani elméletnek összefoglaló ismétlését 
nyújtja, még pedig azon szempont szerint, hogy milyen mondatbeli szerepök 
van az egyes beszédrészeknek.*

Az Utasításoknak megfelelőleg e kötet főként a határozókkal, válto
zatos alakjukkal s átvitt értelemben való használatukkal, meg az összetett 
■mondat fajaival foglalkozik. A határozókat Halász áttekinthetőleg csoporto
sítja : hely-, idő-, mód-, ok- és czélhatározókra. Már az 1. kötet ismertetésé
nél jeleztem, hogy a magam részéről szervesebbnek és legkönnyebben emlé
kezetben megőrizhetó'nek tartom Simonyi legújabb tankönyvi határozó- 
fölosztását: hely-, idő- és körülményhatározókra, de azért nem vagyok 
annyira elfogult, hogy más elfogadható fölosztás előtt — mint a milyen a 
Halászé is — elzárkózzam. Érdeme Halásznak e tekintetben mindenesetre az, 
hogy nem téved detail-fölosztásokba, a mi a tanítás e fokán csak zavarólag 
hat. A mit szerző nem illeszthetett be a határozók említett főosztályaiba, 
azt helyesen az átvitt értelmű helyhatározók csoportjába sorozza. Itt szól 
aztán röviden az úgynevezett igevonzotta képes helyhatározókról is.

A mondatok tárgyalásánál helyesen mellőzi az úgynevezett összevont 
mondatok elméletét, a mi eddig szintén csak zavart okozott. Eddig t. i. csak 
azt neveztük összevont mondatnak, ha egy állítmány mellett több alany 
állott vagy megfordítva, s figyelmen kívül hagytuk, hogy az sem egyéb 
úgynevezett összevonásnál, ha a mondatnak több egymás mellé rendelt 
tárgya, határozója stb. volt. Van olyan grammatikánk is, a mely tényleg 
így tárgyalja a kérdést. Csakhogy az összevonás elmélete még így is sántít. 
Van ugyanis akárhány mondatunk, melyben oly állítmányt fejezünk ki több 
alanyról, mely csak valamennyiről együttvéve mondható ki, de nem ám 
mindegyikről külön : a tél és tavasz szabályosan váltakoznak; vagy fordítva: 
a magyar zászló piros, fehér és zöld. Összevonás helyett tehát egészen 
helyesen mellérendelt vagy többtagú mondatrészekről beszél Halász s ilyen 
czímen tárgyalja a lehető összevonásokat. A miket azonban az úgynevezett 
állítmányi mellékmondatok csoportjában sorol fel, inkább állítmányi kiegészítő 
mondatok ; különben is bajos elképzelni (nem elliptikus) főmondalot állít
mány nélkül, pedig ez az állítás, hogy vannak állítmányi mellékmondatok 
is. körülbelül annyit jelent. Hiszen épen mi sem bizonyítja jobban az állít
mány domináló szerepét, mint hogy minden mondatrész mellékmondattá 
bővülhet, kivéve az állítmányt s mihelyest ezt veszszük ki valamely mondat
ból. hogy vele új, bővebb mondatot képezzünk, megszűnik az előbbeninek 
mondatszerepe.

Könyvünket két függelék egészíti k i : 1. az eddig szétszórtan tanult 
helyesírási szabályoknak összefoglalása s 2. írásbeli feladatoknak 22 tételből 
álló gyűjteménye. Utóbbit, mint a hozzá hasonlót az I. kötetben, köszönettel 
veendi minden tanár, az előbbenit azonban a III. osztálynak szánt rend

* A határozókul szolgáló főneveknél azonban nem ártott volna meg
említeni, hogy nem mindig rágós vagy névutós a főnévi határozó, hanem 
elég gyakran ragtalan is : egész nap fáradtam, ezen mód végezd stb. Más 
megjegyzéseim még e fejezetre a következők: az ilyenféléket: vasajtó, 
e^wsfpohár, rongyember inkább a főnév mondatrészi szerepénél volna helyén 
megemlíteni, mintsem a melléknévénél. A számnév csak rágósán szolgálhat 
határozó gyanánt.
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szeres nyelvtanban látnám szívesebben. De van az első függeléknek is egy 
didaktikailag nagyon becses része : a helyesírási gyakorlatok és szócsoportok. 
S ez a II. osztálynak elég is. A rendszeres elméleti összefoglalás, mint 
említettem, inkább a III. osztályba való.

E II. kötet, mint az I. is, főleg Badics derék olvasókönyvére támasz
kodik s ezért újólag fejezem ki azt a paedagogia-sugallta óhajomat, vajha 
e két jó könyv mielőbb együvé olvadna. A kiállítás és ár megfelelő.

Halász nyelvtanának e II. kötetét is — az említettek alapján — 
melegen ajánlom kartársaim figyelmébe.

(Nagyvárad.) Bemek Győző.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

A deczember 29-én  tartandó választmányi ülés napirendje.
72. sz.

1Я96—97.
Megállapította az Igazgatóság f. hó 10-én tartott ülésében s az 

Alapszabályok 36. §. a) pontja értelmében két héttel a gyűlés előtt ezennel 
közli a választmány t. tagjaival.

1. Jelentés az igazgatóság eddigi működéséről.
2. Összefoglaló jelentés a körök működéséről.
3. Az igazgatóságba a választmány kebeléből küldendő három tag 

megválasztása.
1. A tanárok anyagi helyzete. Előadó: R ajner  Ferencz.
5. A tanterv-revisio Előadó: Balogh Péter (Másik előadó jelent

kezését is szívesen fogadja az igazgatóság).
6. A szolgálati pragmatika ügye
7. Indítvány: Felkérendő a nagyméltóságú ministerium, hogy fele

kezeti iskolákkal kötendő szerződésekben biztosítsa a tanárok másutt töltött 
■szolgálati éveinek az ötödéves pótlékokba számítását. Beterjeszti az 
eperjesi kör.

8. Indítvány: a vidéki körök létesítése tárgyában. Beterjeszti 
Kardos Albert.

9 Indítvány az 1897. évi állami költségvetés tárgyában. Beterjeszti 
Kardos Albert.

10. Az egyes körök költségeinek megállapítása.
Négyesy László, főtitkár.

A BUDAPESTI TANÁROK GYŰLÉSE,
(1896. deczember 9-én.)

A budapesti kör összes ülésre hívta a budapesti tanárokat szerdán 
d. u. 5 órára az egyesület helyiségébe. Az értekezlet, tárgya volt: „Az 
állami tanárok anyagi helyzete s teendőinek megbeszélése1' s oly nagy 
számmal (75-en) jelentek meg a tanárok, hogv az egyesület szerény 
helyiségében alig fértek.

1. Schm idt Ágoston a budapesti kör elnöke nyitván meg a gyűlést, 
üdvözölte a nagyszámban megjelent tanárokat s kérte, hogy a gyűlés 
elnököt s jegyzőt válaszszon.

Elnökül Tiber Ágost, jegyzőül Bélteky  Albert meg választatnak. 
Elnök a bizalmat megköszönve, mindenekelőtt szükségesnek látja con- 
statálni, hogy a tanárságnak oka van elégedetlennek lenni helyzetével 
s hogy a Közlöny híven tolmácsolta czikkeiben a tanárság érzelmeit. 
Kijelentette ezt már a tanárság országos képviselete s a budapesti kör
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választmánya is, de azt hiszi, hogy a budapesti tanárság mostani nagy
gyűlése is hasonlóan érez és gondolkodik.

A közgyűlés erre egyhangúlag kinyilatkoztatja, hogy köszönetét 
mond a Közlöny szerkesztőjének, hogy most is teljesítette ezen állásával 
járó kötelességét, a tanárság véleményének hangoztatását; s viszont nem 
helyesli, ha olyan emberek, kik arra megbízatást nem nyertek, a tanár
ság nevében beszélnek.

2. Elnök felkéri dr. Bozóky  Endre előadót, előadása m egtartására:
Dr. Bozóky  Endre megemlékezvén a múlt évben benyújtott memo

randum sikertelen voltáról, fejtegette a tanárok helyzetét a külföldi 
viszonyokkal való összehasonlítás alapján; de különösen rajzolta a buda
pesti tanárok helyzetét. Majd áttér az 1893: XXX. t.-cz. ismertetésére, 
kimutatja, hogy annak végrehajtása még mindig nincs megkezdve a 
legújabb budget összeállításában sem, sőt kimutatja, hogy az új rangsor- 
több tekintetben sérelmes. Végül a következő négy pontba összefoglalt 
határozati javaslatot terjeszt a közgyűlés elé:

a) Mondja ki a gyűlés, hogy a budapesti középiskolai tanárság 
javadalmazási, előléptetési viszonyaival nem hogy meg volna elégedve, 
de sőt azok gyökeres megjavítását a nemzeti cultura érdekében a leg
sürgősebb teendők közé sorolja. Ennélfogva a gyűlés kijelenti, hogy 
azok, kik a nagyközönség előtt az ellenkezőt vitatják, a budapesti tanár
ság valódi hangulatát nem fejezik ki és helyzetét nem ismerik.

V) Kérje a gyűlés a nagyméltóságú ministeriumot, állapítsa meg 
és hozza nyilvánosságra azon elveket, melyek szerint a rangsorozat 
összeállíttatik.

c) Kérje a gyűlés a nagyméltóságú ministeriumot, hogy a rang
sorozatot évenkint meghatározott időben közölje

d) Nyújtsa be a gyűlés az egyesület igazgatósága útján a dr. Веке 
Manó tanár szerkesztette kérvényt a nagyméltóságú ministeriumhoz, 
mely a tanárság memorandumában kifejtetteket újólag és sürgősen a 
nagyméltóságú ministeriumnak figyelmébe ajánlja.

3. Dr. Веке Manó szükségesnek látja a képviselőház újonnan 
alakult bizottságait tájékoztatni a tanárok állapotáról már csak azért is, 
hogy a nagyméltóságú minister úrnak, kiről tudva van, hogy több 
Ízben hangsúlyozta a tanárok helyzetének javítását, társadalmi állásá
nak emelését, megkönnyítsük a helyzetét ezen Ígéretei beváltásában, 
épen azért felolvassa azon kisérő iratot, melylyel a memorandumot 
újból benyújtani javasolja.

A kisérő irat különösen azokat a momentumokat emeli ki, melyek 
az 1893-iki törvényben a tanárokra sérelmesek s utal arra, mi módon 
lehetne a bajon segíteni.

A rangsorozatba foglalás maga helytelen a tanárokra nézve, de 
sérelem származik abból, hogy az előléptetés más pályákhoz képest 
ki van zárva. Ezen a bajon minden államban igyekeztek ötödéves 
fizetési pótlékkal segíteni. Nálunk ez annyival inkább szükséges, mert 
nemcsak hogy a középiskolai tanárok kezében van letéve a nemzet 
ifjúságának jövője; de mivel csak két egyetemünk van s így egye
temi tanáraink száma kevés, a tudományok szakszerű művelésében eddig 
is és kell, hogy ezután is a középiskolai tanárok minél többet tegyenek. 
Ezen magasztos feladatok mindenikének hogyan tegyen eleget az a 
szegény tanár, ki maga is a megélhetéssel küzd. Eddig nálunk sem az 
állam, sem a társadalom nem méltányolta eléggé a tanár hivatását. 
Nem pedig azért, mert a társadalom, sőt talán egyes képviselők sem 
ismerik a tanárok helyzetét s hivatását Ezt megismertetni törekedett a 
memorandum, ha eddig nem is volt kívánt hatása, de reméljük, hogy 
lesz; azért egy bizottság kiküldését indítványozza, mely az egyesület 
igazgatóságával együttesen tegye meg újból ez irányban a lépéseket.
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B rózik  Károly és Varga Ottó úgy az előadó, mint dr. Веке Manó 
indítványai által elterelve látja a dolgot a jelenleg napirenden levő 
kérdéstől, azért kéri a gyűlést, hogy mindenekelőtt azzal a kérdéssel fog
lalkozzék: A legújabb rangsorozat összeállítása mennyiben sérelmes a 
tanárokra nézve s mi módon lehetne azokon a sérelmeken segíteni?

Hosszabb s élénk vita indul meg, melyben az említetteken kívül 
Volt György, Wagner Alajos, Négyesy László, R ajner  Perencz és mások 

is részt vesznek. A vita folyamán számos személyes sérelmeket is felsorol
nak, felemlítik különösen, hogy a hírlapoknak a rangsorozat megjele
nését kisérő közleményeire is szükséges válaszolni Hogy az 1893. évi 
törvény által a budapesti tanárok helyzete nemcsak hogy nem javult, 
de sőt rosszabbodott. Ma itt 1200 frtos tanárok vannak, holott azelőtt 
nem voltak. De joggal elégedetlen s elkeseredett az egész tanárság is. A 
rangsorozatba foglalás mindazon bajokat magával hozta, melyeket a tanár
ság előre jelzett. Pl. Milyen különös helyzetbe jutottak még a felekezeti 
tanárok is, kiknek itt a fővárosban eddig 1600 frt fizetősök volt, most az 
állammal kötött szerződések szerint csak 1200 irtot kapnak kezdetben és 
míg ugyanannál az iskolánál valaki meg nem hal, nem juthatnak előbbre.

A vita további folyamán a következő három kérdés domborodott ki:
1. Vannak-e sérelmek a legújabban összeállított rangsorozatban; 

hogyan lehetne azokat megszüntetni ?
2. Mivel a hírlapok közleménye a közvéleményt is tévútra vezet

hette, milyen választ adjon arra a gyűlés ?
3. A tanárok anyagi helyzetén mi úton-módon lehetne segíteni?
Az 1. kérdésre vonatkozólag felkérte a gyűlés a Közlöny szerkesztő

jét, hogy a Közlöny útján szólítsa fel a tanárokat esetleges sérelmeik 
közlésére és azok megítélésére öt tagú bizottságot küld ki, mely a leg
közelebbi gyűlésnek a tapasztalt sérelmekről jelentést tesz. Ezen bizottság 
tagjaiul megválasztatnak: Varga Ottó elnöklete alatt, dr Веке Manó, 
Brózik  Károly, Jánossy  Béla és dr. Mihály József.

A 2. kérdésre vonatkozólag, hogy a közvélemény helyesen infor- 
máltassék, elhatározza a gyűlés a következő nyilatkozatnak a napi lapok
ban közlését:

„A budapesti állami tanárok gyűlése sajnálatát fejezi ki, hogy a 
legújabb rangsor megjelenését a napilapok, nyilván félhivatalos forrásból 
eredő közlemény alapján, mint „Tanárok örömét“ adták hírül, pedig semmi 
sem történt egyéb, mint hogy az 1896 évi költségvetési törvényben 
megállapított és majdnem kivétel nélkül eltávozás és halálozás folytán 
megüresedett állások most az év végén töltettek be, sőt a szóban forgó 
rangsor összeállítása nemcsak nem öröm, hanem egyenes olyan sérelem, 
a melynek orvoslására ugyanaz e gyűlés külön bizottságot küldött ki. 
A tanári gyűlés felkéri a Tanáregyesület Igazgatóságát, hogy a körök
ben tőle telhetőleg hasson oda, hogy a közvélemény a tanárok igaz 
ügyéről helyesen informáltassék“.

Végre a harmadik kérdésre vonatkozólag, hogyan lehetne a taná
rok helyzetét javítani, egyelőre csatlakozik a gyűlés az Igazgatóság 
által megindított mozgalomhoz és felkéri Négyesy László főtitkár urat, 
hogy a legközelebbi igazgatósági gyűlésen mutassa be dr. Веке Manó 
felolvasott kisérő iratát, mint olyat, a melyet a gyűlés helyesel.

Elnök felkéri a gyűlést, hogy mindazok, kik az Igazgatóságot a 
tanári kar érdekében tett fáradozásaik közben segíthetik, vegyenek 
részt a dr. Beöthy Zsolt elnöksége alatt a képviselőház bizottságait 
felkereső küldöttségben. A közgyűlés Cherven Flóris főigazgató, Köpesdy 
Sándor igazgató és Gerecze Péter urakat kéri fel erre a jelenlevők közül.

Több tárgy nem lévén, elnök a jelenlevők hosszú és szives türel
mét, az ügy iránt tanúsított érdeklődését megköszönve, azon óhajtással, 
hogy igazságos és méltányos óhajaink mielőbb megvalósuljanak, az 
ülést bezárja. Bélteky Albert, jegyző.
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V E G Y E S E K .

Kinevezés a Vili. osztályba. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister Ja n o vszky  László trencséni és Bodnár György pozsonyi kir. 
főgymnasiumi rendes tanárokat, jelenlegi minőségökben és állomás- 
helyökön meghagyva, a IX. fizetési osztály 1. fizetési fokozatából a 
VIII fizetési osztály 3. fizetési fokozatába nevezte ki. (Deezember 1-ről 
65.101. sz.)

Előléptetések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Helmár 
Ágost pozsonyi állami főreáliskolai és Angheben Albin fiumei állami fő
gymnasiumi rendes tanárokat, november 29-iki kelettel, jelen minősé
gökben és állomáshelyükön meghagyva, a VIII. fizetési osztály 2. fize
tési fokozatába léptette elő (56.737. és 58.610. sz.).

Iskolaorvosi kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
dr. Brujm ann  Béla tiszteletbeli iskolaorvost az ungvári kir. főgymna- 
siumhoz iskolaorvossá és egészségtan-tanárrá véglegesen alkalmazta. 
(55.194. sz.)

Tanári székfoglaló. Szép ünnep folyt le f. évi nov. 28-án a debreczeni 
ev. ref. collegiumban, melyhez hasonlót az állami középiskolákban sem 
volna fölösleges inaugurálni. Az újonnan választott tanárok tartották ősi 
szokás szerint székfoglalójukat, a mely alkalomra nemcsak a collegium teljes 
tanári kara és az egész tanuló ifjúság szokott egybegyűlni, hanem megjelen
nek az egyházkerület, Debreczen városa képviselői, az ev. ref. egyház és a 
debreczeni társadalom előkelőségei is. Az új tanárok közül kettő tartozik a 
középiskola körébe: Törölt Péter, a természetrajz tanára és dr. Pecztó Ernő, 
a ki a főigazgatóvá lett Géresi Kálmán helyébe lépett. Az első a lélegzés 
törvényeiről értekezett, az utóbbi a szabadságharcz költészetét ismertette. 
Dr. Pecskó székfoglalójához különös érdeklődés fűződött, t. i. ő a múlt évben 
még a premontrei szerzet tagja és kassai főgymnasiumi tanár volt és ez 
alkalommal nemcsak székfoglalót tartott, hanem hitvallást is tett. Az akadémiai 
szakra választott tanárok közül meg kell itt emlékeznünk Ferenczi Gyuláról, 
a ki a kifejlesztendő bölcsészeti karnak újonnan létesített történeti tanszékét 
tölti be és a ki a Krisztus előtt 2—3000 évvel élt szummer és аддег népről 
olvasott föl, keresvén köztük és a magyarok közt nyelvi rokonságot. Talán 
csak nem Horvát Istvánt akarja föltámasztani V

Ösztöndíj párisi tanulmányra. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister a középiskolai tanárjelöltek számára rendelt külföldi ösztön
díjak javadalmából Both Béla és dr. Heller Izidor tanárjelölteknek az 
1896/97. tanévre 800—800 forintos ösztöndíjakat engedélyezett oly őzéi
ből, hogy a nevezettek Parisban franczia nyelvi és irodalmi tanulmá
nyokat tehessenek.

Pályázat. A  kaposvári m. kir. főgymnasiumnál a folyó 1896/97. 
iskolai évben betöltendő rendes tanári állomásra a latin és görög nyelv
ből; f. évi deezember hó 25-ig.

T artalom : Az igazgatóság fölhívása. R. F - tői. — A philologiai museumok 
újabb berendezési módjáról. M oravszky  Ferencztől. — Inductiv és 
deductiv nyelvtanítás. Pirchala Imrétől. — Ism erte tések : Schön- 
vitzky  Bertalan: „A pozsonyi kir. kath. főgymnasium története“. — 
H alász  Ignácz: „Magyar nyelvtan mondattani alapon“. Bem ek  
Győzőtől. — Egyesületi élet. — Vegyesek. — Hirdetések.
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L A M P E L  RÓBERT
(Wodianer F. és Fiai)

cs. é s  kir. u d var i k ö n y v k e r e s k e d é s  k ia d á s á b a n

BUDAPESTEN; VI, Andrássy-út 21. sz. a.

m egjelent

k arácsony i  ajándékul
legalkalmasabb könyvek.

MESEKÖNYVEK, ELBESZÉLÉSEK ÉS ÚTLEÍRÁSOK 8—13 ÉVESEK
SZÁMÁRA.

Gulliver u tazása i ismeretlen országokban. Magyarította Vaj daffy
Ernő. 4 finom, színes képpel. Kötve ................................................ 1.20

Andersen meséi. 4 színes és a szöveg közé nyomott fekete képekkel.
K ö tv e .............................................................................................................. 1.40

Legszebb regefüzér. Irta B ánfi János. Kegék és mondák három 
gyönyörű és színes, 6 tonus és több mint 60 a szöveg közé
nyomott képpel. K ö t v e ............................................................................ 1.40

Tündérek között. Irta B ánfi János. Kalandos történetek és mesék 
3 színes, 6 tonus és több mint 50 a szöveg közé nyomott képpel.
K ö tv e .............................................................................................................. 1.40

Ezer év. Képek a magyar nemzet történetéből, irta dr. Baráti Lajos.
K ö tv e .....................................................................................   1,—

Kis Almanach. 20 magyar iró eredeti meséivel. Szerkesztette Bródy S. :
I. évfolyam vászonkötésben 4 k é p p e l ...........................................1.—

D iszkiadás............................................................................ 1.50
II. évfolyam vászonkötésben 4 k é p p e l ............................................. 1.—

D iszkiadás.............................................................................1.50
III. évfolyam vászonkötésben 5 k é p p e l .............................................1 20

D iszkiadás........................................................   1.80
IV. évfolyam vászonkötésben 4 k é p p e l .................................................. 1.20

Diszkiadás . . .....................................................1.80
V. évfolyam vászonkötésben 4 k é p p e l .................................................. 1.20

D iszkiadás.................................   1.80
Ezeregy éjszaka regéi. Átdolgozta Radó A . 4 szines képpel. Kötve 1.80
300 Ezopus-mese. 114 képpel, k ö t v e .....................................................2.—
300 Aesop’sehe Fabeln. 114 képpel, k ö t v e ...........................................2.—
Kolumbus Kristóf, vagy Amerika felfedezése, egy szines és 24 a

szövegbe nyomott képpel. Irta dr. B rósik K . .................................. 2.40



I

Egyszer volt, hol nem volt. A legszebb mondák, regék és kalandos 
történetek gyűjteménye 6 szines, 12 tonusképpel és több mint 100 
a szöveg közé nyomott szép ábrával. Irta B ánfi János. Kötve 2.80

Robinson Crusoe. Radó A . 8U k ö t v e .....................................................1.60
Ugyanaz 4° k ö tv e ...........................................................................................2.40
Mesék és elbeszélések, Benedek Elek-tői. Eredeti magyar gyermek-

mesék, szines és a szöveg közé nyomott képekkel, diszes kötésben 2.80 
Magyar mesekönyv. A legszebb mesék a magyar népéletből. 7 pom

pás szinnyomatú képpel, d is z k ö té s b e n ................................................ 2.80
Kis könyv tár. Szerkeszti Benedek Elek. 21 füzet. Egy-egy füzet

képekkel 12 kr., k ö t v e ........................................................................—.20

IFJÚSÁGI IRATOK 10—13 ÉVES GYERMEKEK SZÁMÁRA.
Kis szinpad. 2 kis s z ín d a r a b ...................................................................—.40
Gyermekszinház. 3 kis s z í n d a r a b ......................................................... —.50
Hoffmann és Höeker elbeszélései 4—4 képpel; ú. ni.: Jót jóért. Rossz 

lelkiismeret. A kivándorlók Elveszett fiú. Négerélet Könnyelmű
ség következményei. Isten nem hagyja el övéit. Barátság áldozata.
Egyenkint kötve .................................................................................—.50

Szerelemhegyi T. Balassa-halom, k ö t v e ................................................—.50
Páivarinta—Madzsar. Finn elbeszélések, k ö t v e .................................... —.50
Családi kör. Szerkeszti M ayer M. 8 k é p p e l ........................................... 1.80
Don Quijotte de la Maneha. Cervantes után az ifjúság számára

átdolgozta Radó Antal. Dóré Gusztáv rajzaival, vászonkötésben . 2.40
Ugyanaz finom k ö té s b e n ................................................................................. 2.80
Vaszary Kolos. Történelmi életrajzok az ifjúság számára, 14 képpel,

d iszk ö té sb en ................................................................................................2.80
Magyar népmondák. Az ifjúság számára feldolgozta Radó Vilmos.

Ebner Lajos festőművész által festett 7 képpel. Diszes kötésben 2.80

12—15 ÉVESEK SZÁMÁRA.
Derék férfiak. Szerkesztette M ayer M. 8 szines képpel, kötve . . 1.80
Porból lettünk, irta Földes Gésa. D iszkötésben..................................1.—
A fekete k irály . Történeti elbeszélés, irta Földes G. Számos képpel

T úli Ödöntől. D isz k ö té sb e n ..............................................................2.—
Elbeszélések a görög világból, az ifjúság számára irta II. P ulssky

Polyxena. Számos képpel. K ö t v e ......................................................... 2.40
Elbeszélések a római világból, az ifjúság számára írta H. P ulssky

Polyxena. Számos képpel. K ö t v e ..........................................................1.60
A trójai háború. Az ifjúság számára irta K em pf József. Képekkel,

vászon k ö tésb en ........................................................................................... 1.—
Leányévek. Irta F.-né H entaller Mária, 5 képpel, kötve . . . .  2.40
Szív. Edm ondo de A m icis  után fordította dr. Radó Antal, 60 kép

pel, k ö t v e .................................................................................................... 2.80
A munka öröme és dicsősége. M antegassa  után dr. Kerékgyártó

Elektől. Vászonkötésben ........................................................................2.40

223



224

Tanulók o lvasó tára . Szemelvények a jelesebb magyar írók művei
ből, Elischer J. közreműködésével szerkesztik dr. yancsó Benedek  
és dr. Boros Gábor. 2 kötet. Egy-egy kötet csinos kötésben . 2.—

Term észettudom ányi olvasm ányok.
I. sorozat. 50 képpel és initialékkal. Szerkesztik Hankó  és Szte-

re'nyi Díszes v á szo n k ö tésb en ...................................... 2.40
II. sorozat. Szerkeszti Szterényi H. 75 képpel, kötve . . . .  2.40

III. sorozat. Ifjúsági olvasmányok czimen. Szerkeszti Szterényi H.
87 képpel; k ö tv e ..................................................................... 1.80

A SERDÜLTEBB IFJÚSÁG, VALAMINT FELNŐTTEK SZÁMÁRA
ALKALMAS AJÁNDÉKMÜVEK.

Árgirus. Tündérmese. 4 énekben, irta Jakab Ödön. Nagy negyed- 
rétű diszmű, fény nyomatú képekkel. Ára fűzve 3 frt, fényes disz-
kötésben ............................  . _ ......................................................... 5.—

Falu. Elbeszélések. Irta Jakab Ödön. Kimnach László rajzaival.
F ű zv e .........................................................................................................2.—
D iszk ö tésb en ................................................................................................2.80

Az 1848—49-iki m agyar szabadságharez tö rténete , irta Gracsa 
György. Több mint 400 képpel és számos műmelléklettel. Pom
pás !■" diszmű 4 kötetben, dombornyomatú diszkötésben. Egy-
egy kötet fűzve 5 frt 60 kr., k ö t v e ................................................7.—

A m agyar nem zet tö rténete , irta Szalay J ó zse f  és dr. Baráti 
Lajos. Nagy negyedrétü diszmű 4 kötetben. Több mint 120 
(közte számos színes) műmelléklettel és 700-nál több képpel.
Egy-egy kötet ára (korona) d isz k ö té sb e n ........................................... 7.60
Félbőr (Corvina) kötésben . ......................................................... 8.—

M agyarország tö rténe te  miniatűr-alakban Baráti L. és Csánki 
D .-m . A l e g k i s e b b  magyar könyv. Ára nagyító-üveggel,
dombornyomatú kötésben .   1.20

Parainesis. Irta Kölcsey Ferencz. Ára 40 kr., diszkötésben . . . 1.— 
Az Emke ké t- és három szólam ú daloskönyve. Szerkeszti Deák
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A  K Ö Z É P I S K O L A I  T A N Á R S Á G  H E L Y Z E T É R Ő L .

Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület Igazgatóságának dr. Wlassies Gyula, 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez intézett fölterjesztése, melylyel a 

tavalyi memorandumot újra benyújtotta.

N a g y m é l t ó s á g ú  M in i s t e r  Ű r !

K e g y e l m e s  Ű r ü n k !

A  k ö z é p i s k o l a i  t a n á r o k  o r s z á g o s  e g y e s ü l e t é n e k  i g a z 
g a t ó s á g a  h a z a f i a s  k ö t e l e s s é g é n e k  t a r t j a  i s m é t e l v e  N a g y m é l t ó 
s á g o d  e l é  j á r u l n i  é s  ú j ó l a g  f ö l k é r n i  N a g y m é l t ó s á g o d  j ó a k a r ó  
f i g y e l m é t  a r r a  a  l a s s ú ,  d e  f e l t a r t ó z h a t a t l a n  r o m l á s r a ,  m e l y  
a  m a g y a r  k ö z é p i s k o l a i  t a n á r s á g o t  e m é s z t i ,  é s  m e l y  a  m a g y a r  
k ö z é p i s k o l a i  o k t a t á s  ü g y é t  i s  a  l e g k o m o l y a b b  v e s z e d e l e m m e l  
f e n y e g e t i .

A  k ö z é p i s k o l a i  t a n á r s á g  e m e  r o m l á s á t  v i l á g o s a n ,  r é s z 
l e t e s e n ,  a  m a g a  e l k e r ü l h e t e t l e n  t ö r t é n e t i  f e j lő d é s é b e n  r a j 
z o l t u k  a m a z  E m lé k i r a t u n k b a n ,  m e l y e t  a  m ú l t  é v  v é g é n  
i n t é z t ü n k  N a g y m é l t ó s á g o d h o z .  K i m u t a t t u k  a k k o r ,  h o g y  b á r 
m i ly  f o g y a t é k o s n a k  k e l l  i s  t a r t a n u n k  j e l e n l e g i  t a n á r k é p z é 
s ü n k e t ,  a n n á l  m é g  s o k k a l  n a g y o b b  b a ja  a  k ö z é p i s k o l a i  
t a n á r s á g n a k ,  m i n t  t i s z t v i s e l ő  o s z t á l y n a k ,  e g y r é s z t  a  tanár- 
hiány, m e l y  a  t a n á r i  lé ts z á m  k e l lő  k ie g é s z í té s é t  é v r ő l - é v r e  
n e h e z e b b é  t e s z i ,  s  n e m  s o k á r a  —  h a  m a j d  a  r é g e b b e n  f e l 
h a l m o z ó d o t t  k é s z l e t  e l f o g y ,  a  f e l e k e z e t i  t a n á r o k  p e d i g  a z  
ú j n y u g d í j - t ö r v é n y  a la p j á n  m in d  n a g y o b b  s z á m m a l  m e n n e k  
n y u g a l o m b a  —  t á n  e g é s z e n  l e h e t e t l e n n é  i s  f o g j a  t e n n i ; 
a z o n k í v ü l  a  l e g n a g y o b b  m é r t é k b e n  r o n t j a  a  t a n á r s á g  m in ő 
s é g é t  i s ,  l e h e t e t l e n n é  t e s z i  a z  e r ő k  k e l l ő  m e g v á l a s z t á s á t ;  
t e l j e s e n  m e g r o n t j a  a  t a n á r k é p z é s t ,  m e r t  a  j e l ö l t e k e t  a l i g  
k é t - h á r o m  é v i  c u r s u s  u t á n  k é n y t e l e n e k  a lk a l m a z n i  a z  i s k o l a -  
f e n t a r t ó k ,  h o g y  a z  ü r e s  t a n s z é k e k e t  v a l a m i k é p  b e t ö l t s é k ;
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a tan erők n ek  id egen  szakm ában va ló  a lk a lm azása  által 
pedig, a mi a je len leg i tan árh ián y m elle tt k ik erü lh etetlen , 
úgy a ta n ítá s  m in ő ség e  az iskolában , m in t a sza k k ép ze ttség  
k om olyságáb a  v e te t t  h it a tanári te stü le tek b en  te lje sen  
m egrom lik .

K im u tattu k  továbbá, h ogy  a tan árh iánynál nem  kisebb, 
habár nem  is  o lyan  ég ető  baja a k ö zép isk o la i tan árságn ak  
m ásrészt az a socia lis egyoldalúság, hogy e t isz tv ise lő  o sz tá ly  
k ieg észü lé se  csak n em  k izáró lag  a szegén yeb b  társadalm i 
osztá lyok b ó l történ ik . A k ieg észü lé sn ek  ez az eg y o ld a lú sága  
bárm ely t isz tv ise lő  o sz tá ly n a k  is  kárára volna , annál inkább  
a k ö zép isk o la i tan árságn ak , m ely  a n em zet va lam en n yi 
társadalm i o sztá ly á n a k  k özép fok ú  n ev e lé sére  van h ivatva , 
és a m elyb en  az egy o ld a lú sá g o k tó l m ent erős eg y én iség  és  
e g é sz sé g e s  te s tü le t i sze llem  a legfontosabb  n eve lő  tén y ező k  
k özé tartozn ak .

R ám u tattu n k  e sú ly o s  bajok okára is :  a r r a  a z  a r á n y 
t a l a n s á g r a ,  m e l y  a  t a n á r  m u n k á j a  é s  m u n k a d í j a  k ö z ö t t  
v a n .  A tanári p á lya  ö t év i e lő k észü le te t  k íván , m int bár
m ely  m ás eg y etem i p á ly a ; a tanár m unkája n em zeti szem 
pontból tán  va lam en n y i m ás k ö z ig a zg a tá si ág m unkájánál 
fon tosab b ; m unkadíja, an yag i és erk ö lcsi javad alm azása  
m égis csek élyeb b  m inden m ás eg y etem i pályáénál. L eg
nagyobb hibája a k ö zép isk o la i tan árság  fizetési ren d szerén ek , 
h ogy  n i n c s  r a j t a  s z á m h a v e h e t ő  e m e l k e d é s , m ely  nem  h ogy  
k ie lég íth etn é  a m agasabbra törő  am bitiót, de legalább m eg
fe le ln e  eg y  m ű v e lt család  fokozódó ig én yein ek .

N em  m u la szto ttu k  el rám utatn i a k ö zép isk o la i tan árság  
bajaival e g y ü tt  eg ész  k ö zo k ta tá su n k  legfőbb bajainak k özös  
okára sem : a  k ö z o k t a t á s i  t á r c z a  a l a c s o n y  d o t a t i ó j á r a , 
m ely  a m aga 2 -5% -ával csaknem  páratlanul áll E urópa  
ö sszes  állam ainak a k ö ltség v etéséb en .

V égü l m eg je lö ltü k  azok at a m ó d o z a t o k a t  is, a m e ly ek 
k e l a tan árság  bajain, ha nem  is  eg y szerre , seg íten i leh etn e, 
s e p á ly á t m eg leh etn e  m enten i a te lje s  e lz ü llé s tő l;  e zek :  
kedvezőbb  e lő lép te té s i v isz o n y o k , k é tszá z  forin tos q u in 
quennium , h elyb eli e lő lép te tések , fővárosi p ó tlék , az ig a z
gató i és fő igazgató i á llá sok  em elése , a fe lek ezeti és k ö zség i 
tan árság  h e ly ze tén ek  szab ályozása , szo lg á la ti pragm atika , a 
tan árság  erk ö lcsi em elése.

E lism erésse l és  h á láva l k e ll m egem lék ezn ü n k  arról, 
h ogy  E m lék ira tu n k at ú gy  a sa jtó , m int a k ép v ise lőh áz , 
fő leg  pedig  N a gym éltóságod  a legnagyobb  e lő zék en y ség g e l, 
valóban r itk a  h e ly e s lé sse l fogadták . H álával em lék szü n k  
m eg arról is , h ogy  N a gym éltóságod  eg y  a lkalom m al sem
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m ulasztja  el a tan árság  erk ö lcsi em elése  és társad alm i 
m eg b ecsü lése  érdekében  fö lem eln i a sz a v á t;  h ogy  a h e ly 
beli e lő lé p te té se k e t — ha eg y e lő re  csa k  czím  tek in te téb en  
is  — m e g k e z d e tte ; h ogy  a fe lek ezeti és k ö zség i isk o lák  
k é sz sé g e s  g y á m o lítá sa  á lta l N agym éltó sá g o d  nagyban  seg ít  
em eln i tan ára ik  á llá sá t is , a m ely  n éhol m ég  az á llam iaké
nál is  tarthatatlanabb .

M időn azonban e zek e t hálás k é sz sé g g e l e lism erjük , 
nem  m u laszth atju k  el, h ogy  aggod alm u n k at ne fejezzü k  ki 
am a k örü lm én y  fö lö tt, h ogy  a tanári á llás em elésére  te tt  
ja v a sla ta in k  k özü l épen azok  nem  rész e sü lte k  sem m i figye
lem ben, a m ely ek  e lső  sorban le tte k  vo ln a  h iva tva  a tanári 
á llá st  em eln i és a bajokat orvoso ln i, m in ők  k ü lön ösen  az 
állam  ren d e lk ezése  a la tt á lló  tan árok n ál a k e d v e z ő b b  e lő 
l é p t e t é s i  v i s z o n y o k  é s  a k é t s z á z  f o r i n t o s  q u i n q u e n n i u m ,  
m ely  külföldön  m ajd m in d en ü tt nagyobb, va lam in t a f ő 
v á r o s i  p ó t l é k .  M eg tétete tt m inden, a m i pénzbe nem  k erü l, 
de sem m i, a m i bárm ily c se k é ly  an yag i á ld ozatta l já r t  
vo ln a . P ed ig  sajnos, h ogy  ú g y  van, de a tan árság  legfőbb  
bajai o rv o slásán ak  s egyá lta lán  a m agyar k ö zo k ta tá s leg 
nagyobb bajai o rv o slásán ak  a k érd ése  ez idő szer in t nálunk  
e lső  sorban p én zk érd és. H ozhatunk  bárm ennyi szerv ezeti 
reform ot, m ind nem  használ sem m it, v a g y  a sem m in él csak  
igen  k e v é sse l többet, a m íg n incs e legen d ő  szám ú, jó l fö l
szere lt  isk o lá n k  és n incs elegen d ő  szám ú, jó l k ép zett tan á
runk és  tan ítón k . Mind ezek  m eg terem tésére  pedig  e lső  
sorban pénz k ell. E nélk ü l k u ltú rá t terem ten i nem  leh et.

A m agyar k ö zép isk o la i tan árság  annál nagyobb m eg
döb b en éssel é r te sü lt a jö v ő  év i k ö ltsé g v e té s i javasla tb ó l 
arról, h ogy  m ég  sem m iféle  lép ések  n em  tö r tén n ek  a tan ár
ság  bajainak orvoslására , m ert N agy m éltóságod n ak  a k ép 
v ise lőh ázb an  f. évi február hó 8-ikán elm on d ott n agyszab ású  
b eszéd én ek  ránk  von atk ozó  része i te lv e  v o lta k  irányunkban  
jó a k a ra tta l, ső t benne v o lt az a h a tározo tt Ígéret is, hogy  
a h elyeseb b  b eo sz tá st az eg y es  fizetési o sztá ly o k b a  N a gym él
tóságod  a jövő  év i k ö ltség v e té sb en  m in d en esetre  m egkezdi. 
M indezek daczára m aradt m inden a régiben . N em csak  a 
q u inqu en nium ok fö lem elésérő l n incs szó  a k ö ltsé g v e té s i  
javasla tb an , hanem  a b eo sztá s  arányszám a is m arad a rég i:  
605 tanár k özü l 210 van  a VIII., 895 pedig  a IX. fizetési 
o sztá lyb a  b eosztva , a mi m ajd eg észen  a rég i 3/3 : 2/3 arány. 
A z ig a zg a tó k  is ily  arányban: 17 a VII. osztá lyba, 35 a 
VIII-ba van b eosztva .

K egyelm es U runk! Midőn n y íltan  fö ltárju k  N agym éltó 
ságod  e lő tt  a m agyar tan árság  bajait, e g y rész t  k ö te le s 
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ség ü n k et v é ljü k  te lje síten i a m agyar tan árság  ö ssz e sé g e  
iránt, m ely n ek  m egb izottja i és a m agyar k ö zo k ta tá sü g y  
iránt, m elyn ek  m unkásai v a g y u n k ; de m á srészt épen  a 
n y ílt  fö llép ésü n k k e l akarjuk  bebizonyítan i azt is , h ogy  bizo- 
dalm unk N agym éltóságod b an , a N agym éltó sá g o d  jó a k a ra tá 
ban, ü g y szere te téb en  és  le lk esed éséb en  koránt sem  rendült 
m eg. Meg v a g y u n k  róla  győződ ve , h ogy  N agym éltóságod n ak  
ép annyira fáj lá tn ia  a m agyar tan árság  v á lsá g o s  h e ly ze té t, 
m in t n ek ü n k , s h ogy  csa k  a h e ly ze t k é n y szerű ség én ek  a 
n yom ása  m ia tt nem  v a ló s íth a tta  m eg azok at a terv ek e t,  
m ely ek e t a legjobb szán d ék k al k igondolt.

A m agyar tan árság  ism eri és tudja m éltán yo ln i azok at  
a p én zü gy i n eh ézség ek et, m ely ek  a tanári á llás em elésén ek  
útjában állanak . A zért ta v a ly i E m lékiratában nem  is  m ent 
tú l sem m ivel am a leg szü k ség eseb b  m ódozatokon, m e ly ek  a 
tanári o sz tá ly  m egm en tésére  e len g ed h etetlen ü l szü k ség esek . 
A zt azonban m inden p én zü gy i tek in te t  daczára k iv ih ető n ek  
és e len g ed h etetlen n ek  tartja , h ogy  a ta v a ly i E m lékiratában  
m eg je lö lt k íván alm ak , m int a fen y eg ető  tan árk érd és m eg
oldásának  m inim ális fö lté te le i, eg y tő l-eg y ig  te ljesed ésb e  m enje
nek. A zért e k íván a lm ak at m a is  k én y te len  egész  terjed e l
m űkben föntartani, azok at bajai orvoslására  e len ged h etetlen ü l 
sz ü k sé g e s  fö lté te lek n ek  n y ilván ítan i s azokra, va la m in t azok  
m egok olására  N agym éltóságod  figyelm ét ism éte lv e  is fö lkérni.

H ason lók ép  fön tartju k  érve in k et, adatainkat, b izon yí
tá su n k a t. A  h e ly z e te t  h íven  fe s te ttü k , a v eszed e lm ek et  
szem é ly es  m otívu m ok b ól nem  tú loztu k . Az 1895. év  is, 
m ely n ek  adata it azóta  az 1896. év i m in iszteri Je len tésb en  
fe ld o lgozva  kapjuk , ig a za t ad nekünk . L egyen  szabad n eh án yat  
fö lsorolnunk .

Az egyetem en  a b ö l c s é s z e t h a l l g a t ó k  a r á n y s z á m a ,  
v iszo n y ítv a  az eg y etem  n ép esség éh ez  — a z  E ö t v ö s - c o l l e g i u m  
v o n z ó e r e j e  d a c z á r a  —  nem  em elk ed ett tú l az u to lsó  hat 
év  m eg szo k o tt arányszám ánál. Az ab solu t em elk ed és nem  
so k a t je len t, h iszen  fejlőd ik  isk o la ü g y ü n k  is , m int m inden  
m ás ág. ím e az u to lsó  hat év  e lső  fé lév i á llap ota  (csak  a 
rendes h a llg a tó k a t szám ítva  m indkét e g y e te m e n ):

1890. az ö sszes szám 3430, b ö lcsész  455, =  13-2%
1891. ii ii а 3511, 11 431, =  1 2 2  %
1892. и ii ii 3540, 11 399, =  11-3%
1893. а а ii 3780, 11 465, =  12-3%
1894. а ii ii 3888, 11 450, =  1L6%
1 8 9 5 . л ii ii 4 2 1 7 , 11 5 3 2 , =  1 2 -6 %

Ez az arány pedig, m int a ta p a sz ta la t b izonyítja , k orán t
sem  k ép es fedezni a k özép isk o lák  szü k ség le té t. Az E ötvös-
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colleg ium ba v e te tt  rem én y  b izonyára h iúnak  fog b izon yu ln i; 
az, a m ire h iv a tv a  is  van, legfeljebb a tan árság  m in őségét  
fogja em elni, de nem  m en n y iségét. A  m int é szrev esz i az 
ifjúság, h ogy  ez az in téze t csak  igen  k ev ésn ek  b iz to sít n y u 
ga lm as tanuló  é v e k e t ; a tanári pálya  pedig, m ely  rá k ö v et
k ez ik , sen k in ek  sem  ad m ű v e ltség éh ez  m ért e x is te n tiá t:  
hát ak k or m inden v a ló sz ín ű ség  szer in t m egszű n ik  az a k is  
töb b let is  a b ö lcsészh a llg a tó k  szám ában, m ely e t n éh án y  évre  
az E ötvös-co lleg iu m  tán  okozni fog.

Sem m iféle  k erü lő  ú ton  nem  fogjuk  az ifjú ságot a tanári 
pályára  éd esgetn i, c sa k is  az eg y en es ú to n : a tanári p álya  
k ív á n a to ssá  té te lév e l.

A  tan árh ián yn ak  m ásik  kritérium a, az o k l e v é l  n é l k ü l i  
h e l y e t t e s  t a n á r o k  s z á m a ,  az u to lsó  1895. évben m ég  k ed 
vezőtlen eb b  k ép e t m u tat az előbbieknél. ím e az adatok:

1889. tanári lé tszá m  1944, oki. n élk ü li h e ly e tte s  162, =  8-3%
1890. 77 77 1971, 77 77 77 171, =  8'7 %
1891. 77 77 1982, n 77 77 175, =  8-8%
1892. 77 77 2024,

2062,
77 77 77 206, =  104%

1893. 77 77 77 77 77 217, =  10-5%
1894. 77 77 2089, 77 77 77 253, =  12 -0%
1 8 9 5 . 77 77 2 1 6 7 , 77 77 77 2 7 4 , =  1 2 -6 %

A h e ly ze t teh á t fo ly ton  rosszabbodik , a leg u to lsó  év  a le g 
rosszabb.

P ed ig  azzal, h ogy  a k é p z e ttsé g  befejezése  e lő tt  ka- 
thedrára ü lte tü n k  annyi tan árje lö lte t, nem  csak  az ille tő k 
n ek  jö v ő  k ép z e ttsé g é t te sz sz ü k  koczkára , hanem  újabb 30  
eszten d őre  m egron tju k  m ű v e lt o sztá ly u n k  n ev e lé sén ek  
ü g y é t is.

Igaz u gyan , h ogy  —  m in t a m in iszter i J e len tés  fö l
hozza — m ég m indig több o k lev e le s  tan áru n k  van, m int a 
m en n yit a k ö zép isk o la i tö rv én y  32. §-a fö lté tlen ü l m eg
k övete l. E §. u gyan is m egállap ítja , h ogy  a rendes tanárok  
szám a (az ig a zg a tó t nem  szám ítva) nem  leh et k eveseb b  az 
o sz tá ly o k  szám ánál. M inthogy rendes tanár csa k  o k lev e le s  
tanár leh et, en n ek  a §-nak az az érte lm e is  van , hogy  
o k lev e le s  tanár nem  leh e t k eveseb b  (ide nem  szám ítva  az 
igazgatót) az o sz tá ly o k  szám ánál. N álu n k  1895-ben 1389 
o sz tá ly  vo lt, teh á t legalább ennyi tanárnak  és 184 igazgató 
nak, ö ssz e se n  1573 o k le v e le s  eg y én n ek  (az ö ssz e s  létszám  
72-5% ) k e lle tt  k özép isk o lá in k b an  tan ítan ia , s  té n y le g  1896 
o k le v e le s  tanár (az ö ssz e s  létszám  87-4% ) tan íto tt, b e le 
szám ítva  a rég i s  csu p án  e lism ert tan árok n ak  270-re  
(12’4 ^ -r a )  m enő szám át is. V agy is m ég 14'9% -ig tovább van
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jo g u n k  m enni az o k lev é l n élk ü li h e ly e tte s  tan árok  a lkalm a
zásában, m int a m eddig té n y le g  m entünk. Ha tu d n iillik  jo g  
a la tt azt értjük , a m it a tö rv én y  a végső' sz ü k sé g  esetére , k iv é 
te ln ek  m egenged . Ez azonban n agyon  k é tsé g b e e se tt  v ig a sz 
ta lá s , m ely  szerin t k öze led ü n k  u gyan  felé , de té n y le g  m ég  
nem  v a g y u n k  azon a ponton , h ogy  a tö rv én y  értelm éb en  
be k e lljen  n éh án y isk o lá n k a t zárnunk, m ert nem  ren d elk e
zünk  a m in im ális o k lev e le s  tanárral. T ény, h ogy  a le g 
rosszabbhoz, n éh án y isk o lá n k n a k  a b ecsu k ásáh oz, m ég  nem  
ju to ttu n k  el. D e ha sem m it nem  te szü n k  a k ö zép isk o la i 
tan árság  m egm en tésére , rövid idő a la tt b izon yn yal e lju th a
tu n k  odáig is.

H isz m ár 1895-ben is  30 m agyar k özép isk o láb an  nem  
v o lt  m eg a rendes tan árok  m inim ális szám a.

E g y ik  legb iztosab b  je le  a tan árh ián yn ak  az is , hogy  
év en k in t so k k a l k e v e s e b b  o k l e v e l e t  á llítan ak  k i, m int a 
m ennyi a szü k ség le t. A sz ü k sé g le t  e g y rész t  az isk o lá k  
szaporodásával járó többletből, m ásrészt az év en k in t e lhaltak , 
n yu gd íjazo ttak  és szo lg á la tra  k ép te len ek k é  v á lta k  h e ly e in ek  
a pótlásából áll. H arm incz eszten d ő  a la tt á tlag  m inden tanár  
h elye  m egü resed ik  (a harm incz eszten d őn él később történ ő  
n yu gd íjazások  bőven  k ieg y en lítő d n ek  a korább tö rtén ő  e l
h a lá lozások  és e lb e teg esed ések  által). íg y  a lé tszá m n a k  le g 
k eveseb b  30-adrésze, v a g y is  3'3% év en k in t p ó tlá sra  szorul. 
E hhez hozzáadva az u to lsó  ö t év n ek  évi több letét, a k ö v e t
k ező  ered m én y ek et k apjuk  (m egjegyzen dő, h ogy  az o k lev e
le k e t  m indig  az előző  évről v e ttü k , m ert c sa k  azok  tu la j
donosai szerep e lh etn ek  a k ö v e tk ező  év i lé tszá m b a n ):

év kiadott
oklevél szükséglet

a szükségletből
hiány

szaporulat pótlás

1891 59 74 9 65 15
1892 33 111 46 65 78
1893 46 104 38 66 58
1894 70 116 49 67 46
1895 62 123 54 69 61

Ö sszes. 270 528 196 332 258

A  k iá llíto tt o k lev e lek  teh á t csa k  m in tegy  fe lé t p ó to lták  a 
szü k ség le tn ek , a h iá n y t rész in t a n yo lczvan as évekből m aradt 
fö löslegb ő l (postánál, távírdánál, vasú tn á l, polgáiú és k e r e s
kedelm i isk o lák n á l stb. a lk a lm azottak  soraiból), rész in t ok 
lev é l nélk ü li tan árje lö ltek k el pótoltuk . D e honnan fogjuk  p ó
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to ln i, ha m ajd a régebbi k é sz le t  eg észen  e lfogy , a tanár
je lö lte k  szám a p ed ig  nem  em elk ed ik  roham osabban?

B iztos je le  annak, h ogy  m eg  v a g y u n k  szoru lva  tanárok  
dolgában, eg y eb ek  k ö zt az is. h ogy  1885-ben az osztályok 
száma, 1230 v o lt  s ez 1895-ben 1389-re n őtt, a szap o
rodás teh á t 12'9% ; ellenben  a tanárok száma az 1885-iki 
1929-ról 1895-ben csak  2167-re nőtt, a mi csak  12’4%
szap orod ásn ak  fe le l m eg. A tan árok  szám aránya teh á t elm a
radt az o sz tá ly o k  szám aránya m ögött. N em  is  szó lva  arról 
a m ásik  aggasztó  jelenségró'l, h ogy  eza la tt a tanu ló  ifjúság  
szám a 40 ,937-ről 52,979-re em elk ed ett, teh á t 29‘4"/0-kal nőtt, 
a m ely  n ö v ek ed ésn ek  az o sz tá ly o k  n ö v ek ed ése  sem  felel 
m eg, annál k evésb b é a tan árok é.

Az o sz tá ly o k  z sú fo ltsá g a  pedig sz in tén  k om oly  baja a 
m agyar k ö zép isk o lá n a k . Sehol a m ű v elt v ilágban nem  en ged 
n ek  m eg  an n yi tan u lót eg y  osztá lyb an . S a tanárra n ézve  
ez nem  csupán a m u n k a terh én ek  szap orod ásá t j e le n t i; 
hozzájáru l annak lev erő  tud ata  is, h ogy  tú ln ép es o sz tá ly o k 
ban m u n k án k  ered m én ye a legn agyob b  erő fesz ítés  m elle tt  
sem  leh et k ie lég ítő .

ím e, K egyelm es U runk, ta v a ly i érv e in k  a k ö v e tk ez 
m én yek  által m eg erő sítv e , k ib őv ítve . V ilágos, h ogy  a k özép 
isk o la i tanári o sz tá ly  qu an tita tiv  és q u a lita tiv  á llap ota  nem 
h ogy  ja v u lt  vo ln a , hanem  rosszabbodott. V ilágos újabban  
is , h ogy  ez osztály a destructio nyilvánvaló jeleit hordja 
magán, m elyn ek  ha ú tjá t nem  vágju k , a m agyar m ű velt  
o sz tá ly  n eve léséb en  k ip óto lh atatlan  k árok at fogu n k  okozni, 
a m agyar m ű velt o sz tá ly t  eg ész  n em zed ék re m eg fogjuk  
rontani. H iszen a tanuló  ifjú ság  roham osan n övek ed ő  szám a  
és  h ú szezern él nagyobb lé lek szám m al bíró városa in k  k özép 
isk o la -szü k ség le te  m úlhatatlanul sz ü k sé g e ssé  te sz ik  több új 
isk o la  fe lá llítá sá t, de ez p én zü gy i n eh ézség ek en  k ívü l a 
tan árh iány m iatt sem  v á lik  leh e tség essé . ím e így  rontja  
m eg a tanárh iány nem  csak  k ö zép isk o la i ok ta tá su n k  je len ét, 
hanem  jö v ő jé t  is  k iszám íth atatlan  h o sszú  időre. M ert a k u l
tu rá lis  bajok az anyagiaknál é szrev étlen eb b ő l lép n ek  föl, 
lassabban terjednek , de tovább e ltartan ak  és  nehezebben  
orvoso lh atók .

É s m ű v e lt o sz tá ly u n k a t épen olyan  korban fen y eg eti 
e sze llem i csapás, m időn a nem zeti és  állam i é le t  sú lyp on tja  
E u róp aszerte  m indinkább reá  kezd e s n i ; épen a m ai haladó  
k orszakban , m ikor E urópa m ű v elt á llam ai m ind nagyobb  
gon d ot k ezd en ek  fordítan i k ö zép isk o la i ok ta tásu k ra . M intha 
m indnyájan csak  m ost érezn ék  át a h íres franczia állam 
férfiúnak és b ö lcsészn ek , J u les  Sim onnak, n ev ezetes  m on
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dását, h ogy  az a nép, m ely n ek  a legjobb isk o lá i vannak , 
a leg e lső  n é p ; ha m a nem  az is, az le sz  h o ln a p : v a la 
m ennyien  k özok ta tásu k ra , fő leg  k ö zép isk o la i o k ta tásu k ra  
fordítják  p o litik a i m ű k öd ésü k  ja v a  részét. Francziaország és 
Németország, a k é t  en g esz te lh ete tlen  e llen ség , ez év tized  
elején  csak n em  egy id ejű leg  reform álják k ö z é p isk o lá ik a t; am az  
k ife jleszti a reá lisk o lá t, em ez nagyobb tere t b iztosít a nem 
zeti m ű velőd és e lem ein ek  s em eli tan árain ak  a javad alm a
zását. A co n servativ  angol p arlam ent 1894-ben k irá ly i b izott
ságot k ü ld et ki eg y en esen  a k ö zép isk o la i o k ta tá sü g y  ren
d ezése  czéljából, m ely  b izo ttság  a k ö zép isk o la i o k ta tá sü g y  
eg ész  k ö rére  k iterjed ő reform javasla tta l áll a tö rv én y h o zá s  
elé. Ausztria tö rv én y h o zá sa  is  épen m ost tá rg y a lta  és  fogadta  
el a többi t isz tv ise lő k  k ö zt a k özép isk o la i tan árok  fize tésé 
n ek  je len ték en y  em elésé t, s  a m in iszter  ja v a sla tá n a k  m eg
v á lto z ta tá sá v a l va lam en n y i k özép isk o la i tan ár alapfizetését 
1400írtban állapította meg a te r v e z e tt  1200 és 1400 h e ly e tt;  
az iga zg a tó k  p ó tlék á t nem  h ogy  e ltörü lte  vo ln a , m int nálunk  
történ t, hanem  inkább 300 írtró l m ind 500 frtra e m e lt e ; a 
tan árok  eg y  r é szé t a te r v e z e tt  IX. és VIII. ran gosztá lyon  
k ívü l a VII.-be (az iga zg a tó k a t a VI.-ba) is b e s e g íte t te ; ötöd
éves pótlékukat kétszer 200 írtra és háromszor 300 frtra 
emelte. A usztriában  teh á t ezen tú l m inden tanár, ak i 25 
év ig  szo lg á lt, o k v ete tlen  e léri a 2700 frt f iz e té s t;  nálunk  
ellenben  eg y  rész  talán  e lérh eti a 2300 frtos m axim um ot.

ím e, ily  erő fe sz ítések e t te szn ek  E urópa m ű velt nem 
zete i k ö zép o sz tá ly u k  n ev e lé se  és n eve lő i érdekében , c sa k  
mi nézzü k  té tlen ü l a k ö zép isk o la i tan árság  rom lását, mi, 
a k ik  m ű v e ltség  dolgában m essze  elm aradunk a m ű v elt  
n yu goti n em zetek  m ögött.

K egyelm es U r u n k ! B árm ennyire ö ssz e e ssé k  is  a k ö zép 
isk o la i tan árság  m eg m en tésén ek  és con so lid á lásán ak  ü gye  
a m i szem ély es  érd ek ein k k el, m égsem  szem ély i m otívu m ok  
v ezetn ek  b ennünk et, midőn alig  eg y  eszten d ő  leforgása  a la tt 
ism éte lv e  já ru lu n k  N agy m éltóságod  elé a m agyar tan árság  
érdekében. Abban sem  vo ln a  tán e líté ln i va ló , ha az a 
m agyar tanár, a k itő l nyugodt, harm onikus k ed ély t, odaadó  
le lk e se d é s t  k íván  az isk o la , a m aga szem ély e  szám ára kérn é  
a m eg élh etés  fö lté te le it. De mi nem  a m agu n k  szem ély e  
érdekében  em elü n k  újból és újból szó t, hanem  a k ö zép 
isk o la i ok ta tá s érdekében . A m agyar tanár sorsa  m ásszor  
sem  v o lt  jobb a m ainál, de, ha feljajdúlt is  néha, a m os
tan ihoz hason ló  erejű  tö r e k v é st  a saját szem ély e  érdekében  
nem  ta rto tta  m egen ged h etőn ek  s nem  tartan ók  je le n le g  
mi sem .
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M ost azonban a h e ly ze t egészen  m áskép  áll. T apaszta lati 
tén y ek , m egd ön th etetlen  szám adatok , h iv a ta lo s  és nem  
h iva ta los n y ila tk o za to k  eg y a rá n t k é tség te len n é  tesz ik , hogy  
a m agyar tan árság  k om oly  v á lsá g  napjait éli. A  tanárság , 
m int t isz tv ise lő  o sz tá ly , M agyarországon soh asem  v o lt  igazán  
con solid álva , m ost azonban a leghatározottabb  rom lás felé  
halad. E valóban országos v eszed e lem  lá ttára  a m agyar  
tan árság  országos e g y e sü le te  eg y  p illan atig  sem  m aradhat 
v e sz te g , hanem  a g y erm ek e ik e t isk o lá zta tó  szü lő k  é s  a 
gondjaira b ízo tt jö v ő  n em zed ék  iránti hazafias k ö te le s sé g é 
n ek  tartja  a k ö zép isk o la i ta n á rk érd ést fo ly ton  napirenden  
tartan i, annak m ego ld ásá t m inden ren d elk ezésére  álló  esz
k özzel előm ozd ítan i, s  ek k ép en  e lhárítan i m agáról m inden  
fe le lő sség e t, m ely  a jö v ő  M agyarország e lő tt terh elh etn é  
m agasabb m ű v elő d ésü n k  h iányaiért.

N em  m éltán yosságra , jó in d u latra  v a g y  épen  kön yörü -  
le tre  szám ítu n k , hanem  a veszed elem  belá tására  és  bölcs  
elhárítására . A m agyar tan árság  k iv é te le s  bajainak a m eg
szü n te té sére  k iv é te le s  in tézk ed ések e t k érü n k .

A zzal a t isz te le tte lje s  k érésse l já ru lu n k  N agym éltó 
ságod  elé, ne h agyjon  el, g y á m olítson  b en n ü n k et hazafias  
törek vésein k b en .

N agym éltóságod n ak

B udapesten , 1896. év i deczem ber hóban

Az orsz. k ö zép isk o la i ta n á reg y esü le t  ig a zg a tó sá g a :

a lázatos szo lgája

Beöthy Zsolt,
egyes, elnök.

Hofer Károly, Rombauer Emil,
alelnökök.

Négyesy László,
főtitkár.

Rajner Ferenez,
szerkesztő.

Molnár István,
titkár.

Müller József,
pénztáros.

Volf György,
a segélyalap elnöke

Tiber Ágost,
a segélyalap ellenőre.
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AZ IGAZGATÓSÁG FÖLTERJESZTÉSE.

Mai számunk élén olvasható az a fölterjesztés, melyet egyesüle
tünk igazgatósága — októberi határozata értelmében — e hó 17-én 
délután nyújtott át dr. Wlassies Gyula ministernek és Tisza  Kálmán
nak, mint a pénzügyi bizottság elnökének.

Meg vagyunk győződve, hogy ez újabb fölterjesztés ép úgy eltalálja 
az igazságot s ép úgy az egész tanárság érzéseit fejezi ki, mint tavalyi 
memorandumunk, a melynek nyomdokain halad s a melynek tulajdon
képen csak kiegészítő kisérő levele, mert hiszen ezzel együtt ismét át- 
nyujtatott a tavalyi is. A maga kívánságaira fog ismerni benne minden 
körünk s bizonyára megnyugvással veszi tudomásul a fővárosi tanárok 
gyűlése is, hogy az onnan beküldött folyamodvány az igazgatóságra 
nézve már elkésett, а Веке Manó tervezetét ebben az elaboratumban 
már fölhasználni sem lehetett.

Sietünk különben tagtársainknak örvendetes tudomására hozni 
azt is, hogy az igazgatóság e fölterjesztése nagyon kedvezően kezdte 
meg útját.

Csütörtökön délután négy órakor tisztelgett vele egy nagyobb 
küldöttség, melynek Beöthy Zsolt vezetése mellett tagjai voltak a követ
kezők : Hofer Károly, Cherven Flóris, Volf György, G-erevich Emil, 
Müller József, Négyesy László, B ajner  Ferencz, M olnár István, Morav- 
csik  Géza, Schmidt Ágost, Pintér Kálmán, Balog Mór, Szirtes  Ignácz, 
Prém  József, B e if  Jakab, L étm ányi Nándor, Szem ük  István, Szit- 
nyai Elek.

Beöthy Zsolt elnök átérzett szép beszédet mondott. Nem csak 
hivatkozott tavalyi memorandumunkra, hanem röviden elmondta annak 
lényegét és kívánalmait is, kiemelvén, hogy újabb fölterjesztésünk is 
csak kiegészítése annak. Kifejtette, hogy a tanárság nem a maga szemé
lyes érdekeiért kérelmez csak, hanem inkább annak az ügynek javáért, 
melynek életünk egész munkáját szenteljük s mely lelkűnkhöz van 
forrva: a magyar közműveltség, a középiskola javáért. Elmondta, hogy 
nem azt a látszólag csekély anyagi segítséget keressük, mely kíván
ságaink valósultával az egyeseknek jutna; hanem még fokozottabb 
mértékben keressük azt az erkölcsi erőt, mely abban a bizonyságban 
rejlik, hogy az ország kormánya s politikai közvéleménye törődik velünk 
s fontosnak elismeri a munkánkat, a mely bizonyság megteremné gyü
mölcsét akkor is, mikor iljaink a pályaválasztás küszöbén állanak. 
Rámutatott arra, hogy a tanárkérdésben veszedelem fenyegeti a magyar 
közműveltséget s abból, hogy a mi közvéleményünk ma még kevéssé 
van tájékozva a tanárság ügyeiről, nem szabad annak következnie, 
hogy egyszerre csak az a megdöbbentő meglepetés érje, hogy közművelt
ségünk fejlődése megakadt. A tanárság kötelességének tartja, hogy 
aggodalmában egész tisztelettel fölemelje szavát, mikor tornyosulni látja 
a felhőket. Teszi ezt a minister iránt érzett igaz és rendületlen bizalom
mal; mert hiszen a tanárság meg van győződve, hogy a minister ép 
oly melegen érez, ép úgy hévül a nemzeti műveltségért, mint magunk s 
hogy a mi fáj nekünk, fáj az neki is. A tanárság azzal kéri az ő jóaka
ratát, hogy a maga részéről is készségesen fölajánlja buzgó és lelkes 
segítségét a nemzeti műveltség ügyéért folytatott s jövőben még meg
vívandó nagy küzdelmekhez.

W lassics Gyula minister annyi melegséggel, annyi loyalis nyílt
sággal s a jóindulatnak olyan keresetlen nyilatkozataival válaszolt e 
beszédre, hogy a küldöttség többször is éljenzéssel szakította meg sza
vait. Azon kezdte, hogy őt nem kell meggyőzni a tanárság igazáról,
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helyzetének sok nehézségéről és munkájának fontosságáról: hisz maga 
is minden alkalmat megragad, hogy hirdesse — a mint ez eszméket 
olyan felelősséggel járó helyről még nem hirdették — hogy az egyes 
hivatáskörök megbecsülése dolgában egész politikai és társadalmi köz
véleményünknek meg kell változnia. Nagy culturalis és közgazdasági 
kérdéseknek kellene az elválasztó falaknak lenniük politikai pártjaink 
közt is. Ezeknek a nagy culturalis és közgazdasági kédéseknek kellene 
megtelíteniök egész politikai életünk légkörét is. Azért az ő törekvése 
mindig az lesz, hogy a tanárság helyzete s állása javittassék, emeltessék 
minden tekintetben. Tudja, hogy kívánságaink jogosak; elismeri, hogy 
qainqaenniumunk is m éltánytalanul csekély; hogy csakugyan bajok 
vannak, a melyeken segíteni kell. Beszélt e dolgokról a pénzügyminis- 
terrel is, s mondhatja, hogy az ő részéről szintén megvan a méltánylat 
és jóakarat. Hiszen maguk is professorok voltak mind a ketten. Alapos 
reménye van, hogy orvosló törekvései sikerre is fognak vezetni a közel 
jövőben. A fizetésrendező 189H-iki törvényt — s ezt hangsúlyozza — ez 
a kormány kezdte végrehajtani. S csak a pénzügyi helyzet nehézségei 
okozták, hogy az 1897-iki budgetben a törvény végrehajtásával nem 
lehetett a X. és XI. osztályon túl menni. Maga is  csak  a pénzügyi 
kényszer előtt hajolt meg. Reménye van azonban, hogy m ár az  
1897-iki budgetben k i lehet terjeszkedni a V III. és IX . osztályra is  
úgy, hogy abból a középiskolai tanárok nagyobb részére szintén  
előny fog jutni.

Ha másként nem, talán a dologi kiadások restringálásával lesz 
majd lehetséges a személyi járandóságokat a jogosság- szerint javítani. 
Azt nem ígérheti, hogy most már akár a pénzügyi bizottságban, akár 
a Ház nyilt ülésén rést lehetne ütni az 1897-iki budgeten, mert hiszen 
sok igény vár kielégítésre, s a pénzügyi mérleget megingatni nem lehet. 
De ő sem m i esetre sem  fog megfeledkezni a tanárság ügyéről, m ikor 
néhány hónap m úlva — hiszen ez májusban, júniusban szokott meg
történni — az 1898-iki budget összeállítása lesz soron.

Végül a minister kérte, hogy a tanárság legyen iránta teljes 
bizalommal, s ha bármi félreértés támadna, vagy akár egyénen, akár 
az ügyön sérelem esnék, forduljanak egyenesen ő hozzá. Az igazságos 
panaszok orvoslására mindig készen találják.

A ministernek e biztató,. loyalis beszéde mély hatást tett a kül
döttség tagjaira, a minek Beöthy Zsolt pár meleg köszönő szóban is 
sietett kifejezést adni.

Innen a küldöttség Tisza  Kálmánhoz ment, ki lakásán fogadta a 
tisztelgőket s Beöthy Zsolt beszédére szintén meleg szavakban válaszolt. 
A középiskolai tanárság munkáját s a nemzeti közműveltségnek tett 
szolgálatát — úgymond nem mostantól, hanem már ifjú kora óta 
méltányolja. Biztosítja a tanárságot, hogy memorandumait azzal a 
komolysággal és lelkiismeretességgel fogja átolvasni, a melyet a fontos 
ügy megérdemel és szerencséjének fogja tartani, ha — a mennyiben 
az állam pénzügyi helyzete megengedi - tehet valamit a tanárság javára.

A küldöttség hálásan köszönte meg ezt a kedvező nyilatkozatot is.
A pénzügyi bizottság tagjai számára pedig a Háztan tett le kellő 

számú példányt a tavalyi memorandumból és idei fölterjesztésből.
A sajtó több tekintélyes orgánuma szintén jóakarattal s méltány- 

lattal emlékezik meg ügyünkről s ez újabb actiónkról. A tanárságot 
talán legjobban érdekli ezúttal a „N em zet“ loyalis szép nyilatkozata, 
melyben talán szabad némi megtagadását is látnunk annak a polémiá
nak, melyet egyesek épen e lap hasábjain folytattak ellenünk.

Tudósításának bevezető részében azt mondja új fölterjesztésünk
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ről, hogy „szép tárgyilagossággal és az ügyhöz méltó komolysággal, 
— őszinte hangon és igaz színekben  — m uta tja  be a tanárság hely
ze té t“. Majd így folytatja:

„Ez a memorandum nagyon helyesen rám utat azon válságos hely
zetre, a mely a középiskolai oktatásügyet a mindjobban beálló tanár
hiány folytán fenyegeti. Ez fejtegetésük és bizonyításuk alapja, a melyet 
számos példában meggyőzően mutatnak ki. E hiány orvoslását a ked
vezőbb előléptetési viszonyokban, s az anyagiakban való nagyobb részel- 
tetésben látják, mert, úgy okoskodnak, az ambitiót emelné, s a pályára 
nagyobb számban vonná az arra való elemeket, ha nagyobb erkölcsi 
és anyagi elismerésben részesítené az e pályára lépőket.

Alkalmunk volt e kérdéssel több Ízben foglalkozni, s kétségen 
kívül elismertük mindig, hogy a fenyegető tanárhiány nagy baj, ezen 
segíteni kell, s hogy illetékes helyen e bajok orvoslásával foglalkoznak. 
A minister válasza igazolta állításainkat, sőt maga a memorandum 
becsülésre méltó készséggel elismerte egyszersmind azt is, hogy a minister 
mindent elkövetett a tanárság erkölcsi emelése érdekében.“

Később pedig közli is a fölterjesztésből azt a részt, mely az oklevél 
nélküli helyettes tanárok számának fokozatos emelkedését s az ebből 
származó bajokat, továbbá azt mutatja ki, hogy a kiadott oklevelek 
száma évről-évre mennyire mögötte marad a szükségletnek.

Ennél nagyobb elégtételt a „Nemzet“ nem adhatott volna nekünk, 
s habár e tárgyilagosságával főként önmagát tisztelte meg, nem mulaszt
hatjuk el, bog}' érte a magunk részéről is ki ne fejezzük elismerésünket.

A polémiának — melyre mi kényszerítve voltunk — ez a szép 
megoldása bennünket megnyugvással és bizalommal tölt el, mert az a 
hit nem ingott meg bennünk, hogyha igazunkat belátják, ha a bajokat 
a maguk valójában megismerik, meg fog jönni, meg kell jönnie a segít
ségnek is!

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

Igazgatósági ülés 1896. deczember 10-én.
— Tudósítás. —

A deczemberi ülésre gazdag tárgysorozat várt s az igazgatóság 
ez ülésen fontos munkálatokat végzett. A napirend fontossága bírta rá 
az egyesület szeretett elnökét: Beöthy Zsoltot is, a ki hosszas és súlyos 
betegségéből épen csak lábbadozott, hogy elhagyja szobáját és az ülés
nek fontosabb részén maga vezesse a tárgyalást. Örömüknek s az ön- 
feláldozásért érzett köszönetüknek meleg ovatióban adtak kifejezést az 
igazgatóság tagjai. A helybeli igazgatósági tagok ez ülésen is mind
nyájan megjelentek.

Megnyitó szavaiban az elnök utalt arra, hogy nagyon fontos kér
dések merültek fel a tanárság és az egyesület életében, úgy hogy ő 
gyöngélkedő állapota daczára kötelességének tartotta megjelenni. (Éljen
zés.) Mindenesetre tárgyalni kell a középiskolai tanárság anyagi ja v a 
dalm azásának ügyét, azon sérelmeket, melyek mindnyájunk aggodalmai
nak tárgyát képezik, melyekkel a tanári körök egymásután foglalkoznak 
s melyet a budapesti kör épen az előző nap tárgyalt. Az igazgatóságnak 
van határozata, hogy ez ügyet mozgatni fogja tőle telhetőleg oly helyeken, 
a hol eddig nem kopogtatott: a képviselőház bizottságainál, a minister- 
elnök és pénzügyminister uraknál is. Most megalakultak a bizottságok, 
megválasztották elnökeiket, előadóikat; elérkezett az ideje, hogy az igaz
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gatóság a magára vállalt kötelesség érzetétől ösztönözve megtegye a 
lépéseket. Az eljárásra nézve egy pár kérése van. Actiónk sikere föl
tételektől függ, melyeket az ügy érdekében nem szabad szem elől tévesz
teni. Egyik az, hogy míg valami úton dűlőre nem viszszük ezt a kérdést, 
addig ne complioáljuk más kérdésekkel; concentráljuk erőnket a két 
legfőbb és legsürgősebb czélra; a javadalmazás emelésének és a nem 
állami tanárok vasúti kedvezményének kieszközlésére. Másik kérése az, 
hogy igyekezzünk az egyesület erejét, mely az egyesület tagjainak har
monikus munkásságában áll, épen tartani fenn, rázkódtatás nélkül; 
igyekeznünk kell elhárítani minden oly eshetőséget, mely az összetartást 
gyengíthetné, hogy az egyesület az egész tanárság nevében beszélhessen. 
Felhívja az igazgatóság tagjait, hogy kiki hasson ez irányban. Harma
dik kérése, hogy a mennyiben a mozgalom tovább folyna, mindenkép 
akadályozzuk meg azt, hogy a küzdelem személyes vonatkozásokba, sérel
mekbe és támadásokba csapjon. Az erő az egységes, komoly és nyugodt 
fellépésben van; ellenben a heveskedés, a személyeskedés mindig gyön- 
geség jele. — Az elnök e szavaiban mintegy kijegeczedett az egyesület 
magatartásának erkölcsi ereje és iránya s az igazgatóság egyhangú 
helyesléssel fogadta e nyilatkozatot.

Az első tárgy ezután az a felterjesztés volt, mely az elnökség 
megbízásából készült, s a melyet a tavalyi memorandum kíséretéül a 
minister úrnak óhajt az igazgatóság benyújtani. E fölterjesztés röviden 
összefoglalja a régi memorandum érveit és kívánságait s kiegészíti újabb 
tapasztalatokkal. A munkálat pár stíláris módosítással és kiegészítéssel 
egyhangúlag elfogadtatott; t. tagtársaink a Közlöny mai számában olvas
hatják. Talán kifejezhetem azt a nézetemet — nem az én munkámról 
lévén szó — hogy ez a fölterjesztés a maga nemes és komoly hangjával 
és nyomós érveivel egyik nevezetes kultúrpolitikai okirat lesz és érez
tetni fogja azt, hogy ügyünk nem a mi anyagi haszonlesésünk kérdése, 
hanem a magyar közművelődésé, sőt az általános politikáé. — Elhatá
rozta az igazgatóság, hogy e fölterjesztést a memorandummal együtt egy 
számosabb tagú küldöttség fogja az illető helyeken benyújtani, és pedig 
már a legközelebbi héten.

Épen így küldöttség fog tisztelegni a kereskedelemügyi minister 
úrnál is és kérvényt fog átnyújtani a  nem állami tanárok vasúti ked
vezménye ügyében. Ez ügyben épen a budapesti körtől, valamint a 
kassai körtől is érkeztek újabban megkeresések az igazgatósághoz. 
A kassai kör a javadalmazás ügyében is erélyes föllépésre kérte az 
igazgatóságot, a maga részéről is Ígérvén, hogy városuk és megyéjük 
képviselői útján mindent el fog követni kívánságaink teljesítésére nézve. 
(Kértek is a memorandumból öt példányt.) A választmányi ülésen is 
egyik tárgy lesz a tanárság helyzete; előadó Rajner Ferencz lesz.

Az elnök még egy fontos dologra hívja fel az igazgatóság figyel
mét, nevezetesen a tantervrc visionn k  napirenden levő ügyére. Három 
évvel ezelőtt felhítta a választmány a köröket, hogy foglalkozzanak e 
kérdéssel, s a Közlönyben jelentek is meg tudósítások a körök tárgya
lásairól. Most az ügy concrétebb alakot öltött; a minister úr a köz- 
oktatásügyi tanácshoz intézett leiratában kijelölte a revisio főbb pontjait, 
majd a tanács is formulázta azon pontokat, melyeket a szakkörökkel 
tárgyaltatni óhajt. Ily elsőrangú középiskolai kérdésben rendkívül szük
séges lenne, hogy a középiskolai tanárság, mely a tantervet a gyakor
latból oly közvetlenül ismeri, hallassa szavát és nyilvánítsa véleményét. 
Kérdi, nem volna-e czélszerű, sürgős felhívást intézni a körökhöz, illető
leg a tanártestületekhez is, vegyék e kérdéseket sürgős tárgyalás alá, 
minél rövidebb és határozottabb válaszokat formulázzanak s e válaszo
kat küldjék be felhasználás végett. Az igazgatóság elfogadja az indít
ványt. (A felhívás a Közlöny múlt számában jelent meg.) E tárgyat a
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karácsonyi (deczember 29-iki) választmányi ülés napirendjére is kitűzte 
az igazgatóság és előadóul Balogh Pétert kérte fel. A körök régibb 
tárgyalásainak összefoglalására az alulírott vállalkozott.

Még három felterjesztést tárgyalt az igazgatóság; mind a három 
a vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz szól. Az egyik köszönet a 
folyó évre engedélyezett 1000 frt államsegélyért; a második és harmadik 
a közgyűlés határozatából a rangsornak évenkénti közzétételét, illetőleg 
a soronkívüli előléptetések százalékmaximumának megállapítását kéri. 
Ez utóbbi részletes adatokkal, a legújabb rangsor figyelembevételével 
készített bővebb munkálat; annak idején a Közlönyben is meg fog 
jelenni. Az igazgatóság e fölterjesztéseket egyhangúlag elfogadta, de 
úgy határozott, hogy ezúttal csak a két elsőt terjeszti fel; a soronkívüli 
előléptetésekre vonatkozót taktikai okokból addig félreteszi, míg a 
javadalmazás kérdése el nem dől.

Az elnök mind e fontos tárgyalásoknak megvárta a végét, s csak 
akkor távozott, átengedve székét Hofer Károly alelnöknek, mikor már 
csak a rendes ügymeneti intézkedések maradtak hátra.

Uj tagok: Tausinger Sándor polg. isk igazgató, dr. Széchy  A kos. 
Cserno István, TFass Domokos polg. isk. tanárok, mind a négy Kolozs
várt, ajánlja Czigler Ignácz; Teli Anasztáz, Horváth  Czézár, Szakács  
Béla győri benczés tanárok, ajánlja Beöthy Zsolt; Varga Károly verseczi 
reáliskolai tanár, ajánlja Takács Gyula; dr. Tóth Kálmán és dr. Hittrich 
Ödön ág. ev. főgymnasiumi tanárok Budapesten, ajánlja Rácz László; 
Nagy Károly', kassai reáliskolai tornatanár, ajánlja Gerevich Emil; 
dr. Szelényi Károly késmárki ág. ev. főgymnasiumi tanár, ajánlja Róth 
Márton; Bélteky  Albert ref. főgymnasiumi tanár Budapesten, ajánlja 
Négyesy László.

Paszlavszky József, Yirkler Endre, Cserny Károly, Pákh Károly 
köszönetét mondanak az egyesület üdvözletéért, a Ghyczy-család és 
özv. Töreky Gáborné a részvétért, Király Pál fehértemplomi igazgató 
a gymnasium 25 éves ünnepére küldött üdvözletért. Névy Lászlót, az 
egyesület Közlönyének egykori szerkesztőjét, e hó 20-án tartandó jubi- 
laeumán üdvözölni fogja az igazgatóság.

Ezután megállapította az igazgatóság a deczember 29-iki választ
mányi ülés napirendjét, a mint az a Közlöny múlt számában olvasható.

A pénztárnok jelentésében legfontosabb az, hogy az egyesület 
belépett a postatakarékpénztárba és cheque-számlát nyittatott; a tag
díjakat is ily úton szedeti be.

A segélyalapból 4 özvegynek összesen 120 forint segítséget enge
délyezett az igazgatóság.

Az igazgatóság kebelében örömet keltett az az értesülés, hogy 
egyes helyeken, így a legközelebbi közgyűlés székhelyén, tanári körök 
vannak alakulóban.

Négyesy László, főtitkár.

VEGYESEK.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kerekes 
Ernő zilahi ev. ref. főgymnasiumi helyettes tanárt, a fennálló szerződés
ből kifolyólag ugyancsak a zilahi ev. ref. főgymnasiumhoz rendes tanárrá 
kinevezte. (67.858. sz.)

Tanárvizsgáló bizottsági kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minister dr. Szádeczky  Gyula kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt az
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1896/97-ik tanév végéig terjedő időre, az ásvány-földtani szakra, az 
ottani országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagjává kinevezte.

Iskolaorvosi kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
dr. Fried Ármin orvost, egyelőre tiszteletbeli minőségben a makói áll. 
főgymnasiumhoz iskolaorvossá és egészségtan-tanárrá nevezte ki.

Véglegesítés. A vallás-és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Kó'rösy 
György epeijesi kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárt, repdes tanári 
minőségében véglegesen megerősítette.

Ministeri köszönet A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
az egyesült budapesti fővárosi takarékpénztárnak  ama nagylelkű 
áldozatkészségéért, melylyel az összes budapesti középiskoláknál egy-egy 
200koronás iskolai ösztöndíjat alapított, elismerő köszönetét nyilvánította.

A „Tanárok öröme“ gyanánt hirdetett communique dolgában illeté
kes helyről azt a biztosító értesülést kaptuk, hogy arról megjelenése előtt 
sem magának a ministernek, sem az ügyosztály vezetőjének tudomása 
nem volt. Egyéni buzgólkodás műve volt az egész, a melyről különben 
maga a minister is elítélőleg nyilatkozott a tanári küldöttség előtt.

A paedagogia! curiosum, melyet minapában ezen a helyen tettünk 
szóvá, megszűnt. Nem kellett rá két napnál több, hogy az orvoslás 
iránt a rendelet megérkezzék. A szerkesztőség, mely csak az ügyet 
kívánta szolgálni ezzel a hírével is, kötelességének tartja ugyanitt 
mondani a ministernek a gyors orvoslásért hálás köszönetét

Énekíanári képesítés. Az országos magyar kir. zene-akadémia 
igazgatója az éneknek, mint középiskolai rendkívüli tantárgynak taní
tására való képesítés ügyében a következő értesítést adta ki: A nmlt. 
vall. és közokt. Minister úr által az éneknek, mint középiskolai rend
kívüli tantárgynak tanítására való képesítésre kinevezett vizsgáló bizott
sághoz a vizsgálatra készülők minduntalan kérdést intéznek, hogy minő  
tankönyveket használjanak s hogy e tankönyvek hol kaphatók. Ezek 
folytán szívesen adunk az érdekelteknek némi útmutatást és kijelölünk 
néhány könyvet, melyekből a vizsgálat tananyaga meríthető és pedig 
a következőkben: 1. Áz iskolai énektanítás módszerére vonatkozólag még 
nincs rendszeres magyar munka, de készülőben van s legközelebbről 
meg is fog jelenni. Egyelőre erre nézve be kell érnünk a praxis alap
ján szerzett ismeret előadásával. Segédkönyvül azonban ajánljuk Pauli 
Rikárdnak az Énekművészetről (Budapest, 1895, a szerző sajátja) czímű 
munkáját. 2. A zene-elméletre és összehangzattanra van elég munka. Ajánl
hatók Beliczay Gyula (A zene elemei, Budapest, Eggenberger, 1890), Szent- 
Gály Gyula (Zene-elmélet iskolai használatra, Kecskemét, Metzger, 1896), 
Benkő  Henrik (Összhangzattan, Budapest, Harmonia) és Heinze (Elmé
leti és gyakorlati összhangzattan. (Ober-Glogau, Handel, 1884) műveik, 
valamint Rischbieter példatára^ (Aufgaben und Regein, Berlin, Ries u. 
Erler.) 3. A zenetörténetre: Ábrányi Kornél (Általános zenetörténet. 
Budapest, 1886, Harmonia) és Kothe Herrman (Abriss der Musik
geschichte, Leipzig, Leukarth) munkáik. 4. Az emberi hang élet- és 
egészségtanára: Ir sa i  Artur (Az énekhang élet- és egészségtana, Buda
pest, Rózsa K. 1892), Klug  Nándor (Az emberi hang és a beszéd, Buda
pest, Természettudományi Társulat) és Botterm und  (Die Singstimme, 
Leipzig, Vogel) munkáik 5. A magyar nyelvre: Szinnyei József (A 
magyar nyelv rendszere, Budapest, Hornyánszky) tankönyve. A gyakor
lati vizsgálat előírja a különböző kulcsokban való hangjegy-olvasást;
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ennek begyakorlására igen alkalmas Wüllner (Chorübungen, München, 
Ackermann, 1885) munkája.

Értesítés. Vígszinházi jegyekre  szóló utalványokat kaphatnak a 
Budapesti Kör tagjai a kör pénztárosánál: Balog Mór főreáliskolai 
tanárnál (VI. kér. áll. főreáliskola, lovag-utcza 18) naponta délelőtt
8—12 között. Minden utalványra csak egy jeg y  váltható  A mérsékelt 
jegyárak ezek: földszinti támlás-szék IX—XII. sor 80 kr., földszinti 
támlás-szék XIII —XVI. sor 70 kr., I. erkély II—V sor támlás-szék 80 kr.,
I. erkély V I—XI. sor támlás-szék 50 kr., II. erkély I. sor zártszék 60 kr.,
II. erkély II—IV. sor zártszék 40 kr.

Pályázat. A  lőcsei kir. kath. főgymnasiumnál üresedésbe jött 
tanári állásra, a term észetrajzból és földrajzból; január 20-ig.

Ösztöndíj-pályázatok. Az erdélyi kincstári 60 frtos ösztöndíjak közül 
az 1896/97. tanév kezdetétől négy állomás töltendő be, melyekre erdély- 
területrészi róm. kath. vallású, szegénysorsú és jeles előmenetelű közép
iskolai tanulók tarthatnak igényt. (Január i0 ig.) — A Bésán  József-féle 
alapítványból a középiskolai tanulók számára rendszeresített ösztöndíjak 
közül az 1896/97. tanév kezdetétől számítva egy 300 frtos, két 2öÜ frtos, 
két 200 frtos, két 150 frtos és hat 100 frtos állomás töltendő be. Ezen 
ösztöndíjakra bármely középiskolába járó s bármely vallásfelekezethez 
tartozó jeles előmenetelű s jó magaviseletű tanuló bír igény nyel, azzal 
a megszorítással, hogy a 300, 250, 200 és 150 frtos állomásokat csak  
Bésán-féle ösztöndíjat élvező tanulók nyerhetik el előléptetésként. (Január 
10-ig.) — A Bibics-féle alapítványnál öt 210 frtos ösztöndíj töltendő be, 
melyeknél Aradmegye közönsége gyakorolja a kinevezési jogot. A be
töltés alkalmával különösen bolgár nemzetiségű s ezek közt a Tomján 
és Kacsamay családokból származó ifjak, továbbá az alapítónő Bibics 
Jakab özvegye Tomján Margit mostoha leányainak utódai s ezek után 
Arad, Csanád, Csongrád és Békés vármegyében született tanulók elsőbb
ségi igénynyel bírnak. A pályázók, kik csakis kath. vallású és az első 
gymnasiumi vagy reáliskolai osztályt minden tantárgyból jeles ered
ménynyel végzett tanulók lehetnek, kötelesek Aradmegye közönségéhez 
czímzendő folyamodványukat január 15-ig benyújtani.

Pályázat v isszavon ása . A  kaposvári áll. főgymnasium latin és 
görög nyelvi tanszékére folyó évi 59.412. sz. a. kiírt pályázat, a változott 
viszonyok folytán visszavonatott.

Sajtóhiba. Múlt heti számunkban a Vegyesek között olvasható 
Tanári székfoglaló“ czímű czikkecskébe sajtóhiba csúszott be, a szummer 

és agger nép szum er és akkád  népnek  olvasandó.
' F i g y e l m e z t e t é s  é s  k é r e l e m .  Az alapszabályok 18. pontja 

szerint a tagdíj deczem ber 31-ig fizetendő. A 17. pont szerint pedig, 
a ki valam ely körnek tagja, a tagdíjat az illető k ö r pénztárosánál, a ki 

■ pedig nem  tagja valam ely körnek, egyenesen az egyesület pénztárosá
nak fizeti. A tagdíjfizetés legczélszerübben és legolcsóbban a 10-ik 
számhoz m ellékelt postatakarékpénztári befizetési lappal tö rténik , mely- 
lyel a t. tagok a tagd íja t az ott helyben levő postahivatalnál az egye
sület ja v ára  teljesen díjtalanul fizethetik be. A tisztelt előfizetők az 
előfizetési díjat szintén a befizetési lappal fizethetik. Kérem a t. tago
kat és előfizetőket, hogy a tagdíjakat és az előfizetési d íjakat minél 
előbb befizetni szíveskedjenek.

Müller József, egyesületi pénztáros.

T artalom : A középiskolai tanárság helyzetéről. — Az igazgatóság föl- 
terjesztése. — Egyesületi élet. — Vegyesek.

H0KNYÁN8ZKY VIKTOR BUDAPEST.
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KÖZÉP ISKOLAI TANÁREGYESÜLETI
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VI. kér. Aradi-utcza 58. szám. R a j l lC l ’ F e r e n C Z .  V. kér. állami főreáliskola.

ELISMERÉST AZ ÉRDEMNEK!

Az ország ezredéves múltjának emlékére rendezett szép és felejt
hetetlen ünnepségek lezajlottak; a keleti mesék pompájával vetekedő 
remek kiállítás kapui bezárultak. A tündéri ragvogványból, a hangya- 
szorgalom szép műveiből alig marad egyéb hátra, mint a hálatelt emlé
kezet. Minden nagyot, hatalmasat csak sokaknak egyetértő, czéltudatos 
munkája létesíthet. A munkás tömegből kiemelkedő gyér számú intéző 
mellett számosán vannak névtelen hősök is, kik nem kerülnek a kitün
tetettek közé, kikről a történelem hallgat, bár ők is erejük teljes meg
feszítésével, tehetségük minden irányú felhasználásával törekedtek a 
czél megvalósítása felé. Az ezredév! kiállítás impozáns keretében is 
méltó helyet foglalt el, s nemcsak hazánkban, de a külföld tekintélyei
nek szemében is teljes elismerést nyert a középiskolai csoport. Annak 
rendezése, szervezése és összeállítása majdnem kizárólag a középiskolai 
tanárok érdeme. Széles e hazában mindenki hozzájárult valamivel, s így 
sikerült oly összeállítást létesíteni, mely mint speciálisán középiskolai 
jellegű eddig egyedül áll a kiállítások történetében. A középiskolai 
csoporttal dicsőséget arattunk. Az elért siker a középiskolai tanárok 
áldozatkészségének, fáradhatatlan munkakedvüknek és sokoldalú tudá
suknak s a rendezők és kiállítók buzgalmának köszönhető.

Az orsz. középiskolai tanáregyesület budapesti köre, mint a 
fővárosi középiskolai tanárság egyetemének képviselője, melegen érzi 
annak szükségét, hogy a középiskolai csoport sikeréért a létrehozása 
körül bármily módon fáradozott kartársaknak őszinte elismerését, 
hálás köszönetét nyilvánítsa,. E mellett nincs tekintettel arra, vájjon 
az illetők más helyről kaptak-e már érdemeiknek megfelelő elismerést; 
hanem azon meggyőződésből indul ki, hogy a csoport megtekintése, 
tanulmányozása közben sokféle irányban okult szakértő kartársak 
elismerése rájuk nézve igen becses.

Ezért a f. évi deczember 2-án tarto tt választmányi ülésén elhatá
rozta a budapesti kör, hogy köszönetét és elismerést szavaz mindazon 
kartársaknak, a kik az ezredévi kiállítás középiskolai csoportjának 
szervezése körül, K lam arik  János minister] tanácsos úr elnöklete alatt, 
bármiként is közreműködtek. A köszönet és elismerés elsősorban a 
következő kartársakat illeti meg:

1. Dr. Веке Manó, gyakorló főgymnasiumi tanár. Előadó, később 
csoportbiztos, a középiskolai alcsoport program injának elkészítője; szer
kesztette a kiállításra vonatkozó nyomtatványokat és ügyiratokat. 
Elkészíttette a középiskolai épületek aquarellképeit és terveit, a közép
iskolák állapotát előtüntető graphikus táblákat; a középiskolák elhelye
zését feltüntető térképet; összegyűjtötte a középiskolai tankönyveket, a

18Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX.
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tanárok irodalmi munkáit. Végezte az administrativ teendőket, vezette 
a kicsomagolást és visszaszállítást.

2. Dr. Staub  Móricz, gyakorló fogymnasiumi tanár. Csoportbiztos, 
elnöke a természetrajzi normális gyűjteményeket egybeállító albizottság
nak Tervezte a localis gyűjteményeket, s készítette a természetrajzi 
képeket

3. Dr. Gyomlay Gyula, gyakorló fogymnasiumi tanár. Előadó és 
később csoportbiztos. Vezette az összes jegyzőkönyveket s egybeállította 
Sza lay  Károly budapesti ev. ref. fogymnasiumi tanár közreműködésével 
a classica-philologiai gyűjteményt.

4. P aszlavazky  József, II. kér. áll. főreáliskolai czímz. igazgató. 
Élénk részt vett a természetrajzi csoport szervezésében.

5. Dr. Erődi Béla, kir. tan. tankerületi főigazgató. Egybeállította 
a földrajzi normál-gyűjteményt.

6. Dr. Baróti Lajos, VIII. kér. közs. főreáliskolai tanár. Egybe
állította a történeti alapfelszerelést.

7. Dr. Klug  Lipót, II. kér. áll. főreáliskolai tanár. Elkészítette az 
ábrázoló-geometriai alapfelszerelést.

8. Dr. Hankó  Vilmos, II. kér. áll. főreáliskolai tanár. Összeállította 
a chemiai alapfelszerelést.

9. Bartoniek  Géza, br. Eötvös-collegiumi igazgató és Klupáthy  
Jenő, VII. kér. áll. fogymnasiumi tanár. Elkészítették a physikai alap- 
felszerelést.

10. Dr. S zem á k  István, VII. kér. áll. fogymnasiumi tanár. Össze
állította az ifjúsági könyvtárt.

11. Szem léi■ Mihály, nyug. főreáliskolai tanár. Elnöke volt az író- 
és rajzeszközöket egybeállító bizottságnak. Élénk részt vett a rendezésben.

12. Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, VI. kér. áll. főreáliskolai tanár, a 
természetrajzi felszerelés egybeállítása körül fáradozott.

13. Vár day Szilárd, rajztanárképző intézeti tanár. Összeállította a 
szabadkézi rajz mintafelszerelését.

14 Hornischek Henrik, V. kér. kir. kath. fogymnasiumi és K iss  
E. János, IV. kér. közs. főreáliskolai tanárok, az író- és rajzeszközöket 
összeállító bizottságnak voltak munkás tagjai.

A gyűjtemények felszerelésében élénk részt vettek: Vitalis István 
selmeczbányai, M atisz  János fiumei, Them ák  Ede temesvári, Vánky  
József szegedi reáliskolai tanárok. A beérkezett rajzok lajstromozásánál 
és rendezésénél Szirtes  Ignácz, VI. kér. állami főreáliskolai tanár; a 
könyvek rendezésénél Köpesdy  Sándor, V. kér. kir. kath. gymnasiumi 
igazgató-tanár, a physikai taneszközök kiállításánál A ntolik  Károly, 
pozsonyi főreáliskolai igazgató működtek közre.

Ezen semmiképen sem teljes felsorolás csak arra való, hogy a 
munka oroszlánrészét magára vállalt kartársakra utalás történjék. Nem 
említhetjük föl azon számosakat, kik a tanulók rajzainak, füzeteinek 
elkészítése körül fáradoztak, kik más kiállítási csoportokban munkál
kodva szereztek érdemeket, kik a tanulók monstre-hangversenye, torna
ünnepélye körül szereztek maguknak maradandó érdemeket és nem 
emlékezhettünk meg egyenként azokról a kartársakról, a kik, mint 
kiállítók fejtettek ki a nagy czél érdekében tartós munkásságot; de a 
kiknek azért a tanárság elismeréssel kell, hogy adózzék.

Az orsz. középiskolai tanáregyesület budapesti köre föntebb emlí
te tt választmányi ülésének ezen elhatározásáról értesíti az egyesület 
igazgatóságát és a középiskolai tanárok vidéki köreit.

Kelt Budapesten, 1896. deczember 2-án.
Dr. Schm idt Ágoston, Br. Bozóky Endre,

a kör elnöke. a kör titkára.
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A KÖZÉPISKOLAI REFORM.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister f. évi decz. hó 16-én 
3887. ein. szám alatt a közoktatási tanács alelnökéhez a következő 
leiratot intézte:

M. évi 14.459. és 14.460, s újabban f. évi 3501. ein. számú rende- 
leteimmel felhívtam az országos közoktatási tanácsot arra, hogy a közép
iskolai tanterveket és utasításokat bizonyos, közelebbről is megjelölt 
szempontokból vizsgálja át s módosítást czélzó javaslatait terjeszsze elém.

E rendeleteim kibocsátása alkalmával azt a czélt tartottam szem 
előtt, hogy addig is, míg az egész középiskolai oktatást a fennálló tör
vények megfelelő módosítása mellett gyökeres reformnak vethetem alá, 
a  mi a kapcsolatos előmunkálatok és tanulmányok terjedelme miatt s 
a dolog természete szerint is rövid idő alatt nem történhetik meg — 
rendeleti jogkörömön belül pótolhassam középiskolai oktatásunknak, 
különösen pedig az 1883. évi és 1890. évi törvényczikkeken alapuló tan
terveinknek némely hiányait, s az időközben szerzett tapasztalatok fel- 
használásával egészíthessem ki e tanterveket több irányban, főleg pedig 
az általuk felkarolt művelődési anyag nemzeti tartalm ának bővítése és 
erősítése irányában.

Mivel most az új alapon szervezett tanács a tantervek revisióját 
czélzó működését már megkezdte, utalni kívánok azon távolabbi czélra 
is, mely engem a középiskolai tantervek rendeleti módosításán kívül a 
középoktatás terén vezérel, s melyet a közoktatási kormánynak már 
előbbi években megindított e nemű tárgyalásaira való tekintettel is, 
mint nagy előkészülettel és megfontolással elérendő végső és legfőbb 
czélt mindenkor szem előtt tartottam. Utalok rá mindenekelőtt azon 
okból, mert nem tartom kizártnak, hogy a midőn a közoktatási tanács 
a tantervek revisióját végzi, már ezen szűkebb keretben is találhat 
u tat és módot arra, hogy egyúttal útját egyengesse a nagyobb keret
ben mozgó és majdan a törvényhozás hozzájárulását igénylő, szerves 
reformnak is.

E végső czél, melyre törekszem, a társadalomra nehezedő korai 
pályaválasztás megszüntetésében, illetőleg a kétnemű középiskoláink 
által adott jogosítások kiegyenlítésében tetőz.

Sokkal fontosabb szellemi és gazdasági érdekekbe ütközik a jogo
sításoknak e különbsége, semhogy megszüntetésére törekednem nem 
kellene. Mivel pedig e törekvésem megvalósítása nemcsak a tantervek
nek, hanem az egész szervezetnek és rendszernek módosításával jár, 
ezért a tulajdonképeni gyökeres reform sem valósítható meg újabb rész
leges és novellaris törvényhozási intézkedésekkel, hanem egészen új 
középiskolai szerves törvény megalkotásával.

A végleges reform mivoltának megjelölésére más, közkeletű ki
fejezések helyett jellemzőbbnek vélem a középiskolai jogosítás egysé
gének  elnevezését. Habár részemről is azon meggyőződésben vagyok, 
hogy a nemzet vezető osztályainak úgy kell nevelődniük, hogy a műve
lődési anyag leglényegesebb részeiben találkozzék valamennyinek közös 
tudata, mindamellett ezen anyag valamennyi részének teljes egyenlősé
gét, vagyis gyakorlati kifejezéssel élve, valamennyi középiskola tan
tervének és berendezésének teljesen egyforma szabályozását nem tartom 
múlhatatlanul szükségesnek a főiskolára való belépést biztosító egy
forma jogosítás kimondásához. Ellenkezőleg az a nézetem, hogy a 
szükségszerű közösség mellett a helyi viszonyok és körülmények szerint 
lehető változatosság uralkodjék a középiskolák berendezésében. Oly 
helyen, a hol csak egy középiskola van, a tanulók egyéni hajlamainak 
érvényesülésére több irányban kell módot adni; a hol két, vagy három, 
vagy több középiskola áll fenn, egyikben pl. a görög nyelv, másikban

18*
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a franczia vagy más .élő nyelv, a harmadikban más eshetőleg természet- 
tudományi tárgyak volnának taníthatók, úgy azonban, hogy a mind
nyájában egyaránt közös tananyagnak elhatározó súlyánál fogva, bár
melyik iránynak követése mellett fenmaradjon valamennyi főiskolára 
való belépés jogosultsága. E szerint én a reformot a jogosítás egységé
nek gyakorlati álláspontjáról tekintem, mely megtűri a tanulmány egy 
részében a szabadabb mozgást is.

Középoktatásunknak ilynemű berendezése egészen új alaptörvényt, 
ezen alaptörvénynek előkészítése pedig valószínűen hosszabb időt kiván. 
Ez az oka annak, hogy egyelőre csak az ideiglenes szükséglet kielégí
téséről, jelesül a tantervek módosításáról kívántam gondoskodni az 
eddigi törvényes keretben, a mi azonban nem zárja ki azt, hogy a tan
tervek revisiójával megbízott és most már újonnan szevezett tanács a 
jelzettem távolabbi feladatot is tanulmány tárgyává ne tegye.

Ezért felhívom a közoktatási tanácsot, hogy a középiskolai tan- 
terveknek a jelenlegi törvények keretében leendő revisiója mellett fog
lalkozzék középoktatásunk majdani teljes reformjának a törvényhozás 
hozzájárulásával megoldandó kérdéseivel is, a mennyire az első sorban 
czélul tűzött egyéb kérdések és munkálatok (tantervrevisio, osztatlan 
népiskola tanterve, tanítóképzőintézeti módszeres utasítások, polgári 
iskola reformja) megengedik.

Egyébiránt, tekintettel a megjelölt nagyobb feladat megoldásához 
szükséges hosszabb időre, nem ellenzem, hogy a tanács a két közép
iskolai törvény közül azt, mely a f. évi november hó 11-én 226. sz. a. 
kelt felterjesztésből kitetszőleg a tan tervek revisiójánál nagy nehézséget 
okoz, az utóbbival kapcsolatba hozva, már most vagylagos javaslatot 
tegyen, olyképen, hogy a törvények keretén belül készítendő tantervi 
javaslat mellett összehasonlításkép, az 1890. évi XXX. törvényczikk 
korlátainak mellőzését feltételező tantervi javaslatot is készítsen a 
gymnasium számára; mert ha e két rendbeli concret javaslat egybe
vetéséből minden kétséget kizárólag meggyőződném arról, hogy a 
most idézett törvényczikk már ez egyszerű tanterv revisiójának is teljes
séggel le nem győzhető akadályokat gördít útjába, a fent érintett 
gyökeres reform eszközlése előtt is rá fogok lépni az 1890. évi XXX. t.-cz. 
módosításának, mint részleges törvényhozási intézkedésnek útjára.

A NÉMET NYELV TANÍTÁSA A REÁLISKOLÁKBAN.
— É szrevételek és javasla tok . —

Nem szándékom itt azokkal a vádakkal foglalkozni, melyek az élő 
nyelvek tanításának módszere felett a külföldön jó ideje folynak s me
lyeknek hullámai hozzánk is elhatottak * Csak mint tényt említem, hogy 
a szakférfiak nagy része nálunk is érdeklődéssel fogadta a reform-moz
galom által hangoztatott elveket. Mindenki elismerte, hogy nyelvtanítá-

* Egész irodalma van már nálunk is e kérdésnek. Legyen elég;, 
ha a következő, egy vagy más szempontból fontosabb czikkeket emlí
tem: Volf György, Orsz. Középisk. Tanáregy. Közlöny 1888. — Johann 
Schuster, Mittel und Wege zur Erlernung einer fremden Sprache, 
XIV. Jahresbericht der Gewerbeschule zu Bistritz, 1887/88. — Hatvan 
Eerencz, A német nyelv tanítása a közép- és polgáriskolákban, különös 
tekintettel a kereskedelmi középiskolákra, Sopron, 1889. — Spitkó Lajos, 
Észrevételek a gymnasiumi német nyelvi tantervhez és utasításokhoz,.
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sunkat csak úgy tehetjük eredményesebbé, ha sok oly nyűgtől meg
szabadítjuk, melyeket a grammatizáló eljárás egyeduralma vetett reá. 
„A német tanításnak nálunk főbaja — mondja egy kiváló szaktekin
télyünk — hogy nagyon követi a latin tanítás módját, azaz nem veszi 
kellően tekintetbe, hogy élő nyelvet kell tanítanunk.“ Új módszert, új 
eszközöket igyekeztek tehát meghonosítani az élő nyelvek tanításában. 
A gyakorlatilag is kipróbált újabb módszerek között legtöbb hívet az 
úgynevezett analytikus-direct m ódszer szerzett magának, melynek alap
elvei a didaktika általános szempontjából is leginkább kiállják a bírá
latot. Németország iskoláiban a franczia és angol nyelvek tanításában 
fényes sikerrel alkalmazták e módszert s nálunk is már több ismertetője 
s ajánlója akadt. Az alábbiakban megkísérlem e módszernek azon elveit, 
melyek a gyakorlatban beváltak, a mi viszonyainkra alkalmazva össze
állítani. A reáliskolai német nyelvtanításról kívánok szólni s könnyebb 
áttekinthetőség kedvéért külön tárgyalom a német nyelvi oktatást az 
alsó s külön a felső osztályokban.

A) A  ném et nyelv az alsó osztályokban.
(I—IY. oszt.)

Az élő nyelvek tanításának főczéljául Utasításaink „a nyelv teljes 
gyakorlati elsajátítását“, vagy közelebbről is meghatározva: „a nyelv 
teljes megértését, szóban és írásban helyes használatát" tűzik ki, míg 
a tanításnak formális, észképző erejét csak másodsorban szerepeltetik. 
A czél gyakorlati lévén, világos, hogy a tanításnak is lehetőleg gyakor
latinak kell lennie. „E főczél szemmel tartása — mondják továbbá az 
Utasítások — azon általános irányelvre vezet, hogy a német oktatásban 
a német nyelv lehetőleg és mennél előbb necsak a tanítás tárgya,, 
hanem a tanítás nyelve is legyen.“ Nálunk, tősgyökeres magyar vidéken, 
az alsóbb osztályokban természetesen még szó sem lehet arról, hogy 
nyelvtani és tárgyi magyarázatainkat német nyelven adjuk. Tanulóink 
nem értenék meg. De annyit már a tanítás legalsó fokán is megtehe
tünk, hogy a tulaj donképeni magyarázatoktól eltekintve, lehető sokat 
beszéljünk a tanulókhoz és a tanulókkal németül. Hiszen a köztapasz
talat mutatja, hogy a nyelvek tanításának ez az egyenes, természetes 
útja. A gyermek, midőn anyjától anyanyelvét, vagy bonne-jától az idegen 
nyelvet tanulja; a felnőtt ember, ki a külföldön sajátít el valamely élő 
nyelvet: gyakorlati úton jutnak nyelvismereteikhez. Nem tanulnak 
nyelvtani szabályokat, nem fordítanak egyik nyelvből a másikra, hanem 
a hallottakat utánozva, directe beszélni tanulnak. Ezt az eljárást kell 
az iskolában módszeresen alkalmaznunk. De hát hogyan?

ШП
Egyet. Közoktatásügyi Szemle, 1890. — Petz Gedeon, Az idegen nyelvek 
tanításának módszeréről, A budapesti ág. h. evang. főgymn. Értesítője, 
1890/91. — Theisz Gyula, Az idegen nyelvek tanításának módszeréről, 
Magy Paedagogia, 1892. — Kálmán Miksa, Az idegen nyelvek tanításá
nak reformja, pécsi áll. főreáliskolai Ért. 1892/93. — Mihelics Károly, 
A német nyelv középiskoláinkban, máramaros-szigeti kegyestanítórendi 
gymn. Ért. 1892/93. — Kováts S Sándor, Az élő nyelvek tanításáról, 
Magy. Paedagogia, 1891. — Balassa József, Az olvasmány szerepe az 
idegen nyelvek tanításában, debreczeni áll. főreálisk. Ért. 1893/94. — 
Schuster Alfréd, A direct módszer és a német nyelvi oktatás a gymna- 
siumban, rozsnyói ág. h. gymn. Ért. 1894/95. — Mihelics Károly, Német 
nyelvtanításunk a felsőbb osztályokban és az imitativ módszer, keszt
helyi kath. főgymn. Ért. 1894/95.
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Eljárásunkat két főelvre építjük. Ezek:
1. Tanításunknak az élő szóból, vagyis a beszélt s nem az írott 

nyelvből kell kiindulnia, hogy a tanuló a nyelvet hallja s utánozni 
tanulja.

2. Ép oly fontos, hogy az idegen nyelv tanulásánál, a mennyire 
csak lehetséges, az anyanyelvvel való kapcsolat, vagyis az egyik nyelv
ből a másikra való fordítás mellőztessék, s azon kell lenni, hogy a 
tanuló az idegen szót közvetlenül az illető dolog képzetéhez kapcsolja.

E két irányelv szemmel tartásával a német nyelv oktatása a leg
alsó fokon (I. oszt.) ilyenformán alakulhat:

Tanár (az illető tárgyra rámutat): D as is t der Tisch, der Ofen, 
der S tuh l stb.

Das ist die Tafel, die Bank, die W and  stb.
Das is t das Fenster, das Zimmer, das Bild stb.
Majd kérdést tesz a tanulókhoz (a tárgyakra mutatva): W as ist 

das?  s most a tanulók mondják: Das ist der Tisch , die Tafel, das 
Fenster stb

Ennek alapján megmagyarázhatjuk, hogy a németben három nem 
és három határozott névelő van. Ugyanily módon (W as ist das ? Das 
is t ein Tisch, eine Tafel, ein Bild) megismertetjük és begyakoroljuk a 
határozatlan névelőt.

E kérdés: Wie is t der Tisch, die Tatei, das Fenster?  rávezet 
az egyszerű mondat typikus alakjára:

Der Tisch is t gross, klein.
Die Tafel is t schwarz.
D as Fenster is t hell. (Alany, kapocsige, állítmány.)
Majd ezt a kérdést teszszük fel: W as für ein Tisch, eine Tafel, 

ein Fenster is t das ? Felelet: Das ist ein grüner Tisch, eine schwarze 
Tafel, ein helles Fenster. Itt rávezetjük a tanulót arra, hogy a mellék
név, ha állítmányul áll, változatlan, míg a főnév előtt (mint jelző) vég
zeteket kap.

Ezután a szóanyag körét is egyre tágítva, a főnevek szokottabb 
többes alakjait ismertetjük és gyakoroltatjuk. (1 der Schüler — die 
Schüler, der Vater — die Väter; 2. der Tisch — die Tische, die 
B ank  — die B änke; 3. das K ind  — die Kinder, das Buch — die 
Bücher; 4. das Auge — die Augen, der Mensch — die Menschen.)

Ezután a sein ige jelen idejét ismertethetjük meg a személyes név
mással együtt, ilyenformán:

W as bist du ? Ich  bin ein Schüler.
W as ist er ? Auch er is t ein Schüler.
W as sind wir ? W as seid ihr ? Wir sind Menschen, Schüler stb.
A testrészek megnevezése kapcsán a birtokos névmásokat, majd 

a haben ige jelenét gyakoroltatjuk:
Das ist mein Kopf, meine Hand, mein Auge.
D as is t dein Kopf, deine Hand, dein Auge.
Das ist sein (ihr) K o p f seine (ihre) Hand, sein (ihr) Auge stb.
És: Wie viel Hände. Augen stb. hast du, hat er?
Ich  habe, du hast stb. zw ei Hände stb.
A melléknevek fokozását is gyorsan megtanulja a tanuló, ha 

különböző tárgyak összehasonlításán mutatjuk meg. A számneveket meg 
épen igen könnyű ujjainkon, az osztályban levő padokon, fogasokon, 
kalapokon, képeken stb. megismertetni s velük kapcsolatban megtanít
hatjuk a gyermekeket a napok és hónapok neveire is. (Der erste Monat 
heisst Jänner  stb.)

A rendes igeragozást a W as m achst du je tz t  ? W as hast du 
gestern gemacht ? W as wirst du Morgen machen ? kérdések útján 
sajátíthatják el tanítványaink.
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Ilyen vagy hasonló módon a német nyelvtan alapfogalmait gya
korlati útra, rendszeres grammatikai oktatás nélkül, tanulják meg 
tanítványaink. S mint tapasztalatból mondhatom, kedvvel tanulják. 
Persze, alkalmas olvasókönyvre is volna szükség, hogy a tanítást már 
kezdettől fogva gyámolítsa A vázolt beszédgyakorlatoknak megfelelő 
olvasmányokkal kell kapcsolatban lenniök, melyek a begyakorolt szó
anyagot és fordulatokat mintegy összefoglalják és állandósítják. Ilyen 
olvasókönyvünk azonban nincs. A használatban levő könyvek egyike 
sem felel meg czéljainknak. Még legalkalmasabb a Virányi Ignácz-féle 
M ódszeres ném et nyelvtan  (Eggenberger, 8. kiadás, 1891) s különösen 
a hozzá való Német olvasó- és gyakorlókönyv  (u. o., 2. kiadás, 1893), 
melyekkel a magántanításban kielégítő eredményt értem el. Kár, hogy 
a mondattant e könyvek csak függelékképen tárgyalják.

A mi az első olvasmányok tartalm át illeti, arra nézve eltérők a 
vélemények. Némelyek csak modern tárgyú, mások csupán mondái ta r
talmú olvasmányokat kívánnak. Azt hiszem, mindkét fajta jó, ha — jó: 
azaz, ha a gyermek felfogásának megfelel s alakilag lehető könnyű. 
Spitkó Lajos meggyőzően fejtegette *, hogy a német tanítás alsó fokán 
a társalgási nyelvet kell tanítanunk, megfelelő olvasmányok alapján, a 
mire tantervűnk és utasításaink nincsenek kellő figyelemmel. Apró 
elbeszélésekkel, a mindennapi élet képeivel, ép úgy ébren lehet tartani 
a gyermek érdeklődését, mint a nagy emberekről és nagyszerű tettek
ről szóló olvasmányokkal, minőket a monda és történet nyújt. A társal
gási nyelv gyakorlására az előbbiek az alkalmasabbak; az utóbbiak 
csak egyszerűbb előadásban ajánlhatók, a minőben pl. Virányi közli 
(Andrä után), míg Niebuhr hosszú lélekzetű hőstörténetei már nem a 
mi ifjúságunknak valók, bármennyire meghonosultak is nálunk. Ha a 
tankönyvben nincs megfelelő olvasmány, hát állítsunk magunk néhányat 
össze. Ezeket aztán szóbeli úton közölhetjük a tanulókkal, a mi annál 
könnyebb, mivel a direct módszer szempontjából az olvasmányok tár
gyalásánál az olvastatás úgyis másodrendű dolog. Az olvasmány tá r
gyalása ugyanis azon elv szerint történik, hogy a tanuló a tárgyalandó 
szöveget eló'bb hallja  és átértse, s  csak azután lássa. Az eljárás 
maga a következő:

Az olvasmánynak tárgyalásra kiválasztott részét maga a tanár 
mondatonként felolvassa (még jobb, ha könyv nélkül elmondja), külö
nösen ügyelve a helyes, értelmes kiejtésre és a hangsúlyozásra. A mint 
egy-egy mondatot kétszer-háromszor elmondott, ismételteti a tanulókkal, 
kiknek könyvei ez alatt betéve feküsznek a pádon. Ezután megmondja 
az ismeretlen szavak jelentését s a mondatot a tanulókkal lefordíttatja. 
így halad mondatról-mondatra, míg a kiszabott leczkének végére nem ér. 
Csak miután a leczkét így átdolgozta, nyitják fel könyveiket a tanulók 
s olvassák a már átértett szöveget, hogy a hallott szavaknak írásmód
jával is megismerkedjenek. Az eddig nem ismei’t  szavakat a tanár fel
írja a táblára s a tanulók bevezetik szófüzetükbe. Czélszerű a német 
szavakat, mialatt a táblán írjuk, betűnként tollba mondani, hogy a 
tanulók kevesebb íráshihát ejtsenek. Végül a könyvből is néhányszor 
lefordíttatjuk az átvett sorokat s feladjuk leczkének. A következő órán 
lekérdezzük a szavakat s a fordítást (ezt ellenőrzésül, hogy a tanulók 
értik-e a szöveget), majd áttérünk a beszédgyakorlatra. Német kérdéseket 
teszünk, de még egyelőre csak olyanokat, melyekre a tanuló az olvas
mány szavaival, a könyvből megfelelhet.

Miután ily módon az egész olvasmányt feldolgoztuk, megtanultatjuk 
részről-részre könyv nélkül. Ez már nem esik nehezére a tanulónak,

* Egyetemes Közoktatásügyi Szemle, II. évf. 11. 1.
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s5t egy részük tudja is már a tárgyalt szöveget. A beszédgyakorlatokat 
e közben folytatjuk, de kérdéseinkre, melyeket fokozatosan nehezebbekké, 
bővebbekké teszünk, a tanulók most már könyv nélkül tartoznak felelni. 
Közben az olvasmány szavait tárgyi és grammatikai csoportok szerint 
is összeállítjuk, s ha így kérdezgetve és a szavakat csoportosítva többször 
végigmentünk az egész olvasmányon, akkor elmondatjuk a tartalm át 
szabadon, először kivonatosan, majd részletezve, esetleg egy-egy közbe
vetett kérdéssel ( W as that h ierau f der Held ? W as geschah nun ?) 
jelölve irányt a megakadó tanulónak.

Ezek a beszédgyakorlatok igen fontosak, s jó mielőbb megkez
deni. Általánosan tapasztalt dolog, hogy az idősebb tanulók tartózko
dóbbak az idegen nyelven való beszédben, mert restéinek hibásan, 
akadozva beszélni. Azért szoktassuk őket már az alsóbb osztályokban a 
beszédhez, akkor később bátrabbak lesznek

Ezen beszédgyakorlatok mellett, melyek szorosan az olvasmányhoz 
kapcsolódnak, tarthatunk — külön e czélra szánt órán — olyanokat is, 
melyek a hétköznapi élet viszonyaihoz és tárgyaihoz fűződnek. Ismer
tessük meg tanítványainkat a mindennap előforduló szólásokkal, a gya
koribb idiotismusokkal, melyeknek a társalgásban hasznát veheti. Hi
szen a nyelv, mondja Bréal, mindenekelőtt arra való, hogy vágyainkat, 
kérdéseinket, akaratunkat kifejezzük. Gondoljunk azokra a helyzetekre, 
melyekbe a tanuló majd az életben kerülhet s tanítsuk rá, hogy e hely
zetekben ügyesen kifejezze magát. Mert az teszi lejobban próbára a 
nyelvtudást, hogy miként tudja valaki az élet reális körülményei között 
másokkal szemben gondolatait kifejezni. A ki kezdettől fogva ahhoz 
szokott, hogy mondani valóját előbb magyar nyelven rendezze el és 
csak azután fordítsa át németre: azt nyelvtudása az életben hamar cser
ben fogja hagyni. Pedig az indirect módszerek útján csak ezt a reflectált 
nyelvtudást lehet elérni, míg a direct módszernek épen az a főczélja, 
hogy a tanulót rászoktassa, hogy az idegen nyelv szellemében gondol
kodjék. E szabad beszédgyakorlatoknál tanácsos bizonyos fogalomkörök 
szerint eljárni: hogyan üdvözöljük az embereket, hogyan kérünk és 
kérdezünk valamit, hogyan mondunk köszönetét valamiért stb. Beszél
gethetünk a családról, az időjárásról, az időjelölésről, az étkezésről, az 
utazásról, a színházról, a könyvről és hírlapokról stb. Természetes, 
hogy csak a legfontosabb szólásmódokra szorítkozunk, mert nem lehet 
czélunk, egész Társalgó-könyvet betanultatni.

Ha alkalmas szemléltető képeink vannak, ezeket is felhasznál
hatjuk a beszédgyakorlatoknál. Különösen a szókincs szaporodását lehet 
velük elérni, de fejlesztik ezek az eszmecserék a tanulók kifejezési 
képességét is. Ügyeljünk továbbá arra, hogy a tanítványainkkal való 
érintkezésben (természetesen csak a német órán) lehetőleg a német 
nyelvet használjuk: a felállásra és leülésre, könyvnyitásra és olvasásra 
stb. vonatkozó utasításainkat németül adjuk meg nekik.

Nem szóltam még a nyelvtan-tanításról. Rendszeres grammatizálás 
az alsó fokon, az I—H. osztályban még teljesen felesleges, sőt káros. 
Az alapfogalmakat a tervszerűen vezetett beszélgetéseket s az olvas
mányok útján úgyis elsajátítja a tanuló. Grammatikai elemzéseknek, 
paradigmák betanulásának itt semmi helye. Rossm ann  és Schmidt, 
szemléleti alapon írt franczia nyelvtanuk előszavában, így nyilatkoznak 
a nyelvtani oktatásról: „Az egész világon nyelvtan nélkül tanulnak meg 
beszélni az emberek; azért hát tanításunknak is csak annyiban kell a 
nyelvtani ismeretekre kiterjeszkednie, a mennyiben azok a gondolat
kifejezés és a helyesen írás czéljából múlhatatlanul szükségesek. A gram
matikai rendszert csak akkor építsük fel, midőn a tanulók már elégséges 
nyelvanyaggal rendelkeznek ahhoz, hogy az épület köveit összehordják. 
A korai grammatizálás ép úgy akadálya a nyelv elsajátításának, mint
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az illető idegen nyelvre való fordítás“. Ebben különben a szakemberek 
többé-kevésbbé egyetértenek. A mi viszonyaink közt elég, ha a III. osz
tályban kezdjük meg a gyakorlati úton megszerzett nyelvtani ismeretek 
rendszerezését és bővítését, melyet aztán a IV. osztályban a nyelvtan 
rendszeres áttenkitésével befejezünk. De még ekkor is csak az igazán 
fontosra kell szorítkoznunk. Apró-cseprő szabályokkal, kivételes nyelvi 
jelenségek magyarázatával kár terhelni tanulóink agyát. Azt feles
leges is hangsúlyozni, hogy a szabályokat ne adjuk készen a tanulóknak, 
hanem akár a tárgyalt olvasmányokból, akár mintapéldákból magukkal 
a tanulókkal vezettessük le. Csak ilyen úton lehet a száraz nyelvtani 
oktatást némileg megélénkíteni. Régi jó tanács, hogy a nyelvtannal 
való foglalkozást időbelileg is különítsük el az olvasmányok tárgyalá
sától. Más órában történjék az olvasmány feldolgozása, s más órát 
fordítsunk a nyeltanra.

Fontos az írásbeli dolgozatok kérdése is. Hogyan és mit dolgoz
tassunk az alsóbb osztályokban?

Itt is az az elv vezessen bennünket, hogy a gyermek nyelvérzékét 
s direct nyelvtudását igyekezzünk fejleszteni. Tisztán grammatikai tárgyú 
dolgozat csak a III. és IV. osztályban, a nyelvtan rendszeres tárgya
lásánál szerepeljen, de itt se kizárólag. Az I. és II. osztályban teljesen 
kerülnünk kell az ilyenfajta feladatokat, de kerüljük, a fentebb kifejtett 
okokból magyar mondatoknak németre fordítását is. Ezek helyett 
ajánlhatók:

1. A tollba mondás, melynek az eddiginél sokkal nagyobb teret 
juttathatunk. De szem előtt tartandó, hogy csak teljesen feldolgozott, 
tehát a tanulóktól már ismert szöveget szabad dictálni. A tollba mondás 
technikájára vonatkozólag Kehi-* a következő utasításokat adja: „A tanár 
minden mondatot hangosan, értelmesen s ne igen gyorsan mondjon 
elő, még pedig csak egyszer. A tanulónak kérdezősködniük nem szabad; 
ha valamit az egyik vagy másik nem értett meg, hagyjon hézagot, 
melyet később kitölthet. A mennyire lehet, egész mondatokat kell dictálni, 
melyeket a tanuló átértsen. Egyes szavak dictálása a tanulót gondolat
lanságra szoktatja. Ha a mondat nagyon hosszú, úgy, hogy a tanulók 
egyszerre nem képesek felfogni, akkor tegyünk úgy, hogy előbb elmond
juk az egészet összefüggőleg s csak azután dictáljuk részletenként“.

2. Adjunk német kérdéseket, hogy a tanulók feleljenek reájuk. 
Az ilyen gyakorlatok igen fejlesztik a kifej ezésheli ügyességet.

3. Feladhatjuk valamely tárgyalt szövegnek bizonyos irányú 
átalakítását, pl. cselekvő alaknak szenvedővé változtatását, történeti 
múltnak jelen idővel való helyettesítését, oratio recta áttételét oratio 
obliquába és viszont sth.

Kívánatos, hogy az I. osztályban, a hol a tanulók jő része még 
a német betűket sem ismeri s tiszteséges írásbeli munkát sem tud 
kiállítani, házi írásbeli feladatot ne adjunk. Csak iskolai dolgozatok 
legyének s ezeket is a tanárral közösen, az ő vezetése mellet készítsék 
a tanulók.

(Folytatás következik.)
(Székesfehérvár.) W olff Béla,.

* Anweisung zur Behandlung deutscher Lesestücke, 8-te Aufl. 
Gotha, 1883. 73. 1.
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MATHEMATIKAI KIFEJEZÉSEKRŐL.*

Mathematikai formulákról és leolvasásukról két czikket olvasok 
a Tanáregyesületi Közlöny közelebbi 6. és 7. számában. Az egyik a 
„Mathematikai kifejezések fogalmazásáról“ szól; a másili más szerzőtől 
jegyzéseket közöl az elsőbbre.

A második czikket a t. Szerkesztő úr azzal a kijelentéssel kíséri, 
hogy „a didaktikai kérdés elvi fejtegetésének szivesen enged tért 
tovább is“.

Ettől bátorítva, kérem következő megjegyzéseim közzétételét.
Az első czikkben, szerzője — a kit csak C,-el fogok jelölni — két 

„fogalmazás“ ellen kel ki: 1. az ilyes „képtelen kifejezések ellen, mint: 
a) „A derékszögű négyszög területe akkora, mint az alapnak és magas
ságnak szorzata“ ; b) „Az egyenletes mozgással befejezett út =  az idő
nek és a sebességnek szorzatával“. — 2. Az algebrai képletek szokott 
leolvasása ellen.

Lássuk sorban.
Az a) alatti kifejezést igy módosítja C ,: „A derékszögű négyszög 

területének mértékszáma akkora, mint az alap és magasság mérték
számainak szorzata“.

Helyes, de azt hiszem, nincsen széles magyar honunkban valamire
való tanító, a ki ama hibásnak állított fogalmazást nem így magyarázná 
tanítványainak; sőt magyarázat nélkül is, midőn emezek a szokott 
fogalmazás utasítását végrehajtani akarják, előbb megmérik mind az 
alapot, mind a magasságot és az így nyert számokat szorozzák egyiket 
a másikkal. A következés az, hogy 0, paraphrasisa se nem új, se nem 
szükséges.

Azonban mind a két rendbeli fogalmazással az a nehézség jár, a 
mit, úgy látszik, nem vett észre C1; hogy a tanítvány nem foghatja meg, 
mikép jelöljön számok szorzata területet? Más szóval, hogy mikép vál
tozhatnak az alap és magasság egységei, a bosszmértékek, a szorzatban 
területmértékekké? Hic Jthodus, hic salta, mint Esopus mondja.

Hogy megkönnyítsem a tánczot, elhegedülöm a nótáját.
A területmérték egy — önkényes, szokásos, vagy törvényes négy

zet (quadratum) és az, hogy az „alapot a magassággal szorozzuk“ tulaj
donkép azt teszi, hogy az alapra fektethető négyzetek számát szorozzuk 
a magasság mellé rakható azon számú négyzetsorok számával s a szorzat 
a négyszöget kitöltő négyzetek számát jelöli. És világos, hogy ebben a 
képletben an =  t, a neves szám, a négyzetek száma; n  a sorok puszta 
száma (annyi, mint a hány sor), a t a négyszöget betöltő négyzetek 
száma és e szerint an =  t, homogen egyenlet.

Ámde ezzel én sem mondtam semmi újat, mert nemcsak a 
geometriai, hanem az elemi számtan tankönyveiben is így van lehozva 
a derékszögű négyszög területe kiszámítása.

A mi a b) alatti javított fogalmazást illeti, nem én mondom, 
hanem a második czikk szerzője (02), hogy „az a felfogás nagy elterje
désnek örvend, azért mégis téves“. Állítását azzal bizonyítja, hogy neves 
számot másnevű számmal szorozni (3 kgr X 5 frt) mathematikai absurdum“ 
Ai  igaz, csakhogy ez a hiba a C, módosított fogalmazásában csak félig 
van elkövetve, a mennyiben az időegységek számát az „út“-tal és nem

* E czikk szerzőjét, a magyar tudományosságnak e tiszteletre
méltó alakját, melegen üdvözöljük munkatársaink sorában; az ő fel
fogása mindig érdekelhet bennünket, munkánk iránt tanúsított érdeklő
dése pedig ép oly örömmel tölt el, mint szellemének az a frissesége, 
melylyel ideje ju t a mi számunkra is. Szerk.
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ennek mértékszámával szoroztatja. Másfelől Cs példája csak csinált, úgy
szólva, ráfogott képlet, a milyet senki sem ír vagy tanít. Ellenben igazán 
téves Cí-nek az az állítása, hogy a „sebesség nem mathematikai, hanem
physikai fogalom“, mert =  c(eleritas) valódi mathematikai
formula, azaz mathematikai fogalom symbolikus kifejezése. Hamis állítá
sát még rosszabbá teszi további fejtegetése, melyben azt olvassuk, hogy
„a sebesség mérete — vagy , ,U“. Hiszen, ha neves számot neves-secundum óra
sei szorozni „absurdum“, bizonyára osztani is neves számot nevessel az.g
Ezt a képletet -j =  c az a vád nem érheti, mivel c időegységben végzett
u tat (nevezzük w,-nek) tevén, t — az útegységek száma, és s — tut , tu l 
pedig osztható í-vel.

Ezzel tisztába jővén, átmegyek 0,-nek 2. alatti kifogásaira.
1. Ez a képlet a  -|- b +  c =  s, szerinte helytelen. Mert — Írja — 

„az összeadás műveletével az adott számokból összeget alkotunk, a 
midőn tehát a, b, c számok összefűzésével a  -)- b -f- c-t nyerünk, azok 
összeadását bevégeztük“. Ugyan úgy? Tán csak nem hiszi C,, hogy oly 
együgyű emberre akad, a ki tőle azt kérdvén, hogy kettő meg három, 
meg öt mennyi? Megelégedne azzal a felelettel, hogy 2 4 - 3  +  6. 
Avagy maga С5, ha megbíznák egy pénztárnok számadása megvizsgá
lásával, megelégednék-e azzal, hogy a számadó a bevételek és kiadások 
rovatait az egyes adatokkal betöltené s a két oszlop aljára a vonalakat 
is meghúzván odanyujtaná a vizsgálónak s ezt mondaná: „tessék össze
vetni, én már összeállítottam ?“ Még egy példa: X* azt kérdi Y*-tól: 
„mennyire van Kisújszállás Szolnoktól?“ X* előveszi a vasúti menetrendet 
és kiírván belőle a Kisújszállás, Fegyvernek, Török-Szt-Miklós, Szajol, 
Szolnok közti távolságokat, összeállítja képletbe imígy:

16 km +  11 km +  9 km +  11 km
és X* mind várja a feleletet, de hiába, mert Y* azt állítja, hogy ő már 
bevégezte a miveletet, X* meg azt, hogy „nem végezte, mert hátra van 
még az, hogy 15 meg 11 =  26, 26 meg 9 =  35, 35 —(— 11 =  46 s az 
utolsó szám mondja meg a távolságot“. Ekkor előáll C, az Y* védel
mére s azt mondja: „arra nincs okunk és nem is szükséges, hogy ön 
Y*-ot arra kényszerítse, miszerint ő a 46-ot a 1 5 + 1 1  +  9 +  11-en 
kívül keresse. X* ábrándozó, mint azok, a kik a boldogságot nem saját 
magukban és körülményeikben, hanem ezekről távol eső körülmények
ben keresik“. De ez még nem elég, olvassuk tovább: „Az összegnek 
alkotása, ugyanannak egyszerűbb alakban való feljegyzése nem azonosok 
egymással“. Egy szó mint száz: a +  b +  c == s  kárhoztatott képlet 
s a ki azt hiszi, hogy 2 +  3 +  5 =  10, „ábrándozik“.

De nemcsak ezt a képletet ítéli halálra C,, mert azt írja tovább, 
hogy: „Hasonlót mondhatunk a többi míveletekre nézve is“. Tehát 

c m
a  — b =  d, ab — p ; j  =  q, am =  e, j /  a  =  r, mind csak ábrándok.

Gúnyszó nem bizonyítás, ezt sejti maga C, is, és megkísérti — 
nem az érvet, hanem — a sophismát. Halljuk csak: „2-nek és 18-nak 
a szorzata, a mi annyi mint 36. Az a felfogás, hogy ez esetben 36 a 
befejezett szorzat és 2 X  18 csupán készülőiéiben levő, nem teljes szor
zat, a melyet kijelölt szorzatnak szoktak nevezni (plane olykor kijelölt 
szorzásnak!*), nem felel meg a valóságnak“. Kérdjük m iért? Szerzőnk

* Hogy mi van abban rosszul mondva, csak C, tudja.
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szerint azért, mert 36-ot nemcsak 2 X 18-czal, hanem több más képle
tekkel, pl. ezekkel is: 33 —f— 3; 38 — 2; 108: 3; 62; l 1296 lehet jelölni“. 
Hadd mondjak egy hasonló okoskodást. Egy Horatiusom vászonkötésű. 
Megmutathatom akárkinek, de azért az az állítás „nem felelt meg az 
igazságnak“, mert Ovidiusom, Yirgiliusom, Gelliusom, Senecám is vászon- 
kötésűek! Hát még hány könyv lehet vászonba kötve! Aztán a híres 
„kétszerkettő, négy“ sem felel meg az igazságnak, mert 4 lehet 1 +  3,
9 — 5, 22, y i6  stb. Ezt a pseudo-érvelést fölebb igen sokra becsül-

О
tem, mikor sophismának neveztem, igazi créme paralogismus. És mi 
lehet az oka? Azt kell vélnem, hogy 0,-nek helytelen fogalma van az 
egyenletről, és hogy ő csak azt tartja annak, a melyben a jobb felőli 
képlet a bal felőlinek átalakítása, pl. (a +  b +  c) m  — am -\-bm  +  cm. 
2 X ^  =  6 C,-nek nem egyenlet, hanem 2 X  3 =  3 + 3  hihetőleg az 
lenne. Ha hát akarja, tanulja meg, hogy az egyenlet megfordítható 
ítélet, ú. m. a melynek a subjectumát, praedicatummá s emezt subjec- 
tummá téve igaz marad az ítélet Ha „kétszer kettő, négy“, hát „négy 
kétszer kettő“. 6 shilling annyi mint 3 frt, és megfordítva 3 frt annyi 
mint 5 shilling. Az ilyen mint ( a +  b-\-c)m  =  «m +  bm-\- cm csak egy 
neme az egyenleteknek, a melyeket Kant analytikus tételeknek nevez.

A fejtegetést így folytatja tovább C ,; „Mindazoknak, a kik az 
úgynevezett kijelölt szorzatot állandóan meg akarják különböztetni a 
befejezett (olv. kiszámított) szorzattól (a kijelölt összeget a befejezett 
összegtől stb.), mindazoknak a szereplő tagok összevonását és annak 
megfelelőleg a legegyszerűbb alakban való előállítását a műveletek 
meghatározásának lényeges részei gyanánt kellene fölvenniük“. Hát 
persze, hogy úgy veszik fel. „Csakhogy“ — folytatja C, — „az egyen
leteknek ilyen kibővítése“ (hol itt a „bővítés“ ?) „esetleg újabb akadá
lyoknak a szülője“. Miknek? Annak, hogy azt a kérdést kelti: melyik 
a legegyszerűbb alak? De az errevaló felelet nem szül semmi akadályt 
s  betűkben egyszerűbb mint a  +  b, d mint a  — b, p  mint ab; 8 mint 
6 +  3, 7 mint 9 — 2, 6 mint 2 X 3  stb.

Ez is quasi re bene gesta  el lévén igazítva, még csak egy pár 
szóra kérek türelmet, mert C,-nek a 2. alatti kifogásait is szellőztet
nem kell.

2 „m (a +  b +  c) =  am  +  bm  +  cm  a szokásos mód szerint 
így olvassuk: többtagút úgy szorozzuk egytagúval, hogy a többtagúnak 
minden[ik] tagját szorozzuk az egytagúval és a nyert szorzatokat össze
adjuk. Ha pedig m  (a +  h +  c) a szorzat s csupán ennek átalakítá
sáról akarunk szólani, akkor a fennebbit ilyformán fogalmazzuk: egy
tagúnak többtagúval való szorzata átalakítható oly összeggé, melynek 
tagjai az egytagúnak és a többtagú egyes tagjainak szorzatai“. Ezeket 
„első és második mód“-nak nevezi C,.

Csak azt mondom reá, hogy ha ezt adom fel a tanítványnak: a 
többtagú tényezőnek mindenik tagját szorozd az egytagúval s a külön 
szorzatokat add össze algebrailag, azaz kösd össze +  jegyekkel, minden 
magyarázat nélkül meg fogja érteni és hiba nélkül végrehajtja a tanít
vány. De a második mód szerint azt se tudom, mikép fejezzem ki a 
feladást. Igy-e: ezt a képletet m (a +  b +  c) alakítsd át! Erre eltátja 
a száját, mert nem tudja, mit tesz az „alakítsd á t“. Tovább megyek s 
azt mondom: „alakítsd át összeggé!“ Ismét stehen die Ochsen am  
Berge. No hát: úgy alakítsd át, vagyis változtasd el a képletet, hogy 
a többtagúnak mindenik tagját szorozd az egytagúval s az egyes szor
zatokat add össze (a felvett példában algebrailag). Hiszen ez csak az 
értette „átalakítás“ műszavának (a mely úgy jön ide, mint Pilatus a 
Credoba) a becsempészetével különbözik az első módtól.
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=  loga -j- logő; (у’a )n = y  an .** Mind csak az átalakítással való fogal
mazás kedvéért. Hogy az „átalakítás“ eszméjét az algebra tankönyvei 
nem tárgyalják, az jórenclén igaz, de újnak nem mondhatni, mint 
„Algebrai Gyakorlatok“ czímű tankönyvem 34. §-a bizonyítja, a melynek 
a tartalm a: „Szorzatok összegét, összegek szorzatává változtatni“. Azon
ban, hogy azok a második mód szerint való fogalmazások szükségesek 
vagy észfejtőbbek volnának, és az első módot a másodikkal kellene 
felcserélni, azt mind én, mind elfogulatlan olvasóm tagadjuk s szerzőnk 
apológiáját, a mely a 127. lap alján s a 128. felső soraiban olvasható:
(„Azt mondhatná erre valaki.......... a művelet irányítására.“) nem vesz-
szük tudomásul.

Tanítófeleimnek pedig azt tanácslom, tegyenek úgy, mintha a 
rostába vetett két czikket nem is olvasták volna.

(Kolozsvár.) B rassa i Sámuel.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

Eperjesi kör.
Az eperjesi kör f. év november hó 7-én tartotta ez évi első és 

deczember hó 9-én második ülését.
November havi gyűlésén mindenekelőtt a debreczeni kör átiratát 

vette tárgyalás alá s annak minden egyes pontját magáévá tevén, meg
bízta Ludm ann  Ottó coll. igazgatót, mint elnökét és Kőrösy  Györgyöt, 
mint jegyzőjét, hogy az átirat értelmében keresse fel a város országgy. 
képviselőjét s tájékoztassa a tanárság jogos panaszai és sérelmei felől. 
Ludm ann  Ottó elnök — mint azt a decz. hó 9-én tartott ülésen jelen
tette — eljárt megbízatásában és Schm idt Gyula országgy. képviselőnél 
a legmelegebb fogadtatásra talált.

Euztán Terényi Vilmos ág. ev. coll. tanár terjesztette elő indít
ványát az államsegélyt élvező felekezeti gym nasium ok tanárainak  
ötödéves pótlékai érdekében. Figyelemmel kisérve — úgy mond — azokat 
a szerződéseket, melyeket az állam az egyes felekezeti gymnasiumok 
fentartó hatóságaival köt, szembetűnik, hogy e szerződések jobbára oly 
általánoságban vannak tartva, hogy a tanárok egy részének specialis 
érdekeit nem biztosítják, hanem az ilyen érdekeket a fentartó hatóságok 
magánjellegű, benső ügyeinek tekintve, egészen rájuk bízzák azok ren
dezését. így történik meg aztán, hogy több államsegélyt élvező felekezeti 
iskolafentartó hatósága az ötödéves pótlékok megállapításánál csak azon 
szolgálati éveket veszi tekintetbe, melyeket a tanárok az illető intézet
nél töltöttek s egészen figyelmen kívül hagyja a más intézetnél töltött

* A zárjel ki van felejtve.
ni m

** Jobb lenne (У a ) " =  У an.
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szolgálati éveket, vagy, a mire szintén van már példa, a máshol töltött 
éveknek csak felét, harmadát számítja be. Indítványozó rámutatva ez 
eljárás sérelmes voltára, indítványozza, hogy 1. indítson a kör mozgal
mat ez ügyben oly értelemben, hogy az államsegély megadásakor az 
állam szerződésileg biztosítsa azon tanárok korpótlékait is, a kik szolgá
lataik egy részét más intézetnél töltötték, 2. hogy keresse meg a kör 
a központi választmányt s kérje fel ez indítvány tárgyalására, sőt 
kérvényezzen a közoktatási kormánynál, s végre '6. hogy írjon át a kör 
e mozgalomnak mennél szélesebb körben való megindítására a többi 
körökhöz, s kérje fel a köröket e kérdés tárgyalására.

A kör ez indítványt teljes mértékben méltányolván, elfogadta s 
keresztülvitelével elnökét s jegyzőjét megbízta.

Ugyancsak novemberi gyűlésén határozta el a kör nyilvános 
népszerű felolvasások  tartását, hogy az így befolyó jövedelemmel maga 
is hozzá járulhasson a tanári segélyalap növeléséhez. E határozat szerint 
két cyclus fog tartatni három-három felolvasással; felolvasókul Terényi 
Vilmos (physikai) és Jákobéi Dezső (tört-földrajzi) tagtársak ajánlkoztak 
A kör ez ügy szervezésével Szutórisz  Frigyes köri tagot bízta meg, a 
ki fáradhatatlan tevékenységével lehetővé tette, hogy a felolvasások 
már deczember havában (az első már 4-én) megtartathassanak. Neki 
köszönhető az a fényes siker is, melyről a deczember 9-én tartott ülésen 
számolt be. Az ügy ezidő szerint még folyamatban lévén, a részletes 
jelentés ez alkalommal nem tehető meg.

A kör deczember hó 9-én tartott ülésén is fontos határozatot 
hozott. Jákobéi Dezső tagtárs a tanterv revisiója  érdekében megindult 
mozgalomra híván fel a figyelmet, előzetesen csak a történelem tanítá
sára vonatkozó gondos taulmányát mutatta be, mely fölött élénk eszme
csere fejlődött ugyan ki, de a kör — az egész tanterv beható tanul
mányozását s megvitatását tartván szükségesnek — e kérdésben még 
határozatot nem hozott.

Eperjes, 1896. deczember hó 11-én.
A kör ez évi jegyzője.

VEGYESEK.

Előléptetetí igazgatók. A vallás- és közoktatásügyi m kir. minister, 
R ozsnyai Károly szolnoki és Tordui György pancsovai állami főgym- 
nasiumi igazgatókat, jelenlegi minőségükben és állomáshelyükön meg
hagyva, a VIII. fizetési osztály 1. fizetési fokozatába léptette elő. (Decz. 
2-ről 64.636. sz.)

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister az  
érsekujvári községi gymnasium ötödik, hatodik és hetedik osztályainak 
az 1896/97-ik tanévre megadta a nyilvánossági jogot.

Biztató jel. Múlt számunkban arról adtunk hírt, hogy egyesületünk 
igazgatóságának fölterjesztése mily kedvezően indult el útján. Azóta 
elérkezett a második állomásra is: a képviselőház pénzügyi bizottságába, 
a hol ügyünk nem kevésbbé biztató fogadtatásra talált. Maga Tisza  
Kálmán, a bizottság elnöke szólalt föl érdekünkben s őt követte Tapp  
Géza képviselő is. A napilapok tudósításai nagyon hézagosak voltak ; 
úgy vagyunk értesülve, hogy sokkal határozottabb nyilatkozatok tör
téntek, a melyekről teljesen hű és részletes tudósítást közölni meg 
fogjuk kísérelni De addig sem mulaszthatjuk el, hogy rámutassunk arra 
a hathatós segítségre, melyet igazságos ügyünk a Tisza  Kálmán fel
szólalásában nyert s a mely nagyban meg fogja könnyíthetni a Wlassies
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Gyula minister kétségtelen jóakaratának dolgát is. Őt támogatni értünk 
vívandó küzdelmében a politikai közvélemény felvilágosításával, lehetett 
a mi egyik főfeladatunk s hogy ezt így megkezdenünk sikerült, az 
nem kis eredmény. Megnyugvással várjuk tehát az ügy további hala
dását s az 1898-iki budgetet!

Az Orsz. Közokt. Tanács állandó bizottsága deczember 15-én tartott 
ülésében, melyen már a betegségéből felépült dr. Beöthy Zsolt elnökölt, 
a tanácstagok iskolalátogatásának szabály ozásával foglalkozott. A 
tárgyalás alapjául dr. Alexander Bernát előadó tanácsos tervezete szol
gált, melyet alapjában véve helyesléssel fogadott az áll. bizottság, a 
részletekre vonatkozólag azonban dr. Heinrich Gusztáv, dr. Pauer Imre, 
dr. Kármán Mór és az alelnök indítványai szerint módosított. Az állandó 
bizottság arra törekedett, hogy minél világosabb és szabatosabb kifeje
zésre jusson a megalkotandó szabályzatban az a felfogás, a mely a 
kiküldendő tanácstagokat kizárólag az informatio-szerzésre és informatio- 
nyujtásra korlátozza s távol tartja  őket az iskolák belső életébe való 
bárminemű administrativ beavatkozástól. Az állandó bizottságtól elfoga
dott s részletesen megállapított szabályzat, az elmondottak értelmében, 
a következőképen intézkedik. A megbízott tanácstagnak jogában áll 
annyiszor, a hányszor szükségesnek látja, a kijelölt intézetet vagy inté
zeteket s különösen a tanulmánya körébe eső tanítási órákat vagy tan
szergyűjteményeket meglátogatni. A tanítási órák meglátogatása alkal
mával betekinthet az osztálykönyvbe, az osztályozó naplóba, megvizsgál
hatja az írásbeli dolgozatokat, fölkérheti a tanárokat vagy tanítókat, 
hogy a tanulókat az ő jelenlétében feleltessék s maga is intézhet kér
déseket a tanulókhoz, tapasztalatairól pedig eszmecserét folytathat a 
tantestület érdekelt tagjaival. De nincsen joga az osztályban a tanításra 
bármely bíráló megjegyzést tenni, bármi tekintetben utasításokat adni 
vagy intézkedni. A kiküldött tanácstag személyes informátióján kívül, 
tapasztalatainak a tanács és közoktatási kormány szempontjából való 
értékesítése aképen történnék, hogy jelentését beadja az alelnöknek, a 
ki azt az állandó bizottságban bemutatja. Az állandó bizottság az elő
terjesztést tudomásul veszi, esetleg a benne foglalt elvi javaslatokat 
tárgyalván, határozatait a jelentéssel együtt felterjeszti a vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez.

A főigazgatói fizetés. A tanári állás legfelső fokának szokás nézni 
a főigazgatói tisztet is. De azt már a mi köreinken kívül nagyon keve
sen tudják, hogy a főigazgatót törvényeink nem tekintik tanárnak s 
hogy a főigazgatói állás fizetés dolgában nem jelen t emelkedést. 
Örvendünk s nemcsak jogosnak, hanem a tanügy érdekében valónak is 
tartjuk, hogy most maguk a főigazgatók hívják föl erre a figyelmet. 
Mint értesülünk, a tank. kir. főigazgatók deczember hó 20. és 21. napjain 
tarto tt rendes évi összejövetelük alkalmával egyéb tanügyi kérdéseken 
kívül az iránt is tanácskoztak, hogy azon anomalia, mely az 1893., az 
állami tanárok fizetését rendező IV. t.-cz. hiánya folytán, őket illetőleg 
fölmerült, megszűnjék. Az anomáliát abban látják, hogy a VII. fizetési osz
tályban levő állami gymnasiumi avagy reáliskolai igazgatók közül jelen
leg is többen a VI. fizetési osztályban levő főigazgatókkal egy javada
lomban részesülnek és nyugdíj-igényük jelenleg is kedvezőbb. Továbbá, 
hogy a törvény végrehajtásának esetében a VI. fiz. osztályban levő fő
igazgatók negyven évi szolgálat után 2500, esetleg 3000 fr t nyugdíjjal 
mehetnek nyugalomba, míg a VII. fiz. osztályban levő állami gymnasiumi 
és reáliskolai igazgatók m ár harmincz szolgálati év után kOOO forintig 
terjedhető nyugdíjat élveznek. E visszás helyzetnek megszüntetésére a 
tankerületi kir. főigazgatók a közoktatási minister úrhoz kérvényt nyúj
tottak be. Az a véleményünk, hogy ezt megtenni kötelességök volt,
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mert ha az állapotok nem járminak, maholnap főigazgatót sem fogunk 
kapni. Orvosolni pedig a bajokat csak egyféleképen lehet: tekin tessék  
a főigazgató is tanárnak, a kinek tehát folytatólagos quinquenniumokra 
is igénye van.

Jubilaeum. A losonczi állami főgymnasium tágas rajztermében 
Losoncz és vidéke társadalmának szine-java gyűlt össze folyó hó 12-én 
arra az ünnepélyre, melylyel Gresits M iksa  igazgató tanári működésé
nek 25-ik évfordulóját ülték meg, s melyről részletes tudósítást hely 
szűke miatt csak a jövő számban adhatjuk.

Ifjúsági iratok. A Singer és Wolfner czég az idén ismét néhány 
derék iíjúsági könyvet, díszmunkát bocsátott a karácsonyi könyvpiaczra. 
A kicsinyeknek kedves barátjává lehet Herman Ottóné könyve: Eresz  
alatt. Herman Ottónénak specialitása az állatmesék. Sajátos bájjal, 
közvetlenséggel írja meg meséit, melyekben nincs semmi nagyképű 
morál, csak meleg szív, igazi érzés. Többnyire a madárvilágból, ebből 
az édes vidám kis köztársaságból, keresi tárgyát. Ara a díszesen kiál
lított és hetvenöt képpel illustrált kötetnek 1 fit 80 kr. — A nagyobb gyer
mekek számára írta Malonyai Dezső útleírását. Egyiptomról, czíme 
A  Nilus országa. Nem a sablonszerű útirajz, a milyenek könyvek és 
lexikonok után készülnek. Malonyai a maga tapasztalatait a maga 
benyomásait írta le. Vonzó, néhol humoros hangon elmeséli a fiának 
azt a sok furcsaságot, sajátosságot és érdekes dolgot, a mit abban az 
idegen országban látott. Számos kép és eredeti fényképfölvétel díszíti a 
szépen kiállított könyvet, melynek ára 1 frt 50 kr. — Szintén az érettebb 
ifjúságnak készült a Tábori Róbert könyve: A hajdukirély. 'tábori neve 
mint ifjúsági író sem új már. A fiatalság szereti könyveit, mert érdekes 
meseszövéssel, színgazdag tollal, nemesen érző szívvel ír. Legjobbak 
történelmi elbeszélései és ezek közül való legújabb kötete is, mely Kiss 
Lajos és Mühlbeck Károly rajzaival jelent meg. Három elbeszélés van 
a vaskos kötetben, „A hajdukirály,“ „Rodostóban“ és „Bákóczy lelkek. 
Nemcsak érdekes, lebilincselő olvasmányt nyújt, hanem lelkesedésre, 
hazaszeretetre is tanítja a fiatalságot. A nagy alakú díszesen kötött 
könyv ára 3 frt.

Az első választmányi ülés tudvalevőleg e hó 29-én lesz. Az igazgató
ság, mely azt reméli, hogy teljes számban leszünk együtt, gondoskodni 
szeretne ülésen kívül is a társas együttlétről A szerkesztő kéri tehát a 
választmány vidéki tagjait, hogy jöttüket szíveskedjenek vele lehetőleg 
előre is tudatni s közöljék vagy jegyezzék föl az egyesületi helyiségben 
itteni szállásukat is.

F i g y e l m e z t e t é s  é s  k é r e l e m .  Az alapszabályok 18. pontja 
szerint a tagdíj deczember 31-ig fizetendő. A 17. pont szerint pedig, 
a ki valamely körnek tagja, a tagdíjat az illető kör pénztárosánál, a ki 
pedig nem tagja valamely körnek, egyenesen az egyesület pénztárosá
nak fizeti. A tagdíjfizetés legczélszerűbben és legolcsóbban a 10-ik 
számhoz mellékelt postatakarékpénztári befizetési lappal történik, mely
lyel a t tagok a tagdíjat az ott helyben levő postahivatalnál az egye
sület javára teljesen díjtalanul fizethetik be. A tisztelt előfizetők az 
előfizetési díjat szintén a befizetési lappal fizethetik. Kérem a t. tago
kat és előfizetőket, hogy a tagdíjakat és az előfizetési díjakat minél 
előbb befizetni szíveskedjenek.

Müller József, egyesületi pénztáros.

Tartalom : Elismerést az érdemnek. — A középiskolai reform. — A német 
nyelv tanítása a reáliskolákban. W olff Bélától. — Mathematikai 
kifejezésekről. B rassai Sámueltől. — Egyesületi élet. — Vegyesek.
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A NÉMET NYELV TANÍTÁSA A REÁLISKOLÁKBAN.
(Folytatás és vége.)

В) A  ném et nyelv a fe lső  osztályokban.
(V,—VIII. oszt.)

A német nyelvi oktatás gyökeres baja, nézetem szerint, a felsőbb 
fokú tanítás berendezésében keresendő. Az alsóbb osztályokban elért ered
mény ellen általában kevesebb a panasz, mivel még,, a -hagyományos 
módszer szerint is lehet bizonyos sikert felmutatni, y t sokszor felpana
szolt eredménytelenség a felsőbb osztályokban szokott beállani.

Ha őszinték akarunk lenni, nem lesz nehéz a baj okaira rámutatni. 
Az egyik ok mindenesetre az, hogy kevés a német nyelvnek juttatott 
órák száma. Az V. osztályban a heti 3 óra még megjárja, de a három 
legfelsőbb osztálynak heti 2 órája szánalmasan kevés. Hiszen mennyi 
mindent kell a tanárnak elvégeznie, hogy az érettségi vizsgálaton némi 
eredményt mutasson fel! A grammatikai ismereteket ébrentartani s 
tudományosabb alakba öltöztetni, a magyarból németre való fordítást 
begyakorolni, phraseologiai sajátságokat gyűjteni, házi olvasmányokat 
számon kérni, könyv nélkül tanultakat kihallgatni, dolgozatokat előké
szíteni s a javított dolgozatok hibáit megbeszélni, német irodalmi 
remekeket olvastatni, fordittatni, nyelvtani és aesthetikai fejtegetésekkel 
kisérni, e mellett még rhetorikai, poétikai és irodalomtörténeti ismere
teket nyújtani: s mindezt heti 2 órában! Az elvégzendő anyagnak e 
roppant halmaza agyonnyomja a német nyelvtanítást. Helyesen mondja 
Mihelics Károly:* „A tanár feladata nemcsak a német nyelv tanításában 
áll, hanem mennyire kell kiterjeszkednie! Ha tehát eddig az elért 
eredmény nem felel meg a követelmény magasabb fokának, oka az, 
hogy a gyakorlati nyelvtanításra az elvégzendő anyag miatt vajmi 
kevés ideje marad a tanárnak, ha egyátalában marad“.

Szó sincs róla, elvben igen szép az Utasításoknak ama követel
ménye, hogy a német nyelvi tanítás a felsőbb osztályokban az irodalmi 
műveltség megszerzésének is szolgálatában álljon. De tisztán magyar
ajkú vidékeinken inkább a gyakorlati czélt kell hangsúlyozni. Mert hát 
melyik előbbvaló: a nyelv gyakorlati elsajátítása-e, avagy az irodalmi 
műveltség megszerzése-e? Örülök, hogy e kérdésre nem kisebb szak- 
tekintély, mint Heinrich Gusztáv adta meg nemrég a feleletet ilyen
formán: „A német tanításnak első és főszempontja, meggyőződésem

* Német nyelvtanításunk a felsőbb osztályokban és az imitativ 
módszer, a keszthelyi kath. főgymn. Értesítője, 1894—95.
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szerint, hogy gyakorlati legyen; a mi ezen túlmegy, az irodalmi műveltség 
megszerzése stb. csak igen kedvező viszonyok közt jöhet tekintetbe. 
A főczél: a tanulók sajátítsák el a nyelvet annyira, hogy az irodalom 
termékeit megérteni és hasznukra fordítani tudják, sőt hogy e nyelvvel 
szóban is írásban is minél jobban rendelkezhessenek. A mi nálunk 
történik, hogy pl. az Iphigeniát vagy Hermann und Dorotheát oly 
tanulók olvassák, a kik igen keveset tudnak németül: ennek semmi 
czélja és következménye nem lehet más, mint teljes eredménytelenség. 
Az Utasítások tanácsot adnak, még pedig azt hiszem, igen jó tanácso
kat; de a körülményektől függ, hogy a tanár e tanácsokat követheti-e, 
vagy sem .. .  Igazán azért tanítunk németül, hogy a tanuló az Iphigenia, 
olvasásából eszméket és Ízlést merítsen? Nem volna ekkor helyesebb 
az Iphigeniát jó magyar fordításban olvastatni a fiúkkal, a mint ilyen 
fordításban olvassuk velők Shakespeare valamelyik tragédiáját? . . . 
Bizonyos, hogy az Utasítások félremagyarázása igen kedvezőtlenül hatott 
a német tanításra. Már az alsó osztályokban is megöli a „tárgyi“ 
fejtegetés a nyelv tanítását, hisz akárhányszor alig hangzik el némely 
órában egy-egy német szó ! Nem, így nem szabad agyonmagyarázni az 
Utasításokat, melyek kétségtelenül és mindenekelőtt azt kívánják, hogy 
a tanulók tanuljanak meg németül — lehetőleg becses anyag alapján, 
de ez az anyag mégis csak eszköz és nem czél. A czél a nyelv maga, 
melyet persze különböző körülmények közt különböző mértékben fognak 
a fiúk elsajátítani. . . . (Megjegyzem, hogy a franczia tanításról ugyanaz 
áll, a mi a németről)“ *

Ehhez nines mit hozzá tennem, csak a következményt akarom 
levonni belőle.

Ha tehát a német tanítás főczélja a nyelv elsajátítása, úgy fel
tétlenül mellőzendő mindaz, a mi e czél elérését megnehezíti. Ezért 
kimondhatjuk, hogy oly vidéken, minő a mienk, a hol tanítványainknak 
csak elenyésző kis része hoz magával német nyelvi ismereteket az 
iskolába, a súlyt a gyakorlatias nyelvtanításra kell vetnünk a felsőbb 
osztályokban is. Tegyük félre Schiller és Goethe classikus remekeit, 
mert ezek nyelvüknél és stíljüknél fogva nem a mi ifjainknak valók. Leg
alább az V. és VI. osztályban ne olvastassuk mi se Telit, se a Jungfraut. 
A VII-ben is elég, ha a tantervnek megfelelően Lessing Minna von 
Barnhelm-j ét veszszük fel olvasmánynak. Inkább foglalkozzunk többet 
a két nagy német költő jelesebb balladáival, melyek könnyebb nyel
vüknél, átlátszó szerkezetüknél, de tartalmuknál és erkölcsi alapeszmé
jüknél fogva is sokkal inkább megfelelnek ifjaink felfogásának és nyelvi 
tudásának, s beszédgyakorlatra, szóbeli és írásbeli átalakításokra is 
sokkal alkalmasabbak, mint a nagy drámai művek. A rendelkezésünkre 
álló többi időt pedig fordítsuk német prózai olvasmányok tárgyalására 
és beható szóbeli feldolgozására Igen alkalmasak Hebel Schatzkästlein- 
jának jóízű népies történetkéi, tanulságos leírásai és értekezései, Zschocke 
és Auerbach egyes elbeszélései és az Utasításokban ajánlott történeti 
tárgyú olvasmányok az V. osztály számára, Lessing értekezései a meséről 
és epigrammáról a VI., Goethe Dichtung und Wahrheit-ул és Lessing 
hamburgi dramaturgiájának egyes darabjai a VII., könnyebb előadású 
természettudományi olvasmányok a VIII. osztály számára. A philosophiai 
olvasmányok tárgyalását, melyről az Utasítások is mondják, hogy „sok 
nehézséggel já r“, az olvasmányok nyelvének elvontsága és nehézkessége 
miatt mellőznünk kell, mert pl. Schiller aesthetikai értekezéseit a naiv 
és sentimentalis költészetről, a fenségesről és pathetikusról még tanár

* Egyetemes Philologiai Közlöny, 1896. -168—-469. 1. Mihelics K. 
fentebb idézett programm-értekezésének bírálatában.
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jelöltek is nehezen tudják megemészteni. A VIII. osztály számára — 
föltéve, hogy az előbbi osztályok gyakorlatiasabb irányú tanítása a 
kívánt eredménynyel já rt — mintegy a német tanítás betetőzéseid 
lehetne Goethe vagy Schiller valamely remekét, pl. a Hermann und 
Dorotheát, Iphigeniát, vagy a Telit, olvasásra kiválasztani. S annál 
gyümölcsözőbb lesz az e művekkel való foglalkozás, minél inkább sike
rült megelőzőleg tanítványainknak gyakorlati nyelvismeretet szerezniük. 
Ha azonban az osztály nem mutatkozik elég erősnek a nyelvben, úgy 
bízvást elállhatunk e művektől s megelégedhetünk a Lied von der 
Glockénak olvasásával, melynek különben az előbbi esetben sem szabad 
elmaradnia. (A Spaziergang  azonban már nem magyarajkú ifjaknak való.)

Az olvasmányokhoz kell fííződniök a stilisztikai, rhetorikai és 
poétikai magyarázatoknak, melyeket azonban csak cum grano salis 
nyújtsunk. Rendszeres elméletet betanultatni elhibázott dolog volna. 
Elég, ha az Utasítások kívánalmának megfelelően a német nyelv tanára 
a magyar nyelvi tanulmányokra támaszkodik s a tanulók ebbeli isme
reteit értékesíti az olvasmány taglalásánál. A német oktatás ne legyen 
„új tanítás, hanem csak a tanultaknak, a német nyelvben való gyakorlás 
kedvéért, német nyelven röviden összefoglaló ismétlése, néhány jele
sebb olvasmány magyarázatával“ (Reáliskolai. Utasítások 48 lap). 
A német irodalomtörténeti oktatásnak a VII. és Vili. osztályban a 
tanterv szerint Lessing, Goethe és Schiller életét és munkásságát kell 
ismertetnie. Csak „a hol az ifjúság haladottabb nyelvismerete meg
engedi“, lehet a elassikus német irodalomnak történetét összefüggésben 
tárgyalni. A mi intézetünk e szélesebb körű irodalomtörténeti tárgya
lásról bízvást lemondhat. A tantervben kiemelt három elassikus író élete 
és írói működése ismertetésében ragaszkodjunk tankönyvünkhöz, Heinrich 
„Német tan- és olvasókönyvéhez,“ melynek szövegét azonban czélszerű 
itt-ott egyszerűsíteni. Nagyon emelhetjük az irodalomtörténeti oktatás 
érdekességét a Könnecke-féle képes atlasznak, a König- vagy Leixner-féle 
illustrált irodalomtörténeti műveknek szemléltető felhasználásával.

Úgy az olvasmányok tárgyalása mint az irodalomtörténeti tanítás 
bő alkalmat ad a beszédgyakorlásra. Időről-időre jó gyakorlat az is, ha 
a tanár valamely nem praeparált, könnyű szöveget felolvas, s néliány- 
szori olvasás után felszólítja a tanulókat, hogy mondják el, a mit meg
jegyeztek. Ha többször elmondták, rögtön le is írhatják iskolai dolgozat 
gyanánt. Különben is tanácsos a dolgozatok tárgyául csak reproductiót, 
nem pedig önállóbb aesthetikai fejtegetéseket adni, mert hiszen tanulóink 
a felsőbb osztályokban is annyira küzdenek az idegen nyelv nehézsé
geivel, hogy nem szabad tőlük olyanforma dolgozatokat követelni, a 
minőket magyar nyelven, a magyar irodalom köréből készítenek. Az 
átvett olvasmányoknak kivonatos vagy szabadabb reproductiója lesz a 
legalkalmasabb tárgy írásbeli dolgozatokra. E mellett a V. és VI. 
osztályban feladhatunk magyarból németre való fordítást is, az olvas
mányokhoz fűződő retroversiók alakjában.

Itt meg kell emlékeznem a helyesírás kérdéséről is. Német nyelvi 
tankönyveinkben helyesírás dolgában még mindig nagy a zűrzavar. Pedig 
az Utasítások hangsúlyozzák, hogy „az iskolában fődolog, hogy egy 
helyesírási módszer következetesen és szigorúan alkalmaztassák; gyakor
lati szempontból legegyszerűbb, ha az osztrák kormány intézkedését 
fogadjuk el“. (Reálisk. Üt. 45. 1.). A helyesírás rendszeres tárgyalása még 
a IV. osztály tananyagához tartozik, mint a rendszeres grammatika 
kiegészítő része, de szükséges, hogy a helyesírási szabályok a felsőbb 
osztályokban is folytonosan ismételtessenek, hogy így az ifjúság a 
helyesírásban teljes biztosságot nyerjen. Nélkülözhetetlen segédeszköz 
vbben az a kis szürke füzetke, melynek czíme Regein und Wörter- 
verzeichniss für die deutsche Rechtschreibung (Wien, к. к. Schul-

19*
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bücher-Verlag, ára 10 kr.) s melynek egy tanulónk kezéből sem szabad 
hiányoznia. így aztán elejét vehetjük annak, hogy ifjaink a német 
helyesírás útvesztőjében eltévedjenek.

Nehezebb egy másik bajon segíteni, mely az írásbeli gyakorlatok
nál gyakran felötlik. Tanulóinknak a német phraseologiában való járat
lanságát értem, mely még a leglelkiismeretesebb vezetés mellett sem 
ritka. Ebben főként szótárirodalmunk a hibás. Míg a német tanuló- 
ifjúságnak a legkitűnőbb franezia és angol iskolai szótárak állanak 
rendelkezésére, melyekből az illető nyelv phraseologiájára nézve is bő 
tanulságot szerezhet, addig a magyar tanuló hasztalan néz szét iskolai 
ezélokra készült, meghízható szótár után. Csak egy szótárunk van, mely 
nagyjából az iskola igényeit tartja szem előtt, a Csemez—Németh-féle, 
de ez hemzseg a hibáktól s a phraseologiára nincs tekintettel Ballagi 
zsebszótárai elavultak, „kézi“ és „nagy“ szótárai pedig felölelik ugyan 
a német phraseologiának legalább főbb jelenségeit, de sokkal drágábbak, 
semhogy a tanulók megszerezhetnék. A Farkas-féle szótár egyszerű 
kivonata Ballagi szótárainak; a Füredi Ignáczé elég önállósággal s 
gonddal készült, de nem tanulóknak való; a Könnye Nándoré elhamar
kodott s megbízhatatlan munka. Olyan szótár, mely a német nyelvnek 
nyelvtanból meg nem tanulható nehézségeiről, a különböző szővonzatok- 
ról, a szavak grammatikai alakjairól s jelentésbeli árnyalatairól stb. 
rövid, de biztos útbaigazítást adna, irodalmunkban nincsen. E hiányt a 
tanár csak kis részben pótolhatja azzal, hogy — az Utasítások értelmé
ben — az Y. osztálytól kezdve szorgalommal gyűjti az eltérő kifejezé
seket, fordulatokat és szórendi sajátságokat.

A phraseologia gyakorlására igen alkalmas a magyarból németre 
való fordítás, melyet a felső osztályokban eleinte retroversió alakjában, 
később önálló szövegeken gyakorolhatunk Ez a legjobb eszköz a gram
matikai ismeretek ébrentartására és tudatosabbá tételére is. „Czélszerű 
különben, mondják az Utasítások, ha a tanár a felsőbb osztályokban a 
folytonos mellékes nyelvtani magyarázatokon felül, legalább kétheten- 
kint egy órát kizárólag grammatikai fejtegetésekre szentel. Ez órák 
anyagát természetesen a növendékek ismereteinek alkalmilag, az olvas
mányok magyarázatánál, az írásbeli gyakorlatok kijavításánál és a 
beszédgyakorlatok közben mutatkozó hézagai szolgáltatják Feltehető, 
hogy negyedfél év lefolyása alatt (az V. osztálytól a VIII. o. második 
harmadáig) ily módon a grammatika legfontosabb részei mind behatóbb 
tárgyalásban és összefoglaló ismétlésben fognak részesülni, úgy hogy a 
német nyelvtan összefoglaló rendszeres tárgyalása, melyet a tanterv a 
VIII. osztályban tananyagként említ, valóban csak összefoglalás lesz, 
mely sem sok időt, sem az ifjúság részéről nagy munkát nem követel.“ 
Itt az a kérdés merülhet fel, hogy a grammatikának ez az összefogla
lása magyarul vagy németül történjék-e? Az Utasítások csak annyit 
mondanak, hogy a „kézi könyvül (a VIII. osztályban) ajánlatos német 
nyelven írt, de rövid, csak a legszükségesebb anyagra szorítkozó gram
matikát használni“. Ebből az következik, hogy a grammatikai végső 
összefoglalás németül történjék. Ha a tanulók a német nyelvet bírják, 
úgy ez nem is fog nehézséggel járni s az érettségi vizsgálaton is 
meg lehet tőlük kívánni, hogy a német nyelvtanból németül feleljenek. 
Nálunk azonban ez csak amolyan „fenn az ernyő, nincsen kas“ volna. 
Helyesen mondja a direct nyelvtanítás egy buzgó ismertetője:* „Örül
hetünk, ha tanítványaink magyarul el tudják mondani a nyelvtant és 
különben ennek idegen nyelven való megtanulásának semminemű prak
tikus haszna nincs“.

* Dr. Kálmán  Miksa, Az idegen nyelvek tanításának reformja, a 
pécsi áll. főreálisk. Értesítője 1892—93. 32. 1.
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Ezzel befejezhetem észrevételeimet a német nyelv tanításáról. Jól 
tudom, hogy előadott javaslataim egyben-másban eltérnek az országos 
tantervtől és Utasításoktól. De a német nyelvi oktatás eredménytelen
ségéről oly általános a panasz, hogy a hibát nem lehet egyszerűen a 
tanárokban keresni. Megengedem, talán elkelt ezeknél is az 1888 évi 
decz. 7-én megjelent ministeri rendeletnek azon figyelmeztetése, hogy a 
német nyelv tanárai járjanak el egész odaadással és engesztelhetetlen 
szigorúsággal tanításukban. De hibás másfelől a tanterv is, mert nagyon 
megköti a tanár kezét, és az elvégzendő anyag kiszabásában nincs tekin
tettel a különböző vidékek tanulóinak különböző nyelvismereteire. Bizo
nyára több és nehezebb anyagot bírnak meg az oly tanulók, kik 
német nyelvi ismeretekkel jönnek az iskolába, mint az olyanok, kik az 
iskolán kívül sohasem hallottak német szót. A pozsonyi vagy lőcsei 
középiskolákban talán lehet az V. osztályú tanulókkal schilleri drámát 
(„egész terjedelemében“) haszonnal olvasni, nálunk, meggyőződésem 
szerint, képtelenség. Német tanításunk érdekében óhajtandó, hogy a 
közel jövőben megejtendő tanterv-revisio segítsen e bajon.

(Székesfehérvár.) W olff Béla.

I S M E R T E T É S E K .

Ifjúsági játékok, középiskolák számára, A vallás- és közoktatásügyi 
magy. kir. ministerium megbízásából írta dr. Ottó József, tanár. A 
munka polgári és kereskedelmi iskolák, nemkülönben tornaegyletek 
számára, valamint magánhasználatra is alkalmas. Budapest, Lanipel 
Róbert kiadása, Ara 1 frt 60 kr. 160 lap.

A tornajátékokat már az 1884. évi 15.446. és az 1886. évi 11.891. 
sz. a. kelt ministeri rendeletek; továbbá az 1887. évi 8619. sz. a. kiadott 
s a gymnasiumi tanítás tervéhez csatolt Utasítások bevezették a közép
iskolákba; ezen életbevágó eszme megvalósítása czéljából volt már két 
játéktanfolyam is, hogy ezek hallgatói, mint az apostolok, szétszórva 
hirdessék és juttassák diadalra az eszmét: mégis a fenti mű meg
jelenéséig e czélra írott alkalmas, valóban megfelelő magyar segéd
könyvünk még nem volt. Örömmel üdvözöljük tehát dr. Ottó József 
„Ifjúsági játékok“ czímű művét mint olyant, mely gyakorlati alapon 
készült s a melyben csakis iskolai használatra alkalmas, egyes csoportok, 
illetőleg egész osztályok által játszható játékok vannak kiszemelve.

„A játékok felosztása“ czímű fejezet a közölt játékokat a kitartás, 
az ügyesség és a helyes kivitelre való tekintettel fokozatosan három  
csoportba osztja  s ez által szerző, mint a megtartott játéktanfolyamok 
gyakorlati részének előadója s mint valóban a gyakorlatnak embere, 
nemcsak a kezdő tornatanítóknak, hanem mindazoknak igen hasznos 
útmutatást ad, kik még játéktanfolyamban részt nem vettek Az első 
csoport az I. és II. osztály számára való; a második csoport megfelel a
III., IV., V. s a harmadik csoport a VI., VII. és VIII. osztályba járó 
ifjaknak.

A  já té k  szervezésére és módszerére nézve  tökéletesen egyet
értek a szerzővel abban, hogy nemcsak az ügyesebbekből kiválogatott 
játékvezetőkre, hanem arra is szükségünk van, hogy a játék ne csak a 
szaktanár vezetésére legyen bízva, hanem vegye azt pártfogásába a 
tanári testület is; mert, ha látja az ifjúság, hogy tanárai érdeklődnek 
az ügy iránt, úgy kétszeres buzgalommal lát hozzá. Továbbá, hogy 
kerülni kell a játékról-játékra való felületes ugrándozást, és inkább arra
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kell törekedni, hogy aránylag kevés játékot öleljünk fel programmunkba; 
de ezekben azután törekedjünk tökéletességet elérni, mert minél jára- 
tosabbak a tanulók bizonyos játékban, annál szívesebben s annál nagyobb 
kedvvel játszszák azt. A játékok lefolyásában azután főelvül tűzzük 
ki azt, hogy a já té k  alapszabályait okvetetlenül be kell tartani, azokon 
változtatni semmi szín alatt sem szabad.

A játékkönyv 20 futójátékot, 36 labdajátékot és pedig kis labdá
val 17, középnagyságú labdával 7, üres nagy labdával 5, tömött nagy 
labdával 7 játékot, 12 hadakozási játékot és 16 tréfás játékot meg verse
nyeket, szóval 84 részletesen leírt különféle iskolai játékot tartalmaz. Ha 
azonban tekintetbe veszszük, bogy igen sok játéknál kétféle játszási 
mód, sőt némelyiknél három is van közölve, úgy bátran 160 oly ifjú
sági játékról szólhatunk, melyek egytől-egyig középiskolába illő, ki
próbált, gyakorlati értékkel bírnak. Épen ezért, ha nem is egészen 
értelmetlen, de mindenesetre fölösleges szerzőnek a czímlapra helyezett 
azon ajánlása, hogy műve „magánhasználatra is alkalmas“. A magán- 
használatot kizárja a munka rendeltetése.

Az egyes játékok főbb mozzanatai a könnyebb megérthetőség 
kedvéért 35 sikerült fényképben vannak bemutatva. E fényképek leg
nagyobb részét Collaud Ferencz tornatanító gyakorlott keze készítette. 
A fényképekből igen jók: az 1., 2., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 15., 20.. 22., 
24—28., 31—33., 35. Már nem épen annyira sikerültek: a 3-ik, fehér
fekete, hol ugyanis a tanulók igen sűrűn állanak; az 5-ik, tolvajűző, 
hol az űző igen közel áll a tolvajhoz: a 9-ik, hosszú méta, itt az ütő 
nem elég jól tartja a botot; a 12-ik, lavvn-tennis, melyet az előre rajzolt 
mezőkre való felosztás nélkül (74. 1.) nem is lehetne megérteni; külön
ben elismerem, hogy úgy ezt, mint a kriket-et nehéz volt, de kár is 
volt fényképezni A 29-ik is ide tartozik, mert ily változatosan nem álla
nak fel a kötélhuzók; a 30-ikban megint igen sokan vannak, holott a 
rendelkezésükre álló tér kicsiny. A 34-ik kép, mint fénykép sikerült, de 
sokan vannak a játszók; ugyanis a hosszú bakot ugrók száma, mint 
megolvastam, 13-at tesz, már pedig e játékot 26 tanuló sikerrel nem 
játszhatja s a szerző maga is csak 8—16-ra teszi a játszók számát.

A fényképen kívül van még számos felvilágosító rajz, pl. a táboros, 
a kötekedő, a csalogató a nagy kótya stb. leírása mellett, melyek a 
játékok felfogását és beosztását megkönnyítik s a könyv becsét emelik.

Előnyére válik e játékönyvnek, hogy a szerzője minden játéknál 
Közli az egyes játékoknak megfelelő játékszabályokat, a játszók számát 
s a játékra szükséges tér mekkoraságát és beosztását; hogy ffgyelmeztet 
a já té k  lényegére s  a gyakorlati fogásokra. Pl. a kotló és kánya  
leírásában mindjárt rámutat szerző, hogy a kánya gyors és ügyes moz
dulatokkal, ide-oda irányított ugrásaival s esetleg körbefutással ipar
kodik a sor oldalát megközelíteni és valakit a sorban állók közül meg
ragadni. Csakhogy a kánya nem ju t olyan könnyen prédához, mert a 
kotló oldalt kinyújtott karokkal és ellenfelénél nem kisebb ügyességgel 
utánozza a kánya minden mozdulatát, igyekszik vele mindig szemközt 
maradni s így tervét, hogy fiai közül valamelyiket elrabolja, meghiú
sítani. Vagy vegyünk elő egy labdajátékot, pl. a labdacsatát. Itt a 
szerző mindjárt felemlíti e játék praktikumát, mely abban áll. hogy 
miután itt 40-50  főből álló tömegek legalább is ugyanannyi labdával 
egymás ellen dobálnak, világos, hogy nem egyeseket kell itt mindig 
czélba venni, hanem minden nagyobb találgatás nélkül magára a 
tömegre kell dobálni; a fődolog az, hogy sehol se heverjen labda a 
földön, hanem leesése után azonnal kapja föl a játszó, vagy iparkodjék 
azt esetleg a levegőből is kifogni s rögtön az ellenfélre visszadobni. 
Ha így folyik a játék, úgy az összes játszó állandó mozgásban van s 
a harcz „elég“ vezényszóra bármelyik pillanatban befejezhető.
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Azt mondhatná valaki, hogy ez nem is érdem, mert e gyakorlati 
fogások megvannak már a szerző által használt kútfőkben is. Tény, 
hogy megvannak, csakhogy tessék azon kútfőkből annyit és azt kimerí
teni, mint a mennyire s mint a mire épen szükség van, hogy a mű 
nehogy fölöslegest tartalmazzon. Nem resteltem a fáradságot, elővettem 
Eitnert, Zettlert, Kreunzot, a nehezebb stílusban író Lion—Wortmannt 
és Liert, felnyitottam a kis Kohlrausch —Martent is és mindenütt öröm
mel győződtem meg, hogy Ottó nem szolgai módon fordít, hanem való
ban derekasan dolgozik, rövidít ott, a hol szükséges és megint bő 
tapasztalataival egészít ki ott, a hol még a kútfő is hiányos.

A stílusa egyszerű, világos könnyen érthető.
A beosztást illetőleg a bevezető fejezetek megtartása után előbb 

a futójátékokai, azután a hadakozási és tréfás játékokat meg versenyeket 
adnám; csak ezek után következnének a labdajátékok a különböző 
labdanemek szerint s végül közölném a játékok felosztását.

Ezen derék munkát egyébaránt, melyet a vallás- és közoktatás- 
ügyi magy. kir. ministerium 1896. évi 53.236. sz. a a gymnasiumi és 
reáliskolai könyvtárakba való beszerzésre már is ajánlott, magam is, 
ki a folytonos gyakorlat embere vagyok, a legmelegebben ajánlhatom 
minden szaktársamnak.

(Lőcse.) H adik Richard.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A VÁLASZTMÁNY ÜLÉSEI.
Az igazgatóság ülése 1896. deczember 19-én.

Mikor a tanárság anyagi helyzete ügyében eljáró küldöttség első 
két tisztelgését, W lassics Gyula cultusminister úr és Tisza  Kálmán 
pénzügyi bizottsági elnök úr ő nagyméltóságánál decz. 17-én elvégezte, 
a küldöttség tagjai közt azonnal fölmerült a fontos kérdés, hogy a többi 
tervbe vett tisztelgéseket különösen a minister úr nyilatkozatai után 
czélszerü és ildomos-e most nyomban folytatni, vagy arra az időre kell 
inkább halasztani, melyet maga a minister úr mint legalkalmasabbat 
javasolt a küldöttségnek. A véletlen úgy akarta, hogy a küldöttség nem 
volt még a többi tisztelgésekre közvetlenül engageálva ; így gr. Csáky 
Albin volt cultusminister úrnál, mint a közoktatásügyi bizottság elnö
kénél nem volt alkalma a főtitkárnak audientiát kérni a küldöttség szá
mára, mert ő excellentiája ama napokban távol volt a fővárostól; nem 
lévén tehát a küldöttség több helyen bejelentve, a tisztelgések abban- 
hagyása könnyebb volt. A döntő ok azonban a küldöttség elhatározásában 
nem ez volt; egyéb, fontosabb okokat kellett mérlegelni, s abban történt 
a megállapodás, hogy az igazgatóság harmadnapra üljön össze és addig 
megfontolván a helyzetet, határozzon a további teendőkre nézve.

Az igazgatóság decz. 19. d. u. 4 órakor ült össze. Jelen voltak az 
összes helybeli tagok, Molnár István kivételével, ki a küldöttségekben 
megjelent, de az igazgatósági ülés időpontjáról tévesen értesült. Rombauer 
Emil alelnök, kit a főtitkár még az audientia napján levélileg tüzetesen 
informált a helyzetről, táviratilag nyilvánította véleményét. — Az ülést 
megnyitván Beöthy elnök, összegezte a történteket. A minister úr előtt 
előadtuk sérelmeinket s átnyújtottuk a régi memorandumot egy új fel- 
terjesztéssel együtt. Szerencsések voltunk ő excellentiájától olyan feleletet 
nyerni, mely megnyugtathat és biztathat. Azt alig remélhettük a budget- 
tárgyalás mostani előrehaladott stádiumában, hogy 1897-re lényeges
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javulást eszközölhessünk k i; viszont 1898-ra a leghatározottabb remény
nyel és Ígérettel bocsátott el bennünket ő nagyméltósága. Tette e nyi
latkozatot a minister úr azután, miután a pénzügy minister úrral értekezett; 
erre a minister úr ismételve is hivatkozott, a mit, a minister úr nyilvános 
válaszában úgy kell tekintenünk, hogy e nyilatkozat a pénzügyminister 
úr nevében is történt A minister úr kifejezte azt a nézetét, hogy nem 
reméli, hogy az 1897-iki budgeten már most akár a bizottságokban, 
akár a ház nyílt ülésén rést lehessen törni, ezt azóta a pénzügyi bizott
ságnak másnap tartott tárgyalása igazolta is; ezzel jóformán mint adott 
ténynyel kell számolnunk. Viszont azonban 1898-ra Ígéretet tett s maga 
biztatott bennünket, hogy május-júniusban a következő évi költség- 
vetés előkészítésének idején lépjünk fel az illető fórumoknál kérelmünkkel. 
Az a kérdés már most, hogy a küldöttség most nyomban folytassa-e 
megkezdett actióját, vagy megfogadva a minister úr tanácsát, bevárjuk 
a kedvezőbb alkalmat. Kétszer, ily rövid idő alatt, testületileg eljárni s 
az actiót megismételni nem ajánlatos, mert a mostani föllépésnek előre
láthatólag nem lenne meg a kívánt eredménye, ellenben koczkáztatnók 
a második eljárás hatását.

Erre Rajner Perencz emelt szót. Szükségesnek látja, úgymond, 
hogy e pillanatban, mikor a tanárság föllépése oly erkölcsi sikerrel járt, 
az igazgatóságban megemlékezés történjék a siker főtényezőjéről, az 
egyesület elnökéről, a ki fáradságát, idejét nem kiméivé, élén áll moz
galmunknak, eljár benne s tekintélyével súlyt kölcsönöz, ékesszólásával 
sikert szerez az egyesület föllépésének. Meg van győződve, hogy az 
egyesület vezetésére oly alkalmas férfiú nincs, mint mostani elnökünk, 
kinek személyiségéből az egyesületre annyi dísz és siker háramlik. 
E felszólalás az egész igazgatóságnál egyhangú helyesléssel fogadtatott. 
Az elnök pedig kijelentette, hogy a mit tett, azt szíve szerint és meg
győződésből tette, s ezentúl is meg fogja tenni a közügy érdekéből, de 
azon szoros baráti kapcsolatnál fogva is, mely őt az egyesület tagjaihoz 
fűzi. Szerencse, hogy agitatiónk oly időben indult meg, a mikor tovább 
várni periculum in inora lett volna, s másrészt az ellentétes befolyásoknak 
nem volt idejök érvényesülni. Most már visszacsinálni a dolgot, az adott 
nyilatkozatok után, az egyesület ellenében nehéz lesz. Örvendetes, hogy 
a minister úr a helyes és igazságos szónak megnyitotta fülét és meg
hallgatta a bajokat. Az is örvendetes, hogy Tisza  Kálmán a pénzügyi 
bizottság legközelebbi ülésén azonnal szóba hozta a dolgot, államférfiúi 
szavának súlyával szentesítvén ügyünk fontosságát, s az ő felszólalására 
történt nyilatkozatok zálogai a jövő sikernek.

Az igazgatóság minden tagja egyetértett abban, hogy az actiót 
folytatni fogja, de nem e perczben, hanem mihelyt a kellő időpont el
érkezik, törekedni fog parlamenti felszólalást kieszközölni ügyünk mel
lett most is, a mennyiben az ily felszólalás a minister úr álláspontját 
és irántunk kedvező törekvéseit a jövőre nézve támogatná.

Új tagok: dr. Bokor József egyetemi fnagántanár (aj. Négyesy 
László), Kovács Viktor benczés főgymn. tanár Zala-Apáti (aj. Rajner 
Perencz), Peskó  Ödön eperjesi tanár (aj. az eperjesi kör).

Az igazgatóság dr. Cherven Flóris választm. taghoz czímz. fő
igazgatóvá kinevezése és Gresits Miksához 25 éves jubilaeuma alkalmá
ból üdvözlő iratot intéz.

Az eperjesi kör jelenti, hogy a körnek 15 tagja van s a választ
mányba nem küldhet képviselőt: tagjai névsorát beküldte a kör.

** *
Rövid igazgatósági ülés előzte meg a decz. 29-iki választmányi 

ülést is. Ez alkalommal csak a beérkezett indítványokkal szemben kel
lett állást foglalnia az igazgatóságnak.
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A f. évi első választm ányi ülés decz. 29-én délutánra volt egybe- 
liíva, de a napirendnek felerésze, d. u. 3 órától kezdett és este */a8 táján 
félbeszakított tárgyalás után másnap délelőttre maradt

Az első nap főtárgyai voltak az elnök szép megnyitója után a 
főtitkár jelentései az igazgatóság, továbbá a körök eddigi működéséről, 
a körök indítványai, az anyagi helyzet és a sérelmek. Ezekben a választ
mány egyértelmű megállapodásra jutott, mely egészben véve az igaz
gatóság javaslatait és irányát szentesítette. A tárgyalásokban a vidék
ről jelentékeny számban feljött tagok igen buzgó részt vettek; s a 
hosszas tanácskozás után az ülés tagjainak nagy része a szemközt levő 
Országos Casino egyik külön éttermében rendezett társasvacsorára ment 
át, a hol aztán lelkes felköszöntők hangzottak el; különösen Beöthy 
Zsolt elnököt ünnepelték, kire először Csáka Károly emelte poharát, 
mint az egyesület egyik legrégibb tagja, azt emelvén ki, hogy az egye
sület vezetése soha ily biztos kezekben nem volt. Lelkesen és többen 
éltették R ajner  szerkesztőt is.

Szép felköszöntőt mondott Beöthy is az egyesületi tagok össze
tartására. Szóltak még Rombauer Emil (az új felterjesztés szerzőjét 
éltetve), Balogh Péter (Kármánt éltette) stb. — A másnapi tanácskozás
nak jóformán egyedüli tárgya a tantervrévisio kérdése volt. A 9 órakor 
kezdődött tanácskozás 1 óra felé ért véget. Négyesy László összegezte 
a körök régibb tárgyalásainak főbb szempontjait; utána Balogh Péter 
olvasta fel terjedelmes munkálatát, mely a megvitatás anyagának 
magvául szolgált az ülésen és fog szolgálni a körökben.

E kérdéshez számosán hozzászóltak, de a tárgyalás nem azzal a 
czélzattal folyt, hogy megállapodásokra jusson, főleg ezúttal, hanem 
hogy több szempont megvitatása után a körök elé kerüljön az ügy, s 
a körök és tanártestületek nyilatkozatai után egy újabb választmányi 
ülés fogja az anyagot feldolgozni, Ezenkívül még néhány folyó ügy 
intéztetett'el. A tárgyalásokról gyorsírói jegyzetek készültek; a részletes 
tudósítást más alkalommal közöljük.

Ülés után a választmány húsz tagja az Eötvös-collegium igaz
gatójának szives meghívására az intézetben ebédelt, a hol Beöthy Zsolt 
mondott emelkedett hangálatú hatásos toastot a múltról és jövőről: 
a tanárság öregeiről és a jövendő tanárságról.

Négyesy László, főtitkár.

Az ungvári kör.
Az ungvári kör múlt év decz. hó 8. tartotta első felolvasó ülését. 

Jelen voltak Hódoly László főigazgató elnöklete alatt: Blanár Ödön, 
dr Fibiger Sándor, H araszthy  Gyula, H orostsák  Gyula, Kovalóczy 
Rezső, dr. Laudon  István, Mazuch Ede, M edreczky István, Pogány 
Gyula; Schürger Ferencz, Sirokai Albert, Vajdafy  Géza és W ilcsek 
János tagok.

.' Hódoly elnök az ülést megnyitván, üdvözli a kör tagjait s fel
kéri Medreczky István tagtársat, hogy a mai ülésre bejelentett érteke
zését felolvasni szíveskedjék, mire M edreczky  István „A régi és az új 
középiskola“ czímű értekezését felolvasta.

Előadó utalva á sajtó azon sajátságos eljárására, mely szerint az, 
valahányszor a közoktatás terén valami újításról van szó, mindig bírálja 
a mostani középiskolai nevelés-oktatás eredményeit és pedig — a régi 
iskola előnyére; továbbá a közoktatási tanácsnak a nemzeti tantárgyak
ból elért eredmény elégtelenségére vonatkozó legújabb nyilatkozatára; 
azonfelül ifjainknak a bécsi katonai intézetbe való felvételnél a mathe- 
inatikából tanúsított készületlenségére; végül a classikus nyelvekből mai

20Orsz. Közpiskolai Tanáregyesületi Közlöny XXX.
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nap tapasztalható csekély eredményre: szükségét látja annak, hogy a 
középiskolai nevelés-oktatás ügyével ne csak az intéző körök, hanem 
közvetlen munkásai, a középiskolai tanárok is behatóan foglalkozzanak. 
E czélból főbb vonásokban vázolja azon tényezőket és körülményeket, 
melyek a középiskolai nevelés-oktatásra kedvezően avagy kedvezőtlenül 
befolytak hajdan és befolynak most is. Mellőzve a Ratio Studiorum-ot 
és más felekezeti intézményeket a középiskola történetét az I. Ratio 
educationis-nál veszi fel és vázolja egészen az Entwurf-ig mint régit, 
innen kezdve napjainkig mint újat Előre bocsátva azon nevelés-oktatási 
elveket, melyek egyrészt az I. és II. Ratio, másrészt az Entwurf és a 
következő korszak tanrendszerét jellemzik, a két rendszer főbb vonásait 
a következőkben adja elő:

A régi rendszer első vonása az osztály-; az új rendszeré a szak- 
tanítás, kifejtve mindkettőnek hatását a tanításra, de különösen a 
nevelésre nézve.

Vázolja továbbá a tanterv  tartósságát a régi, folytonos változását 
az új korszakban

K ü lö n b ö z ő n e k  t a l á l j a  a  tantárgyak  é s  e b b ő l  k i f o l y ó l a g  a  heti órák 
s z á m á t  a  k é t  k o r s z a k b a n .

Utal a tanítás időtartamára  naponként régen és most, továbbá 
az órarend és az ülőhely változására is.

Kiemeli a régi tankönyvek  állandóságát és az újaknak folytonos 
változását.

Szerinte a tananyag  is újabban rendkívül terjedelmes a régihez 
képest.

Felemlíti a tanárhiányt hajdan és most és a tanárok különböző
képesítését.

Statistikai adatokkal kimutatja, hogy régebben a tanulók sokkal 
magasabb korban és nagyobb testi fejlettségben léptek a középiskolába, 
és utal a népoktatási törvény és a középiskolába való felvétel visszás
ságára.

Ugyancsak statistikailag kimutatja, hogy a tanulók szám a  régen 
is jelentékeny volt; még inkább, ha tekintetbe veszszük a tanulók maga
sabb korát és a tanhelyiségeknek akkorában szűk voltát.

Vázolja a magaviselet, szorgalom  és előmenetel jutalmazására 
és a fegyelem  fentartására szolgáló módokat és eszközöket hajdan 
és most.

E l ő s o r o l j a  a z  ism eretekkipuhatolására  s z o lg á ló  e l j á r á s o k a t  r é g e n t e  
é s  m a i  n a p .

Felhozza a különbséget a tanulás módja  közt akkor és újabban. 
Kiemeli, hogy a tes ti nevelés, mely régebben csak a játékok- és 
kirándulásokra szorítkozott, mennyit haladt jelenleg.

Szól a fölszerelésekről és tanhelyiségekről; szóba hozza a jelen
legi magas tandíjt.

M e g e m l é k s z i k  a  r é g i  é s  ú j  ügyvitelről é s  s t a t i s t i k a i l a g  b i z o n y í t j a ,  
m e n n y i r e  k e d v e z ő t l e n e b b  m a i  n a p  a  t a n í t á s  eredménye.

Történeti adatokkal igazolja, hogy régebben a tanárok tevékeny
ségét és irodalmi munkásságát még az uralkodó magas elismerésével 
is honorálták.

Mint fontos körülményt említi a szülők kedvezőbb vagyoni hely
zetét régen, a közlekedési viszonyokat hajdan és most, gazdasági viszo
nyaink változását, melyeknél fogva az új középiskola népessége számban 
nagyobb, képességben silányabb.

Végül a régi középiskola legnagyobb hibájának tartja a nemzeti 
irányú nevelés-oktatás mellőzését, és az új kiváló vívmányának ugyan
csak nagyobbmérvű művelését.

Mindezekkel ugyan — mondja záró szavában az előadó — még
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korántsem sorolt fel mindent, mi a középiskola fejlődésére befolyással 
volt, de azt tartja, hogy ezek közt is akad elég fontos tárgy, melyeket 
a kör kimerítő előadás tételéül kitűzhetne.

Az érdeklődéssel kisért értekezés felolvasása után hosszabb eszme
csere indult meg.

Elsőnek dr. Fibiger Sándor körtag szólalt fel. Úgy tűnt fel neki, 
mintha a felolvasó szerint nálunk a középiskola története a Mária 
Terézia által kibocsátott Ratióval kezdődnék, holott köztudomású tény, 
hogy már jóval régebben is volt nálunk virágzó középiskolai élet. 
Óhajtja azért, hogy a felolvasó legalább egy mondattal jelezze, hogy a 
kérdést tisztán a Ratio megjelenése óta tárgyalja. E felszólalást a kör 
is magáévá tette.

Schürger Ferencz szerint az értekezés szépen, ügyesen van fel
dolgozva. Midőn azonban ezt általánosságban elismeri, nem hallgathatja 
el az értekezés hiányait sem. A felolvasás első hibájának azt tartja, 
hogy a felolvasó fejtegetésében csakis a középiskola életének vázolására, 
a főbb vonások kiemelésére szorítkozik. Ezt különben nagyrészt a fel
dolgozott tárgy nagy terjedelme okozza Egy másik hiánya a felolvasás
nak, hogy a két iskolarendszert összehasonlítva, az előadó semmi kritikai 
véleményt sem mond egyik rendszer mellett sem. Önálló véleményt 
csak egy helyen hallott a felolvasótól, a régi osztályrendszer említésé
nél, a hol azt állítja, hogy e rendszernek az a hatása volt, hogy az 
egész osztály a vezető tanár szellemi képe szerint idomult. A felolvasó 
e felfogását nem hagyhatja megjegyzés nélkül. О a maga részéről min
den tekintetben előnyösebbnek tartja a szakrendszert. Tanulmányi tekin
tetben a tudományok mai óriási haladása, a tananyag nagy terjedelme 
mellett a régi osztályrendszer ma egyszerűen lehetetlen A jellemképzés 
szempontjából is üdvösebb, ha a tanuló több tanár erkölcsi hatása alatt 
áll, jelleme nem válik egyoldalúvá, ha több tanár váltakozó szellemi 
képe áll előtte. Végül kijelenti, hogy a felolvasónak értekezése czíme 
szerint a két iskolarendszer kritikai történetét kellett volna adnia; ilyen 
alakban a felolvasás nem felel meg czímének. Azért ajánlja, hogy a 
felolvasó értekezésének ezímét más megfelelőbbel cserélje fel.

Kovalóczy  Rezső nem érti mi volt tulajdonképen a felolvasónak 
czélja mai értekezésével^ Nem tudja, vájjon a régi vagy az új iskola 
mellett foglal-e állást. Úgy tűnik fel neki, mintha az előadó a régi 
iskolát dicsérni akarná a maival szemben; így például dicsérőleg említi 
meg, hogy a régi iskola tankönyvei rövidek, tartalmasak és állandók 
voltak. Ezzel szemben ki kell jelentenie, hogy mai tankönyveink leg- 
nagyobb része minden tekintetben jobb a régieknél. 0  is az értekezés 
legfőbb hibájának az egyéni vélemény hiányát tartja s ebben az előtte 
szólóval teljesen egyetért.

W ilcsek János szerint az értekezésben ne keressük a felolvasó 
egyéni véleményét. О csupán a két iskolarendszer vázlatos bemutatását 
tűzte ki czéljául. Továbbá ne törjünk hirtelen pálczát a régi gymnasium 
fölött, melynek bizony nem egy jó oldala volt. Hogy többet ne említsen, 
felhozza azon körülményt, hogy a régi gymnasiumban a tanulók nem 
vesztették el oly hamar a tanuláshoz való kedvüket, mint a mai közép
iskola tanulói; élénkebben élt nálok a tudományos önképzés gondolata, 
mint a mai nemzedéknél.

Mazuch Ede felszólalásában először is azt kifogásolja, hogy a 
felolvasó a magyar középiskola fejlődését az első Ratio educationis-tól 
a Thun-féle Entwurf kibocsátásáig, mint minden tekintetben egységes 
korszakot ismerteti. Ha lényegileg talán az is, mégis történtek időköz
ben úgy a középiskola szervezetében, tárgyainak beosztásában és keze
lésében, valamint a fegyelmi állapot terén újítások, melyek az első 
Ratiót módosították. II. József alatt, továbbá 1790/91-ben, 1806-ban a

20*
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második Ratio kibocsátásakor változásokon megy keresztül középiskoláink 
szervezete, de később is történnek kisebb-nagyobb újítások, melyekről 
főbb vonásokban számot kellett volna adni az értekezésben. Azt állítja 
a felolvasó, hogy a régi iskolában tandíjat nem fizettek, holott II. József 
az ösztöndíj-alap növelésére behozta a rendszeres tandíjat, mely intéz
kedése egész haláláig érvényben volt Az értekezés második része még 
az elsőnél is nagyobb mértékben- csakis a történelmi adatok időrendi 
felsorolására szorítkozik, itt még kevesebb a kritikai tárgyalás. Nézete 
szerint helyes lett volna, ha a szerző értekezésének befejezésében össze
hasonlító összefoglalást adott'volna a két rendszerről.

Ezzel az, eszmecsere véget érvén ,.a felolvasó sorban reflectált 
a hallott megjegyzésekre Válaszában különösen azt emelte ki, hogy 
előadásával nem az volt a czélja, hogy a régi és az új középiskola 
rendszeres kritikai történetét' adja, csupán néhány jellemző vonás ki
emelésére szorítkozott Azért sziv.esen fölemlíti a Ratio educationis előtti 
iskolarendszereket és nincs kifogása az ellen, hogy értekezésének eredeti 
czímét más alkalmasabbak cserélje fel. A felszólalók azon megjegyzésére 
nézve, hogy a régi középiskola mellett foglal állást, válaszolja, hogy ő 
az osztályrendszert tisztán a nevelés szempontjából tartja jobbnak a 
szakrendszernél. A tandíjra nézve megjegyzi, hogy igenis fizettek régeb
ben is tandíjat, de azt ösztöndíjakra, jutalmakra fordították. A részle
tesebb átalakulásokra azért nem terjeszkedett ki, mert ezek az értekezés 
keretén kívül esnek. Az újabb tankönyvekre nézve nem mondja, hogy 
rosszabbak mint a régiek, de terjedelmük a nagy részletezés, megjegy
zések és kivételek miatt akkora, hogy e miatt a tankönyv czélját sok
szor veszélyeztetik.

Miután az elnök a felolvasónak tanulságos előadásáért köszönetét 
mondott, .az indítványokra került a sor

Schürger Ferencz azon okból, mivel az új alapszabályok- az 
egyesületi élet súlypontját a vidéki körökre helyezik, indítványozza, 
hogy Beregszász, Munkács és S.-Ujhely tanártestületeit újból körünkhöz 
való. csatlakozásra szólítsuk fel. A kör az indítványt egyhangúlag el
fogadta. ,

Mazuch Ede a tervszerű munkásság biztosítása végett indítvá
nyozza, hogy a legközelebbi ülésen rendszeres munkaprogrammot álla
pítson meg a köp e tanévre; továbbá tétessék kötelességévé a titkárnak, 
hogy úgy a közppnt, mint a vidéki körök munkásságát, a felfnerült 
javaslatokat és indítványokat figyelemmel kisérje s azokról a körnek 
jelentést tegyen. A kör az indítvány mindkét pontját egyhangúlag el-; 
f o g a d t a .  '  <

Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést berekesztette.
Mazuch Ede, helyettes jegyző. (

г - ( ■ , 1
' \  i . ú .

A fiumei kör.
(Tanárok anyagi helyzete. — Tantervrevisio)

A fiumei kör f. hó 16-dikán tartotta meg ez iskolaévben második 
rendes gyűlését. Jelen voltak Fest Aladár elnökön kívül: Angheben 
Albin, dr. Csepreghy Kálmán, Incze  Béni, H ausner Ignácz, Körösi 
Sándor, Kubicsek Albert, M atisz János, dr. Negovetich Arthur, 
dr. Sándorffy Nándor tagok.

A napirend előtt Fest Aladár elnök bemutatja dr. Kardos Albert- 
nek a debreczeni kör titkárának megkeresését, melyben a fiumei kör 
felszólíttatik, hogy a debreczeni körnek az ezidei költségvetésre és a 
tanári fizetésekre vonatkozó átiratát tűzze napirendre.
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Ennek alapján a napirend első pontja gyanánt az említett debre- 
czeni átirat vétetik tárgyalás alá.

Elsőnek ez ügyben H ausner Ignácz szólal fel. Véleménye szerint 
a tanári fizetések tekintetében megindult mozgalomnak kiindulási pontja 
helytelen, a mennyiben az egész actióban csak az ezidei költségvetésről 
van szó * Ez szóló szerint igen szerény cél; véleménye az, hogy a 
fiumei körnek mozgalmat kellene indítania oly czélból, hogy az 1893. évi
IV. törvényczikk revisio alá vétessék oly értelemben, hogy a tanárok 
vétessenek ki a számukra kijelölt rangosztályokból; biztosíttassanak 
számukra kedvezőbb előléptetési viszonyok, emeltessék az ötödéves 
pótlék 200 írtra. Indítványozza tovább, hogy az ország tanársága kép
viselői útján forduljon a törvényhozás elé érdekeinek felkarolása czéljából.

Fest A ladár elnök külön mozgalom megindításában az ügy 
szétforgácsolását látja, figyelmeztet arra, hogy a Hausner által meg
jelölt kívánalmak lényegileg bennfoglaltatnak Веке Manó fővárosi tanár
nak ez ügyben kidolgozott memorandumában, ha tehát a kör Hausner 
nézeteit elfogadja, legjobban teszi, ha a memorandumhoz csatlakozik.

Incze  Béni tanár szintén a közvetlen kapcsolatot óhajtja fentar- 
tani a megindított mozgalommal, de azon óhaját fejezi ki, hogy a moz
galom vegye tekintetbe a helyettes tanárok tarthatatlan sorsát is, a 
kikről egyáltalában nem gondoskodtak még s kiknek kedvezőtlen 
helyzete semmiféle más állami tisztviselőével össze nem hasonlítható.

Ezek alapján a kör a következőket határozza:
1. A fiumei kör általában véve magáévá teszi Веке Manó fővárosi 

tanár memorandumát.
2. Az országos középiskolai tanáregyesület választmányához fordul, 

miszerint az hasson oda, hogy a 93-diki fizetési törvényben megállapított 
rangsorokból a tanárok vétessenek ki, és hogy számukra külön intéz
kedések tétessenek.

3. Helyesli a debreczeni kör határozatainak 2. pontját, mely szerint 
az egyes képviselők kéressenek föl, hogy a tanárság érdekeit a törvény- 
hozás előtt pártfogolják.

A napirend második pontját a közoktatási tanácsnak a vallás- és 
közokt. ministerhez intézett és a középiskolai tanterv revisióját czélzó 
fölterjesztése képezi.

közoktatási tanácsnak hat pontban foglalt megállapodásai közül 
a kör az első hármat, t. i. azokat, melyek utasításaink és tanterveink 
elvi alapját, tankönyveink revisióját és a túlterhelést illetik, egyhangú
lag magáévá teszi.

A negyedik pontra nézve, a mely szerint a tanárképzésnél a 
jelölteknek tudományos gyakorlottságára, azoknak didaktikai és paeda- 
gogiai kiképzésére nagyobb súly volna helyezendő, a kör azon véle
ményen van, hogy az eredménytelenség egyik oka a sok tekintetben 
rendszertelen egyetemi oktatásban is rejlik, mint a mely a tanárképzés 
és tanári vizsgálat követelményeit nem veszi eléggé tekintetbe.

Az oktatásnál érvényesülő nem zeti jelleg  megóvására és annak 
fokozására nézve (5. pont) a kör szintén egyetért a közoktatási tanács 
fölterjesztésével. Lehetségesnek tartja e czél elérését az egyetemes és 
hazai történelemnek organikus egybeszövése és az egyetemes történetnek 
hazánkra nézve kevésbbé fontos részleteinek megrövidítése által. Óhajtja, 
hogy a nemzeti jelleg érvényesítése czéljából helyeztessék nagyobb súly 
:i magyar földrajzi tanításra olyképen, hogy Magyarország földrajzá
nak tanítása p. o. az I. osztályban terjesztessék ki az egész tanévre, 
különösen a nemzetiségi vidékeken elhelyezett középiskoláknál.

* Ez tévedés! Szerk.
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A hatodik pontra nézve, mely az 1890: XXX. t.-cz. revisióját illeti, 
a kör véleménye szerint a görögpótló tanfolyam vívmánynak tekinthető 
különösen nemzetiség vidékeken, a hol — minthogy magyarul tanulják 
— hathatós eszkösznek bizonyult a magyarban való haladás fokozására.

A mi a rajzi részt illeti, a kör nézete az, hogy a mértani elemek 
tanításának nagyobb fontosságot lehetne biztosítani, ha az Y. és VI. 
osztályban az ékítrnényes rajz mellet a távla ttan  tüzetesebben tárgyal
tatnék.

Ezen általános észrevételek mellett a kör azt határozza, hogy 
egyes tagjai legközelebb önálló, szakszerű értekezésekben fogják majd 
kifejteni, hogy milyen irányban volna kívánatos az említett revisio 
keresztülvitele.

Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Kubicsek Albert, a kör jegyzője.

A máramaros-szigeti kör.
A máramaros-szigeti kör múlt évi deczember 17-dikén tartotta 

rendes havi ülését M arikovszky  Menyhért elnöklete alatt; a tagok igen 
élénk részvétele mellett. A gyűlésen a következő nevezetesebb ügyek 
tárgyaltattak és intézteitek, el.

1. D raskóczy  Gábor pénztárnok jelentette, hogy a decz. 12-én 
tartott felolvasó estély nemcsak feltűnő szellemi sikert aratott, de anya
gilag is szép eredményt ért el, a mennyiben a bevétel, a nagyon cse
kélyre szabott belépti díjak mellett is, 45 írt 50 krra rúgott. Szent-Imrey 
Tamás felolvasását „A nevetésről“ élénk tetszéssel fogadta és mindvégig 
nagy érdeklődéssel hallgatta a közönség. Elnök ezzel kapcsolatban 
indítványozta, hogy Péterfy  Imréné úrnőnek, ki művészi énekével, Páll 
Manóné úrnőnek, ki szavalatával, továbbá a m.-szigeti dalkörnek, mely 
praecis előadásával emelte az est sikerét, jegyzőkönyvileg fejezze ki a 
kör hálás köszönetét, a mi egyhangúlag elfogadtatott. Azt is elhatározta 
a kör, hogy a következő felolvasó estély rendezését, melyen Tanfí Iván 
fog természettani mutatványokkal kapcsolatos előadást tartani, a köze
ledő farsangi mulatságokra való tekintettel, 1897. márczius havára 
halasztja.

2. Elnök előterjesztette az eperjesi kör átiratát, melyben az az 
indítvány foglaltatik, hogy az államsegélyes felekezeti főgymnasiumokban 
tanító tanároknak máshol töltött éveik is számíttassanak be az ötödéves 
pótlékok rendezésénél s hogy a közoktatási kormány a szerződések meg
kötésénél a tanárok ezen jogát biztosítsa. A kör az indítványt beható 
tanácskozás után egyhangúlag elfogadta, s elhatározta, hogy a központi 
választmány útján ez irányban kérvényt intéz a közoktatásügyi minis- 
terhez; mert hiszen, mikor a tanár egyik intézetből a másikba átlép, 
munkásságát nem élőről kezdi, hanem csak tovább folytatja.

3. Boga Imre tagtárs bejelentette, hogy az 1897. évi január havi 
ülésen felolvasást fog tartani a középiskolai tanterv revisiójáról, a mi 
tudomásul vétetett.

I ékony Antal, a kör jegyzője.

A pozsonyi kör.
A pozsonyi kör e hó 19-dikén tartotta meg deczember havi rendes 

gyűlését. Jelen voltak: Jónás János alelnök, dr. Schönvitzky  Bertalan 
titkár, Hirschmann Nándor pénztáros és a körnek következő tagjai: 
Albert József, Antolik  Károly, Belányi Tivadar, Halotti Ödön, Göllner
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Károly, H azslinszky  Frigyes, Hegedűs István, Kolbai Arnold, dr. Léva,у  
Ede, Polikeit Károly, Pósch Árpád, dr. Szántó  Károly, dr. Tolnai 
Vilmos, Zala Miksa, Zorkóczy Samu.

Napirendre kerültek:
1. A z Egyesület Igazgatóságának felhívása a napirenden levő  

reform tervek ügyében Elnöklő Jónás János behatóan és érdekesen 
ismertetvén a vallás- és közokt. ministeriumban, nemkülönben az újjá
szervezett Közoktatási Tanácsban a fennálló tan terv revisiója ügyében 
megindított újabbi mozgalmakat, illetőleg reformtörekvéseket, továbbá 
figyelmébe ajánlván a körnek az Igazgatóságnak ez ügyben a Közlöny
11. számában közzétett lelkes hangú felhívását, kifejti, hogy a pozsonyi 
kör a fontos ügy érdekében fekvő és egyúttal önmaga iránt való köte
lességet teljesít, ha a napirenden levő reformkérdésekhez hozzászól. 
Régi hagyományaihoz marad ezzel hű egyrészről, másrészről hasznos 
munkát végezhet középiskolai oktatásügyünkre nézve. Felolvassa a 
közoktatási Tanács által formulázott kérdőpontokat (L. a Közlöny 8. sz. 
170. 1.), és ismerteti a tantervrevisio, illetőleg a tanügyi elvi reform 
kérdésében a napi sajtóban megjelent nyilatkozatokat, főképen a Pester  
Lloyd-nak a minapában megjelent czikkét. Felhívja a kör tagjait, hogy 
a kitűzött kérdőpontok megvitatására vagy egyenkint vállalkozzanak, 
vagy pedig vállalkozzék valaki, a ki valamennyi kérdőpontot egysé
gesen felölelve, egymaga terjeszsze elő róluk véleményét és határozati 
javaslatát.

Az elnök előterjesztése élénk eszmecserét keltett, a melyben Albert 
József, dr. Schönvitzky  Bertalan, dr. L évay  Ede, Zorkóczy Samu, Zala 
Miksa és Jónás János, vettek részt; végül pedig dr. Schönvitzky  Bertalan 
vállalkozott valamennyi kérdőpontnak egységesen felfogott, összefüggő 
megvitatására.

2. A  tanárok fizetésének ügye, a Közlöny és a budapesti tanárok  
volt a napirend második pontja. Jónás János alelnök ez ügyről referálva, 
ismertette a tanári fizetés ügyében eddig történteket, a Közlöny-пек a 
Nemzet-te\ folytatott polémiáját és a budapesti tanároknak f. hó 9-dikén 
tartott gyűlésén megindított mozgalmát.

Többeknek hozzászólása után a kör e tárgyra nézve a követke
zőket nyilatkoztatja k i :

a) A tanárok fizetésrendezésének ügyét állandóan napirenden 
kell tartani mindaddig, a míg a hazai összes tanárság sérelmei nem 
orvosoltatnak s a míg a tanári fizetés ügyében helyesebb, igazságosabb 
és a tanári állás nemzeti fontosságát anyagilag és erkölcsileg a mainál 
jobban és kielégítő módon honoráló törvényes intézkedések  nem lépnek 
életbe. Egyesek vagy testületek Ígéreteit és jóakaratát a kör nagyra- 
becsüli, de bízni csak a tényekben és a törvényes intézkedésben lehet.

b) A pozsonyi kör a budapesti tanárok mozgalmát helyesli és 
üdvözli; a gyűlésükön kifejezett óhajtásokhoz és a létrejött megállapo
dásokhoz hozzájárul; kifejezi azonban azt is, hogy helytelennek tartja, 
ha a tanárság anyagi helyzetének javítására irányuló discussiók közben 
oly nyilatkozatok tétetnek — a mint ezt dr. Bozóky Endre fővárosi 
tanár mondotta — mintha a középiskolai tanárság javadalmazási s elő
léptetési viszonyai csak a budapesti tanárokra volnának sérelmesek és 
mintha a nemzeti cultura érdekei csak a fővárosi tanárok viszonyainak 
megváltoztatását tennék szükségessé és kívánatossá.*

* Ez határozottan félreértés. Ilyen nyilatkozat nem történt, sőt az 
ott felolvasott fölterjesztés sem a fővárosi tanárokról, hanem általában 
a tanárságról szólt, a mint az másként nem is lehet. Ha valakinek 
akár itt a fővárosban, akár másutt eszébe jutna ismét érdekellentéteket 
keresni, legelsőnek a Közlöny tartaná kötelességnek a felszólalást. De 
erre oka a fővárosi gyűlésen nem volt. Szerk.
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c) A pozsonyi kör R ajner  Ferencznek, a Közlöny szerkesztőjének 
a tanárság- ügyének bátor, erélyes és igaz s e mellett higgadt, okos és 
méltányos védelmezéseért elismerést és köszönetét szavaz.

3. A napirend következő tárgyát a választm ány clecz 29-diki 
gyűlésének  megbeszélése képezte. A kör a vál. gyűlés napirendjében 
felsorolt tárgyakra nézve néhány eszmét és szempontot pendített meg s 
ezeket a választmányi gyűlésre lemenő választmányi tagoknak figyelmébe 
ajánlotta.

4  A kör örvendetes tudomásul vette a kaposvári áll. főgymnasium 
tanárainak dr. Wagner Lajos köri taghoz intézett táviratát, a melyben 
őt és a kört „A középiskolai tanárok szolgálati éveinek beszám ítá
sáról és az ötödéves pótlékok ügyéu-ró'l nov. 7-dikén tartott felolvasása 
alkalmából üdvözölték.

Néhány kisebb házi ügy elintézése után a gyűlés véget ért.
Dr. Schönvitzky Bertalan, a kör titkára.

JUBILAEUMOK.

I.
Névy-jubilaeum. A budapesti kereskedelmi akadémia vezérlő bizott

sága, tanári kara és tanuló ifjúsága múlt évi decz. 20-dikán fényes 
ünnepélyt rendezett abból az alkalomból, hogy N évy  László igazgató 
25-dik szolgálati évét betöltötte ennél az intézetnél. Ez az ünnepély 
bennünket is közelebbről érdekel, nemcsak azért, mert N évy  tanári 
működését a középiskolánál kezdte és a középiskolai tanítás ügyét tan
könyveinek megírásával szolgálta, hanem azért is, mert a nyolczvanas 
években mint egyesületünk egyik vezérférfia igen élénken részt vett az 
egyesület munkájában és a Közlönyt is közmegelégedésre évek hosszú 
során át szerkesztette, a miért az egyesület őt később tiszteleti tagjává 
választotta.

Az ünnepélyen, mely a budapesti tőzsde nagytermében folyt le, 
Wlassics közoktatásügyi minister is jelen volt. A kereskedelmi világ 
kitűnőségein kívül ott láttuk König Gyula műegyetemi tanárt, Heinrich 
Gusztáv egyetemi tanárt, Erődi Béla főigazgatót, Szterényi József 
ipariskolai főigazgatót, a fővárosi és vidéki kereskedelmi iskolák kép
viselőit. Egyesületünket Beöthy  Zsolt elnök és Hofer Károly alelnök, a 
szabad lyceumot Joannovich államtitkár képviselte. Szinültig tele volt a 
terem, :mikor az akadémia vezérlő bizottságának elnöke, báró Koch
m eister  Frigyes, indítványozta, hogy küldöttség hívja meg tisztelői 
körébe az ünnepeltet

Névyt, a mint a terembe lépett, perczekig tartó éljenzés fogadta. 
Báró Kochmeister hosszabb beszédben üdvözölte őt, mint kereskedelmi 
szakoktatásunk hazafias bajnokát, a kinek a mellett, hogy a nemzeti 
művelődés nagy munkájában más téren is részt vett, köszönni lehet, 
hogy kereskedelmünk jórészt megmagyarosodott. N évy  László meghatva 
mond köszönetét. Az ünneplést ama kitüntető jóakarat újabb nyilvánu- 
lásának tekinti, melylyel a keresk. akadémia vezető testületé őt már 
többször elhalmozta. Megvallja, hogy nagy volt az öröme, mikor 25 év 
előtt a keresk. akadémia tanárává lett, mert szép és hálás hatáskörhöz 
ju to tt: dolgozni a kereskedelem megmagyarosodása érdekében. Ha, a 
múltban te tt erre valamit, még fokozni kívánja azt a jövőben, a mi 
nem is lesz nehéz oly hazafias és lelkes tanári kar mellett, mint a minővel 
az akadémia rendelkezik. De mindenekfölött megkönnyíti törekvését az
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intézet buzgó és áldozatkész vezérlő bizottsága. Kivánja, hogy a czélt 
teljesen elérje és hogy az Isten áldása legyen a bizottságnak agg- 
korában is lelkes, tevékeny elnökén, báró Kochmeister Frigyesen. (Hosz- 
szas éljenzés és taps)

Ezután az üdvözlő szónokok egész sora következett. A pesti pol
gári kereskedelmi testület részéről S zá vo szt Alfonz üdvözölte Névyt és 
melegen méltányolta a jubilánsnak azt az érdemét, hogy a tanoncziskola 
növendékeiből is szeretettel, kitartással képzett, magyar kereskedő-ifjakat 
nevel Az intézet tanári karának érzelmeit lelkes beszédben Szélbe, 
József tolmácsolta. Névyben a kitűnő kollegát, az ügybuzgó tanárt 
ünnepli és örömét fejezi ki a felett, hogy ez az ünnepély tanúbizonysága 
annak, hogy Névy érdemei elismerésére találnak. A keleti kereskedelmi 
tanfolyam részéről Kimos Ignácz dr. beszélt, a kereskedelmi szaktanárok 
egyesületének Kiss  Sándor, a kolozsvári kereskedelmi akadémia igazgatója 
volt szónoka. Ünnepi beszédet mondott még az intézet egy jelenlegi 
növendéke, a szaktanfolyam egyik hallgatója és az alsófoku iskolának 
egyik növendéke. Az egykori növendékek nevében Zachúr Antal beszélt, 
a székes főváros pénztárosa, a ki bejelentette, hogy a kereskedelmi aka
démia egykori tanítványai 3000 koronás alapítványt teremtettek Névy 
László nevére. A jubilaeumon leleplezték az ünnepelt arczképét is, 
melyet a kereskedelmi akadémia jelenlegi tanítványai festtettek le 
Biczó Géza tanár festőmíívészszel. Névynek ezenkívül két albumot és 
több díszes emléktárgyat ajánlottak föl a nap emlékére. Az ünnepelt 
valamennyi szónoknak külön-külön felelt A jubilaeumi üdvözléseket 
Joannovich nyugalmazott államtitkár fejezte be beszédével, ki a szabad 
Lyceum nevében üdvözölte Névy Lászlót.

A folytatása az ünnepnek banket volt a Hungaria-szálló nagy
termében. A nagytermet egészen megtöltötte az a díszes közönség, a 
mely Névy László kartársaiból és tisztelőiből verődött össze. A banketen 
a közoktatási ministert Zsilinszky  Mihály államtitkár képviselte, a keres
kedelmi minister Szterényi József iparoktatási főigazgatót küldötte ki 
képviseletében. Ott láttuk még König műegyetemi professort, a keres
kedelmi iskolák főigazgatóját, MArtonffy iparfelügyelőt, a ki szintén a 
közoktatási ministerium részéről jelent meg, F áik  Zsigmondot és a 
kereskedelmi akadémia vezérlő-bizottságának többi tagját, Ottlik Iván 
ministeri osztálytanácsost, a ki egykor szintén tanítványa volt Névy 
Lászlónak és másokat. A banket természetesen nem folyt le tósztok 
nélkül. Schweiger Márton a király ő felségét éltette, Sebestyén Jenő 
tanár a kereskedelmi akadémia tanári kara részéről N évy  Lászlót, Scheck  
Béla tanár a hivatalos vendégeket, Zsilinszky  Mihály államtitkár ugyan
csak Névy Lászlót, a kit az egykori növendékek nevében K reutzer 
Lipót köszöntött föl. König műegyetemi tanár nagyszabású elmés fel
köszöntőjében a kereskedelmi szakoktatás múltjáról és jelenéről beszélt 
és ugyancsak N évy  Lászlót ünnepelte. Kedélyes, fesztelen hangulatban 
folyt a banket végig és sikerültén fejezte be a kereskedelmi akadémia 
érdemes igazgatójának jubiláns ünnepét.

II.
Gresits Miksa losonczi gymnasiumi igazgató jubilaeumáról a helyi 

lapok sok hasábra menő czikkeket és tudósításokat közöltek, jeléül, 
hogy a jubiláns érdemeit a nagyközönség körei is köztisztelettel hono
rálják. Az ünnepély részleteiről pótlólag közöljük, hogy Jeszen ék  Ráfael, 
az intézet jóságos nestora, meghatottságtól remegő hangon nyitotta 
meg az ünnepet, melynek folyamán Beniczky  Kálmán a tanári testület 
nevében üdvözölte az ünnepeltet s gyönyörű albumot nyújtott át, mely
ben mindenki emléksorokkal kisérte arczképét. Az ünnepelt köszönő 
szavai után dr. D uney  Ferencz tankerületi főigazgató (ki ép azokban
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a  napokban végezte az intézetnél szokásos látogatását) meleg szavak
ban üdvözölte Gresitset; őt követte Wagner Sándor polgármester, majd 
Bodor István rimaszombati gymnasiumi igazgató a rimaszombati egye
sített protestáns gymnasium és Rimaszombat, mint a jubilans szülő
városa nevében. Dr. Valihora János plébános a losonczi rom. kath. 
iskola és egyház részéről mondott üdvözölő beszédet. — A mindenfelől 
érkezett levél- és táviratbeli gratulátiók közt a fiumei m. kir. állami 
főgymnazium tanárkarának meleg hangú levele keltett nagy hatást, 
kiemelve a jubilánsnak 11 évi fiumei tanárkodása alatt teljesített tanári 
és hazafiúi kötelességeit. Szentpétery  Imre VIII o. tanuló tolmácsolta 
az ifjúság hálás üdvözletét, melynek végén az ifjúság megbízottja 
„Gresits M iksa“ nevére tett 100 forintos alapítványról szóló oklevelet 
adott át a mélyen meghatott igazgató kezébe. Az intézetből már kikerült 
ifjak nevében pedig dr. Bein féld  Bertalan orvos üdvözölte. A gymna
siumi dal- és zenekör szabatos játéka s előadása zárta be a hivatalos 
ünnepélyt, mely után az ág. ev. egyház nevében Busback  Ádám, a 
losonczi áll tanítóképző nevében Zajzon  Dénes igazgató, az ev. ref. egy
ház nevében pedig lllyefa lvi Vitéz Lajos üdvözölte az ünnepelt férfiút. 
Ezután kedélyes villásreggeli volt az ünnepelt lakásán; estve pedig fényes 
közvacsora a vigadó dísztermében, melyen a távolabbi vidékről is sokan 
vettek részt, többek közt a megye alispánja: Török Zoltán Balassa
gyarmatról, B aksay  bácsi Rimaszombatból stb. Nagyszámú díszes női 
közönség is tarkítá a kedves képet, s mi természetesebb, mint hogy a 
vendégség vidám tánczmulatságban végződött.

III.
A tanári munka és állás megbecsülésének fényes megnyilatkozása 

volt az az ünnep is, melyet Debreczenben m. évi deczember hó 20-án Zalai 
Márk felső keresk. iskolai tanár, egyesületünknek is sokáig volt tagja 
tiszteletére rendeztek volt és jelen tanítványai. Zalai 25 évet töltött a 
debreczeni kereskedelmi iskola s általában a debreczeni tanügy szolgála
tában páratlan buzgalommal, ernyedetlen kitartással. A rendkívül sikerült 
ünnep alkalmából W lassics minister elismerő levéllel üdvözölte a jubilánst, 
a kereskedelmi minister külön küldöttel képviseltette magát, de ott 
volt az ünnepen Debreczennek szine-java, a városi tanács, az ipar- és 
keresk. kamara, az összes tanintézetek és a hálás tanítványok végtelen 
sorozata. A délben lefolyt ünnepet este 200 terítékű banket követte, a 
melyen a föntebb említett hatóságok, testületek mind resztvettek, és a 
melyre az üdvözlő iratoknak és sürgönyöknek egész légiója érkezett.

IV.
A sz.-udvarhelyi m. kir. áll. főreálisk. emelkedett hangú ünnepségek 

között ülte meg fennállásának 26 éves jubilaeumát. Ez intézet, mely 
Székelyföldön egymagában szolgálja a reálirányt, a boldogult emlékű 
nagy reformátornak, báró Eötvös Józsefnek alkotása.

A tulaj donképeni hivatalos része az ünnepségnek m. év decz. 20-án 
d. u. 3 órakor folyt le az intézet szépen földiszített tornacsarnokában. 
Udvarhely társadalmának szine-java ott volt s folyton megújuló taps
viharban adott kifejezést az érdekes műsor egyes pontjainál. Az ünne
pélyt az ifj zenekar szép nyitánynyal vezette be. Erkel „Kúuok“-ja méltó 
volt a hún ivadékokhoz. Dr. Solym ossy  Lajos az intézet igazgatója ter
jedelmes s adatokban gazdag hatásos alkalmi beszédet tartott, mely az 
intézet történeti fejlődését méltatván, azon férfiakról is megemlékezett, 
kik a főreáliskola megizmosodása körül elévülhetetlen érdemeket szerez
tek. A megye és város áldozatkészégén kívül id. Dániel Gábor, dr. Török 
Albert ny. főispánok, Tibád  Antal orsz. képv. tettek a legtöbbet az 
intézet érdekében; továbbá a kormány hathatós támogatásával fölépült
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díszes palota létesítése érdekében sokat buzgólkodott Elischer József kir. 
tanácsos és tank. főigazgató. Az igazgató végül megköszönvén a kormány 
támogatását, üdvözli ennek jelenlevő képviselőjét gr. Haller János fő
ispánt s kéri, hogy tolmácsolja az intézet háláját felsőbb helyen is.

Gr. Haller János főispán szép beszédben válaszolt az üdvözletre, 
biztosítván az intézetet a kormány további jóakaratáról s a közoktatási 
minister levelét adta át az igazgatónak. A szép levélben a minister az 
igazgatónak köszönetét fejezi az intézet fejlesztése körül szerzett érde
meiért, s a tanári karnak elismerését nyilvánítja. Nagy hatást keltettek 
Elischer József nagyszebeni s Kuncz  Elek kolozsvári tank. főigazgatók 
meleghangú üdvözlő iratai is. Utóbbi személyesen is jelen volt Ezután 
az ifj. énekkar adott elő hatással dr. Vajda Emil tanár vezetése mel
lett egy székely népdalegyveleget, melyet meg is újráztak. Az intézet 
volt növendékei nevében Molnár Sándor pénzügyi tisztviselő üdvözlé 
az intézet igazgatóját s tanárait. Szép hatást ért el Török Mihály 
VIII. oszt. tanulónak alkalmi ódája s egy VII. oszt. t. hegedű-száma is. 
Az ifj. énekkar hazafias darabja után az ifj. zenekar dr. Vajda Emil 
tanár alkalmi indulójával fejezte be az ünnepélyt, melyre társasvacsora 
következett a Budapest szálló nagytermében. Mintegy 16U-en vettek 
benne részt. Az első pohárköszöntőt gr. Haller mondta a királyra, dr. Soly- 
m ossy  Lajos igazgató a kormányra s a vallás-közoktatásügyi ministerre; 
H latky  Miklós tanár id. Dániel Gáborra, dr. Török Albertre és Tibád 
Antalra; dr. Vajda Emil a városra, annak polgármesterére s a vendégekre 
köszöntöttek. Jung Cs Lajos (a város távollevő polgármestere nevében 
a tanártestületre), Bedő  Ferencz (a főreáliskola igazgatójára s tanár- 
testületére), Soó Gáspár (a hadseregre), Schweiczer alezredes (a hadsereg 
s tanárikar közös feladatát fejtegetve, a tanári karra), dr. Solm ossy  
Lajos (Elischer és Kuncz főigazgatókra, továbbá a hitfelekezetek főpapjaira), 
Gönczy Lajos (a tanintézetek között fennálló egyetértésre), dr. Solm ossy  
Lajos (dr. Török Albert és Ugrón Jánosra), Ugrón János (az intézetre s 
tanáraira), Em bery  Árpád (verses formában a kereskedőkre) stb. mondtak 
még toastot.

Vacsora közben felolvastattak: dr. W lassics Gyula távirata, 
Lönhardt, S zá sz  Károly és S zá sz  Domokos és Ferencz József püspökök 
meleghangú üdvözlő iratai; Berzeviczy  Albert távirata; Kuncz Elek és 
Elischer József, K lam arik  min. tanácsos és dr. László  Mihály üdvözlő 
táviratai. A tanintézetek közül üdvözletek érkeztek: a dévai, brassói 
főreáliskoláktól (díszes okmány alakban), a szebeni és számos-újvári 
főgymnasiumtól; a pápai ev. ref. főgynm., a lugosi főgymn , a segesvári 
áll. iskolától stb. Egyesektől s nagyrészt az intézet volt növendékeitől 
szintén érkezett több távirat.

Az ünnepélyeken a megye testületileg vett részt. A társintézetek 
közül a keresztúri tanintézet igazgatója, Borbély Sámuel volt jelen. 
Ezenkívül számos szép állásban levő tanítványa az intézetnek.

A tanári kar egy 1000 koronás alapítványnyal tette emlékezetessé 
a napot. Gr. Haller pedig 100 frtot küldött egy alapítványra.

V E G Y E S E K .
Fölhívás. A budapesti középiskolai tanárok gyűléséből kiküldött 

ötös-bizottság tisztelettel fölkéri az összes állami és kir. kath. közép
iskolai tanárokat, hogy az 1896. évi deezember 1-én, illetve 15-én közzé
tett ranglajstromok által szenvedett esetleges sérelmeiket, teljesen hiteles 
számokra való hivatkozással, az alulírott bizottsághoz (Budapest, I., Vár, 
Dísztér 10) jövő évi január 5-ig beküldeni szíveskedjenek.

Varga Ottó, mint az ötös-bizottság elnöke.
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Királyi elismerés. A kiállítási kitüntetések újabb s talán befejező 
sorozatában van egy középiskolai tanár is : dr. Mágócsy-Dietz Sándor, 
a budapesti kör alelnöke, kinek a „királyi elismerés“ előkelő kitüntetése 
jutott részéül. Az olyan esetek után, mikor egy öltőt meghaladó becsü
letes tanári munkát a conservativ felfogás koronás arany érdemkereszt- 
nél többre érdemesíteni nem enged, őszinte örömmel tölt el ez a méltó 
jutalom, mely ezúttal az érdemes magyar tanárnak jutott. Igazán kár, 
hogy nem szorosan vett középiskolai ügy szolgálatának az elismerése s 
ennélfogva a kitüntetés a földmívelési ministerium fölterjesztésére történt.

Előléptetések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Darvai 
Móricz dr. központi szolgálattételre berendelt és M oravcsik Géza buda
pesti VI. kér. áll főreáliskolai rendes tanárokat a VIII. fizetési osztály 
2. fizetési fokozatába; Bencsik János nagybányai, Jakab  Géza nagy
szebeni állami főgymnasiumi, Mally Nándor soproni, Szántó  Kálmán dr. 
kecskeméti, Laczkó  Károly debreczeni áll. főreáliskolai, K iss  Endre dr. 
pancsovai és Székely  István dr. nagyszebeni áll. főgymnasiumi, Mar- 
kovics Sándor győri állami főreáliskolai, Vilim Ferencz lugosi állami 
főgymnasiumi, Bartos Fülöp szegedi. Janell József verseczi, Bajzáth  
Lajos egri, Gáspár János temesvári állami főreáliskolai, M arossy  Sándor 
nagybányai állami főgymnasiumi, Dékány  Lajos verseczi állami főreál
iskolai, Zlinszky  Aladár dr. budapesti Vili. kér. állami gymnasiumi, 
Hortobágyi Zsigmond és Javorik  János pancsovai áll. főgymnasiumi, 
Bakos János székesfehérvári, Sztrojiny  Lajos aradi, Gáspár Károly 
székesfehérvári áll. főreáliskolai, Kovalik József és Szőlgyény Ferencz 
szolnoki állami főgymnasiumi, Lichtenegger Győző pozsonyi áll. főreál
iskolai, Gurnesevits Lajos nagybányai és Tem esváry  János dr. számos- 
újvári áll. főgymnasiumi rendes tanárokat pedig a IX. fizetési osztály 
1. fizetési fokozatába léptette elő. (Decz. ll-rő l 64.881. sz.)

Ösztöndíj-pályázatok. A polgárosított magyar határőrvidék tanul
m ányi alapjából rendszeresített ösztöndíj-állomások közül az 1896/97. 
tanév kezdetétől a következők töltendők be: 1. két 300 frtos állomás 
műegyetemi hallgatók részére; 2. egy 300 frtos állomás selmeczbányai 
akadémiai hallgatók részére; 3. három 100 frtos állomás pancsovai fő
gymnasiumi tanuló részére; 4. két 150 frtos és négy 120 frtos állomás 
bármely középiskolai tanuló részére. Ezen ösztöndíjakra első sorban a 
polgárosított magyar határőrvidék kötelékébe tartozott szegénysorsú 
szülők gyermekei, másodsorban pedig ama szegénysorsú tanulók tart
hatnak igényt, kik a polgárosított magyar határőrvidéki községek vala
melyikének illetőségéhez tartoznak. (Január 10-ig.) — A kincstári 
Mária Terézia-iéle ösztöndíjak közül két 150 frtos és egy 120 frtos 
ösztöndíj-állomás töltendő be. A 120 frtos ösztöndíj-állomásra kizárólag 
csak pénzügyi hivatalnokok tanuló fiai tarthatnak igényt, ha katholikus 
vallásúak s a középiskola I osztályát jeles előmenetellel elvégezték; 
a 150 frtos állomásokat pedig csak azon tanulók nyerhetik el, kik eddig 
120 frtos kincstári Mária Terézia-ösztöndíjat élveztek. (Január 15-ig). — 
Az 1896 97. tanév kezdetétől betöltendő budai és váczi Mária Terézia- 
iéle 120 frtos ösztöndíjakra és egy Ottilinger-Bede ко vie h -fél e 220 frtos 
ösztöndíjra ezennel pályázat hirdettetik. A Mária Terézia-ösztöndíjakra 
csak kath. vallású, az Ottilinger-Bedekovich-félére azonban más vallás
felekezethez tartozó tanulók is bírnak igénynyel, hahogy gymnasiumba 
vagy reáliskolába járnak, jeles előmenetelt tanúsítanak és vagyontalan- 
ságukat kimutatják. (Január 15-ig.)

Tartalom: A német nyelv tanítása a reáliskolákban. W olff Bélától. — 
Ism ertetések: Ottó József: „Ifjúsági játékok középiskolák számára“. 
H adik  Richárdtól. — Egyesületi élet. — Jubilaeumok. — Vegyesek.
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' VSzerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal
VI. kér. Aradiéi tpza. 58. szám. R iljlie i*  F e re ilC Z . V. kér. állam i főreáliskola.

E G Y E S Ü L E T I  E L E T .

A választmányi ülés.
R észletes tudósítás*

Első nap, 1896. deezember 29-én.
Az egyesület újvilágútczai helyiségének nagyobbik terme d. u.

3 órakor egészen megtelt a fővárosból és vidékről összesereglett választ
mányi tagokkal. Jelen voltak: Beöthy Zsolt elnök, Hofer Károly és 
Rombauer Emil alelnökök, Négyesy László főtitkár, R ajner  Ferencz 
szerkesztő, Müller József pénztárnok, Volf György a segélyző alap elnöke, 
Tiber Ágost u. a. alap pénztárnoka, Kárm án  Mór, Alexander Bernát, 
Staub  Móritz, Demkó Kálmán, Veres Ignácz, Schmidt Ágost, Bozóky  
Endre, R e if  Jakab, Molnár Sándor, Vám ossy  Mihály, Szuppán  Vilmos, 
Badits Ferencz, Веке Manó, Károly  György Hugó, Balog Mór Budapest
ről; Dóczi Imre, Kardos Albert Debreczenből; Jónás  János, Schönvitzky  
Bertalan Pozsonyból; Gerevich Emil és Vadász József Kassáról; Fest 
Aladár Fiúméból; Kó'rösi Henrik Pécsről, Székely  István Nagy-Szeben— '  
bői, Búza  János Sárospatakról, Czigler Ignácz Kolozsvárról, Balogh 
Péter Szolnokról, Csáka Károly Zsolnáról. Kimentették elmaradásukat: 
L a ky  Mátyás (Temesvár), Bódiss Jusztin (Pannonhalma), Cserép József 
(Arad) és Molnár István titkár, a ki Zomborban gyengélkedett.

Beöthy Zsolt elnök a következő beszéddel nyitotta meg az ülést.

Beöthy Zsolt m egnyitó szavai.
Mélyen t. választmány!

Mindenek előtt fogadja a t. választmány a legszívesebb üdvöz
letét, a melylyel az orsz. tanáregyesület ezen új orgánumának első 
ülését megnyitom. Eddig is volt ugyan a tanáregyesületnek választ
mánya, de mindamellett a választmányt mai összealkotásában és mai 
feladatában méltán nevezhetjük egyesületünk új orgánumának. Oly fel
adatai vannak, a melyeknek kellő ügybuzgalommal való betöltése 
valóban jelentőssé teheti ennek az orgánumnak, a választmánynak 
működését.

így mindenek előtt az újjáalkotott választmány hivatva van arra, 
hogy megvalósítsa a tanáregyesület fővárosi és vidéki tagjainak, leg-

* V. ö. a Közlöny 14. számát.
Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX. 21
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alább nagyobb számú képviselőik útján, gyakoribb érintkezését, tény
leges és állandó együttműködését, személyes találkozását és ezzel kép
viselje az egyesületnek a fővárosból a vidékre és a vidékről a fővárosba 
irányuló élénk vérkeringését.

Másik feladata az új választmánynak, az én nézetem szerint az, 
hogy a tanárság gyakorlati pályáján működő szakférfiak közül azok, a 
kiket arra kartársaiknak bizalma kijelölt és a kiket e bizalom első
sorban és kiváltkép hivatottaknak tart, sűrűbb találkozásaikkor napirenden 
levő tanügyi kérdésekről nyilatkozzanak és mintegy a gyakorlati tapasz
talás hasznosítását, esetleg intéseit szolgáltassák a megoldásra hivatott 
tényezőknek.

Ez alkalommal is már fontos feladat vár e téren reánk, a melyre 
mi, az igazgatóság tagjai, bátrak voltunk eollegáink figyelmét eleve 
Közlönyünkben felhívni: a középiskolák tantervrevisiója. Egy olyan 
kérdés vár megoldásra, a mely bennünket úgy is mint a magyar köz- 
művelődés embereit, munkásait, úgy is mint épen a középiskolák 
tanárait kiváló mértékben érdekel és ép oly kiváló mértékben illet. 
Ezeknek a kérdéseknek, a tantervrevisio legfontosabb kérdéseinek, leg
alább előleges megbeszélése ki van tűzve mai választmányi ülésünk 
napirendjére; ki van tűzve különösen abból a czélból, hogy ebben az 
irányban miképen szólaltathatnék meg az egész magyar középiskolai 
tanári közvéleményt.

Más tárgyai is lesznek mai választmányi ülésünknek. Kétségkívül 
megfontolás tárgyát fogja képezni javadalmazásunk ügye. E kérdés az 
utóbbi hetekben, sőt hónapokban bizonyos izgalmat idézett elő a magyar 
tanárság köreiben — sőt talán többet is mondhatok — nemcsak izgal
mat, hanem tagadhatatlan lappangó válságot, a mely válságnak bizo
nyos veszélyeket rejtő tüneteivel szemben az igazgatóság két irányban 
óhajtotta hasznossá tenni magát.

Az egyik az volt, hogy lehetőleg elejét vegye minden néven neve
zendő meggondolatlanságnak és arra bírja minden az ő hatalmában, az ő 
kezénél levő eszközzel a mi igen t. kartársainkat, hogy ebben a tekintetben 
ügyüket, igazaik érvényrejutását teljes bizalommal tegyék le az egye
sület vezetőségének kezébe. Nagy örömmel mondhatjuk, ebben az irány
ban az igazgatóság törékvése sikerült is. Örömmel mondhatjuk, mert 
ettől a sikertől függ — tiszta és komoly meggyőződésem az — hogy 
ettől az elért s  továbbra is fentartandó együttműködéstől függ m agának  
az ügynek kívánatos megoldása. Megtettünk mindent a másik irányban 
is. Felhasználtuk ezt az erőt, a melyet a tanárság a maga együttes érzése 
révén a mi kezeinkbe letett. Felhasználtuk ezt az erőt s illetékes helyen 
előterjesztettük kívánságainkat, a rajtunk esett sérelmeket.

Eljárásunk eddigelé legalább, ha még sikerre nem jutottunk is, 
de őszintén, tiszta meggyőződéssel mondhatjuk, hogy sikerrel biztat. 
A minister úr ő nagyméltósaga a legbiztatóbb Ígéretekkel bocsátotta el 
a nála küldöttségben já rt igazgatóságot és az ahhoz csatlakozott bpesti 
collegákat, oly Ígéretekkel, a melyeket a pénzügyminister úr ő nagy
méltóságával folytatott tanácskozás alapján tett. De nemcsak ez a biz
tatás engedi reménylenünk az általunk képviselt ügy sikerét, hanem 
reménylenünk engedi az az egész nemes felfogás is, a mely a minister 
úr válaszát áthatotta, a melynek 6 ügyünk egész bírálatában kifejezést 
adott. (Helyeslés.)

Ezeket a közléseket még egygyel engedjék megtoldanom. A mint 
szerencsém volt röviden megérinteni: megtettünk mindent, hogy a kor
mánynál, a képviselőház mérvadó köreiben képviseljük ügyünket; de én 
azt hiszem, hogy ha állandó sikert, ha helyzetünk folytonos emelkedését 
akarjuk kivívni, akkor ezzel az informatióval, ott, a hol mi tettük, nem 
lehet beérnünk. Nem lehet beérnünk azzal, hogy momentán, pillanatnyi 

,
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Ígéretet vegyünk vagy pillanatnyi sikert érjünk el. Az idők haladni 
fognak és megint, valószínűleg igen gyorsan el fogják hagyni azokat 
az eredményeket, melyeket esetleg a közel jövőben elérünk. Nekünk 
meg kell szereznünk azokat a feltételeket, a melyek alapján a mi 
érdekeink és a velők kapcsolatos közérdek nem függnek többé sem 
kormányoktól, sem parlamenttől. Mást is kell informálnunk, nemcsak 
a parlamentet, nemcsak a kormányt, hanem informálnunk kell a köz
véleményt, informálnunk kell a nemzetet. Ezt pedig csak egy módon 
informálhatjuk: a mi buzgó és lelkes tanári munkásságunkkal, melylyel 
a magunk eszményének képére neveljük a nemzet jövő intelligentiáját; 
olyanná, melyben a művelődés ügye, szükségletei, munkásai iránt úgyis 
általános lesz a méltányosság. Anyagi és társadalmi helyzetünk is csak 
így f°g állandóan lépést tartani az idő haladásával, ha ebben a hala
dásban legjobb meggyőződésünkkel és legbuzgóbb munkánkkal közre
működünk.

T. választmány! Ezek közlése után, ezeknek az eszméknek hangoz
tatásával megnyitom az ülést.

A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd után Négyesy László főtitkár 
terjesztette elő jelentését az egyesület eddigi működéséről. Első volt a

jelentés az igazgatóság működéséről.
Az igazgatóság feladata volt az egyesület új gépezetét megindí

tani s annak a működését kipróbálni, feldolgozván a rendes ügymenet 
teendőit, azonkívül intézkedni az előforduló nagyobb fontosságú esetek
ben is. Áz igazgatóság, mint központi ügyviteli szerv, az új alapszabá
lyokban meghatározott létszámával teljesen elégségesnek és jóformán 
czélszerűbbnek bizonyult, mint a régi, nagyobb létszámú, de nehézkesebb 
választmány A kevés tagból álló igazgatóság könnyebben összehozható, 
a megjelenés igen pontos, a helybeli tagok mindig jelen vannak, s még 
a vidéki alelnök is, a ki pedig Brassóban lakik, hol megjelent, hol levél
ben beküldte véleményét; a kis létszám biztosítja az összevágó működést, 
a pontos megjelenés azt, hogy az igazgatóság minden tagja ismeri az 
ügymenet minden részét; az igazgatóság sürgős esetekben gyorsan actióba 
léphet és mintegy permanentiában maradhat, a mint az a legutóbbi napokban 
is történt. Az egyesület másik nagy alkatrészének, a választmánynak műkör 
désére nézve csak ez alkalommal tehetünk először tapasztalatokat. (Utólag 
megjegyezzük, hogy ez első ülésből ítélve, a választmány is életrevaló intéz
ménynek látszik.) A jelentés kitér az igazgatóságnak a választmányhoz 
való viszonyára is. Az, hogy az igazgatóság a rendes folyó ügyeket, s azon
kívül a sürgős nagyobb ügyeket is mind feldolgozza, nem csorbítja 
a választmány jogkörét s nem csökkenti üléseinek fontosságát. A választ
mány kezében van az időhöz nem kötött nagyobb ügyek elintézése és pedig 
közvetlenül, a többi ügyeknek évharmadonként számonvétele és jóvá
hagyása, initiativa joga, melylyel az igazgatóság és a körök elé felada
tokat tűzhet, s tanügyi vagy egyesületi fontosabb kérdésekben, mint a 
tanárság képviselete, véleményt nyilvánít; teendői közé tartoznak — 
épen elnökünk kezdeményezésére — az enquéte-szerű tanácskozások, 
kellő előkészítéssel, s a körök tanácskozásainak összegezése Mindez elég 
teendőt és fontosságot ád a választmányi üléseknek; s nem fejlődhetik 
ki összeütközés a hatáskörökben. Az igazgatóság mintegy a választmány 
kivonata, nem külön tényező a mellett, hanem állandó közege, mely 
időközben intézkedik, de időként számot ad a választmánynak és irányt 
kér tőle. E perczben is azzal az érzettel lép az igazgatóság a választ
mány elé, hogy a választmány nyilatkozataiból, esetleg jóváhagyásából 
erőt merítsen saját öntudata számára és nyomatékot nyerjen kifelé, arra 
nézve, hogy valóban az egyesület akaratát képviseli.

A lefolyt időszakban (mialatt Я rendes és 2 rendkív. ülést tartott)
21*
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a következő főbb kérdésekkel foglalkozott az igazgatóság: 1. Végleg 
constituálta a választmányt, a mennyiben minden kör részéről beszerezte 
a választmányi képviselők mandátumát 2. Megkezdte a vidéki körök 
szaporítását. E őzéiből kéri az igazgatóság a választmányi tagok közre
működését is. 3. A nyári közgyűlés két határozatának végrehajtásakép 
fölterjesztéseket készített a nagym. vallás- és közokt. ministeriumhoz, 
egyrészt a rangsor évenkénti közzététele, másrészt a soronkívüli elő
léptetések százalék-maximumának megállapítása tárgyában. -í. A tanár
ság anyagi helyzete, az 1897. évi költségvetés kapcsán. A jelentés itt 
bőven kitér mind arra, a mit az igazgatóság, párhuzamosan a körök 
actiójával e téren végzett, ismertette az igazgatóság programmját, a 
már eddig elvégzett tisztelgések lefolyását, a minister úr és a pénzügyi 
bizottság elnökének nyilatkozatait, az igazgatóságnak ezek után azt az 
állásfoglalását, hogy a tisztelgéseket folytatni fogja, de a hátralevő 
tisztelgéseket tavaszszal, a következő költségvetés előkészítése előtt 
közvetlenül fogja megtenni, úgy a mint ezek a Közlöny tudósításában 
annak idején elő voltak adva. A főtitkár még egy pontot említett fel, 
a mi sem a Közlönyben, sem a napilapok tudósításaiban nem lett köz
tudomásúvá, a mi pedig a minister úr ügyismeretének és meggyőződése 
erősségének nevezetes bizonyítéka, t. i hogy a minister úr válaszában 
maga hangsúlyozta mint imminens veszedelmet, hogy ha a segedelem 
késik, tanárcsőd  előtt áll az ország. 5. A nem-állami tanárok vasúti 
kedvezményének ügye szintén sürgős feladat; a csurgói tanártestület, 
a budapesti, debreczeni, eperjesi, kassai stb. körök ezt mind sürgették; 
újév után ez ügyben tisztelegni fog az egyesület küldöttsége az illeté
kes minister úrnál. 6. Az egyesület szellemi feladataira is gondolt az 
igazgatóság s a tantervrevisiót a választmányi ülés napirendjére is 
kitűzte. 7. Szólt végül a jelentés a folyó ügymenetről, megemlítvén az 
irattári kezelésben és a jegyzőkönyv-szerkesztésben történt változásokat 
s örömmel említvén meg, hogy már eddig 62 új tag lépett be. Élénk 
tetszéssel fogadta a választmány a tömegesebb belépések bejelentését, 
így azt, hogy Fiúméban egyszerre 9 tanár lépett be; Győrből épen a 
legutóbbi napokban érkezett Lenner Emil igazgató levele, mely 6 tanár 
belépését jelenti; a kolozsvári felsőbb leányiskolától 4 tagot nyertünk 
Czigler vál. tagtárs közbejárására, s különösen kiemelendő a benczés 
tanárok belépése; az ő sorukból való az új tagoknak negyedrésze. 
Végül jelentése tudomásulvételét kérte a főtitkár.

A főtitkár jelentését Székely István és Kardos Albert felszólalásai 
után tudomásul vette és az igazgatóság eddigi működését jóváhagyta 
a választmány. Ekkor a napirend szerint a főtitkár másik jelentése 
következett volna, a körök működéséről; azonban az említett felszólalá
sok oly irányba terelték a tárgyalást, hogy a tanárok helyzete került 
az eszmecserék központjába s azért Rajner Ferencznek e tárgyra vonat
kozó előadására kellett azonnal rátérni.

A főtitkári jelentés után ugyanis szót emelt Székely  István (Nagy
szeben). Neki — úgy mond — egy alázatos kérése volna. Az elnök, 
valamint a főtitkár elmondották részletesen, mily biztató választ adott 
a minister úr. A napilapokból tudjuk, hogy a küldöttségnek ő excellen- 
tiájánál történt tisztelgése után volt a pénzügyi bizottság ülése, a mely
nek tárgyalásairól kivonatos hírek jelentek meg a lapokban. E közlések 
épen nem voltak alkalmasak arra, hogy a tanárságnak amúgy is meg
csappant hitét megszilárdítsák, sőt a tanárságra nagyon deprimálólag 
hatottak. Ismeri a hangulatot egyes vidékein az országnak, s mondhatja, 
hogy nem tudnak a tanárok többé bízni, ha annyi ígéret után ügyeink 
ily stádiumba jutottak A napilapokban megjelent hírek szerint ő excel- 
lentiája a pénzügyi bizottságban azt a kijelentést tette, hogy a köz- 
oktatásügyi kormány eddig is elment a tanárok helyzetének javításában
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addig, a meddig mehetett, s ezt az irányt fogja folytatni jövőre is. Ha 
ennél többet a minister úr nem mondott, ha csakis ezt mondta, ha nem 
erősítette meg a parlament bizottságában is azt, a mit a küldöttségnek 
mondott, akkor a tanárság nyugtalansága érthető. Az tehát a kérése, 
hogy ha az igazgatóság abba a helyzetbe jön, hogy megtudhatja a 
ministeri kijelentés hiteles tartalmát, nyugtassa meg vele a tanárságot. 
Kardos Albert elismeréssel tudomásul vevén a jelentést, azt a kíván
ságát fejezte ki, hogy az érdeklődés és a tanári közszellem ápolása 
czéljából legyenek a választmány ülései nyilvánosak; szerette volna, ha 
már ez ülésre is felhívták volna az egyesület többi tagjainak figyelmét 
is. [Kardosnak ez indítványa a tárgyalások során feledségbe ment, 
illetőleg indítványkép formulázva nem is lön, s határozat ez irányban 
nem történt; de megjegyzendő, hogy az igazgatóság nem intézkedhetett 
az egyesület tagjainak meghívása iránt, mert az alapszabályok e pontra 
nézve nem rendelkezvén, saját üléseinek nyilvános jellegét csak a 
választmány állapíthatja meg ] A titkári jelentésnek egy pontjára van 
még — úgy mond — megjegyzése. A főtitkár jelentésében az a resig- 
natio nyilatkozott meg, hogy anyagi helyzetünket illetőleg 1897-re nincs 
mit remélni. De nem kellene-e megpróbálni valami — ha csak csekély — 
eredményt is elérni?

A gyűlés hangulatából úgy tetszett, hogy a hallottak e közben 
nem tették a választmány minden tagjára azt a benyomást, hogy az 
igazgatóság actiójának a minister úr nyilatkozataiban való ez idő sze
rinti megnyugvás alapján történt megszakítása szükségkép a legczél- 
szerűbb eljárás volt. Azért szükségét látta az elnök, hogy felszólaljon, 
s az igazgatóság álláspontját az eddigi nyilatkozatoknál hathatósabban 
feltüntesse.

Beöthy Zsolt: Az előterjesztésekre a magam részéről néhány fel- 
világosító szót óhajtanék mondani. Ha méltóztatnak meggondolni, hogy 
a minister úr ő nagyméltósága azt a választ, a melyet adott, nem
csak úgy adta, hogy privát körben terjeszszük, hanem átadta a nyil
vánosságnak: akkor az a bizalmatlanság enyhülni fog. Kijelentésének 
egyébként azzal is súlyt adott, hogy e tárgyban a pénzügyi kormány
vezetőjével már értekezést is folytatott, tehát részben az ő nevében is 
beszélt. S nemcsak a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott a tanári műkö
dés fontosságáról, kívánságaink méltányosságáról és helyességéről, hanem 
kijelentette, hogy a jövő esztendőben arra a fizetési osztályra kerül a 
sor, a melyben mi vagyunk. A cultusminister úr maga utalt a quin- 
quenniumok emelésének lehetőségére és szükségére. I ly  kijelentés m ost 
először történt a cultusminister részéről.

Mi Tisza  Kálmán úrnál, a pénzügyi bizottság elnökénél is tiszte
legtünk. Tőle is kedvező választ kaptunk, melynek lényege az volt, hogy 
tanulmányozni fogja memorandumunkat, és pedig azzal a komolysággal 
és lelkiismeretességgel, melyet a fontos ügy megkíván, és azon impres- 
siók alapján fog eljárni, a miket abból merít.

Említés történt a pénzügyi bizottság üléséről is. Tisza Kálmán 
ott állást foglalt mellettünk és a minister is helyzetünk javításának 
szükségességére utalt. Azt hiszem, hogy ennélfogva helyzetünk nem  
tekinthető a tavalyival egy színvonalon Állónak.

Hallottam megjegyzéseket, hogy a megkezdett mozgalmat jobb 
lett volna folytatni. Mi ezt jól megfontoltuk. Elmentünk volna még egy 
pár audientiára is, de bennünket a tanárság jól felfogott érdeke vezet. 
A cultusminister azt a nyilatkozatot tette előttünk, hogy az actio sok
kal nagyobb sikerrel folytatható májusban és júniusban. Mi két út előtt 
állottunk: vagy elmegyünk az illető factorokhoz most, vagy elmegyünk 
akkor, a mikor actuálissá válik ügyünk. Ha most elmegyünk, akkor a 
benyomás a mi helyzetünk tárgyalásának elérkeztéig lazulni fog. Ha
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most is, meg akkor is elmegyünk, e hirtelen egymás után való eljárás 
sokkal többet rontunk, mint javítunk. Ez volt az igazgatóság meggyőző
dése, a mikor elhatározta, hogy a mozgalmat egy időre félbenhagyja.

Az elnök felvilágosításai teljesen megnyugtatták a választmány 
tagjait, s az igazgatóság eljárása helyeslőleg tudomásul vétetett. A fel
szólalásokban érintett indítványokra nézve Rom bauer Emil szólt a napi
rendhez oly értelemben, hogy a választmányi ülés napirendjére Rajner 
szerkesztőnek ez ügyben előterjesztése van kitűzve, tehát az indítványokat 
hagyjuk arra az időre, a mikor ez előterjesztés kapcsán rájuk kerül a 
sor. Erre az elnök, hogy az anyagi helyzet ügyét egyfolytában tárgyalja 
az ülés, Rajner Ferencz előadását tűzte ki napirendre.

A s  anyagi helyset.
R a jner  Ferencz: Nagy köszönettel tartozom Rombauer igazgató 

úrnak iménti felszólalásáért. Rövid leszek, csak néhány szóval kivánom 
a helyzetet megvilágítani. Azt hiszem, abban egyetértünk, hogy a mi 
sorsunk nem tisztán a mi érdekünk; és egyetértünk abban is, hogy 
mozgalmat indítani egy-vagy kétszáz forint fizetés-emelésért nem volna 
érdemes és méltó hozzánk. Nekünk emelkednünk kell culturális szem
pontból és a nemzeti műveltség szempontjából. Egyetértünk abban is, 
hogy sza vu n kn a k  csak akkor lehet súlya, ha egységesen lépünk tel. 
A folytonos széthúzás sokkal többet árt, mintsem használ. Nagyon meg 
kell fontolnunk, mit kérünk, mit teszünk. Se igen keveset, se igen sokat! 
Ha annyiféle még oly méltányos kéréssel fellépünk, akkor megijednek 
tőlünk. Ezeket be kell osztani az idők sorára. Most csupán azokat kell 
előterjeszteni, a melyek a legsürgősebbek, a melyekre nézve reményünk 
van, hogy teljesülnek

A mi anyagi helyzetünk megjavítását illeti, e kérdés két részre 
oszlik: az egyik részhez a törvényhozás külön intézkedése kell, a budget- 
jog keretében; a másik rész e nélkül javítható, tisztán a minister hatás
körében.

Az első kérdés a nyomosabb. Itt két út előtt állunk: az egyik, hogy 
olyanokat kérünk, a mik a törvény megváltoztatását kívánják. Azt hiszem, 
ezt nem kérhetjük okosan Nekem volt alkalmam befolyásos emberekkel 
beszélni, s mind azt mondották, hogy a törvény megbolygatását nem 
fogják megengedni senkinek. De ez nem is volna practikus dolog. 
A másik út, hogy kérjük csak azt, a mit elérhetünk. Itt első a quinquennium 
emelése. Erre a következő hatalmas fegyvereink vannak: először, hogy a 
quinquennium a tanárok speciális attribútuma, nincs meg máshol, nem érint 
semmiféle más tisztviselőt. A másik erősségünk az, hogy a quinquennium 
összege nem alapszik törvényen. Ezt egyszerűen a budgettel meg lehet 
változtatni. A harmadik az, hogy nemcsak külföldön nagyobb a korpótlék, 
hanem Horvátországban is 200 forint a quinquennium. Végre negyedik 
erősségünk, hogy ebben az ügyben a minister nyilatkozata is mellet
tünk van. A minister azt mondta, hogy megalázóan csekély a quinquen
nium. Ez erős fegyver a kezünkben.

Fontos kérdés a törvény végrehajtása. Nekünk arra kell töreked
nünk, hogy ez minél előbb megtörténjék. Két ministeri Ígéretünk már 
régebben volt, m ost megvan a harmadik. Ezzel is közelebb jutottunk 
a czélhoz.

A harmadik dolog, a mit kérhetünk, az, hogy drágább városokban 
helyi pótlékot adjanak. Mert mindaddig, míg ez nem lesz meg, nem 
fog megszűnhetni az sem — a mit leggyakrabban hallunk sérelem 
gyanánt említeni — hogy a drága helyeken s főleg a fővárosban működő 
tanárok soron kívül léptettetnek elő a magasabb osztályba

Ezt a hármat lehet kérnünk, többet nem. Mindazt, a mit az 
eperjesi, pozsonyi, ináramarosi kör kíván, lehetetlen most elérni. Ha ezeket
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elértük, én leszek az első, a ki a többi kérések teljesítését is sürgetni 
fogja. E tekintetben helyesen já rt el az igazgatóság. Majd tavaszszal 
tovább folytatjuk az actiót, hogy a 1898-iki költségvetésből ki ne 
maradjunk.

Van azonban a kérdésnek egy másik oldala is: a rangsor kérdése.
Azt hiszem elengedik, hogy adatokkal mutassam ki, hogy a rang

sorban nem lehet feltalálni semmiféle elvet. Meggyőződésem az, hogy 
e rangsorozás nem illik rá a tanárságra. Ha azt mondjuk, hogy a tör
vény nem illik ránk, akkor főleg ez a része nem illik ránk. A mikor a 
törvényt megcsinálták, nem gondoltak ránk. Mi oly kis része vagyunk 
a hivatalnoki karnak, hogy eszükbe se jutott ránk gondolni. Egyébként 
minálunk annyi ezerféle különbség merül fel, hogy sehol sem  oly nehéz 
rangsort megállapítani, mint nálunk. A rangsor kérdésében van egy 
közgyűlési határozatunk, hogy a soron kívüli előléptetések maximuma 
határoztassék meg. Ez a felterjesztés elkészült. Kérjük meg a titkár 
urat, olvassa fel a fölterjesztést, és indítványozom, hogy 3-ik pont 
gyanánt fűzzük hozzá azt a kérést, hogy a ministerium tartson egy 
enquéte-et, lehetőleg vegyes bizottságból, hívjon meg közülünk is néhányat, 
és állapítsa meg a zt az elvet, a mely szerint a rangsor összeállíttassék. 
Akkor mindegyikünknek joga és alapja lesz a felebbezésre. Ha ez meg
történik, mindenki fogja látni, van-e sérelem vagy nincs (Élénk helyeslés.)

Mivel Rajner Ferencz indítványa annak a fölterjesztésnek kibőví
tését czélozta, melyet a nyári közgyűlés határozatából a soronkívüli 
előléptetések ügyében a főtitkár kidolgozott és az igazgatóság már 
fölterjesztés végett el is fogadott, a választmány először azt a fölterjesz
tést kívánta hallani. Négyesy főtitkár erre felolvasta a fölterjesztést. 
(Ezt csak akkor közölhetjük, ha a ministeriumhoz be lesz nyújtva.)

A tárgyalás irányítása végett Beöthy Zsolt elnök még egyszer 
összefoglalta Rajner előadásának végeredményeit:

Rajner előadása két indítványban végződött. Először, a mi jöve
delmünket, előmenetelünket illeti, ezekre nézve sürgesse az egyesület a 
kívánalmakat, a miket a két memorandumban kifejezett és ne compli- 
kálja más kívánalmakkal. Ez az egyik. A másik az, hogy a rangsor 
megállapítására nézve kéressék fel a minister, hogy a nehézségre való 
tekintettel, melyek itt fenforognak, állapíttasson meg bizonyos sza
bályzatot.

Erre hosszabb vita indult meg. Székely  István nagyon érdemes 
munkának mondta a főtitkár előterjesztését, de azt hiszi, hogy azt nem 
kellene külön benyújtani; napirendre van tűzve a szolgálati pragmatika 
ügye: annak a megokolásába kellene beleolvasztani a felolvasott bead
ványt. Ezt csak mellesleg említvén meg, példákat hoz fel arra, hogy a 
költségvetésben mennyire nincs végrehajtva a törvény; kifogásolja azt 
is, hogy a kinevezéseket, a mikor vannak, úgy tüntetik fel, mintha a 
tanárok különösen kedvelt emberei lennének a kormánynak. Indítványt 
nem tesz, csak szóba kívánta hozni e sérelmeket.

Székelynek első észrevétele annyiban sem találhatott pártolásra, 
mert a fölterjesztést be kell adni, mivel közgyűlési határozat van rá. 
Ezúttal csak arról lehetett szó, hogy a közgyűlésben kimondott hatá
rozatot, illetőleg a főtitkár munkálatát kibővitsük-e a Rajner-féle indít
vány értelmében. A legtöbb felszólalás e körül forgott s noha az igaz
gatóság eleve beleegyezett a Rajner-féle indítványnak e főtitkári bead
vány nyal összeolvasztásába, számos és jelentős hang emelkedett a 
beadványnak eredeti alakjában meghagyása mellett. A vita menete 
különben a következő volt:

Jónás János hozzájárul ahhoz az irányhoz, hogy a választmány 
jelen tanácskozása alkalmából ne foglalkozzék 60—60-féle sérelemnek 
felsorolásával, valamint oly memorandum kieszelésével, a mely minden
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egyes ember baját orvosolni volna hivatva. De abban nem nyugodhatik 
meg egészen, hogy a Rajnertől tett javaslat a főtitkár folyamodásába 
beleillesztessék. Rajner indítványa egy oly igazságtalanságot ölel fel, 
mely külön memorandumban volna tárgyalandó. Főleg azonban nem 
nyugodhatik abba, hogy a Rajner-féle javaslat elfogadásával már mel
lőzve lennének és fölöslegessé téve mindama indítványok, melyek a 
körökben e tárgyra nézve fölmerültek.

Gerevich Emil először az igazgatóságnak az anyagi helyzet ügyében 
tett lépéseire és újabb fölterjesztésére reflectál. Mindnyájunkat meggyőzött 
az elnök úr azzal, hogy a további lépéseket elhalasztani a legopportunu- 
sabb és a tanárság tekintélyéhez legméltóbb. Sajnos volt látni, hogy az 
1897-iki budgeten a résütés nem sikerült; de megnyugszik és megbízik 
abban is, hogy az igazgatóság kellő időben fog fellépni; az igazgatóság 
eddigi eljárása is kellő időben történt s ez hálára kötelez. Rajner elő
adásához hozzájárul. A főtitkártól készített beadványban szerette volna 
benne látni a vidéki öreg tanárok sérelmeinek hangsúlyozását, a kik 
25 éves szolgálatuk után is mögötte vannak a fiatal fővárosi tanárnak. 
S ha a rangsoron már változtatni nem lehetne, adják meg nekik a 
nagyobb személyi pótlékot. Még két pont van: az igazgatók és a főigaz
gatók helyzete, a miről a főtitkári fölterjesztés nem szól (a szólót egyesek 
figyelmeztetik, hogy annak egészen más a tárgya, s hogy e pontok 
benne vannak a memorandumban). Egyáltalán a memorandum minden 
egyes pontja végrehajtandó.

Kardos Albert megnyugszik a téli fegyverszünetben s a tavaszi 
hadjáratot indítsa meg' az igazgatóság', mikor legalkalmasabb lesz. De 
elvi kijelentésektől nem kell tartózkodnunk, a magyar tanárság egy 
tekintélyes részének megnyugtatása érdekében. Hibáztatja azt, hogy e 
tárgyalásoknak kiválóan állami tanári szinezetök van, s a főtitkár föl- 
terjesztésében szííkkeblüséget lát a nem állami tanárokkal szemben. Ki 
kellene mondani, hogy az állami és felekezeti tanárok közötti viszonos
ság a szolgálati évek beszámításánál is kifejezésre jusson. A szabadelvű 
felfogás követeli tőlünk, hogy a másnemű intézeteknél szerzett jogokat 
elismerjük. Ajánlja a folyamodványnak ily értelemben átdolgozását.

Négyesy László főtitkár emelt szót, hogy fölterjesztését Kardos 
vádjával szemben megvédje. О fölterjesztését egy közgyűlési határozat 
alapján készítette ; azt a határozatot a debreczeni kör nyújtotta be s a 
debreczeni körben épen Kardos Albert volt az indítványozója. Ha tehát 
szűkkeblűségről lehet szó, nem a határozat végrehajtóját kell okolni. 
A közgyűlésen a debreczeni indítvány tárgyalásakor Alexander Bernát 
utalt arra, hogy a kormány a soronkívüli előléptetést kárpótlásokra 
használja fel; s akkor Kardos Albert nem tartotta szükségesnek felhozni 
a szűkkeblűséget. A felekezeti tanárokért tesz az egyesület, a memoran
dumban benne van az ő ügyök is; ebben a fölterjesztésben nem lehet 
róluk szó, mert csak az állami rendelkezés alatt levő tanárok vannak 
rangsorba osztva.

Alexander Bernát: Indítványozom, hogy a főtitkártól készített 
memorandumot fogadjuk el, abban minden benne foglaltatik, a mire 
szükség van és a Rajner szerkesztő úr indítványát egészen mellőzzük. 
Kardos úr indítványát a leghatározottabban vissza kell utasítanunk. 
A törvény bizonyos szabályokat foglal magában, benne van, hogy a királyi 
illetve állami kinevezéstől számítanak az évek a rangsorban; ez ellen nincs 
mit tenni. A baj ott van, hogy a kormány azt tette, a mire Négyesy 
rámutatott, t. i. az érdemes tanárok és idősebb tanárok kontójára 
adtak kárpótlást, s az előléptetésnek kárpótlásul, illetőleg működési 
pótlék gyanánt használása tudatosan csúszott be. Mélytányolom, hogy 
kárpótoltassék a ki kárpótlandó, de ne mások rovására; kapjanak 
személyes pótlékot. Meg kell maradnunk a mellett, a mit a főtitkár
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kitünően kifejt, s ne jöjjünk most elő új élelmességekkel. Meglehet, 
hogy igaza van Rajner úrnak, de hogy szabályzatokat dolgozzunk ki, 
annak szükségét nem látom át. A főtitkár javaslatát eredeti szerkezeté
ben ajánlom elfogadásra.

Rom bauer Emil: Az eddigi felszólalók nem a tárgyhoz szóltak, 
csak új sérelmeket hoztak fel; s a Négyesy-féle fölterjesztést és a 
Rajner-féle indítványt nem is czáfolták Az új sérelmek felhozásával 
legyünk óvatosak. Előttünk két főfeladat á ll: a memorandum követel
ményeit diadalra juttatni általános helyzetünk érdekében, s ezzel pár
huzamban a rangsorbeli sérelmeket orvosoltatni, a mint a közgyűlés 
határozatának megfelelőleg a főtitkár kidolgozta. E két fölterjesztés 
kívánalmainak megvalósítását sürgessük. Ne emeljünk újabb és újabb 
sérelmeket; mert ha mellékes dolgokat erőszakolunk, megadják azt és 
elalszik a fődolog. A többi sérelmek ügyében elvi határozatokat hoz
hatunk, de ne menjünk velők a ministeriumhoz. A Rajner indítványa 
nincs ellentétben a Négyesyével, elfogadja mind a kettőt, mert kiegészí
tik  egymást.

Volf György adatokat hoz fel, hogy a mit Kardos kívánt, az 
megvan már, sőt jövőre is fenyeget. Á költségvetéshez képest a rang
sorban elsikkadt állítólag 13 tanár; az ő számítása szerint nem is annyi, 
hanem 17. Illetékes helyen megtudta, hogy két községi intézetet álla
mosítanak, erre vannak fentartva a helyek. Valóban a kárpótlás szem
pontja uralkodik. A maga részéről elégnek tartja a főtitkár fölterjesz
tését s azt a Rajneréval sem kell megtoldani.

Schönvitzky  Bertalan felszólalása messzebb ment s a törvény 
revisióját is szívesen látná. Rajner szerkesztő — úgymond — meg akar 
elégedni a viszonyokkal s nem óhajt gyökeres reformot. A szóló 
elismeri, hogy a törvényben van javulás, de ez a törvény támad oly 
érdekeket, a melyeket nem szabad szem elől téveszteni. Ez a törvény 
hozta létre a tanárságban a nagy apathiát, elvett minden kedvet a 
tanártól. Ha ma az ember belép egy tanári testülethez, mindenütt csak 
az elkeseredés hangját hallja s e törvényről beszélnek, egyébről nem is. 
E z a tanári csőd. A szóló épen a tanügy erkölcsi érdekében szükséges
nek tartja  a törvény reformját és revisióját. A memorandumban tehát 
azt is hangsúlyozni óhajtaná, hogy a törvény revisióját, ha nem is 
azonnali, de később leendő revisióját napirenden kell tartani. Az elő
készítéshez idő kell s a választmány feladata lesz összegyűjteni az 
adatokat a revisio alapjául. Mostanra nézve hozzájárul mind a főtitkár, 
mind a Rajner javaslatához.

Müller József csatlakozik Rombauer felszólalásához. A rangsorba 
sorozásnál nemcsak a szolgálati idő, hanem az előzőleg élvezett maga
sabb fizetés is dönt, s így történt, hogy egyes fővárosi tanárok idősebb 
vidékiek elé kerültek. Jelenleg a soronkívüli előléptetésekkel van baj, 
ott van szükség orvoslásra, s azért a főtitkár felterjesztését változatlanul 
fogadja el.

Körösi Henrik: Bevégzett tény, hogy a választmány fölterjesztést 
tesz. A választmány múltkor is memorandumot terjesztett fel, s mikor 
nem volt sikere, a szóló rögtön tisztában volt vele, hogy új memorandum 
fog készülni. A tanáregyesületnek már igen sok memoranduma fekszik 
a ministeriumban és mondhatja, röstelli, hogy a ministerium nem hogy 
figyelembe vette volna, de éjjen ellenkezőket vett figyelembe. A tan- 
könyvbirálat és a rangsor kérdésében épen ellenkező történt, mint a 
mit az egyesület kért. A ministeriumban valamennyi fölterjesztésünket 
szépen ad acta teszik. (Feledte a felszólaló, hogy pl. a felekezetekkel 
kötendő szerződés ügyében tett fölterjesztés is sikerrel járt.) Ám menjen 
föl a Négyesy—Rajner-féle javaslat is, de a Közlönyben tartsuk nyilván 
a sérelmeket, mert máskép elalszik az ügy; ezzel a nyilvántartással

21Orsz. Közpiskolai Tanáregyesületi Közlöny XXX.



286

kell ellenőrizni elintézését. A helyettesítések ügye is sérelmes. Tanár
szükséget akkor lát majd a ministerium, ha már meg sem lehet tartani 
az órákat.

Több hozzászóló nem lévén följegyezve, R ajner  Ferencz élt a 
zárószó jogával. Alexandernek felelve, bizonyítja, hogy rangsor-szabály
zatot igenis kell kérnünk, mert nincs egyöntetű eljárás s mert a tör
vényt magyarázni kell a mi specialis viszonyainkra leendő alkalmazásá
ban. Körösinek azt feleli, hogy a Közlöny a sérelmeket napirenden 
tartja ; hiszen azzal a váddal nem léphet fel senki, hogy ha valaki 
sérelmet küldött be, s az megfelelően volt megírva, ő ne tette volna 
közzé. Bajnak, sőt bűnnek tartja, hogy a tanárok nem írnak ügyünkről a 
nyilvánosság más orgánumaiba is, informálván a közvéleményt, a mely 
bizony nem sokat tud a mi dolgainkról.

Ekkor Beöthy elnök formulázta az indítványokat. Az ülés elfo
gadta Rajner előadónak mindkét indítványát és kimondta, hogy 1. az 
egyesület a maga actióját a két legsürgősebb teendőre szorítja, úgymint 
a tavalyi memorandum követelményeinek érvényre juttatására, továbbá 
a rangsorozás viszásságainak megszüntetésére; 2. a közgyűlésen elfoga
dott indítvány a soronkívüli előléptetések százalék-maximumának meg
állapítása ügyében bővíttessék ki oly értelemben, hogy kéressék fel a 
nin. közoktatásügyi kormány a rangsorozás elveinek lehetőleg az egye
sület közbejöttével leendő megállapítására.

A körök eddigi működése.
A főtitkár jelentése következett ezután a körök eddigi munkássá

gáról. Jelenleg kilencz kör működik; régibbek: a pozsonyi, szepesi, 
eperjesi, kassai, ungvári, máramarosszigeti, debreczeni és két új: a buda
pesti és a fiumei. A körök figyelmét a tanárság helyzete foglalkoztatta 
első sorban; erre kényszerítette őket az 1897-iki államköltségvetés, meg 
a legújabban közzétett rangsor. A körök teljes egyértelműséggel nyilat
koztak, s mozgalmuk, párhuzamban az igazgatóság actiójával súlyt adott az 
igazgatóság föllépésének és a Közlöny magatartásának. A körök mozgalma 
a debreczeni kör négy pontból álló indítványával kezdődött, mely sorra 
já rta  a köröket s mindenütt elfogadásra talált. Most már ez indítványok 
mind el vannak intézve s új határozatra nincs szükség; illető képviselőik 
közbenjárását is kikérték a körök, nevezetesen a kassai, szigeti, pozsonyi, 
eperjesi kör. E határozatokból legfeljebb az vár megvalósításra, hogy 
ügyünkben még az 1897-iki költségvetés tárgyalásánál is érdemleges 
felszólalást eszközöljünk ki a Ház nyílt ülésén, de erőnket az 1898-iki 
költségvetés kedvezőbb alakítására fogjuk tartogatni. A bpesti, pozsonyi 
és kassai kör bizalmi nyilatkozatával támogatta a szerkesztőt; a bpesti 
tanárok gyűlése személyes részvétellel segített az igazgatóságnak a 
küldöttség szervezésében. E mozgalmak az 1897-iki költségvetéshez 
fűződtek. Tágabb fogalmazást adott az anyagi helyzet javításának a 
kassai kör (1. határozatait a Közlöny 167. lapján). Azonban az igazgató
ságnak az az intézkedése, hogy nem új követeléseket tűzött napirendre, 
hanem a régi memorandumot nyújtotta be újra egy kisérő fölterjesztéssel, 
magában foglalja a kassai indítvány lényegét. Az egyesület ragaszkodik 
a maga szilárd programmjához, s irányának e következetessége csak 
fokozza erejét. A legújabban közzétett rangsorban előforduló sérelmekkel 
a budapesti kör foglalkozott behatóbban, s abban állapodott meg, hogy 
a sérelmeket egy öt tagú bizottsággal összegyűjteti s ez alapon kéri 
orvoslásukat. Ez ügy folyamatban van s a kör a maga kebelében intézi, 
a mihez teljes joga van; a választmánynak ezúttal nincs hozzászólása. 
Egyes körök az anyagi helyzet egyéb kérdéseit is érintették. A mára- 
marosi kör az iránt is megkereste az illető képviselőket, hogy méltassák
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figyelmükre a községi és a felekezeti tanárok nagy részének áldatlan 
állapotát is, mivel az az állami tanárokénál még sokkal nyomasztóbb. 
Ez a pont benne van a memorandumban, hozzánk mint új indítvány 
beküldve nincs, tehát határozat nem szükséges. Ellenben új határozatokat 
hozott a debreczeni kör (1. a Közlöny 205. 1. és alább). Leggyökeresebb 
változásokat javasol a pozsonyi kör, mely egyáltalán abból indul ki, 
hogy a fizetésrendezésről szóló 1893: 1Y. t.-cz. nem illik a tanárságra, 
új és új sérelmeket hoz felszínre s az illető törvény megváltoztatására 
czéloz. Mivel ez törvényhozási intézkedést vonna maga után, a messzebb 
eső feladatok közé tartoznék; a választmánynak e pontról jelenleg hatá
roznia nem szükséges, de nem is lehet, mert az alapszabályok értelmé
ben előbb minden fontos kérdést meg kell a köröknek vitatniok. A főtitkár 
behatóan ismertette a pozsonyi kör javaslatait (1. a Közlöny 148. 1.). 
Különben a körnek egyik jelenlevő képviselője fent ismertetett felszóla
lásában már jelezte, hogy a törvény revisiójának szükségét nem azonnal 
akarja a kör a választmánynyal kimondatni, hanem csak sérelmi eseteket 
óhajt gyűjtetni s azok alapján később határoztatni a revisio ügyében. 
A pozsonyi kör egyéb indítványai határozat tárgyát fogják képezni (1. 
alább). Az anyagi helyzet javítására irányuló mozgalomban az önzetlenség 
tagadhatatlan jele az, hogy a zöm, a tanárság, törődik az igazgatók 
jóllétével, és az állami tanárság a felekezeti és községi tanárokéval; 
viszont a mi küldöttségünk soraiban is szívesen láttuk a budapesti 
kegyesrendi gymnasium jeles tanárait. A testületi összetartozás ez érzete 
fokozza az egyesület erkölcsi erejét, s ez ju t kifejezésre abban a másik 
mozgalomban is, melyet a körök szintén az igazgatóság működésével 
párhuzamban a nem állami tanárok vasúti kedvezménye ügyében foly
tatnak. Az igazgatóságnak ez ügyben is lévén határozata, mely már 
elébb itt tudomásul vétetett, új határozatra nincs szükség.

Kétszeresen örvendetes jelenség e súlyos viszonyok közt, hogy a 
a tanári körök a tanügy kérdéseivel is foglalkoztak. A tanulók szín
házba, já rá sá n a k  kérdése a pozsonyi és máramaros-szigeti kört foglal
koztatta; hosszabb vita után mindkét helyen megállapodások történtek. 
A pozsonyi kör a színház látogatásra inkább rendszabályokat alkotott 
(1. Közi. 149. 1.); elvszerűbbnek tátszik — a főtitkár egyéni nézete szerint 
— a máramaros-szigeti kör megállapodása. E szerint a színdarabok épen 
úgy megválogatandók mint az ifjúsági olvasmányok; az így megjelölt 
darabokat az V— Vili. oszt. középisk. növendékek minden nagyobb 
megszorítás nélkül látogathatják; a színigaztók felkérendők, hogy a 
tanári karral egyetértőleg kitűzött időben ifjúsági előadások rendeztes- 
senek, melyekre az ifjúság osztályra való tekintet nélkül megjelenhetik. 
A táncztanltás a középiskolában  a máramarosi kör ülésén forgott 
szőnyegen; előadója Marikovszky Menyhért volt. Philologiai múzeum unk  a 
fővárosban felállítását tárgyalta a debreczeni kér. kör (1. Közi. 206—210.1.). 
Tanszerekről, és pedig az amerikai tanszerekről a budapesti kör szakülésén 
tartott tanulságos előadást Krécsy Béla. A zsúfolt osztályok  állapota a 
tanulók és tanárok s a tanítás, fegyelmezés és gyakorlatjavítás szempontjából 
a budapesti körben volt előadás tárgya; a budapesti iskolák állapotáról 
a kör emlékiratot dolgoztat ki s nyújt majd át a tantervrevisióval 
foglalkozó közoktatási tanácsnak. Ez országos tanügyi feladattal, s a 
tantervrevisióval is megkezdték már munkájokat egyes köreink; az 
igazgatóság Beöthy elnök indítványára felhívta e kérdés tárgyalására 
a köröket, de némely kör már előbb hozzáfogott. A debreczeni kör a 
közokt tanácstól közzétett kérdő pontok szerint fogja tárgyalni; a kassai 
kör szakok szerint kiosztotta kisebb csoportjainak a munkát; az eperjesi 
körben a történelem tanításának revisiójáról volt már eszmecsere (Jákobéi 
Dezső), de a kör az egész tantervről összefüggésben fog véleményt 
mondani; a fiumei kör abbeli véleményének adott kifejezést, hogy az

21*



288

eredménytelenségnek egyik oka az egyetemi oktatás is, a mely nincsen 
elég tekintettel a tanárképzés követelményeire ; a kör kívánja továbbá, 
hogy az egyetemes és a hazai történelem organikusan egybeszövessék 
s hogy a magyar földrajzi tanításra is nagyobb súly helyeztessék.

A debreczeni kör különben egész évre megállapította — gaz
dag — munkaprogrammját.

A körök egy része helyi közművelődési feladatokat teljesít. A kassai, 
máramarosszigeti, eperjesi kör nyilvános felolvasásokat rendez. E pontnál 
kiemelte a főtitkár, hogy a tanári körök mennyire kedvezhetnek a tanár
ságban rejlő intellectualis tőke társadalmi érvényesítésének, s utalt arra, 
hogy a körökre az ismeretek terjesztése terén minő culturalis feladat vár.

A körök azonkívül saját házi, illetőleg helyi ügyeikkel foglalkoz
tak Ügyrendjét elkészítette a kassai és budapesti, fegyelmi szabályt 
alkotott a játszótér számára a pozsonyi; mint testület jelent meg ünnepies 
alkalmakkor a pozsonyi, kassai; mint erkölcsi testület fejezte ki elisme
rését a budapesti kör az oktatásügyi kiállítás rendezésében résztvett 
buzgó tanároknak; a kassai kör pedig befejezte 1000 koronás alapítvá
nyának összegyűjtését. A debreczeni kör bevonta munkásságába a 
középiskolának egyes külső barátjait is, lelkészeket, akadémiai tanárokat.

A körök első időszaki munkásságából a főtitkár azt az általános 
benyomást meríti, hogy a helyi körök intézménye és az egyesület e 
decentralisatiója alkalmas kiterjeszteni az egyesületi életet és a köz
tevékenység számára meg fogja nyerni az elzárkózottabb, vagy a köz
ponttól távolabb eső erőket; emelni fogja a tanárság öntudatát, jelentő
ségét a társadalom szemében és lehetővé teszi a tanárság szélesebb 
rétegeinek intensivebb paedagogiai és közművelődési érvényesülését. 
Azért csak azt kell óhajtanunk, hogy mentői több vidéki kör alakuljon.

Indítványok.
E jelentés tudomásul vétele után a körök és Kardos Albert indít

ványai kerültek sorra.
A  pozsonyi kör  indítványainál (melyek a Közlöny 205. lapján egész 

terjedelmökben olvashatók) hosszabb vitát okozott az a félreértés, a mi 
abból támadt, hogy a határozatban felsorolt 1—4. sz. pontok csak mint 
motiválás vannak ott feltüntetve s indítványkép csupán az a záradék 
szerepel, mely szerint a kör felkéri a választmányt, hogy indítsa meg a 
sérelmek országos összegyűjtését s e czélból kérdőlapokat bocsásson ki. 
A főtitkár a szövegezés alapján ezt tekintette indítványnak s a már kissé 
kimerült figyelmű vál. tagok kívánságára csupán ezt a részt olvasta fel, 
mint voitaképi indítványt, s bejelentette, hogy az igazgatóság nem járul
hat ez indítvány elfogadásához.

Jónás  Jánosnak erre következő felszólalásából derült ki, hogy a 
pozsonyi körnek nem ez a tulajdonképeni indítványa, hanem indítványokul 
kell tekinteni azon pontokat is, melyek a szövegezésben csak motivatió- 
ként szerepelnek. Összegezi, hogy a pozsonyi kör indítványai voltakép a 
következők: 1. a szolgálati időre nézve a) a nem állami intézetektől 
átvett tanárok szolgálati ideje a quinquenniumok megadására nézve 
vétessék igazságos figyelembe; b) a helyettes tanári minőségben a pénz
ügyi viszonyok miatt töltött hosszabb szolgálati idő szintén számíttassék 
be a quinquenniumok kiszabásánál; 2. az igazgatói renumeratio biztosít
tassák. Arra a felvilágosításra, hogy az igazgatói állás emelése benne 
van a memorandumban, a 2. sz. indítványt visszavonja, de az 1. sz. indít
ványát fentartja s a szolgálati idő beszámítását sürgeti.

így egyszerűsítve emelkedett az indítvány határozattá. A hozzá
szólók ki-kiterjeszkedtek a pozsonyiak egyéb nyilatkozataira is. így a 
fizetési törvény revisiójára nézve Rombauer nyilatkozott. Nem tartja 
helyén valónak, hogy a választmányból kiindulva forceirozzuk a fizetési
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törvény revideálását. Tényleg szerencsétlenség volt, de meg fog halni ez 
a törvény magától; nem illik hozzánk, hogy egy szentesített törvény 
ellen dolgozzunk. {Kármán Mór: Mikor a többi tisztviselők nem teszik). 
Gyűjteni és nyilvántartani lehet az adatokat és sérelmeket, de az a 
kérelme, hogy ez ügyet a körök szolgálják, ne a választmány. A tanár- 
egyesület föllépését nem kell gyengíteni a sokféle sérelmek együvé hor
dásával Beöthy Zsolt elnök is azt a nézetét fejezi ki, hogy a törvény 
revideálását ne sürgessük; ha mi most agitatiót kezdünk, ha siettetjük 
a törvény kimúlását, a mi törekvéseink jelentékeny része fog meghalni. 
Törekedjünk arra, a mi elérhető. Gyűjthetjük az adatokat, esetleg nyilván 
is tarthatjuk, de azért ne lépjünk fel velők.

Веке Manó magáévá teszi a pozsonyi kör indítványát. Tegyen az 
igazgatóság ez iránt fölterjesztést, hogy majd, ha a quinquennium ügye 
szóba kerül a kormány kebelében, az ott kéznél legyen. A sérelmeknek 
a Közlönyben gyűjtését ellenzi A Közlöny nem arra van hivatva, hogy 
mintegy kórházi lajstromul szolgáljon, hogy egyes emberek betegségét 
összegyűjtsük benne s mint mérget vigyük szét az országba. Nem az 
egyes emberek sérelmét kell gyűjteni, hanem elvi sérelmeket.

Alexander elfogadja a pozsonyi indítványokból a helyettes és a 
más intézetekből átvett tanárok éveinek quinquennalis beszámítására 
vonatkozó részt. Mindig csak a tanáron akarnak megtakarítani 100— 
200 forintot. Ez nem oly indítván}', hogy az országgyűlés elé tartoznék, 
hanem kormányzati úton esetröl-esetre elintézhető dolog. Az egyetemen 
már helyreállították a beszámítást; kell, hogy a középiskolákban is 
helyreállítsák, mert a be nem számítás itt is akkor kezdődött, mikor 
az egyetemen nitörölték. Fogadja el a választmány elvileg, hogy annak 
idején megteszi a szükséges lépéseket.

Csáka Károly hivatkozik arra, hogy Trefort minister már 187ö-ben 
törvényjavaslatot terjesztett be, melyben ez a pont benne volt A helyet
tes tanári évek be fognak számíttatni, a mennyiben oklevelük volt az 
illetőknek; hiszen a 70-es években már beszámították. Azóta megválto
zott ugyan a rendszer, de sokat tehetnek az igazgatók, ha jóakaratúlag 
átveszik a tanároktól s esetről-esetre szolgálati úton eligazítják az ügyet.

A választmány ezek után egyhangúlag elfogadta a pozsonyi kör
nek azt az indítványát, hogy az igazgatósáig, m egválasztandó időben, 
tegyen megokolt fö lterjesztést a nem-állami intézeteknél, valamint a 
helyettesi minőségben oklevéllel töltött szolgálati évek beszám í
tása iránt.

Következtek a debreczeni kör  indítványai. (L. Közlöny 205. 1 lent.) 
Az első pontra nézve Beöthy Zsolt elnök azt a felvilágosítást adja meg, 
hogy az államsegítségben részesülő felekezeti intézetek tanárainak fize
tése, óraszáma és egész helyzete ügyében tavaly már te tt az egyesület 
fölterjesztést, s arra a nm, minister úr 1895. május 7-én kelt leiratában 
a legnagyobb előzékenységgel kijelentette, hogy a felekezeti közép
iskolák fentartőival az 1893. évi IV. t.-cz. életbeléptetése óta kötött 
szerződésekben a tanári fizetéseket mind elődei, mind ő, lehetőleg az 
állami mérték szerint vétették fel, a régibb szerződéseknek e czélból 
való fokozatos revisióját pedig szintén megindította s gondoskodni fog, 
hogy az összes régibb szerződések a rendelkezésére bocsátott anyagi 
eszközök arányában egymásütán megújíttassanak s e változott viszonyok 
szerint módosíttassanak. (L. a rendelet szövegét a Közlöny 1894/95. évf. 
627. 1.) Ez tökéletesen az, a mit a debreczeni kör most kér. E fölött a 
választmány napirendre tért

A debreczeni kör másik indítványa arra czélzott, hogy az országos 
tanári nyugdíjintézetben azon felekezeti középiskolai igazgatónak, kit 
fentartó testületé állandóan alkalmaz, számíttassák be igazgatói fizetése 
is a nyugdíjilletmény megszabásánál. A főtitkár erre nézve előterjeszti
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az igazgatóság- véleményét. A nyugdíjtörvényben benne van, hogy a 
mennyi fizetést bejelent a fentartó testület, s a mennyiért a nyugdíj
alapba százalékot fizet, annyi nyugdíjat kap az illető tisztviselő. Ez 
ellen nem tehet a minister; s a mennyiben ez indítvány érdemileg 
valóban jogos, tulajdonkép nem ide, hanem a fentartó testületekhez kell 
vele fordulni, mert az tehet róla, az adhatja az illető igazgatónak fize
tés czímén a tiszteletdíjat és fizetheti érte a százalékot. Miután Kardos 
fölszólalt a debreczeni indítvány mellett, azzal érvelvén, hogy ha a 
felekezeti tanár egyenlő elbánásban részesül az államival, részesüljön 
az igazgató is: az igazgatóság álláspontját még egyszer R ajner  Ferenez 
világította meg; Jónás  János pedig kiemelte, hogy a mit Debreczen 
kér, az meg van adva; előfordult eset, hogy pótlékért nem fizettek 
nyugdíjat, de fizetésért mindig adtak. Gerevich felszólalása és Búza  
János ama felvilágosítása után, hogy a rendszerint 6—6 évre választott 
(és újból is megválasztható) felekezeti igazgatók tiszteletdíj czímén kap
nak bizonyos javadalmi többletet, az elnök kimondja, hogy ez indítvány 
is tárgytalan és a választmány napirendre tér.

A z eperjesi kör  indítványánál Jónás János kifejtette, hogy ez 
épen megfordító ttja a pozsonyi körének; értelme az, hogy szerződés 
kötéskor az állam biztosítsa azt, hogy a felekezeti intézetek fentartó 
testületéi beszámítsák a tanár javára a másutt töltött évekért járó quin- 
quenniumokat Beöthy utal arra, hogy ez ügyben az egyesület föllé
pése nehéz, mert itt a quinquenniumot nem a ministerium adja, hanem 
más testület. Dóczi Imre felvilágosítja a választmányt, hogy az állam a 
felekezetekkel kötött szerződésekben igyekezett a tanárok javadalmazását 
az állami tanárokéval egy színvonalra emelni s erre nézve van a minis- 
teriumnak hivatalos rendelete: abban benne van ez a kérdés. A kiküldött 
biztos utasítást nyer ez irányban. Rombauer kívánatosnak mondja, hogy 
az állam a szerződésekben kösse ki a reciprocitást, hogy a mint ő beszá
mítja a quinquenniumot a másutt töltött évekéit, úgy számítsa be a 
felekezeti intézet fentartó testületé is. A választmány óhajtja, hogy a 
felekezetekkel kötendő szerződésekben ez az elv érvényesüljön.

Kardos Albert a következő indítványt terjeszti elő: A választmány 
megbízza az egyesületi igazgatóságot, hogy körlevélben hívja fel a tan
kerületi kir. főigazgatóságok és a felekezeti tanügyi főhatóságok figyel
mét a tanári körök ügyére, kérvén a hatóságokat, hogy erkölcsi befolyá
sukkal segítsék elő mennél több tanári körnek a megalakulását, a meg- 
alakultakat pedig részesítsék hathatós támogatásukban. A  fő titkár  
előterjeszti az igazgatóság véleményét. Mindenesetre szívesen látjuk a 
főigazgatóságok és főhatóságok gyámolítását egyesületi életünk körében; 
azonban fölkérést ez iránt ne intézzünk hozzájuk, s a hivatalos nyomás
nak még a látszatát is kerüljük az egyesületben, a hol a társulás önkén
tessége szítja a munkakedvet és biztosítja a vélemények szabadságát. 
Az igazgatóság jobbnak tartja  ez ügyben a bizalmas utat s nagyon 
ismeri a körök alakítása tekintetében rá várakozó feladatokat. Minthogy 
ez irányban már határozata van az igazgatóságnak, erre utasítani sem 
szükséges. Kéri az indítvány mellőzését. Kardos megnyugszik az igaz
gatóság nyilatkozatában s visszavonja indítványát.

Kardos Albert ezután a következő indítványt teszi: „A választmány 
a maga részéről is élénken sajnálja, hogy az 1897. évi költségvetési 
törvényjavaslat mitsem valósít meg a tanáregyesületnek múlt évi memo
randumában foglalt kívánalmakból és míg egyrészt elismeréssel adózik 
az igazgatóságnak ez ügyben tett eddigi lépéseiért és a Közlönynek e 
kérdésben tanúsított magatartásáért, addig másrészt felhívja az igaz
gatóságot és a Közlönyt a tanárság érdekeinek további védelmére, a 
memorandumban fölsorolt bajok orvoslásáért való küzdelem folytatására“. 
Az igazgatóság indítványára a választmány ez indítványt, mint immár 
tárgytalant, mellőzte.
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A  kassai kör esredévi alapítványa.
Gevevich Emil, mint a kassai kör elnöke jelenti, hogy a kassai 

kör részéről 1000 koronás alapítványt hozott az egyesületnek. Bemutatja 
az a lapítólevelet, mely így hangzik:

„Az országos középiskolai tanáregyesület kassai köre hazánk ezer 
éves fennállásának emlékére 1000 koronás alapítványt tesz az országos 
középiskolai tanáregyesület kebelében létező segélyalap javára s illető
leg annak növelésére a következő feltételek mellett:

1. Ezen alapítványt képező tőke a központ által külön kezeltetik 
„a kassai kör alapítványa“ c.zímen.

2. Az alapítvány kamatai évenként első sorban oly egyesületi 
tagok özvegyei és árvái részére adassanak ki segély gyanánt, kik a 
kassai körnek voltak tagjai s másodsorban, a kik valamelyik kassai 
tanintézetben tanítottak s csak ilyenek nem létében adható ki a segély 
más volt egyesületi tag özvegyének vagy árvájának.

3. A segély odaítélésének joga az orsz. középisk tanáregyesület 
elnökét illeti.

4 A kassai kör fentartja magának a jogot, hogy ezen alapítvá
nyának tőkéjét növelhesse

6. Ezen alapító oklevél két példányban állíttatik k i ; az egyik példány 
az egyesület s a másik a kassai kör irattárába tétetik le megőrzés végett.

6. Jelen alapító oklevelet a kassai kör tisztikara írja alá s az 
alapítványnak ellogadását az egyesületi elnök s a főtitkár aláírásukkal 
igazolják. — Kassa, 1896. évi deczember hó 21-ik napján. Dr. Gerevich 
Emil a kassai kör elnöke, dr. Takács Menyhért a kassai kör alelnöke, 
Bóbita Endre a kassai kör titkára, Vadász József a kassai kör pénz
tárosa, Dietz Lajos a kassai kör jegyzője.

Ezen alapítványt a fenti feltételek mellett elfogadják Budapest, 
1896. évi deczember hó 29-dik napján. Beöthy Zsolt az orsz. középisk. 
tanáregyesület elnöke. Négyesy László, az orsz. középisk. tanáregyesület 
főtitkára“. — Jelenti, hogy Vadász József tanár, a választmánynak is 
tagja, a kör pénztárosa, elhozta magával az összeget, illetőleg takarék- 
pénztári könyvet s azt az alapítólevél egyik példányával azonnal az 
egyesület birtokába is bocsátja.

A választmány örvendő meglepetéssel hallotta a kassai társak e 
szép tényét, s többek közt élénk tetszést keltett az alapító levél 4. pontja 
is. Beöthy elnök kimondta a határozatot, hogy a választmány egyhangú 
érzelmét fejezi ki, midőn a kassai körnek és küldötteinek az egyesület 
részéről meleg köszönetét és hálát szavaz.

A s  ülés besdrása.
Mivel az idő már ekkor '/48 körül járt, az elnök a tanácskozás 

folytatását másnap délelőtt 9 órára tűzte ki, azzal a czéllal, hogy a 
hátralevő fontos kérdésnek, a tanterv-revisionak lehetőleg teljes ülés 
jusson. Mielőtt azonban az elnök az ülést bezárta, Jónás János kért 
szót. Megragadja — úgymond — az alkalmat, hogy oly indítványt tegyen, 
mely bizonynyal lelkes fogadtatásra talál. A mai választmányi ülés, még 
inkább az igazgatóság eddigi működése tanúsítja, hogy az új szervezet 
bevált, be főkép az által, hogy az együttérzést és együttműködést meg
teremtette, s az egyesület tevékenységét élénkebbé tette. Azok, kik az 
egyesület élén állnak, teljesen megértették azt a szellemet, mely a vidéken 
élt, hogy jogot és részt kívánt a vidék az egyesület munkájában. Az 
igazgatóság ama szellemben fogta fel feladatát, a mint azt a vidéken is 
óhajtották. Indítványozza, fejezze ki a választmány őszinte elismerését 
az igazgatóság iránt, s első sorban az elnök iránt. (Éljenzés.) Beöthy 
elnök a maga és az igazgatóság nevében köszönetét mond az elismerésért, 
s kéri jövőre is a tagtársak támogatását az ügy érdekében és mindnyá
junk érdekében. Az ülést ezzel berekeszti.

Négyesy László, fő t itk á r .
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XXVII. KIMUTATÁS AZ ORSZ. KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET 
SEGÉLYZŐ ALAPJÁRÓL.

(Felolvastatott a decz. 29—30-iki választmányi ülésen.) 

B e v é t e l :
1. A XXVI-iki kimutatás szerint volt készpénzben . 172.60
2. Adakozásból befolyt : Kogutovicz Manó 2 frt; Balassa

József debr. reálisk tanár, Wagner Lajos pozsonyi 
reálisk. tanár, dr. Gyomlay Gyula budapesti gyak. 
gymn tanár, dr. Waldapfel János tanár, II. k. áll. 
reálisk. tanárai 1—1 f r t ................................................  7.—

3. Beiratási dijakból befolyt: Uferbach Kár. n.-kanizsai 
tanár, dr. Zoltványi Irén győr-szt-mártoni tanár,
Wandrák Gyula iglói gymn. tanár, Körösi Albin 
budapesti tanár 1—1 f r t ......................................  . 4.—

4. Kölcsöntörlesztésből............................................................... 17.50
5. Dr. Erödi Béla főigazgatótól a monstre-hangverseny

jö v e d e lm é b ő l.......................................................................148.45
Összesen . . . 349.55

K i a d á s :

1. S eg é ly re ........................................................................... 145.—
2. K ö lc s ö n r e ...................................................................... 50.—
3. Kezelési k ö l t s é g ............................................................  3.52

Összesen . . . 198.52
Marad tehát készpénzben . . . 151.03 

Kelt Budapesten, 1896. deczember 29-én.
Volf György, s. k. biz. elnök. Tiber Ágost, s. b. pénztáros.

A kassai kör.
A kassai kör f. év deczember hó 21-én tartotta rendes havi ülését 

dr. Gerevich Emil elnöklete alatt.
Az ülés legfontosabb tárgya dr. Takács Menyhért praem. főgymn. 

tanár felolvasása volt, a ki „a reáliskolai latin tanítás s a tanterv  
revisiója“ czímű értekezését olvasta fel!* A felolvasó azon nézetének 
ad kifejezést, hogy a reáliskolákban a latin nyelv tanításának mostani 
formája nem megfelelő. A latin nyelvet a reáliskolákban is a rendes 
tárgyak közé kívánja felvétetni. Uyformán felolvasó a reál-gymnasium 
híve, melynek tanterve csakis a görög nyelvben különböznék a szorosan 
vett gymnasium tantervétől.

Felolvasó nézetét s indítványát a kör többek hozzászólása után 
egész terjedelmében magáévá teszi s dr. Takácsnak tanulságos érteke
zéséért jegyzőkönyvi köszönetét mond s egyúttal a kör azon óhajának 
ad kifejezést, hogy az értekezés egész terjedelmében a Közlönyben közöl
tessék.

A múlt ülés határozatából kifolyólag Bóbita Endre titkár előter
jeszti az új ügyrendet, melyet a kör megjegyzés nélkül elfogad.

* Az értekezés Közlönyünkben egész terjedelmében meg fog jelenni.
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Dr. Gerevich elnök bemutatja a kör által létesített 1000 koronás 
alapítvány alapító oklevelének szövegét. A kör az alapító oklevél szövegét 
helyesli s elfogadja. Ezzel kapcsolatban elnök jelenti, hogy az 1000 koro
nához még hiányzó összeg kiegészítése czéljábó! a kör tagjai között 
gyűjtőívet bocsátott ki s a gyűjtés eredménye 26 frt 62 krt tesz ki. 
Azt hiszi, hogy a folyó polgári év végén a kamatok hozzászámításával 
együtt lesz az 1000 korona s így azt már a jövő év elején az alapító 
oklevéllel együtt átadhatjuk a központi elnökségnek.

Elnök bemutatja az eperjesi kör átiratát az államilag segélyezett 
felekezeti tanárok ötödéves korpótlékainak biztosítása tárgyában. A kör 
az átiratban kifejtett indítványt azon kiegészítéssel teszi magáévá, hogy 
a tanároknak általában bármely iskolánál töltött szolgálati évei a kor
pótlékoknál beszámíttassanak s erről úgy a központot, mint az eperjesi 
kört értesíti. Dietz Lajos, jegyző.

A MAGYAR OLVASÓKÖNYVEK SZERKESZTŐINEK FIGYELMÉBE.
Szokatlan módon akarom fölhívni a tanárvilág és kivált a tan

könyvírók figyelmét egy szokatlanul érdekes műre.
Tudjuk, hogy a magyar olvasókönyv a magyar nép jelenét és a 

magyar nemzet múltját, van hivatva mentői változatosabb, színesebb, 
hívebb és szebb képekben feltüntetni. Szerintem legalább ez volna olvasó
könyveink hivatása — főkép az alsó osztályokban. Csakhogy hű és szép 
képekben, a népéletet és a történeti alakokat rajzoló irodalmi alkotásokban 
nem vagyunk valami gazdagok; az olvasókönyv szerkesztője ugyancsak 
utána lásson, ha a jelen és múlt magyarját mind igazán művészi termé
kekben kívánja bemutatni. Mennyi hálával és köszönettel tartozik az 
iskola többek között Arany Jánosnak, hogy a hunokat és az ő nagy 
királyukat oly eltörölhetetlenül belevéste lelkűnkbe „Buda haláláéban, 
hogy Nagy Lajost örök időkre feltámasztotta a Toldi-trilógiában! S meny
nyire sajnálhatjuk, hogy Aranynak Mátyásról tervezett békeeposza csak 
terv maradt. Majdnem szégyelnünk kell, hogy a legnagyobb magyar 
királyról alig tudunk méltó olvasmányt nyújtani az ifjúságnak. Ha költő 
nem akadt, a ki török- és németverő királyunkat megénekelje, hát ime 
egy tudós, a ki igaz képet fest a legmagyarabb és leggeniálisabb király
ról, a ki megismertet bennünket nem a hadakozó, a politizáló fejedelem
mel, hanem a tudomány- és művészet-kedvelő nagy uralkodóval, a 
renaissance szellemétől lelke mélyéig áthatott rendkívüli emberrel.

Nem szeretném senkinek sem az érdemeit kisebbíteni, sem Frak- 
nóiét, sem Csánkiét, de azért a ki irodalmi és művészi szempontból 
óhajtja megismerni Mátyást, a ki mélyebb pillantást akar vetni az ő 
szövevényes leikébe, a ki be akarja látni az ő ezerfelé ágazó elméjének 
egész területét, a ki az ő lángeszének teljes tüzénél akar lelkesedésre 
gyűlni, az forduljon Riedl Frigyeshez, a „Magyar irodalom főirányai“ 
czímű, e napokban megjelent kis könyvéhez s abban e fejezethez: 
M átyás király, m int a renaissance embere. (51—97. 1.)

Nem dönthetjük el: a sokoldalú ismeretet, az alapos tudást, a 
mély elemző erőt vagy az írói művészetet bámuljuk-e inkább e ragyogó, 
különben önállóan is megérthető tanulmányban. A magam csodálatát 
nem fejezhetem ki máskép, mint hogy ismételve ajánlom kartársaimnak: 
ha szépet, Mátyáshoz méltót akarnak Mátyásról olvasni, vegyék elő e 
fejezetet; az olvasókönyvek szerzőit pedig sürgősen kérem, ha szépet, 
Mátyáshoz méltót akarnak Mátyásról olvastatni az iskolában, foglalják 
le jó előre Riedl néhány lapját könyveik új kiadása részére s adják, 
akár, a hol lehet, változatlanul, akár, a hol kell, átdolgozva, mentői 
előbb az ifjúság kezébe. Kardos Albert.
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VEGYESEK.

Igazgatói kinevezés. Király ő felsége Bécsben. deczember hó 20-án 
kelt legfelsőbb elhatározásával Kopcsay  Jánost a szakolczai kir. kath. 
gymnasium igazgatói teendőivel ideiglenesen megbízott rendes tanárt, 
ezen tanintézet igazgatójává a VIII. fizetési osztály 2. fokozatába ki
nevezte.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi ш. kir. minister dr. Horvay 
Róbert debreczeni kereskedelmi akadémiai rendes tanárt a debreczeni 
állami főreáliskolához a IX. fizetési osztály 2. fizetési fokozatába, végleges 
minőségben rendes tanárrá nevezte ki. (62.152/96. sz.)

Előléptetés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Zolnai 
Gyula V. kér. kir. főgymnasiumi rendes tanárt, eddigi minőségében és 
állomáshelyén a VIII. fizetési osztály 2. fizetési fokozatába léptette elő. 
(69.239. sz.)

Á thelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Lichten- 
egger József szatmári kir. főgymnasiumi rendes tanárt, jelenlegi minő
ségében, saját kérelmére, a budapesti V. kér. kir. főgymnasiumhoz 
helyezte át.

V églegesítés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister K artner 
Ferencz szentgotthárdi áll gymn. rendes tanárt rendes tanári minőségé
ben véglegesen megerősítette.

Ministeri köszönet. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
báró Eötvös Lorándnak mint az Eötvös-Collegium curatorának, a ki az 
intézetben létesítendő féljavadalmazású tagsági hely czéljaira 300 frtot 
ajánlott fel, ezen áldozatkészségéért legmelegebb köszönetét nyilvánította.

Tanári succrescen tia . A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
a fiumei áll. főgymnasium tanárszükségleteire való tekintettel Németh 
József tanárjelöltet az olasz nyelv elsajátítása végett 800 forint utazási 
ösztöndíjjal Olaszországba küldötte ki.

A tanáregyesü let budapesti köre f. hó 13-án szerdán d. u. 5 órakor 
a kör helyiségében (Ujvilág-utcza 2. III. em.) felolvasó és választmányi 
ülést tart. Előadást tartanak: dr. Demkó  Kálmán főgymn. igazgató: 
A tantervrevisióról általában és dr. Веке Manó gyakorló főgymnasiumi 
tanár: A mathematikai tanterv revisiójáról. Ezzel a kör megindítja a 
tantervrevisió kérdésének  tüzetes tárgyalását. A beható véleménynyilvá
nítás érdekében összes kartársainkat szives részvételre szólítjuk.

Dr. Bozólcy Endre, titkár.

Középiskolai mathematikai lapok, szerkeszti és kiadja R á tz  László. 
(Előfizetési ár egész évre 4 korona, egyes szám ára 50 fillér). E hasznos 
folyóirat, melynek a jelen tanév kezdetével negyedik évfolyama indult 
meg, már a múlt évben R á tz  László szerkesztése mellett jelent meg. 
Dicséretére mondhatjuk az új szerkesztőnek, hogy a lap régi szellemét, 
mely a középiskolai tanulók érdeklődését a mathematikai tanulmányok 
irán t fölébresztette, meg tudta őrizni. Dicsérettel kell még emlékeznünk 
a csinos külalakról is, a melyben e folyóirat az új évfolyam kezdete óta 
megjelenik. Az új évfolyam eddig megjelent számai kisebb a középiskolai 
tananyag részleteire vonatkozó értekezéseket, mathematika-történeti ismer-
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tetőseket, kitűzött és a tanulóktól megoldott feladatokat tartalmaznak. 
Egyik régibb ismertetésünkben hangoztatott kívánságunkat ismételjük, 
hogy az érettségi feladatok csak válogatva volnának közlendők, mert 
nem mindegyik ilyen feladat tanulságos. (Különösen nem az egy sablon 
szerint megoldandó, a kamatos-katnatszámolás köréből vett feladatok). 
Melegen ajánljuk a karfásaknak, hogy e folyóiratot jobb tanulóik 
kezébe juttassák, kik abban a tanítás minden fokán bő anyagot találnak 
mathematikai ügyességük fejlesztésére. Ott hol az egyesek anyagi ereje 
nem engedi meg a lap járatását, czélszerű volna azt az ifjúsági könyv
tárnak járatni.

Pályázatok. A  budapesti kir. m agyar tudomány-egyetem  bölcsé
szeti karánál a m agyar művelődéstörténet számára, különös tekintettel 
a társadalom és magánélet alakulataira, egy rendes tanári állás rend- 
szeresíttetvén. betöltésére pályázat hirdettetik. (Február 15-ig) —
A  pécsi áll. főreáliskolánál betöltendő tanári állásra, a  mennyiségtan
ból mint fő és az ábrázoló geometriából vagy a term észettanból mint 
melléktárgyból. (Január 15-ig). — A  ka ssa i állami főreáliskolánál be
töltendő tanári állásra az ábrázoló geometriából és mennyiségtan
ból. (Január 31-ig.) — A  győri tank. kir. főigazgatóságnál megürese
dett tollnoki állásra; a X. fizetési osztály szerinti törvényszerű fizetés, 
megfelelő lakpénz és nyugdíjjogosultság. (Február 5-ig)

Ösztöndíj pályázatok. A győri árvaalapltványoknál az 1896/97. 
tanév kezdetétől, következő ösztöndíj-állomások töltendők be: 1. A győri 
királyfi árvaalapítványnál egy 150 frtos és négy 100 frtos állomás;
2. a győri Dlabács-féle árvaalapítványnál két 100 frtos állomás. Ezen 
árvaalapítványbeli ösztöndíjakra csak szegénysorsú kath. vallásű, jó 
előmenetelű és iskolába járó, avagy inaskodó árvafiúk és leányok tart
hatnak igényt. A Dlabács-féle ösztöndíjaknál az illető rokonok elsőbb
séggel bírnak. (Január 15-ig.) Továbbá: 1. A Lippay  győri püspök-féle 
alapítványnál egy 120 frtos állomás; 2. a Széchényi győri püspök-féle 
alapítványnál egy 150 frtos állomás; 3. a Latinovics-féle alapítványnál 
egy 150 frtos állomás; 4. a Motkó-ié\e alapítványnál egy 48 frtos állomás;
5. az Adamovics-féle alapítványnál egy 100 frtos állomás. Ez ösztön
díjakra általában csak oly róm. kath. vallású tanulók tarthatnak igényt, 
kik legalább is már a gymnasium vagy reáliskolai I. osztályát jeles 
előmenetellel befejezték. Ez általános feltételek mellett a Lippay-féle 
120 frtos ösztöndíjnál a dunántúli származásúak elsőbbséggel bírnak, 
a 150 frtos Széchényi-féle állomás pedig csak előléptetés útján töltetik be. 
Az Adamovics-féle ösztöndíjnál a rokonok elsőbbségben részesülnek. 
A Latinovics- és Motkó-féle ösztöndíjakra csak családbeli ifjak tarthat
nak igényt. (Január 15-ig.) — Az 1896/97. tanév kezdetétől a Gotzig 
Ignácz-féle 200 frtos ösztöndíj-állomás betöltendő. Ez ösztöndíjra csak 
nemes származású, tiszántúli születésű és a magyar nyelv teljes birto
kában levő, jeles előmenetelű s jó magaviseletű tanulók tarthatnak 
igényt, kik legalább a gymn. Y. osztályát már befejezték. (Január 20-ig.) — 
Az AIapy-Ше ösztöndíjaknál a következő állomások töltendők be:
1. A vallás- és közoktatásügyi minister adományozásához tartozó két 
210 frtos állomás. 2. A nagyváradi lat. szert, káptalan adományozásához 
tartozó két 210 fitos állomás. 3. Budapest fő- és székváros közönségének 
kijelöléséhez kötött egy 210 frtos állomás. Ezen ösztöndíjakat, melyek 
közül az 1. és 2. pont alatti állomásokra első sorban tiszántúli szárma
zású tanulók tarthatnak igényt, csakis kath. vallású, szegénysorsú és 
jeles előmenetelű tanulók nyerhetik el. (Január 15-ig.) — Az 1896/97. tanév 
kezdetétől az első Ferencz császár-féle alapítványnál egy évi 400 írttal 
ellátott ösztöndíj üresedett meg, a melyre oly magyar nemzetiségű ifjak



296

tarthatnak igényt, a kik tanulmányaikat valamely magyarországi fő- 
gymnasiumban, vagy a budapesti egyetemen minden irányban jeles 
eredménynyel folytatják. (Január 20-ig.) — Az 1896/97. tanév kezdetétől 
következő ösztöndíj-állomások töltendők be: 1. A M atyasovszky-ié\e  
alapítványnál egy 90 frtos állomás; 2. a Gazsi-íé\e alapítványnál egy 
160 frtos állomás; 3. a N itzky-Ше alapítványnál egy 157 frtos állomás; 
4  a Szvoboda-iéle alapítványnál egy 150 frtos állomás; 5. a Ihirruch- 
féle alapítványnál egy 120 frtos állomás. Ez ösztöndíjakra általában 
csak oly rom. kath. vallási! tanulók tarthatnak igényt, kik legalább is 
már a gymnasium, vagy reáliskola első osztályát jeles előmenetellel 
befejezték Ez általános feltételek mellett a Matyasovszky-féle ösztöndíj
nál Liptó, Trencsén, Turócz, Árva és Szepes megyékből származó tanulók 
elsőbbséggel bírnak. A Nitzky-féle ösztöndíjra első sorban csaladbeli 
ifjak, ilyenek nem léte esetére pedig a Kisfaludy és a Palásty nemzet
ségből származó tanulók és ezek után sopronmegyei nemes családok 
tanuló fiai. A Szvoboda-félére pedig az Eszterházy-herczegi uradalomban 
alkalmazott tisztek gyermekei tarthatnak igényt. (Január 31-ig.) — 
A Gervay Mihály-féle alapítványnál az 1896/97. tanév kezdetétől egy 
100 frtos ösztöndíj-állomás töltendő be. Ez ösztöndíjra csakis a zágrábi 
posta- és távirdaigazgatósági kerületben alkalmazott állami posta
főtisztek, tisztek, altisztek, levélhordók vagy irodaszolgák fiai tarthatnak 
igényt, ha t. i. valamely hazai ipar vagy középiskolában (reáliskolában, 
vagy gymnasiumban) folytatják tanulmányaikat és legalább az első 
osztályt jó sikerrel már befejezték. (Febr. 15-ig.)

SZERKESZTŐI ÜZENET.

Egyesületünk tagjainak s lapunk olvasóinak szives elnézését kérjük 
azért, hogy jelen számunk két napot késett. Ehhez a megoldáshoz kellett 
folyamodnunk, ha részletes tudósítást akartunk adni a választmányi 
ülésről, a mit bizonyára elvárt tőlünk minden egyesületi tag. A tudósítást 
gyorsírói följegyzés alapján kellett megírni s a följegyzés átírására is 
idő kellett. Mai számunkban csak az első napról számolunk be. A máso
dikról jövő számunk tudósít, a mely lehet, hogy technikai okok 
miatt ismét nem vasárnap jelenik meg, avagy talán kettős szám lesz. 
Általában egyesületi életünk olyan örvendetes pezsdülésnek indult, hogy 
a Közlöny szűk terjedelme csak gazdálkodással búja meg a közléseket, 
nagyobb budget-túllépéseket pedig nem tehetünk, mert tekintettel kell 
lennünk az egyesület pénzügyeire. A szerkesztő óhajtja legjobban, vajha 
tagjaink száma annyira szaporodnék, hogy a Közlöny nagyobbítható 
legyen. Az kellene hozzá, hogy minden magyar középiskolai tanár 
belépjen sorainkba.

Tartalom : Egyesületi élet. (A választmányi ülés.) — A magyar olvasó
könyvek szerkesztőinek figyelmébe. Kardos Alberttól. — Vegyesek. 
— Szerkesztő i üzenet.

H0RNYAN8ZKY VIKTOR BUDAPEST.
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A KÖZÉPISKOLAI TANTERVEK REVISIÓJA.
(Felolvastatott a választmány 1896. deczember 30-iki ülésén.)

Dr. VVlassics Gyula közoktatási minister még 1895-ben két rende
letet intézett az Orsz. Közoktatási Tanácshoz, melyeknek elsejében a 
gymnasium görögpótló tanfolyamának, másodikéban pedig a gymnasium 
és reáliskola egész tantervének a revisiójára hívja föl a Tanácsot. 
A tanterv-revisiót a túlterhelésnek és a nem zeti elemek kellő érvénye
sülésének a szempontjából mondja megejtendőnek.

Véleményem szerint a középiskola jövő fejlődésének a sarkpontja 
nemcsak nálunk, hanem egész Európában, a túlterhelés kérdése, vagy 
helyesebben: a középiskolában tanítandó ism eretanyag mennyisége. 
Mert hasztalan akarjuk csupa tiszteletből a modern cultura iránt be
hunyni szemünket a kézzelfogható valóság előtt, ezzel meg nem czáfol- 
hatjuk azt a mindennap újra meg újra előbukkanó tapasztalatot, hogy 
a jelenlegi középiskolai tantervek általában túlságos nagy terjedel
műek,, azért vagy túlterheléssel járnak, vagy felületességet eredmé
nyeznek. Könyörtelen buktatásokkal, szigorú iskolai fegyelemmel, a 
vizsgálatoknak és bizonyítványoknak sokféle nemével és egyéb kényszer- 
eszközökkel elérhetjük ugyan, hogy a középiskola képes eredményt 
fölmutatni, de csakis az ifjúság testi, még inkább szellemi elcsigázása 
árán. Vagy pedig megkímélhetjük ifjúságunkat a testi és szellemi meg
erőltetés veszedelmeitől, de ez esetben a sokféle középiskolai tanulmány
ban igazi eredményt nem, legfeljebb a tudásnak a vizsgálatokra elsajá
tított némi látszatát fogjuk elérni.

A kik jelenlegi tanulmányi rendszerünkbe vetett vakbizalommal 
eltelve, egy-két óra elvevésével vagy innen amoda helyezésével vélik 
megoldhatni a középiskolai túlterhelés, vagy tán helyesebben: tanul
mányi sokféleség kérdését, azok nem kerülhetik ki a két baj egyikét: 
a túlterhelést vagy a felületességet. A kérdésnek történeti fejlődése van. 
Csakis annak elfogulatlan tanulmányozása adja kezünkbe a helyes 
megoldás kulcsát.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX. 22
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A középiskola fejlődésének áttekintése.
Ha végig- tekintünk a középiskolai oktatás fejlődésén az újabb 

korban, egyrészt a hum ánus és reális iránynak, másrészt az ó-classicai 
és modern hum anism usnak  a küzdelmét látjuk rajta végigvonulni 
egészen napjainkig.

Sturm és a jezsuiták régi gymnasiuma még alig tanít egyebet az 
ó-classicai nyelveken és irodalmakon kívül. Hasztalan hódítanak a 
közművelődésben mind nagyobb teret a természettudományok, az újabb- 
kori philosophia és a modern irodalmak, a gymnasium semmit sem akar 
tudni rólok. Az új közművelődési irány végre а XVIII. század közepén 
külön iskolát teremt magának a reáliskolában, melynek eleinte nincs 
magasabb nevelési ideálja, mint a gyakorlati haszon és inkább csak a 
polgári osztályra támaszkodik, később azonban mind magasabb czélok 
után tör. А XVIII. századi franczia philosophiai eszméknek végre a 
gymnasium sem tud ellenállani. Megnyitja kapuját a természettudomá
nyok és a modern eszmék előtt; de a mellett a franczia classicusok, a 
Göthe-főle görög idealismus és a Wolf-féle új-humanismus sikereinek a 
hatása alatt a classikus tanulmányokból sem akar engedni semmit. 
Ezzel megbomlik a gymnasiumi tanulmányok egysége; a humánus és 
reális irány összhangba hozatala sok hiú kísérletnek válik czélpontjává. 
Azonfelül a legképtelenebb túlterhelés áll elő a gymnasiumi tanterv. 
kettőssége folytán. Az 1812-iki porosz tantervben a latin 76 órával, a 
görög 50 órával, a német í í  órával, a mathematikai 60 heti órával 
szerepel, történelem és természettudományok is elég bőven vannak 
ellátva; a heti órák összes száma 318-ra rúg. Lorinser oppelni orvos 
volt az első, a ki 1836-ban az ifjúság testi és szellemi épsége nevében 
fölemelte szavát az új gymnasiumi tanulmányi rend ellen. Szavai nem 
hangzottak el hiába, mindenfelé feltűnést és megdöbbenést keltettek, de 
azért a gymnasium tanulmányi rendjén — az óraszám kevesbítésén 
kívül — lényegesen nem változtattak. A kettősség tovább is megmaradt, 
bár mindenféle mesterséges magyarázatokkal iparkodtak kihozni a tanul
mányok concentratióját. A gymnasiumi nevelés ideáljává az általános 
műveltséget tették oly értelmezéssel, hogy a lélek harmonikus kiműve
lése szükségképen megkívánja a tanulmányoknak ama sokféleségét, 
melyet a gymnasium tanterve mutatott. Sőt a reáliskolák hatása alatt 
és a mind önállóbban fejlődő és magasabbra emelkedő modern humánus 
irodalm ak  nagy fontossága következtében még egy modern idegen 
nyelvvel is szaporították a tanulmányok számát. Az ó-classicai humanis- 
mus és a realismus közé tehát a modern hum anism us lépett harmadik 
versenytársul. Természetesen el nem lehetett kerülni a túlterhelést 
Schulze, a mai porosz gymnasium alapvetője, azzal érvel már 1837-ben 
a túlterhelés vádja ellen, hogy az nem a tantervben van meg, hanem 
a tanulókban, azok készületlenségében, továbbá a tanárokban, azok 
túlbuzgóságában vagy hanyagságában és módszertani járatlanságában,

I.
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szóval külső körülményekben; maga a tanterv jó és szükséges. Azóta 
gyakran megújult a túlterhelés vádja, főleg a gymnasium ellen, sőt 
teljesen soha sem Is szűnt az meg. A felelet reá mindig az volt, hogy 
a túlterhelés oka nem a tantervben van, hanem külső körülményekben. 
De azért lépésről-lépésre végig lehet kisérni, mint szorul folyton összébb 
a gymnasium tanterve s mindig a classikus nyelvek rovására. A leg
utolsó porosz tanterv-revisio 1891-ben 15-tel csökkentette a latin órák 
számát s 4-gyel a görögét. A túlterhelés pedig mégis megmarad továbbra 
is, vagy legfeljebb a magas röptű, szinte a tudomány legfelsőbb régiói
ból vett czéíok daczára szánalmas felületesség és eredménytelenség 
váltja föl a valóságban.

Ezalatt a reáliskola is folyton fejlődik, mind magasabb czélokat 
tűz maga elé, míg végre a legújabb korban úgy áll előttünk, mint a 
gymnasiumnak egyenrangú társa — legalább nevelési ideál tekintetében 
— mely a nemzeti és a modern nyelvek és irodalmak segítségével tel

jesen egyenlő értékű általános műveltséget akar adni növendékeinek 
a gymnasiumokéval. És a reáliskolának ezt a törekvését általában 
helyesnek és szükségesnek ismerték el mindenütt. A reáliskola ma a 
legtöbb művelt államban ép annyi évfolyamból áll, mint a gymnasium; 
ép annyi óraszámmal tanít és semmivel sincs kevésbbé megterhelve, 
mint a gymnasium, tisztán csak azért, hogy valamikép ennél alsóbbrendű 
iskolának ne látszassák.

Míg a tanulmányok berendezése tisztán csak versenytársakká tette 
a gymnasiumot és a reáliskolát, addig a szakszerű  előkészítés és a 
vele járó jogosítás a főiskolai tanulmányokra igazi ellenségeskedést 
szült e két intézet közt. A modern állami és társadalmi élet bonyodalmas 
organisatiója ugyanis olyan sokágú administratiót és annyi tisztviselőt 
kíván, hogy e czélból a tudományok egyetemének régi szervezete, mely 
tisztán a tudományok művelésére szorítkozott, kénytelen volt átalakulni 
valóságos szakiskolai szervezetté, a hol nem tisztán a tudományokat 
művelik többé, hanem orvosokat, jogászokat, tanárokat és papokat 
képeznek. Az új állami és társadalmi rend maga után vonta a főiskolai 
tanulmányok átalakulását, ez pedig viszont a középiskola munkáját. 
A középiskola czélja most már nem csupán az általános műveltség  
megadása lett, hanem egyúttal szakszerű  előkészítés a főiskolai tanul
mányok különböző ágaira. E szakszerű előkészítés alapján lett aztán 
jogosítva a középiskola növendéke a főiskolának egyik vagy másik 
facultását látogatni. A művelődés nagy eszméinek ellenállhatatlan erején 
kívül főleg a jogosításoknak eme gyakorlati haszna bírta rá a gymna
siumot, hogy eltérjen eredeti czéljától, az ó-classikai humanismus műve
lésétől, és mind többféle tanulmány terjesztésére vállalkozzék, ha mind
já r t  a tanulmányi rend egységének és intensitásának a rovására is. És 
valóban a gymnasium, mely régi jó hírénél fogva mindig védencze volt 
a hivatalos köröknek, a jogosítások tekintetében szerencsés volt. Növen
dékei szabadon mehettek a főiskola bármely irányára. A reáliskola csak
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nagy nehezen tudta kivívni, hogy a technikai tanulmányokra jogosíthas
son. Kénytelen volt eltérni eredeti irányától s tárgyai közé fölvenni a 
classikai humanismusnak egyik tényezőjét, a latint. De az így létrejött 
új középiskola, a reálgymnasium, sem volt szerencsés. Hosszú, elkese
redett küzdelem után odajutott, hogy az 1890-iki nagy német iskola- 
értekezlet határozottan ellene nyilatkozott, fokozatos megszüntetését 
javasolta; más országokban sem igen tudott gyökeret verni.

így áll a középiskolai kérdés körülbelül a hetvenes évekig. A gym
nasium lassankint teljesen átalakul: az ó-classicai humanismus mellett 
a modern humanismust is felöleli, sőt aránylag a természettudományok
nak és a mennyiségtannak is elég helyet ju tta t tantervében; szóval 
mindenre vállalkozik, igazi egységes középiskola akar lenni, mely minden 
szaktanulmányra egyaránt előkészítene. Természetes aztán, hogy vagy 
túlterheli az ifjúságot, vagy felületes munkát végez. Itt a szakképzést 
hanyagolja el s magára vonja a főiskolák szemrehányásait a hiányos 
előkészítés m ia tt; amott meg az általános műveltség egyes elemei, 
különösen az erkölcsiség és jellemképzés maradnak fogyatékosak, és 
hallania kell a vádat, hogy nem nevel, csak tanít. És e vádak többé- 
kevésbbé jogosultak is. A gymnasium az ő jelenlegi szervezetében nem 
kerülheti ki a veszedelmek egyikét vagy másikát Másrészt a reáliskola, 
mint aránylag még fiatal intézmény, különféle külső és belső akadályok
kal küzd, melyek munkája sikerét megbénítják. Ifjúsága nem oly válo
gatott, mint a gymnasiumé, a műveltebb közönség idegenkedik tőle; 
segédeszközei, tankönyvei és tanításának a módszere nem lehetnek még 
oly kifejlettek, mint a tapasztalatokban gazdag gymnasiumé. Azonfelül 
tanterve a gymnasiummal való versengés folytán szintén többet ölel föl, 
mint a mennyit sikerrel megbír.

Úgy látszik, a hetvenes évekkel új stádiumba jutott a közép
iskolai kérdés. Az a rettentő catastropha, mely a francziákat Sedannál 
épen akkor sújtotta porba, mikor anyagi erejök virágjában voltak, 
mindinkább a szellemi erők művelése, az iskolázás felé fordította a köz
figyelmet. Ez a catastropha terelte figyelmöket az iskola nevelő, je llem 
képző  hatása felé, különösen pedig a nem zeti szellem  ápolása felé. 
Az ismeretek nagy halmaza — ez a valóságos didaktikai materialismus 
— a gyermeki lélekre nézve nem nagy becscsel bír; fődolog, hogy az 
iskola erős jellemeket neveljen, főleg pedig a nemzeti érzést ápolja a 
növendékekben. Ezek az eszmék Németországban is visszhangra találtak. 
Maga a németek ifjú császára ítéli el megnyitó beszédében az 1890-iki 
iskolaértekezleten legerősebb szavakkal a túlterhelést és a túlhajtott 
ó-classikai humanismust. „Ifjú németeket kell nevelnünk — mondá a 
császár az értekezlet tagjainak — nem ifjú rómaiakat és görögöket“.

Ez eszmék hatása alatt, mely egészben véve a reáliskola modern 
irányának kedvezett, de egyszersmind a mind tűrhetetlenebbé váló 
különböző jogosítások következtében, újra megindul Németországban az 
iskolnharcz. Minthogy eddig hasztalan sürgették a különböző iskolák
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egyenlő jogát a jogosítások tekintetében, azért most csakis egyféle, 
úgynevezett egységes iskolát akarnak létrehozni, a nemzeti művelődés 
elemeivel, mint középponttal, ügy látszik azonban, az egységes közép
iskola terve még messze van a megvalósulás stádiumától, bár egyes 
kísérletek történtek már ez irányban. Előbb a párisi nemzetközi iskola
értekezlet 1889-ben, majd a már említett berlini értekezlet nyilatkozott 
ellene, mindkettő a dualismus mellett foglalván állást. A nemzeti elemek 
erősítését a tantervben azonban mindkét értekezlet helyeselte s a reá
következő tanterv-revisióban keresztül is vitte, még pedig a franczia 
gymnasiumi tanterv a mathematika és természettudományok rovására, 
a porosz pedig a classikus nyelvekére. Az is általánosan elfogadott 
nézet ma már, hogy az ismeretek nagy halmaza helyett a középiskolá
nak a jellemképzésre nagyobb gondot kell fordítania. A túlterhelés 
ellensúlyozására a mai tanulmányi rend barátai a testi nevelés hatható
sabb felkarolását tartják a legjobb eszköznek.

A m i gymnasiiirnunк  tantervének eredetét a Thun-féle Organisa- 
tions-Entwurf-ra lehet visszavinni. Azóta több ízben módosították e 
tantervet, míg végre az 1883-iki középiskolai törvény megadta jelenlegi 
alakját; azonfelül ellátták módszeres utasításokkal, melyek igazi gyöngyei 
az újabb paedagogiának. A tanterv alapelvei természetesen ugyanazok 
a mi gymnasiumunknál is, mint az osztrák vagy a többi német gymna
siumi tantervekben. Czélja egyrészt az általános műveltség  megadása 
az ó-classikai és modern humanismus alapján, valamint a mathematikai 
és természettudományok segítségével; másrészt szakszerű  előkészítés 
valamennyi főiskolai tanulmányra.

A mi eltérés van a mi gymnasium unk és a német gymnasiuinok 
tantervei között, az nem igen válik javára a mi középiskolánknak, mint 
humánus irányú nevelő intézménynek. Abban áll ez az eltérés, hogy 
a hum aniórák jó v a l kevesebb, a reáliák jó va l nagyobb óraszám m al 
szerepelnek benne, m int a külföld e nem ű intézeteiben. A reáliák 
(földrajz, természetrajz, természettan, mennyiségtan, geometriai rajz) 
óraszáma a mi gymnasiumunkon az összes tanóráknak 28%-át teszi; 
az osztrák gymnasiumon, a hol pedig a kötelező modern idegen nyelv 
hiányzik a humaniórák közül, 26u/o a reáliák óraszáma; a porosz gymna
siumon 23°/n> a franczia enseignement secondaire classique grammatikai 
és felső fokozatán 19°/0. A rajzoló geometria, mely nálunk 10 órával 
szerepel, az említett gymnasiumokon elő sem fordul. A classikus nyelvek, 
e fő gymnasiumi stúdiumok, a mi gymnasiumunkon csak 31°/0-kal 
szerepelnek, a porosz gymnasiumon 38°/0, az osztrákon 400/0, a franczián 
42° 0, a szászon 43° 0, a bajoron 44°/n, a württembergin 46°/0-kal. Való
ban nem csoda, ha a mi gymnasiumunk olyan jól készít elő a mű
egyetemre, mint a gymnasium némely barátjai dicsekedve emlegetik. 
De az sem csoda aztán, ha oly rosszul készít elő a humánus pályákra, 
mint azt a tudomány-egyetem tanárai oly gyakran hangoztatják. Való
ban a humanistáknak sehol sincs több okuk panaszra, a reálistáknak 
pedig kevesebb, mint Magyarországon.



Reáliskolánk  hasonlókép a külföld e nemű középiskolájának a 
szakasztott mása, — nem vádkép mondom ezt, — néhány jellemző 
különbségre azonban itt is akadunk. Feltűnő mindenekelőtt tantervében, 
hogy az a, nem zeti n ye lv -és  irodalomnak kevesebb óraszám ot szentel, 
m int a gymnasium, a mi a külföld reális középiskoláinak a tantervé
ben nem található. De a dolog természete szerint nem is volna szabad 
így lenni oly intézetnél, mely a modern humanismusra építi növendékei 
erkölcsi és aesthetikai képzését. Mert hiszen a modern humanismusnak 
legtermészetesebb eszköze a nemzeti nyelv és irodalom. Feltűnő az isr 
hogy a mi reáliskolánk tantervében a két modern nyelv egyforma óra
számban (német 24, franczia 24) fordul elő; még inkább pedig, hogy a 
nyelvek általában kevesebb óraszámmal szerepelnek, mint akár a 
franczia, akár a német hasonló intézeteken. A nyelvek óraszáma a 
franczia enseignement secondaire moderne tantervében 45°/0, illetőleg 
42°/0-át teszi ki az összes óráknak, a porosz főreáliskola tantervében 
41°/0-át, a magyaréban csak 35°/0-ot. Ez a kevesebblet a mi reáliskolánk 
tantervében ismét a humaniórák kárára, illetőleg a reáliák javára esik.

Jellemző sajátsága tehát mindkét fajta középiskolánknak, hogy 
bennük a humaniórák általában kisebb, a reáliák ellenben nagyobb 
óraszám m al fordulnak elő, m int a küllőid hasonló intézeteiben.

II.
A  túlterhelésről.

A középiskolai oktatás fejlődésének futólagos áttekintése is meg
győzhet róla bárkit is, hogy a túlterhelés, jelenlegi tanterv-revisiónk egyik 
indító oka, az újabb középiskolai oktatásnak folyton egyik nyílt sebe 
volt. Egy fél század óta folyton azt halljuk, hogy a túlterhelés nem a 
tantervben van, hanem az osztályok zsúfoltságában, a tanulók készület- 
lenségében vagy a tanárok módszertani járatlanságában és egyéb külső 
körülményekben. Ebben volt is, van is igazság jelenleg is. Csakhogy 
ezek a kedvezőtlen külső körülmények többé-kevésbbé ezután is meg
lesznek mindig. Olyan ideális állapotokra a közoktatási kormánynak 
sohasem szabad számítania, a melyben majd csupa jó előkészültségíí 
tanítványa, csupa kiváló tanára és csupa mérsékelt népességű osztályai 
lesznek a középiskolának.

A túlterhelés kétségkívül megvan magokban középiskolai tan- 
terveinkben is. Megvan a reáliák túlságos bőségében úgy a gymnasium, 
mint a reáliskola tantervében; de főleg megvan a tanulmányok sok
féleségében. Annyiféle önálló stúdiumot ölel föl mindkét fajta közép
iskolánk tanterve, hogy valamennyiben számbaveliető eredményt érni el 
közepes tehetségű tanulóval ha nem is lehetetlen, mindenesetre csak a 
tanuló physikai és szellemi fejlődésének érzékeny kárával lehetséges.

A túlterhelés káros következményei közvetlenek és közvetettek. 
Közvetlen következménye a testi elcsenevészesedés vagy épen betege- 
sedés, a mi szerencsére csak ritkább jelenség; közvetlen következménye
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továbbá a szellem frisseségének, rugékonyságának elvesztése, a korunkat 
annyira jellemző idegesség: a koraérettség, blazirtság, szellemi tunyaság, 
vagy ellenkezőleg a szellem beteges ingerlékenysége, a miknek előidé
zésében az iskola bizonyára nem a legutolsó tényező.

De vannak a túlterhelésnek közvetett rossz következményei is. 
Az iskola annyira igénybe veszi manapság a tanulót, hogy sem kedve, 
sem ideje nem marad önálló munkásságra. Pedig különösen érettebb 
ifjúnál, mikor az egyéniség kezd az emberben kialakulni, ez nagyon 
fontos lelki szükség. A szabadon és azért jó kedvvel, teljes szellemi 
éberséggel végzett munkásság fejleszti ki az ifjú egyéni hajlamait és 
erőit; a folytonos kötelező munkásság chablonszerű, határozottabb egyéni 
sajátságok nélküli, könnyű súlyú, lelkesedés híján való embereket nevel, 
a milyenek manapság olyan nagy számmal vannak.

Hogy a túlterhelés káros következményei mégsem oly szembe
ötlők, mint várhatnék, annak egy igen sajátszerű, jelenlegi középiskolai 
oktatásunkat nagyon jellemző oka van. Az ifjúság tetemes része ugyanis 
a maga természetes önfentartási ösztönével iszonyodik a testi vagy lelki 
egészségét veszélyeztető túlságos munkától és semmiféle pressióval rá 
nem bírható, hogy többet dolgozzék, mint a mennyit veszély nélkül 
megbír. Tehát maga a tanuló segít a túlterhelésen hanyagságával. Ily 
körülmények közt azonban az eredmény messze mögötte marad a tan
terv ideális követelményeinek, a mit egyébiránt nálunk tanárok, igaz
gatók és főigazgatók, egyetemi professorok és kormányképviselők rég 
hangoztatnak már. Ez magyarázza meg azt a különös, már többektől 
fölemlített jelenséget is, hogy sok jó tanuló az életben igen középszerű 
ember lesz, míg ellenben gyönge, hanyag tanulók fölülemelkednek a 
középszerűségen. A mai tanterv valóban épen a szorgalmasokat viseli 
meg egész életökre; a hanyagok kevesebb ismerettel, de több lelki 
frisseséggel és egyéni kiválósággal léphetnek ki az életbe.

Midőn azonban a tanuló ifjúság hanyagsággal és gyönge bizonyít
ványnyal kénytelen megvásárolni testi és lelki épségét, azalatt tán soha 
jóvá nem tehető kárt szenved erkölcsiségében. A tanulás a gyermekre 
nézve telve van erkölcsi mozzanatokkal. A gyermekre nézve a tanulás 
nem egyszerűen ismeretszerzés, melyet ha jól végez, gyarapszik ismere
tekben, ha rosszul, tudatlan m arad; hanem egyúttal kötelesség, melyet 
teljesíteni kell, s melyet elmulasztania önmaga, szülei és a társadalom 
ellen való bűn. Nem utolsó hibája az a mai nagy igényű tanterveknek, 
hogy szinte rákényszeríti az ifjúság jó részét a kötelességmulasztás meg
szokására.

Mindejit összevéve, véleményem az, hogy tantervűink absolut túlter
heléssel aligha járnak, de relatív túlterheléssel bizonyosan. Ha a tanulók 
előkészültsége jó; ha osztályaink nincsenek túlzsúfolva: ha tankönyveink 
csak a legszükségesebbekre szorítkoznak; ha tanáraink módszeres eljárása 
kifogástalan: ha az ifjúság testi nevelésére iskola és család minden 
lehetőt megtesz; szóval ha semmi külső körülmény nem áll útjában a



haladásnak: akkor közepes tehetségű tanuló testi és lelki épségének 
nagyobb veszedelme nélkül megbírja a jelenlegi középiskolai tananya
got. Szellemi fejlődésének magasabb szárnyalása azonban, a mihez szabad
ság és öntevékenység kell, ez esetben is meg van bénítva. Mihelyt 
azonban a fölsorolt feltételek nincsenek meg — a mint hogy nemcsak 
nálunk, de sokkal fejlettebb középiskolai oktatásügygyei bíró államokban 
se igen vannak meg — jelenlegi tanterveink megvalósítása azonnal az 
ifjúság közvetlen túlterhelésével jár.

A túlterhelés oka — mint ez az előrebocsátott történeti áttekin
tésből is kitűnik — nálunk is, külföldön is, a gymnasiumokra nézve 
onnan van, mert nemcsak általános képzést akar adni az ifjúságnak 
és e mellett egyik vagy m ásik  irányban előkészíteni a főiskolai tanul
mányokra, hanem valamennyi főiskolai irány előkészítő iskolája  akar 
lenni. Valóságos universalis csodaorvosság szerepére áhítozik a mai 
gymnasium, hogy a ki odajár, az mindent tudjon, mindenre alkalmas 
legyen. Ez ma már, a cultura mai fejlettsége, az állami és társadalmi 
feladatok mai bonyolódott és nehéz volta mellett teljes lehetetlenség. 
A teljesen egységes középiskola — egyedül, versenytárs nélkül álló 
iskola, egységes szervezettel és tantervvel — a milyennek némelyek a 
gymnasiumot, mások más fajta középiskolát szeretnének, a mai viszonyok 
közt a közművelődés nagy kára nélkül meg nem valósítható. Ez legfel
jebb a pályaválasztás nehézségeit csökkentené, tehát socialis előnyökkel 
járna, de a culturának korántsem volna javára, mert vagy túlterhelést 
eredményezne, vagy felületességet a tanulmányokban, mint ezt a mi 
universalis iskolánknál, a gymnasiumnál tapasztalhatjuk is.

Az egységes iskola szerepére való törekvés okozza a mi gymnasiu- 
munk tantervének részben nagy bőségét, főleg pedig tanulmányainak 
sokféleségét és nagy terjedelmét is. Az ó-classicai nyelvek és irodalmak 
ismeretén alapuló általános műveltségen kívül valamennyi főiskolai 
tanulmányokra elő akarja készíteni az ifjúságot, sőt még egy modern 
nyelv elsajátítását is czélul tűzte ki. Ez a mi gymnasiumunk sarkalatos 
hibája, tantervi túlterhelésének igazi oka. A mi gymnasiumunkon a 
leendő papnak elő kell készülnie a jogi, orvosi és mérnöki pályára is, 
és viszont, mindenkinek minden pályára. Nem a legnagyobb visszás
ság-e ez?

Az általános műveltség megadása már magában is súlyos terhe
ket ró a gymnasiumra. Mert kifejleszteni a lélek nemesebb hajlamait, 
igazán humánusan gondolkodó és érző emberré nevelni az ifjút, képessé 
tenni öt reá, hogy megértse korát, tudjon lelkesedni kora uralkodó 
eszméiért és törekvéseiért s ez által részesévé tenni őt is korunk és 
hazánk nagy cultur-munkájának, a mit az általános műveltség fogalma 
föltétlenül megkíván: mindez már magában is elég nagy feladat a mi 
nagy culturájú századunkban. Hozzájárul még az, hogy elő kell készí
teni az ifjút leendő szaktanulmányaira, mert az előkészület elemei a 
gyermekkorba valók, nem a felnőtt ifjúkorba. Nem oly nagy feladat-e



már е kettő együtt, hogy annak sikeres megvalósítása a leggondosabb 
körültekintést, az időnek legtakarékosabb fölhasználását kívánja? Okos 
dolog-e ily körülmények között arra a luxus-feladatra vállalkozni, hogy 
az ifjút minden életpályára előkészítsük ?

•Jól tudjuk, mi vitte rá a gymnasiumot erre a végzetes lejtőre. 
Rávitte a hivatalos paedagogia dédelgetése; rávitte a közoktatás 
vezetőinek hagyományos előszeretete és bizodalma e régi, kipróbált 
intézet irányában; de főképen rá vitte a kényelemszeretet, mely vissza
riad a korai pályaválasztás nehézségeitől. Nem akarom kicsinyelni ez 
utóbbi, socialis szempontot. Kétségtelenül fontos egyéni, társadalmi, sőt 
culturalis érdekek fűződnek a helyes pályaválasztáshoz De mégis csak 
előbbvalónak kell tartanunk azt a közvetlen culturalis szempontot, hogy 
néhány töprengő szülő vagy ifjú kedvéért ne tegyük tönkre hazánk 
középiskolai oktatását, az ifjúságot pedig, midőn egyfelől kímélni akar
juk, addig másfelől ne tegyük tönkre testileg és lelkileg egyaránt. 
Annál is inkább, mert a korai előkészítés, mint látni fogjuk, nem annyi, 
mint a korai pályaválasztás.

A tantervi túlterhelés egyedüli alapos megoldása ezek szerint 
nem történhetik máskép, mint az általános műveltség elemeinek közös
sége mellett különböző középiskolák szervezése által különböző elő
készítéssel, vagy egységes szervezetű iskola által különböző előkészítő 
tanfolyamokkal. Vagy tartsunk föl külön gymnasiumot, reáliskolát 
továbbra is, sőt ha úgy mutatkozik jobbnak, a gymnasium mostani 
görög nélküli tanfolyamából szervezzünk külön reál-gymnasiumot, 
melyek mindnyájan megegyeznének az általános műveltség főbb elemei
ben, de mindnyájan más-más főiskolai irányra, vagy legalább rokon 
irányokra készítenének elő. Vagy pedig alkossuk meg az egységes 
középiskolát az általános képzésnek közös elemeivel, de az előkészítésre 
nézve különböző tanfolyamokkal Amazt a megoldást paedagogiai szem
pontok ajánlják, emezt — főleg a csak egy középiskolával bíró városok
ban — socialis érdekek.

Nem tartozik feladatomhoz a szervezet eme módozatait bővebben 
fejtegetni. Csak rá akartam mutatni arra a nem eléggé köztudomású 
tényre, hogy a tantervi túlterhelés kérdése alaposan csak a közép
iskolák új szervezetével és tantervének részben új alapelvekre való 
helyezésével, különösen pedig a jogosítások új szabályozásával old
ható meg. Ki kellene mondani például, hogy a gymnasium a theologiai, 
a megfelelő philosophiai, az orvosi és a jogi facultásokra készítene elő 
és képesítene, a műegyetemre csak a megfelelő mathematikai és rajz
ismereteknek magánúton való elsajátítása és külön vizsgálat alapján. 
Úgyszintén ki kellene mondani, hogy a reáliskola a műegyetemre, a 
megfelelő philosophiai és az orvosi facultásra készítene elő és jogosítana, 
a jogi facultásra csak a szükséges latin nyelvi ismeretek kimutatása 
után. Ilyenformán ajánlotta a jogosítások kérdésének a megoldását a 
berlini 1890-iki nagy iskolaértekezlet is. Sőt attól sem kell visszariadnunk,
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a mit dr. Kármán Mór ajánl congressusi előadásában a jogosításokra 
nézve, hogy t. i. társadalmi vagy tanulmányi jogosultságuk tekintetében 
a középiskolák különböző ágai közt minden különbség megszüntetendő. 
A valóságban ez a teljes szabadság korántsem vezetne az előkészület 
megvetésére. Egyáltalán nem is szülne nagy változást Ki milyen irány
ban készült, olyan irányt választana a maga elhatározásából is. Ezt 
kívánná továbbra is a saját érdeke.

A jogosításnak e szabadsága nemcsak a reáliskolának használna, 
hanem a gymnasiumnak is. Ezzel visszaadhatnék a gymnasiumot eredeti 
rendeltetésének, a történelmi és irodalmi stúdiumok művelésének, tehát 
az igazi humanióráknak, kibővítve e munkakörét annyi természettudo
mánynyal, a mennyit az általános műveltség, korunk technikai és gaz
dasági haladásának a megértése megkíván, kibővítve továbbá annyi 
mathematikai tanulmánynyal. a mennyit a modern gyakorlati élet és a 
gymnasiumi természettudományok föltétlenül megkívánnak mindenkitől. 
Kevesbíthetnek a természettudományi és mathematikai órák számát, 
intensivebben művelhetnek a történelmi és irodalmi stúdiumokat, s mégis 
kevesebb munkával kellene terhelnünk az ifjúságot. A reáliák megszorí
tását gymnasiumunkon nemcsak a dolog természete igazolná, hanem 
Európa összes művelt államainak a példája is, mert — a mint föntebb 
láttuk — sehol sem foglalnak el a gymnasium tantervében a reáliák 
oly nagy helyet, mint nálunk.

Végzetes hibának tartanám a gymnasium tantervében a classikus 
nyelvek újabb megszorításával segíteni a túlterhelésen. Ezzel valóban 
csak megölnők Magyarországon a classikus nyelvek és irodalmak okta
tását. Olyan nehéz stúdiumban, minők a tőlünk távol eső classikus 
nyelvek és irodalmak, nem épen csekély az a minimális óraszám, a 
melylyel már számbavehető eredményt bennök nem lehet elérni. Véle
ményem szerint a görögben már is alul vagyunk ezen a minimális óra
számon. Nagy hiba volna, ha most a latinban is megindulnánk ez úton. 
Nem mondom, hogy a latinban is meg nem lehetne szorítani a még 
mindig túlságos grammatizálást. pl , hogy négy év helyett háromra nem 
lehetne reducálni a grammatikai begyakorlás idejét, vagy hogy a felső 
osztályi stílus-gyakorlatokat korlátozni nem lehetne. De minden korláto
lásnak a latin nyelvben magának a latinnak, a latin auctoroknak a 
javára kellene csak végbemenni. Nem akarok én ezzel a latin mellett 
foglalni állást Sőt meg vagyok róla győződve, hogy a classikus nyelvek 
és irodalmak tanulmányozása mindjobban helyet fog engedni a nemzeti 
és a modern nyelvek stúdiumának, míg végre teljesen kiszorulnak a 
középiskolából, a mint Norvégiában, hol a legújabb 1896-iki reform csak 
kivételesen engedi meg a latin tanítását, már is kiszorultak. De paeda- 
gogiai és culturális szempontból egyaránt ellene kell mondanom a kor
látolás olyan módjának, mely a classikus tanulmányok minőségének a 
rovására megy. Nem qualitative, hanem quantitative  szabad csak korlá
tolnunk a classikus nyelveket. Ha nincs rájuk olyan szükség, mint
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régen, akkor ám foglalkozzanak vele kevesebben, a kiknek épen szük
ségük van rá, de ezek aztán olyan behatóan, hogy abból csakugyan 
hasznuk is legyen. Sokkal több hasznot meríthet belőle nemzeti culturánk 
is, ha kevesebben, de jól tanulják a classikus nyelveket, mint ha sokan 
foglalkoznak vele felületesen.

Valamint gymnasiumunk tantervét a reáliskola iránti féltékenység 
dagasztotta meg annyira, úgy a reáliskola tantervét a gymnasiummal 
való verseny növelte meg kelletén túl A reáliskola tanterve azonban 
mégis kevesebb megterhelésével já r az ifjúságnak, mert hiányoznak 
belőle a nehéz classikus nyelvek. A reáliák terén azonban itt is lehet
séges és szükséges volna megszorításokat eszközölni, főleg a humaniórák 
javára A reáliáknak az a bősége, mely a mi reáliskolánk tantervében 
szerepel, sem a franczia enseignement secondaire moderne, sem a német 
főreáliskolák tantervében nincs meg, s azt hiszem, hogy egyáltalán meg
haladja a középiskola körét, mely igazi szakképzést semmi irányban sem 
nyújthat, hanem annak csak előkészítő elemeit,.

Az elmondottakból világosan kitűnik álláspontom a túlterhelés 
kérdésében. En e kérdést gym nasium i tantervűnk azon alapelvének 
m egváltoztatása nélkül, hogy az minden főiskolai tanulmányra egy
aránt előkészítsen, nem tartom helyesen megoldhatónak. A gymnasium 
czélját oly képen'tartanám  módosítandónak, hogy az általános művelt
séget ad és a hum ánus irányú főiskolai tanulmányokra  (theologiai, 
jogi, orvosi, megfelelő tanári) készít elő. Ennek megfelelőleg tantervének 
reális elemeit annyira korlátolandónak tartanám, hogy azok csak az 
általános műveltség ez irányát szolgálják, de ne adjanak előkészítést a 
műegyetemre. A reáliskola az általános, műveltség megadásán kívül 
a reális irányú főiskolai tanulmányokra készítene elő. E czél érdekében 
tantervének mostani alapelvei megmaradhatnának, de az általános művelt
ség hathatósabb felkarolása czéljából benne a humánus elemek a reáliák 
rovására erősítendők volnának.

Ez alapelv kimondása és keresztülvitele korántsem vonná maga 
után jelenlegi tanterveink és általán középiskolai oktatásuk fölforga
tását. mindössze csak módosítását, főkép a reáliák megszorítását.

Miután az elmondottakban kijelöltem azt az irányt, a melyben 
a túlterhelés bajain véleményem szerint segíteni lehet, végezetül ki kell 
jelentenem, hogy helyes culturpolitikának csak a zt tarthatom, mely 
a túlterhelés hajain tantervi reductiókkal segíteni csak akkor tartja  
megengedhetőnek, ha előbb minden lehetőt elkövetett azon külső  
akadályok elhárítására, melyek a tanterv teljes és sikeres megvaló
sításának útjában állanak. Ilyen külső akadályok nálunk az osztályok 
zsúfoltsága, az iskolai hygienia elhanyagolása, itt-ott a túlságba vitt 
szakrendszer, a tanárképzés gyakorlati oldalának hiányossága, az elemi 
és középiskola működése közötti laza kapcsolat, Az oktatás terén ugyanis 
a tanulmányok mennyiségét meghatározó tanterv és a minőségét be
folyásoló föltételek kölcsönös viszonyban vannak. Minél kedvezőbbek e
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föltételek, a tanulmánynak annál nagyobb mennyiségét bírják meg a 
tanulók És elvégre azt is meg kell gondolnunk, hogy culturális téren 
lehetőleg nemzetközi közösségben kell élnünk a művelt népekkel, ha 
azt akarjuk, hogy minket is művelt népnek tartsanak. A mely eszkö
zöket használják azok művelődésük előmozdítására, nekünk is azokat 
és oly mértékben kell használnunk, tekintetbe véve természetesen a mi 
különleges helyzetünket, szükségleteinket és képességeinket is. Ha tan
tervi követelményeinket itt-ott, a hol egyik-másik müveit nemzet példát 
is ad reá, leszállíthatjuk is, egészben véve mégsem maradhatunk el 
tantervi igényeinkben sem a művelt Európa mögött. Nem hiába lesz a 
cultura mindinkább a nemzetek küzdőtere, de csakugyan olyanformán 
vagyunk e téren is, mint a honvédelem terén : egy nemzet sem kezdheti 
meg saját léteiének a koczkáztatása nélkül a lefegyverzést. A mennyit 
a külföld ifjúsága tanul és tud, annyit a mienknek is tanulnia és tudnia 
kell. Csak ne feledjük el, hogy néha a kevesebb a több !

III.
A nem zeti szellem tanterveinkben.

Az újabb politikai és társadalmi életben, az újabbkori culturában 
s ezzel az újabbkori közoktatásügyben mind nagyobb szerepet kezd 
játszani a nemzeti szellem. Az emberek lassankint belátták, hogy az 
emberiség haladása tulajdonképen azonos az egyes nemzetek haladá
sával; belátták, hogy a legáltalánosabb emberi eszmék és törekvések 
is csak az egyes nemzetek kebelében születnek és érlelődnek meg; 
belátták, hogy minden nemzet akkor szolgálja legjobban az emberiség 
érdekeit, mikor saját nemzetiségét, nemzeti sajátságait és erőit a lehető 
legtökéletesebben kifejti. A történelemnek ez a tanulsága szülte meg a 
legújabb korban a nemzetiség eszméjét, mely a középiskolák tantervé
ben is mind nagyobb tért hódít.

A szó nemesebb értelmében vett nemzeti önérzetnek nincs gazda
gabb forrása, mint a nemzeti önismeret. Ismerjük meg hazánk múltját, 
hogy megérthessük és méltányolhassuk jelenét; ismerjük meg azt a 
földet, mely bennünket ápol és majdan eltakar, hogy megszerethessük 
azt; ismerkedjünk meg a magyar élet, a magyar szív és ész, a magyar 
szellem amaz eszményített és mégis igaz alakjaival, melyeket íróink 
rajzolnak elénk, hogy az a szív és ész, hogy az a szellem bennünket is 
áthasson és lelkesítsen. Szóval, ismerjük meg önmagunkat, hogy meg
becsülhessük, de egyúttal igazságosan meg is ítélhessük Mert nem az 
elfogult hazafiúi rajongás az, mely a nemzetek erejét teszi, hanem az 
elfogulatlan önismereten alapuló nemzeti önérzet Ezért kell a saját- 
képeni nemzeti stúdiumoknak nagy fontosságot tulajdonítani.

A nemzeti szellemnek ez az értelmezése kezünkbe adja azt a 
kulcsot, a melylyel a nemzeti tárgyaknak, a magyar nyelv és irodalom, 
a magyar történelem és földrajz tanításának a nyitját megtalálhatjuk.
.4 nem zeti tárgyak tanításának a módszere összehasonlító legyen.
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Hadd értse meg a tanuló, hogy nemcsak Magyarország, magyar alkot
mány. magyar irodalom és magyar műveltség van a világon. Hadd 
hasonlítsa össze a magyart az idegennel, mert csak így fogja igazán 
megérteni a magyart is, az idegent is, sőt így fogja igazi érdekkel 
tanulni úgy a hazai, mint a külföldi állapotokat. És így válik reá nézve 
a magyar történelem, irodalom és földrajz tanulása forrásává az igazi 
nemzeti önismeretnek és önérzetnek.

A nemzeti szellem ápolása tekintetében legkevésbbé érheti erő
sebb gáncs tanterveinket, főleg a gymnasiumit, akár óraszámát tekint
jük a nemzeti tárgyaknak, akár tanításuknak a módját. Mind az által 
akad javítani való itt is.

A magyar nyelv és irodalom  összes óraszáma a gvmnasiumon HO, 
a reáliskolán 28. Nem hagyhatom megjegyzés nélkül ezt a különbséget 
a kétféle intézet magyar nyelvi óraszáma között Külföldön általában 
megfordítva van a dolog: a reáliskolának van nagyobb óraszáma a 
a nemzeti nyelv és irodalomból. És a dolog természete szerint ez a 
helyesebb eljárás. Nemzeti önismeretre és a nemzeti szellemtől való 
áthatott,ságra minden hazafinak egyformán szüksége van, akár humánus 
irányban képezi magát, akár reális irányban. A humanistáknak azonban 
a gymnasium bővebb idegen irodalmi tanulmányai közepett több alkal
muk van akár az anyanyelv gyakorlására fordítások közben, akár a 
magyar irodalmi termékek megismerésére összehasonlítások által. Hiszen 
Vergilius. Ovidius, Horatius tárgyalásakor lehetetlen hallgatni Zrínyiről, 
Gyöngyösvről, Virágról és Berzsenyiről, hogy egyebeket ne is említsek. 
Ez oknál fogva inkább az volna természetes, ha a reáliskolai magyar 
nyelvi órák száma volna a nagyobb.

Egészben véve azonban a külföldhöz képest mindkét fajta közép
iskolánk eléggé jól el van látva a nemzeti nyelvből óramennyiség dolgá
ban. A nemzeti nyelv óráinak a száma a kilencz osztályú porosz gymna
sium tantervében 26, a reál-gymnasiumban 28, a főreáliskolában 34, 
a szász gymnasiumban 25, a bajorban 27, a tíz osztályú württembergi- 
ben 22, a franczia lycée hét éves gymnasiumi tanfolyamán 17, a hat 
osztályú reáliskolán 30 (a természettudományi ágon 25l/a)> az osztrák 
nyolcz osztályú gymnasium 26.

A magyar nyelv és irodalom tárgyalásának a módja, középponti 
szerepe az irodalmi stúdiumokban, a gymnasium tantervi utasításaiban 
szintén helyesen és szépen van kidolgozva. Kár, hogy a reáliskolai uta
sítások nem emelkednek föl arra a magaslatra. Az összehasonlító eljárás 
okáért szükséges volna, hogy a gymnasiumi tanterv kissé részletesebben 
megjelölje azokat a classikus irodalmi termékeket és ezeknek ama részeit, 
a melyek összehasonlítás alapjául szolgálhatnak, még pedig nemcsak 
abból a szempontból, hogy azt valamely magyar író tán mintául válasz
totta magának, hanem világirodalmi jelentőség szempontjából is. Múlha
tatlanul szükséges volna, hogy a reáliskolai tanterv nagyobb gondot 
fordítson az ó-classikai irodalomra s az összehasonlításra legjellemzőbb
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remekeket fordításban megismertesse tanulóival. Mert bármit tartson 
valaki a classikus irodalmak tanulmányáról, annyi kétségtelen, hogy a 
magyar irodalomnak egyes igen kiváló alakjait és jelenségeit meg sem 
lehet érteni a classikus irodalmak némi ismerete nélkül. A porosz és a 
franczia reáliskolai tantervekben is ott szerepelnek a legkiválóbb ókori 
classikusok.

Egyáltalában a fordításoknak a magyar irodalmi tanulmányokban 
az eddiginél nagyobb szerepet kellene juttatni még a gymnasiumban is, 
nemcsak a reáliskolában, mert csak Így tehetnek szert a tanulók némi 
összehasonlító szemmértékre a középiskolai tanulmányoknak egyik oly 
igen fontos és nevelő hatású ágában, minő a szépirodalom. Ha a törté
nelemből megismerjük az idegen népek múltját, a földrajzból jelenét és 
összehasonlítjuk a mi múltúnkkal és jelenünkkel, akkor ugyanezt leg
alább nagyjában az irodalomban is meg kell tennünk, annál is inkább, 
mert semmiféle földrajzi leírásból vagy történelmi elbeszélésből nem 
ismerjük meg annyira az idegen népek múltjának és jelenének legjel
lemzőbb sajátságait, mint egy-egy irodalmi remekből.

De azért is szükséges nagyobb gondot fordítani az idegen remek
műveknek magyar fordításban való olvasására, mert úgy látszik, a for
dítás a humánus képzésnek is mind jelentékenyebb eszközévé lesz. 
Manapság nem ritkán hallani külföldön is azt a nézetet, hogy a humánus 
képzést nemcsak a classikus nyelvek által lehet elérni, hanem a nemzeti 
és modern nyelvek által is; sőt, hogy a humánus képzés lényege, vagyis 
tartalmi oldala, a nemzeti nyelvben és nemzeti nyelvű fordításokban 
jobban érvényesül, mint a gymnasium latin vagy görög nyelvi olvas
mányaiban, mert ezekben ma már nem lebet annyira vinni, hogy külső 
nyelvi nehézségektől ment olvasási készségre tehetnének szert a tanulók, 
a hol tisztán a tartalom állana előtérben. Ez alapjában helyes gondo
latok hasonlókép arra vezetnek bennünket, hogy a fordításoknak úgy 
gymnasiumi, mint főleg a classikus irodalmak körében reáliskolai tan
terveinkben is mind nagyobb teret engedjünk, természetesen jórészt a 
nemzeti nyelv kapcsán.

A magyar nyelv legalsó két osztályában a görög-római mondák 
és magyar népmesék olvastatását megszorítandónak vélem, mert amazok 
inkább irodalom-elméleti szempontból érdemelnek figyelmet, mintsem 
erkölcsnemesítő hatásuknál és nemzeti tartalmuknál fogva^ a magyar 
népmese pedig inkább az elemi iskolába való. Az így nyert 1—2 órát a
III. osztályi magyar nyelvi órákhoz csatolnám, hol a 3 óra a rendszeres 
nyelvtanra és hozzá még tartalmas magyar történelmi olvasmányokra 
határozottan kevés. A III. osztályban jó volna Jókai valamelyik meg
felelő novellájával a tulajdonképeni irodalmi olvasást is megkezdeni.

Az irodalmi tanfolyamon fődolog, a mit már annyian hangsúlyoz
tak, hogy ne irodalmi elméletet tanítsunk, hanem magát az irodalmat 
ismertessük meg növendékeinkkel. A középiskolában magát nemzeti 
irodalmunkat sem szabad tudományosan tárgyalnunk, mert itt nem a



stilistika vagy rhetorika és poétika tudományát akarjuk növendékeink
kel elsajátíttatni, hanem az irodalmi remekekkel való közvetlen érint
kezés által Ízlésüket akarjuk kiművelni és erkölcseiket nemesíteni. 
A rövid irodalmi elmélet csak összefoglalása lehet az olvasmányok 
kapcsán már megbeszélt elméleti felvilágosításoknak. Mihelyt oly fogal
mak fordulnak elő az elméleti összefoglalásban, melyek az olvasmányok
ból még nem ismeretesek, bizonyosan hiányos volt az olvasmányok 
megbeszélése.

Egészen más szempont alá esik az irodalom történetének  á t
tekintése. E tekintetben nem tudok egyetérteni gymnasiumi Utasítá
sainkkal Az irodalomtörténet nem lehet rövid összefoglalás. Egészen 
más az irodalmi aesthetikai elmélet és más az irodalom története. Amaz 
analytikai természetű eljárás eredménye, a hol néhány eset már meg
mutatja az általános szabályt. Az irodalom története azonban okok és 
okozatok folytonos lánczolata, melyet egyes remekművekhez fűzött fel
világosítások után nem lehet röviden összefoglalni, hanem azt részletesen 
ki kell fejteni, az okokat világosan fölfejteni, az irodalmi hatásokat 
kellőkép nyomon kisérni, szóval pragmatikusan kell eljárni. Az irodalmi 
remekek olvasásánál fődolog a tartalom ethikai és aesthetikai oldala, 
az irodalomtörténeti megvilágítás csak a legszükségesebbekre szorít- 
kozhatik, pragmatikus eljárásról meg szó sem lehet. Már pedig nem
csak politikai történelmünket kell pragmatikusan tárgyalni, hanem 
irodalmunk történetét is Nem kevésbbé tanulságos ez, mint amaz. 
Nemzeti irodalmunkban való tájékozódás czéljából, a mi a nemzeti 
önismeretnek egyik legfontosabb eszköze, még annak is megvan a maga 
értéke, ha a főbb írók közvetlen ismerete mellett a jelentéktelenebbek
ről csak közvetve tudja meg a tanuló, milyen irányban haladt, melyik 
nagy iró hatása alatt áll, miket írt stb.

A magyar irodalomtörténetbe lehetne belefoglalni a világirodalom 
legfőbb irányainak a méltatását, valamint a nevezetesebb műveltség- 
történeti mozgalmak ismertetését is, hogy valamint a politikai történet 
beleilleszti hazánkat az emberiség fejlődésének az áramlatába, azonképen 
irodalmunk se úgy álljon a tanuló előtt, mint valami elszigetelt jelenség, 
hanem mint az emberiség szellemi haladásának a részese. Sőt a régi 
irodalommal kapcsolatban helyén való volna a magyar nyelv rendsze
rének történeti alapon való áttekintése is. Azt tartom, legújabb nyelv- 
tudományi vívmányaink megérdemelnék, hogy azokból a legfőbbeket 
bevigyük a középiskolába is. Mindez nem kis feladat, és semmi esetre sem 
végezhető jól el abban a nyolcz hónapra terjedő, sokat zaklatott három 
órában, melyet a gymnasium tanterve a VIII. osztály tananyagában 
számára kijelöl. Részemről azonban különösen a magyar irodalmi olvas
mányoknak az érdekében nem azt tartanám helyesnek, ha a magyar 
irodalomtörténetet kitérjesztenők a VII. osztályra is, hanem azt vélem, 
hogy a VIII. osztályban kell számára nagyobb teret biztosítani.

A VIII. osztályú magyar történelemre szintén kevésnek tartom



a 3 órát, ellenben a gymnasiumi III. osztályi magyar történelemre — 
tekintve, hogy az alsó osztályú magyar nyelvi olvasmányok közt sok 
a történeti tárgyú — elégnek tartanék 3 órát is. A VIII. osztályi törté
nelmi anyagnak a mostaninál jobban föl kellene ölelnie a világtörténelmi 
vonatkozásokat; a legújabb kor történetét pedig, kapcsolatban a szük
séges alkotmányjogi és nemzetgazdasági ismeretekkel, sokkal behatóbban 
kellene tárgyalni egészen a kiegyezésig. Ha van valami tanulságos, 
valami lélekemelő és egyúttal mai állapotaink megértésére és mélta
tására valami gyakorlati haszonnal is járó dolog történelmünkben, 
akkor a legújabb kor története, melyet ezidő szerint legfelületesebben 
ismertetünk meg az ifjúsággal, bizonyára az Már csak a magyar 
irodalomtörténettel való kapcsolat kedvéért is, de meg azért is, hogy 
hazánk pragmatikus történetét érettebb észszel és kellő tanulmányok 
után sajátíthassák el a tanulók, a történelmi tanításnál is nem az anyag
nak kiterjesztését a VII. osztályra tartanám helyesnek, hanem a 
VIII. osztályi óraszám emelését.

M agyarország földrajzának  a tanítása nemzeti szempontból csak 
annyiban eshetik kifogás alá tanterveinkben, hogy oly időbe esik. mikor 
még az értelem nem elég fejlett, hogy a mélyebb és tanulságosabb 
földrajzi ismereteket felfogja. Igaz, hogy a földrajzi tanításnak is az 
ismertből kell kiindulnia, tehát hazánk földjének ismertetéséből, de a 
tananyagot úgy kellene beosztani, hogy a felsőbb osztályokban újólag 
előforduljon. Különösen fontosnak tartom, hogy hazánk ethnographiai 
viszonyait a politikai földrajz kapcsán részletesen megismertessük, a 
mely alkalommal nem volna szabad hallgatással mellőznünk a jelen és 
a legközelebbi jövő egyik legveszedelmesebb kérdését, a nemzetiségi 
kérdést. Nem úgy értem, természetesen, e kérdés fejtegetését, hogy 
abban ilyen vagy olyan állást foglaljunk, hanem hogy e kérdés lénye
gét és a rávonatkozó történeti és ethnographiai adatokat minden czél- 
zatosság nélkül megismertessük az ifjúsággal.

Mindent összevéve, véleményemet tantervűnk nemzeti elemeiről a 
következőkben foglalhatom össze:

1. Tanterveink, főleg a gymnasiumi tanterv, más művelt népekhez 
viszonyítva elég gondot fordítanak a nemzeti szellem és nemzeti jellegű 
tanulmányok ápolására.

2. Tekintve azonban azt a nagy fontosságot, melyet a nemzeti 
szellem legújabban úgy politikai, mint culturális téren elfoglal, tanter
veink nemzeti elemei még jobban megerősítendők, főleg nemzeti művelt
ségünknek a külföldivel való összehasonlítása szempontjából.

3. E végből a) az 1 —II. osztály magyar nyelvi óraszáma a III. 
osztály javára kevesbítendő; b) a,z irodalmi olvasm ányok  az irodalmi 
elmélet rovására kibővítendők; c) az irodalomtörténet óráinak a száma 
a gymnasiuinon szaporítandó; d) a reáliskola m agyar nyelvi és irodalmi 
tananyagának a beosztása teljesen a gymnasiumi szerint történjék, óra
száma annyira szaporítandó, hogy ó-classikai remekműveknek fordítás
ban való olvasására is legyen idő.
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i. A III. osztályi magyar történelmi órák száma a gymnasiumon 
egygyel a Vili osztályi történet javára kevesbíthető, a reáliskolán a 
reáliákból vétessék el egy óra a történelem javára. A legújabb korra, 
a megfelelő alkotmányjogi és nemzetgazdasági ismeretek kíséretében, 
nagyobb gond fordíttassék.

5. M agyarország földrajza  a felsőbb osztályok valamelyikének a 
tantervében is előforduljon, a mely alkalommal hazánk ethnographiai 
viszonyaira nagy gond fordíttassék.

IV.
A  görögpótló tanfolyam.

A Csáky által megalkotott görögpótló tanfolyamnak már egész 
kis irodalma van. Különösen a reformnak régi ellenségei nem tudnak 
belenyugodni a gymnasium új szervezetébe, visszakivánják a régi álla
potot, mikor a gymnasium szervezeti és tantervi egységét nem rontotta 
meg semmi. Szerintök a görögpótló tanfolyam megrontotta a gymnasium 
egységét; kétféle készültségi! ifjúságot teremtett, a kiknek egyöntetű és 
sikeres vezetése paedagogiailag lehetetlen; azonfelül a görögpótló tárgyak 
megválasztása és berendezése is szerencsétlen. Javaslatuk az, hogy a 
görögpótló tanfolyamot el kell törülni, tananyagának használható részeit 
be kell olvasztani a magyar nyelvi és geometriai oktatásba, helyette 
vagy semmit (a gyöngébb tehetségnek kedvéért), vagy a franczia nyelvet 
kell behozni; ha pedig már minden áron fenn akarjuk tartani e tanfolya
mot. tantervét revideálni kell. Tudjuk, hogy Wlassics közoktatási minister 
az utóbbi lépésre határozta el magát.

Annyi bizonyos, hogy a görögpótló tanfolyamnak megvannak a 
maga gyöngéi. El nem vitatható tény, hogy megbontja a gymnasium 
egységét, szervezetében bifurcatiót teremt. Ez a kifogás azonban magában 
véve még nem sokat jelent. Elágazó tanfolyamú iskolák bizonyos közös 
tárgyakkal vannak is már, az egységes középiskola máskép nem is igen 
képzelhető. A fődolog csak az, hogy az elágazás úgy legyen szervezve, 
hogy ne bontsa meg észrevehetően az iskola didaktikai egységét.

Csakhogy a mi görögpótló tantervűnk ezt is megtette, mikor a 
görög helyébe tett irodalmi stúdiumot is ketté választotta és a görög 
remekek fordításai mellé magyar írók bővebb olvastatását tűzte a görög
pótló tanfolyam hallgatói számára. E szerint a közös magyar nyelvi órán 
kétféle készültségű tanulókkal van dolgunk, a mi mindenesetre didaktikai 
hiba. Mert ha a tanítás nem akar gépies leczke-föladás és kikérdezés 
lenni, hanem a tanulók előismereteihez fűzve magokkal a tanulókkal 
akarjuk az elméletet fölépíttetni, akkor a különböző előkészültség magában 
a magyar irodalomban olyan baj, mely a tanítást szerfölött megbénítja. 
Mindenféle bifarcatiónak lényeges föltétele, hogy az elágazás olyan 
tamilmánykörre vonatkozzék , m ely nem zavarja  meg lényegesen а 
közös tárgyak egységes didaktikai vezetését. Ezt könnyen elérhetjük 
a görögpótló tanfolyamon, ha elhagyjuk tantervéből a legnagyobb részt

Orsz. Közpiskolai Tanáregyesület! Közlöny XXX. 23
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különben sem nagybecsű magyar irodalmi olvasmányokat. A legtermé
szetesebb eljárás, hogy a görög nyelv tanulmányozását görög irodalmi 
műveknek fordításban való olvastatásával pótoljuk, még pedig lehetőleg 
azokkal, melyeket a görög nyelvi órákon olvasnak, tehát Herodot vagy 
Xenophon, az egész Homeros és Plato munkáival. Ez esetben a tanulók 
aesthetikai előkészültségében nem jönnének létre a jelenlegi anomáliák, 
főleg ha a görög nyelvi tanfolyam hallgatói is fölhasználnák a fordítá
sokat a hézagok kitöltésére. A kétféle hallgatóság természetesen így 
sem lesz teljesen egyöntetű, mert eredetiben olvasni valamely irodalmi 
művet, vagy fordításban: nem lehet azonos két dolog. De a  különbség 
már nem lesz akadálya az egységes vezetésnek. Utóvégre is nem uni
formisba bujtatott bábokat akarunk nevelni.

A görögpótló tanfolyam másik ága, » rajz, már nem zavarhatja 
az osztály didaktikai egységét, mert egészen különálló stúdiumot, képez. 
Itt azonban az a nehézség áll elő, hogy a IV. osztályban bevégzett 
rajzoló geometria és a VII. osztályban kezdődő ábrázoló geometria között 
nincs meg a kellő kapcsolat. Azt hiszem, ezt a nehézséget sem nehéz 
eloszlatni az 1890: XXX. t.-cz. módosításával, a mit a minister kilátásba 
helyezett. Ahhoz kétség sem fér, műegyetemi tanárok nyilatkozatai, de 
a tapasztalat is bizonyítja, hogy az ábrázoló geometria nem gymnasiumba 
való. Oly nehéz tárgy ez, melylyel nemhogy megkönnyítenők a görögöt 
nem tanulók munkáját, a mi a törvénynek intentiója volt, hanem hatá
rozottan megnehezítjük. Az ábrázoló geometriát okvetetlenül el kell 
hagyni a görögpótló tanfolyam tantervéből s meg kell elégedni az egész 
tanfolyamon a szabadkézi rajz tanításával. Az aesthetikai képzés úgyis 
annyira el van hanyagolva középiskoláink tantervében, hogy örülnünk 
kell, ha alkalmunk nyílik annak a fölkarolására. A szabadkézi rajz 
különben nagyon megegyezik a gymnasium humánus irányával, de 
magával a görög irodalommal és műveltségtörténettel is szoros kapcso
latba hozható.

Képzelhető az a másik megoldás is, hogy a görögpótló tanfolyam 
rajzi része egészen az ábrázoló geometria számára foglaltatik le. Ennek 
a megoldásnak is volna értelme; az osztály didaktikai egységét a közös 
tárgyak tanításában nem rontaná meg, azonfelül jobban előkészítene a 
műegyetemre. Csakhogy legyünk tisztában azzal a czéllal, a mit el 
akarunk érni. Ha meg akarjuk őrizni a gymnasiumnak eddigi, már is 
gyönge lábon álló humánus irányát, és ha az 1890: XXX. t.-czikk 
intentiója értelmében könnyíteni akarunk a kisebb nyelvtehetséggel 
bíró tanulókon, akkor föltétlenül a szabadkézi rajzot kell választanunk 
mind a négy évfolyam számára. Ha azonban a gymnasiumot közelebb 
akarjuk vinni a reáliskolához s görögpótló részében valóságos reál- 
gymnasiummá akarjuk átváltoztatni, akkor helyénvaló lesz az ábrázoló 
geometria kiterjesztése mind a négy évfolyamra. Csak a mostani állapot 
tarthatatlan a rajz részén is: elaprózása és feldarabolása az időnek és 
a tanulók érdeklődésének; mindenből valami, az egészből semmi.
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Azt hiszem, a görögpótló tanfolyam e módosításokkal meg fogja 
állani helyét, melyen eddigelé bizony meglehetősen ingadozott. De nem 
is csoda, ha ingadozott. Olyan felülről kényszerített reform volt ez is, 
melyért épen azok lelkesedtek legkevésbbé, a kiknek azt meg kellett 
volna valósítaniok. Valóságos mostoha gyermeke volt a tanárok, igaz
gatók és főigazgatók legnagyobb részének, a melyet csak gyönge 
tehetségű tanulóknak ajánlottak. Hogy ily körülmények között is folyton 
szaporodik a népessége, az életrevalóságnak legfényesebb bizonyítéka.

Valóban érdemes volna a görögpótló tanfolyamra az eddiginél 
nagyobb gondot fordítani nemcsak magáért a tárgyért, hanem egyúttal 
azért a közvetett haszonért is, mely belőle az által háramlik az ifjúság 
egy részére, hogy óvja a túlterheléstől; de meg azért a haszonért is, 
a melyet tanulmányozásából a gyakorlati paedagogiai húzhat. Nem
sokára valószínűleg az előtt a nagyon fontos időpont előtt fogunk 
állani, hogy újjá kell szerveznünk középiskolai oktatásunkat; válasz
tanunk kell, egységes középiskolát akarunk-e elágazó előkészítő tan
folyamokkal, vagy pedig megtartjuk a többféle külön iskola rendszerét, 
mely ellen pedig annyi a panasz. És e döntő pillanatban nagy segít
ségünkre lehetnek azok a tapasztalatok, a melyeket most a görög nyelvi 
és a görögpótló tanfolyamok elágazásaiból meríthetünk.

Véleményemet a görögpótló tanfolyam tantervének a revisiójáról 
a következőkben foglalhatom össze:

1. A görögpótló tanfolyam jelenlegi tantervé csakis törvény- 
módosítással javítható meg.

2. A tanterv-módosítás abból álljon, hogy a) az irodalmi részből 
a magyar irodalmi olvasmányok teljesen elhagyassanak; b) a rajzból 
teljesen elhagyandó az ábrázoló geometria, tisztán a szabadkézi rajz 
maradjon meg.

*
*  *

Végül még csak a tanterv-revisio keresztülvitelének a módozatai
ról, illetőleg azok egyikéről; idejéről akarom elmondani véleményemet.

A túlterhelés kérdésének alapos megoldása jelenlegi tantervűnk 
egyik alapelvének, a minden irányú főiskolai előkészítésnek, módosítása 
nélkül, valamint az 1883: XXX. 26. §-ának megváltoztatása nélkül 
véleményem szerint lehetetlen. De a görögpótló tanfolyam tantervének 
gyökeres megjavítása is törvénymódosítást kíván. Ez okoknál fogva 
kívánatosnak tartanám, ha a középiskolai reform minél előbb munkába 
vétetnék, addig pedig minden részleges tanterv-revisio, mely a jelenlegi * 
középiskolai törvények keretében eszközölhető, elodáztatnék; mert a 
részleges revisio csak késleltetné az általános reformot, mely pedig 
hovatovább elkerülhetetlenné válik.

Épen magának a középiskola általános reformjának a sürgőssége 
teszi megokolttá a részleges tanterv-revisióuak az elodázását.

Balogh Péter.

23*



FELH ÍVÁS T. KARTÁRSAINKHOZ A TAN TER VREV ISIO
ÜGYÉBEN.

Az orszá g o s k özép isk o la i ta n á reg y esü le t  vá lasztm án ya  
t isz te le tte l fe lh ívja  a m agyar tan árságot, k ü lön ösen  pedig  
az e g y e sü le t  tagjait, hogy  ;a t a n t e r v r e v i s i o  ü g y ét te s tü le 
ten k én t, ille tő leg  k ö rö n k én t tá rg y a lá s  a lá  venni, eg y én en 
k én t is  h ozzászó ln i s m egá llap od ása ik at, in d ítv á n y a ik a t és  
ta p a szta la ta ik a t a vá lasztm án yh oz  beküldeni, e se tle g  a K öz
lönyben  és tan ü gyi lapokban k ö zzéten n i sz ívesk ed jen ek .

S enk ihez ez a m esszeh ató  ü gy  közelebb nem  áll, m int 
a tan árságh oz, é s  sen k i a ta n terv  reform jához értékesebb  
gon d olatok at és ta p a sz ta la to k a t nem szo lg á lta th a t m int 
azok , a k ik  a tan u lm án yi rend sz ü k sé g le te it  h osszas g y a 
k orlatukból ism erik . A zért m éltó  érd ek lőd ésse l várja az egész  
tan ü g y i k ö zv é lem én y  és m inden ille ték es  forum  a tan árság  
v é lem én y én ek  m eg n y ila tk o zá sá t ez ü gyben , és a v á la sz t
m ány h iv a tk o zv a  a m agyar ta n á rsá g  ü g y sz e r e te tér e  és  
hazafias le lk esed ésére , fe lh ívja  a tan árságot, h ogy  ez ügy  
tárgya lásáb an  a m aga sze llem i je len tő ség éh ez  m éltó  rész t  
v eg y en .

A ta n á csk o zá st a vá lasztm án y  im m ár m eg n y ito tta  ama  
tá rg y a lá so k k a l, m elyek  a K özlöny mai szám ában k özö lvék . 
A  további tá rg y a lá so k  sub stratu m áu l a k ö zo k ta tá si tanács  
k érdőpontja i m e lle tt az it t  k ö z é te tt  előadói m unkálat, továbbá  
a hozzáfü ződ ött fe lsz ó la lá so k  szo lgá lh atn ak , k ü lön ös tek in 
te tte l K árm án Mór azon fig y e lm eztetésére , hogy a tan árság  
részérő l leginkább gya k o rla ti ta p a sz ta la to k  k ö z lé se  lenne  
k íván atos.

M egállapodásaikat ped ig  a k ö zo k ta tá s i tan ács n égy  
k érdőpontja  k örü l c so p o rto sítv a  m i e l ő b b  sz ív esk ed jen ek  a 
vá lasztm á n y n y a l közöln i.

A jánljuk  ez ü g y e t k artársa in k  le lk es  k özrem ű k öd éséb e.

B udapest, 1897. január 19.

Az igazg a tó sá g  nevében

N é g y e s y  L á s z l ó ,
főtitkár.
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A REÁLISKOLAI LATIN-TANÍTÁS ÉS A TANTERV REVISIÓJA.
(Felolvasás a kassai körben.)

Eg}’ évtizede immár annak, hogy a latin nyelv tanítását reálisko
láinkban is meghonosították. Azt hiszem, hogy ez elég hosszú idő arra, 
hogy valamely intézmény életrevalósága bebizonyítható legyen a sok
szoros tapasztalás és kipróbálás eredményei által, de elég idő ez arra 
is, hogy mindaz, a mi az említett intézményben esetleg hibás, vagy 
hiányos volt, szembeötlő módon kitűnjék, pótlást, javítást vagy gyökeres 
reformot követeljen

A középiskolai törvény s a kettős tanterv dolgában ma minden 
magyar tanár revisionista, csak az a különbség közöttünk, hogy egyesek 
egész a radicalismusig menő rendszerváltoztatást követelnek, pereátot 
kiáltva a classicismusra, első sorban a görög nyelvre, idővel a latinra 
(sőt még a vallásoktatásra is) s fennen hangoztatják, hogy a nemzeti 
tanügy magasra emelésének csak egy hatalmas biztosítéka van: a 
közoktatás államosítása „az egész vonalon“. A másik, a conservativebb 
— s azt hiszem — a túlnyomó többség, a „non fumum ex fulgore, sed 
e fumo dare lucem“ üdvös életszabálya szerint, a könnyen végzetes 
bajokba sodró megrázkódtatástól óvakodva, nem a hirtelen, hanem a 
körültekintő és mindent megfontoló cselekvést tartja az egyedül helyes 
módszernek, melyet a revisio kérdésében követni lehet, magyar nemzeti 
érdekeink híi megőrzése s a nyugati cultura mozgalmasságába való 
czélszerü beilleszkedés érdekéből

Hiszem, hogy ez a felfogás vezérelte tanügyi kormányzatunkat 
akkor is, a midőn közművelődésünk két hatalmas factorát, az ősi 
gymnasiumot s a modern reáliskolát egymással közelebbi kapcsolatba 
kívánta hozni az által, hogy az ó-classikai képzésnek ez utóbbi helyen 
is tért engedett. Hogy ez jóakaraté intézkedés volt, azt elvitatni nem 
lehet, de vájjon meghoita-e a várva-várt eredményt? Feleljen erre a 
kérdésre az általános tapasztalat, én csak annyit jegyzek meg, hogy a 
mit a tanügyi politika czéljából meg kellett volna érlelnie, azt nem 
érlelte meg.

Én ugyanis — t, tanári kör — a reáliskolai latintanítás életbe
léptetésének első perezétől kezdve ez új intézkedésben nem láttam 
egyebet, mint az egységes középiskola létesítésére irányzott első actiót. 
De hát az egységes középiskola eszméje egy vonalnyit sem haladt a 
megvalósulás stádiuma felé. Beszéltek és írtak róla igen sokat pro et 
contra, különösen gr. Csáky ministersége idejében egészen az unalomig, 
de még ma is ott vagyunk vele, a hol akkor voltunk, vagy talán még 
jobban eltávolodtunk tőle. Szerintem ugyanis — hogy e könnyebben 
leküzdhető nehézségeket ne is említsem két főakadálya van az 
egységes középiskolának: a pénz- és tanárhiány Bármiként is con- 
templáljuk a kétféle középiskola egyesítését, ez a tanerők szaporítása 
nélkül meg nem történhetik, a mi pedig pénzbe kerül. A pénz- és tanárhiány 
azonban nem szűnt meg azóta, ha ugyan nem lett még nagyobb. Tanügyi 
budgetünk sajnálatos módon szegény, úgy hogy pl. az a lami tanárok 
törvényszabta fizetésemelése, illetve előléptetése is csak lassan és elkésve 
teljesíthető. (Tanárok öröme!) Hogy ily körülmények között kevés a 
tanár, az csak természetes. Az iskolafentartó testületek és a felekezetek 
maguk is rá vannak szorulva az állam segítségére, folyton megújuló 
anyagi áldozatokra nem képesek, így hát önerejükből nem teremthetik 
meg az újfajta középiskolát. A reáliskolai latintanítás behozatala tehát 
nem vitte előbbre az egységes középiskola ügyét. De az a másik intéz
kedés sem lendített ezen az ügyön, a melylyel a gymnasiumban tettek 
kísérletet, t. i. a görögpótló tanfolyam szervezése, vagy a mint akkor-
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tá jt nevezték: „Magyar írók bővebb tanulmányozása, kapcsolatban a 
görög classikusok fordításban való ismertetésével és görög művelődés- 
történelemmel“. Ez a görögpótló tanfolyam első fele heti két-két órában; 
a másik fele, ugyanannyi órában a szabadkézi rajz, illetve ábrázoló 
geometria tanításából kerül ki. Hogy ez mennyire vált be, azt én ezúttal 
nem fejtegethetem, csak azt az egyszerű tényt constatálom, hogy a gymna- 
siumi tanszékek számát két félcathedráva! szaporította de az egyesítést 
még kevésbbé készítette elő, mint a másik. Az egységes középiskola 
ilyformán alighanem a jövő század regénye marad de a hosszas vajúdás 
mégis csak megérlelt egy gondolatot s ez a középiskolai törvény és annak 
keretébe a kettős tanterv revisiójának szüksége

A közoktatásügyi magas kormány az újonnan kinevezett közok
tatási tanács nézeteit kívánja meghallgatni, mielőtt a revisiót a törvény- 
hozás előtt javaslatba hozná s az a tudós testület — remélhetőleg — a 
középiskolák életéből merített tapasztalatok alapján indítja meg eszme
cseréit, a minőkkel bőven szolgálhat minden gyakorlati érzékkel bíró 
magyar tanár.

En — t. tanári kör — midőn a tanterv-revisio kérdésének fölve
tése alkalmából a reáliskolai latintanításról szólok, nyíltan kijelentem, 
hogy én azt elvileg hasznosnak, méltányosnak, sőt szükségesnek is 
tartom A régibb hatosztályú reáliskola mintegy húsz évvel ezelőtt nyolcz- 
osztályúvá lett. Tanterve a tisztán reál tanulmányok mellett eléggé tág 
teret nyitott a humanióráknak is. A formális képzés eszközeit itt épen 
úgy fölhasználják, mint a gymnasiumban Itt is csak az a főczél. hogy 
az ifjúság általános műveltséget nyerjen s a felsőbb tanulmányokra érett 
legyen Az intensiv munka, a heti óraszám, a tudás mértéke itt is csak 
olyan, mint amott. Kérdem már most, nem méltányos és igazságos 
dolog-e az, hogy'a tudomány-egyetem kapui nyitva álljanak azok szá
mára is, a kik reáliskolát végeztek? Ha csak a latin nyelv nem tudása 
volt az akadály, alkalmat kellett adni ezeknek az ifjaknak is arra, hogy 
azt elsajátíthassák. Az már azután más kérdés, hogy ez az alkalom jól 
volt-e megválasztva, vagy csak úgy vakulj magyar módjára Ha a 
tudomány-egyetemre jutásnak elengedhetetlen föltétele a latin nyelv 
ismerete, akkor ma már nem vitatkozhatunk a felett, hogy tanítsanak-e 
a reáliskolákban latint, vagy pedig nem. Ma midőn már a nőnek is meg 
van engedve az egyetem-látogatás s a szigorlattétel bármely facultásnál 
(kivéve a theologiait), mikor a tudomány nemcsak a férfiak monopó
liuma, midőn — úgy látszik — nem kell félnünk a tudományos élet
pályák túltömöttségétől, hiszen akkor nem állítottuk volna oda a nő- 
concurrenseket e férfiak mellé, ma — mondom, — én nem tartanám 
igazságos dolognak, hogy nyolcz évi tanulmány alapján szerzett érettségi 
bizonyítványnyal ne lehessen bejutni a tudomány csarnokaiba, kinek- 
kinek hajlama, vagy tetszése szerint, hanem okvetlenül a műegyetemre 
kelljen beiratkoznia, akár van benne technikai ügyesség, akár nincs. Ha 
nem tudjuk lerombolni azt a választófalat, a mely a gymnasium és 
reáliskola között áll, legalább ügyes modus vivendi által lendítsünk azok
nak az ügyén, a kik arra valóban érdemesek. És én azt hiszem — t. 
tanári kör — hogy a tanítás mai rendszere mellett a nyolczosztályú és 
érettségi vizsgálatra kötelező reáliskolában a latin nyelv megtartása 
vagy kiküszöbölése oly fontos föltétel, a melytől ez intézet látogatott
sága, vagy elnéptelenedése függ.

Tárgyam keretén kívül esik, most azzal foglalkozni, hogy mily 
mértékben van szüksége a tudományos pályára készülő fiatalságnak a 
latin nyelv ismeretére, de annyi tény, hogy főiskoláink tanárai azt a 
latin tudást is keveslik, a melyet gymnasiumot végzett hallgatóiknál 
tapasztalnak, mert hát akár a jogra, akár a philosophiai, vagy medicai 
szakokra fordítjuk figyelmünket, ott mindenütt nemcsak a nomenclatura
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és terminológia, hanem a tudományos buvárlatok és különösen a 
históriai alapon eszközlendő kutatások czéljából lépten-nyomon rászoru
lunk a latin nyelvre. S a ki a latin nyelvet már a középiskolában némi 
philologiai tartalommal és irodalmi tájékozódás kapcsolatában sajátította 
el, az nemcsak a többoldalú tudományosság biztosítékait szerezheti meg 
magának, hanem egyszersmind oly hatalmas segédeszközzel rendelkezik, 
a melynek fölhasználásával alapos szakemberré képezheti ki magát.

Igaz, hogy a reáliskolai tanulónak is kitűnő segédeszközökül 
kínálkoznak a modern nyelvek, ezek tanításának ugyanis az a tulaj don- 
képeni czélja, hogy a tanulók e nyelveken beszélni, sőt írni is meg
tanuljanak; az iskolában azonban a modern nyelvek is az alaki képzés 
szolgálatában állanak s az ifjak megtanulnak ugyan szabatosan fordítani, 
szótár és grammatika segélyével, úgy a hogy stilizálni is, de beszélni 
nem. A franczia beszédet például nem egész osztályokat oktató és nevelő 
tanároktól, hanem a gyermekekkel otthon és sűrűén foglalkozó nyelv
mesterektől, vagy bonneoktól lehet elsajátítani. E tapasztalat alapján 
bátran kimondhatom, hogy a főiskolai tanulók az a része, mely magyaron 
kívül más modern nyelven is beszél, ép oly számarányban kerül ki a 
gymnasiumból, mint a reáliskolából, azaz majdnem kivétel nélkül már 
házi köréből hozza magával az idegen nyelven való beszélő képességet. 
Ezzel azonban semmit sem akarok levonni a modern nyelvek iskolai 
tanításának nagy jelentőségéből, mert a tudományos pályára készülő 
fiatalság eszejárásának fegyelmezése, eszmékkel való gazdagítása, a szív
ós jelleinképzés, az akarati törekvés nemesítése, továbbá az irodalom 
igazi gyöngyeinek fölismertetése, házilag soha sem pótolható becses 
kincstára az iskolának, melyből bőven oszthatja ki ajándékait a modern 
philologus épen úgy. mint a ó-classikusok tanára

A latin nyelv ma már csak dúsgazdag irodalmában él ugyan, de 
nyomdokait ott hagyta az élő nemzetek culturájában és jogalkotásaiban 
s mivel hosszú századokon keresztül a tudományok egyedüli közletője 
volt, birtokáért fáradoznunk kell még ma is Én igen sok igazán művelt 
s valódi szakemberrel érintkeztem már, a kiket a reáliskola nevelt s 
nem egytől hallottam, hogy magában a közéletben sokszor boszantóan 
tapasztalták annak a kárát, hogy latinul nem tanultak. Ez csak annak 
a jele, hogy nem vagyunk képesek levetni az óvilág műveltségének 
szellemi varázshatalmát; de nemcsak mi, hanem Európa legműveltebb 
államai Anglia, Francziaország és Németország sem

T tanári kör! Ha minden oldalról indokolt a latin tanítás meg
őrzése mind a két középiskolában, úgy csak egy dolog kívánatos, hogy 
legyen az igazi, alapos és minden szemfényvesztés nélkül való.

A reáliskolai latintanítás azonban mai formájában ennek a 
kívánalomnak nemcsak hogy meg nem felel, de meg sem felelhet. 
Megmondom miért Tudvalevőleg ma a latin nyelv a reáliskola négy 
felső osztályában mint rendkívüli tárgy szerepel, összesen heti 13 órában, 
úgy hogy az ötödik osztályra 4, a többire 3 —3 óra esik Ez aránylag 
csekély óraszámon az idevágó ministeri utasítás úgy remél segíthetni, 
hogy magánolvasmányokkal kívánja a tanulókat elfoglalni, a melyek 
azután szigorúan ellenőrzendők. Tehát egy a rendes tanulmányok keretén 
kívül kezelt stúdiumról van szó, a melynek az iskolában feldolgozott 
tananyagát külön házi olvasmányok feladásával kell kiegészíteni, hogy 
kijöjjön belőle valami, a mit azután olvasottságnak szeretnénk elnevezni.

Tapasztalásból beszélek — t  tanári kör * hiszen magam is 
tanítok a reáliskolában latin nyelvet, a midőn azt mondom, hogy ez 
túlvérmes reménykedés, sőt szinte képtelenség Tegyünk csak egy kis 
számítást a tanuló munkaidejével Van neki heti 30 rendes iskolai órája 
Hogy a rendes tanulmányokból el is készülhessen, otthon naponként 
legalább is 3 óra hosszat kell dolgoznia, a mi hetenként 21 órát tesz
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ki. A legtöbbje még énekórákra, meg stenographiára is jár, vagy más 
rendkívüli tárgyat tanul, az is lefoglal vagy két órát egy héten A felsőbb 
osztályoknak önképző körük is van, ott is szükséges valamit produkálni, 
a mire megint rámegy két-három heti óra. A nemzeti irodalom tanára 
joggal és méltán sürgeti a magyar irodalmi remekek minél szélesebb- 
körű és gondos olvasását, hiszen ezek nélkül nemzeti műveltségről szó 
sem lehet. A modern nyelvek tanárai hasonlóképen csak azt sürgetik, 
hogy minél többet kell olvasni az idegen nyelveken, még pedig jól. 
Azt már nem tudom kiszámítani, hogy az így contemplált magánolvas
mányok mennyi órát foglalnának le, ha a tanuló valóban meg is kívánna 
felelni a várakozásnak, de azt megint jól tudom, hogy a szülő — ha 
módjában van egy kis társadalmi nevelést is kíván adni fiának pl. 
a zenében, tánczban, vívásban, vagy más effélékben. De hát hol van 
még a latin nyelv? Pedig azt jó lesz ám tanulni, mert az képesít az 
egyetem jogi és orvosi karának látogatására is, s ki tudja, hogy fejlődik 
ki a gyerek hajlandósága s nem lesz-e jobb majdan a politechnikum 
helyett a tudomány-egyetemre küldeni? Hiszen a latin tanulás hetenként 
maximum 4 óra, no meg az a másik 4. a mit a házi készületre kell for
dítani, meg még valami, a mit privát latin olvasmányokra kellene 
felhasználni. Már most tessék megmondani, nem túlterhelés-e ez? Vájjon 
nem elegendő teher ez arra. hogy a gyermek apathikus legyen minden 
iránt, a minek némi tudományos ize van? Vájjon a rengeteg sok fától 
meglátja e magát az erdőt? Bizony mégis csak szívós és elastikus 
az a gyermeki szervezet, a mely mindezt megbírja, mert felnőtt ember 
annyi mindenre — igazán mondom — nem volna képes.

De hát ne színezzük nagyon rikítóan ezt a képet, mert abban is 
van valami igaz, hogy változatos szellemi munkában üdülést is talál
hatni, pedig itt már van változatosság, csak győzzön a gyerek üdülni.

El kell ismernem — t. tanári kör — hogy a latin-tanítás mostani 
rendszere mellett is elértünk általánosan közepes eredményt, de azt 
is hozzáteszem, hogy csak a kiválóbb tanulókkal. (Különben néhány 
évvel ezelőtt csakis jobb tanulókat lehetett- a latin cursusra fölvenni.) 
A minden nehézséggel megbirkózni kész tanári buzgalom, a tanuló 
jóakarata és megfeszített szorgalma, mégis csak hozott valami accep- 
tabilis eredményt, már t i. olyat, a minőt ily nehéz tanulmánynyal, 
mint a latin nyelv, rendkívüli úton, gyorsan és kevés óraszámmal elérni 
lehet. Különösen hangsúlyozni kívánom azt. hogy rendkívüli úton, mert 
a reáliskolai latin tanárok, már a rendes tanórákban kifárasztott ifjúkkal 
foglalkoznak, olyanokkal, a kikre otthon az a nagy feladat várakozik, 
hogy a másnapi négy, öt, illetőleg hat rendes iskolai órára elkészül
jenek, azután pedig ismételjék át és emészszék meg a latinból elő
adottakat, vagy válogassanak a tárgyak között hajlandóságuk szerint, 
vagy a felelés eshetőségéhez és a tanárok exainináló szokásaihoz képest. 
Természetes dolog, hogy a rendkívüli tárgyra csak legutoljára, vagy 
egyáltalában nem kerül sor. A tanulók igen szívesen iratkoznak be a 
latin cursusra, mert tudják, hogy azzal nagy előnyök vannak össze
kötve; folyton tapasztalom azt is, hogy kivétel nélkül szorgalmasan 
járnak az előadásokra; figyelnek is, érdeklődnek is, az érthetően meg
magyarázott dolgokat el is sajátítják, de szörnyű hamar felejtenek; 
igen. mert az otthoni átdolgozásra, átismétlésre alig érnek rá. Ismereteik 
ingadozók, szóbőségiik nincsen s így az iskolai munka is lassú, örökö
sen grammatizáló, alig számbavehető philologiai tartalommal, mert ez 
utóbbira csak igen csekély időt fordíthatunk.

Ismétlem, hogy a kiválóan tehetséges tanulókkal nagyobb ered
ményt is el lehetne érni, persze, ha a gyöngébbeknél nem kellene huza
mosabb ideig vesztegelnünk. Példát hozok fel tavalyi tanítványaimról. 
Kilencz nyolczadik osztályos tanulóm volt, valamennyien értelmes és jó
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fiúk. Négy azonban különösen kivált közülök, ezekkel azután sikerült 
földolgozni a Cicero-, Tacitus- és Horatiusból előirányzott tananyagot, 
sőt a karácsonyi szünidő alatt szorgalmi dolgozatokat is készítettek, de 
a többi csak úgy baktatott mellettük A tanév végével ki kellett jelen
tenem, hogy csak az említett négynek lesz tanácsos pótló érettségi 
vizsgálatra jelentkezni, a többi vagy mondjon le végkép róla. vagy ha 
a nagy szünidőben buzgón nekifekszik a latintanulásnak, a szeptemberi 
terminusra jelentkezzék. ITgy is történt. A négy legjobb fiú letette az 
érettségi vizsgálatot a latinból mindjárt június hóban középszerű siker
rel (megjegyzem, hogy ezek a reáliskolai érettségi vizsgálatot jeles 
fokozattal tették le); az elmaradott öt közül egy szeptemberben tett 
vizsgálatot elégséges sikerrel, négy azonban egyáltalában nem jelent
kezett gymnasiumi érettségi vizsgálatra. Ez idén előreláthatólag ismét 
úgy kell cselekednem, hogy tanítványaim felének ajánlhatom csupán a 
latin érettségi vizsgálatot. A szerencse-próbálgatástól mindenesetre 
óvnom kell őket, óvnom a latin studium komolyságát s kímélnem a 
vizsgáló bizottságokat.

A tanügyi hatóságok és minden méltányosan gondolkodó szak
tanár belátják, hogy a reáliskolás jelöltektől semmikép sem lebet annyit 
követelni, mint a gymnasistáktól, de ez a méltányos felfogás még nem 
jelenti azt, hogy a reáliskolai latin tanfolyam jól és igazán czélirányo- 
san van berendezve. Már csak az a körülmény is, hogy a tanulóknak 
csupán szine-java képes a közepes eredményt elérni, kívánatossá teszi 
azt, hogy változtassanak az eddigi rendszeren s ne engedjék terjedni az 
ifjúság között azt a laza felfogást, hogy az érettségi vizsgáló bizottság 
kegyelmére bízza magát, vagy arra spekuláljon, hogy az ország melyik 
középiskolájában volna megtalálható az a legenyhébb bizottság, a mely 
könnyen átcsusztatja az érettségin

Ha még azt is hozzáveszem, hogy a mostani berendezés mellett, 
a reáliskolai latintanítás a legtöbb helyen folyton változó tanerők kezébe 
van letéve, továbbá, hogy igen sok helyütt kezdő, vagy próbaéves 
tanárok vezetik az egész tanfolyamot, a kik bírjanak bár kitűnő szak
ismeretekkel és dolgozzanak bár dicséretes buzgalommal, a gyakorlati 
tanítás dolgában tapasztalatlanok: akkor még inkább be kell látnom, 
hogy ez ötödik keréknek is beillő állapoton segíteni kell.

Üssünk hát a szeg fejére! Ha csakugyan hasznos és méltányos 
dolog a reáliskolákban a latin nyelvet tanítani, úgy hát be kell azt 
szorítani a rendes tárgyak keretébe, még pedig úgy, hogy az eddigi 
rendes tárgyak minkaidejéből kell számára kikeríteni a heti óraszámot, 
de semmikép sem túlterjeszkedni a mostani 30 órás maximumon. Csak 
így lesz a tanítás biztos alapokra fektethető. A részletekbe ezúttal már 
nem bocsátkozhatom. Talán más alkalommal ahhoz is hozzászólók, hogy 
mely osztálytól kezdve és hány órában óhajtanám én a latin nyelvet 
taníttatni, továbbá hogy mely rendes tanulmányoktól szeretnék annak 
egy-egy órát szerezni, végül hogy milyennek kellene lenni szerintem a 
részletes tantervnek: most t. tanári kör — személyes tapasztalat 
alapján álló fejtegetésemben odáig jutottam, hogy én a reál-gymnasium 
eszméjének vagyok a híve, az eddigi reáltárgyakkal, a magyaron kívül 
még két modern nyelvvel s egy classikai nyelvvel: a latinnal. Ma már 
a két középiskola között teljes paritásnak és viszonosságnak kell ural
kodni. mert mind a kettő a nemzet intelligentiájának szinét-javát neveli 
s egyaránt hivatva van arra is, hogy a főiskolai tanulmányokra valóban 
alkalmas elemeket szolgáltasson. Tehát legyen az általános műveltség, 
illetőleg az alaki kiképzés dolgában mind a kettő egyenlő factor, a 
classieismus- és realismusnak ma már czéltalan küzdelmét szüntesse 
meg, sőt inkább a kettős irányzatot egymással hozza harmóniába, de 
mindegyik őrizze meg a maga szabadságát, az ifjak természetes hajlamai-



nak nevelésében úgy, hogy inig a régi középiskola túlnyomó részben 
a tudomány-egyetemnek, addig az új, a műegyetemnek adhasson azután is 
succrescentiát. a kényszerítő kizárólagosság elkerülésével

Mindez azonban csak úgy történhetik meg- igazán, ha a gymna
sium egyik főtárgya: a latin, a reáliskolában nem válik illusoriussá, 
másrészt, ha megszűnik az a sokat hangoztatott panasz, hogy a reál
iskola a gymnasium mellett bizonyos mellőzést és elnyomatást kény
telen elszenvedni. A latin nyelv rendszeres behozatala nem fog zavaró
lag hatni a többi rendes stúdiumokra, sőt inkább szerves összefüggésbe 
kerülvén velők, a jelenlegi zavart és túlterheltséget megkevesbíti s a 
reáliskolák jelentőségét még jobban emelni fogja A reáliskola ma már 
nem a polgári életpályák előkészítő tanfolyama, hanem a nemzeti köz- 
művelődés egyik orgánuma s a tudományos kiképzés alapvető tényezője, 
épen azért felemunkát nem végezhet stúdiumai egyikével sem. A latin- 
tanítás rendszeresítése — t. tanári kör - rövid időn belül az egységes 
középiskola létrejöttét is biztosítaná, ha t. i. gyakorlati keresztülvitelében 
is valóban eredményesnek bizonyul be.

i Kassa) 7>r. Takács M enyhért.'

I S M E R T E T É S E K .

Hornischek H enrik: A geometriai oktatás újabb módszerei és a 
középiskolai tanterv revisiója. Ily czímű, 24 oldalra terjedő röpirat jelent 
meg a Lampel-féle könyvkereskedésben és kapható 30 krért.

E munka tartalma nem felel meg egészen czímének, a mennyiben e 
czím a tantervrevisiót is magában foglalja. Első, nagyobb felében a szerző 
meglehetősen, ismeretes dolgokat ad elő a geometria történetéből és a 
röpirat második fele sem tartalmaz concret javaslatokat a geometriai 
tanterv revisiójára vonatkozólag, hacsak azt nem veszszük annak, hogy 
a tím ár tanítás közben folytonosan a dualitás elvére legyen figyelem
mel. Gyakrabban hivatkozik a szerző egyik régebben megjelent czikkére, 
a melyben azt a kívánságát kifejezte, hogy a geometriát modern szel
lemben — értsd Henrici és Treutelein könyve nyomán — tanítsuk. 
E kívánságáról most már lemond, mert — úgy mondja — mi nem érdek
lődünk az újítások iránt és kényelmesek vagyunk arra, hogy a haladás 
útjára térjünk. Ez már mégis kicsit merész állítás! A magyar tanárság
nak van bizonyára a szerzőn kívül is számos intelligens tagja, a ki úgy 
a tudományos, mint a tankönyv irodalmat figyelemmel kiséri, (hogy miért, 
azt talán felesleges kifejtenünk) és ezek mindnyájan látták és áttanul
mányozták a megnevezett szerzők, valamint mások tankönyveit is. Ha 
ők nem esküsznek Henrici és Treutelein módszerére, mint egyedül bol
dogítóra. még senkinek sincs joga a magyar mathematikus tanárokat 
elmaradottsággal vádolni. H. úr — úgy látszik — csak külföldi dolgokról 
szeret elismeréssel nyilatkozni; talán megengedi, hogy ítélete nagyon 
merész volt, ha megmondjuk, hogy H. Müller és Henrici—Treutelein után 
magában Németországban is igen derék tankönyvek láttak napvilágot 
(pl. a Holtzmüller-féle), a melyeknek szerzői csak cum grano salis követik 
a H. úrtól annyira dicsért módszert.*

* Ép most hirdetik a Henrici— Treutelein-féle könyv második 
kiadását. E hirdetésből következtetjük, hogy a szerzők a H. úr szerint 
elavult módszereknek bizonyos engedményeket fognak tenni.
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Nem tartjuk helyén valónak, hogy itt a H. űr dicsőítette mód
szerről értekezzünk, vagy pedig a dualitás elvének szerepéről a közép
iskolai tanításban véleményünket kifejtsük. Csak azt akarjuk meg
jegyezni. hogy semmiesetre sem tartanók helyesnek, ha a reducálandó 
tanterv úgy, mint H. úr kívánná (ha mi nem volnánk olyan maradiak), 
egyetlen-egy módszer követését tenné kötelezővé és egyesek vessző- 
paripájára mindnyájunkat akarna felültetni

Egy m athematikua tanár.

E G Y E S Ü L E T ]  É L E T .

A választmányi ülés
R észletes tudósítás.

Második nap, 1896. deezember 30-án.
Jelen voltak: Beöthy Zsolt elnök, Hofer Károly és Rombauer 

Emil alelnökök, V olf György a segélyző alap elnöke, Müller József 
penztárnok, R ajner  Ferencz szerkesztő, Négyesy László főtitkár, Tiber 
Ágost a segélyző alap pénztárnoka, Alexander Bernát, Dóczi Imre 
igazgatósági tagok. Веке Manó, Czigler Ignácz, Demkó Kálmán, Veres 
Ignácz, Székely  István, Kardos Albert, Búza  János, Bozóky  Endre, 
Balogh Péter. R e if  Jakab, Jónás  János, Kármán  Mór, Balog Mór, 
Fest Aladár, Gerevich Emil, Körösi Henrik választmányi tagok; továbbá 
H impíner Béla, Zlinszky  Aladár, György Lajos, Szkunzevich  Kornél 
vendégek.

A tantervrevisio.
Beöthy Zsolt elnök d. e 9 órakor megnyitván az ülést, a napi

rend első pontjául e tantervrevisiót tűzi ki. Előadó: Balogh Péter; 
megelőzőleg azonban a fő titkár  összegezi az egyesület kebelében e 
kérdés ügyében eddig- történteket.

A kérdés m últja  az egyesületben. Négyesy főtitkár előadja, hogy 
e kérdés már 1895-ben foglalkoztatta az egyesületet. Az 1895. febr. li-iki 
vál. ülés tárgyalta Balog Mór tanár levelét, melynek írója azt indít
ványozta, hogy a zsúfolt osztályokra és a nemzeti elemre való tekintet
tel vizsgálják át a tanárok a tantervet. Érdekes, hogy a kérdést egy 
budapesti tanár vetette föl s inkább a zsúfoltság ötletéből. Nagyon 
kérdéses, hogy egy normálisnak el nem ismerhető s a maga körében 
és módján orvoslandó állapot szolgálhat-e kiinduló pontul a tanterv 
országos revisiójára nézve. Zsúfolt osztályokra nincs revisio, csak 
reductio, s a kérdés inkább csak helyi jelentőségű. Érezte ezt maga az 
indítványtevő kai társ is, és a nemzeti elem erősebb kidomborítását 
vette fel második szempontul.

A történeti igazság kedvéért megemlítendő, hogy a nemzeti elem 
cultiválásának sürgetése ez indítványban nem volt új dolog, mert az 
egyesület elnöke, Beöthy Zsolt, már azelőtt nyolcz évvel egy enquéten 
fejtegette s azóta is nem egyszer hathatósan sürgette, így a fiumei 
tanárokhoz intézett nyilatkozatában a sajátlag nemzeti ismeretágak 
nagyobb mértékű ápolását.

Balog Mór javaslata következtében a választmányban mindjárt 
vita indult meg (1. Közi. 1891—95. 387—88. 1.), melyben egyesek a tan
terv általános revisióját sürgették, mások (pl. Volf György) azt hang-
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súlyozták, hogy a helyi viszonyok szempontjából kell a tantervet átvizs
gálni, főleg a tanításközben szerzett tapasztalatokat összegyűjteni. 
Határozatba az ment. hogy az átvizsgálás a Balog Mórtól felvetett két 
szempontból, s e mellett még Alexander indítványa értelmében — 
a görög nyelv szempontjából történjék. Akkor a választmány (márcz. 
10-én) záros határidővel (ápr. 30-ig) felszólította a köröket, illetőleg 
szakosztályokat a kérdés tárgyalására A felhívás motiváló része arra 
utalt, hogy a gymn. tanterv kilencz év óta lévén érvényben, sajátos
ságait, hatását, kivihetőségét meg lehetett próbálni s elég tapasztalat 
gyűlhetett össze az eszmecserére, „esetleg“ a revisio előkészítésére; 
ugyané rész az első helyre tette a nemzeti elem, az utolsóra a zsúfolt 
osztályok ügyét. így e felhívás, melynek tartalmán az elnök befolyása 
látszik meg, noha erősebb alapot vet az átvizsgálás kérdésének, mégis 
óvatosabb a revisio hirdetésében, s főleg ama három szempontra szorítja 
az átvizsgálást.

Az erre megindult vitában a budapesti egyik szakosztály, a kassai, 
eperjesi, ungvári, debreczeni és máramaros-szigeti kör vett részt. Még 
nagyobb körű lett volna a tárgyalás, ha egyrészt az idő rövidsége nem 
korlátozza, másrészt a közoktatási tanácsnak párhuzamosan folyt tá r
gyalásai el nem vonták volna az alapot.

A körök túlnyomólag ama három szempontra szorítkoztak, melye
ket a választmány kijelölt, s nem igen terjeszkedtek ki pl. a minister- 
től a vitába dobott túlterhelés kérdésére sem. Legnagyobb teljességge- 
az ungvári kör tárgyalta a revisio kérdését, mely a mathemathika és 
physika tantervére is kitérjeszkedett: 1 Közlöny 1894—95. 593. 1.

1. A zsúfolt osztályokra nézve általában az volt a nézet, hogy 
nem a tantervet kell módosítani, hanem a tanulók számát korlátozni. 
A tanterv követelményeit és a képzettség színvonalát leszállítani semmi
esetre sem szabad; ez egy bajnak más bajjal orvoslása lenne (debre
czeni kör).

2. A görögpótló tanfolyam  ügyében igen ellentétes vélemények 
‘merültek fel. Míg a kassai kör (előadó H orváth  Balázs) számos hiányt 
lát e tanfolyamban, mindamellett javítását kísérli meg, addig a debreczeni 
kör előadója (Dóczi Imre. 1. 473. I.) egyenesen azzal vádolja, hogy veszé
lyezteti a tanulmányi rendet és végzetes baj középiskolai oktatásunkra. 
Spitkó  Lajos az egyesület Közlönyében védelmére kel e tanfolyamnak 
s képző elemeit méltatja. Geréb József is a Közlönyben; egyes körök 
meg, pl. az ungvári, arra utalnak, hogy a görögpótló tanterv fölött nem 
lehet érdemleges ítéletet mondani, mert rövid idő óta van érvényben, 
kipróbálva, végrehajtva voltakép nincs, mert sok helyen igen mellékesen 
bántak vele s tanárai többnyire nem szakemberek voltak. Minden ellen
tétesség mellett is körülbelül általánosan kiemelkedtek a következő 
nézetek : aj a görögpótló tanulmány nem illeszkedik szervesen a tan
tervbe; b) nincs hozzá beható utasítás; c) a tanterv, az anyag (pl. írók) 
sorrendjére nézve is javítandó; d) nagy bajt okoz magyar irodalmi 
részével az, hogy e szerint ugyanazon iskola és osztály növendékei két
féle magyar irodalmi tanításban részesülnek, az osztály egyik fele többet 
kap mint a másik; ej általános nézetnek látszik az is, a mit Csengén 
János a Magyar l’aedagogiai Társaság ülésén kifejtett, hogy t. i. a tan
folyam értékes elemeit általánossá kell tenni s nevezetesen beolvasztani 
az egész osztály irodalmi tanításába.

3 A nem zeti elemmel legbehatóbban foglalkoztak a körök. Itt a 
következő szempontok merültek fel. Igen sok kör hangsúlyozta a szem 
léltetésnek nemzeti irányú felhasználását. A budapesti körben Varga 
Ottó a történelmi, irodalomtörténeti, földrajzi szemléltetésről épen a 
nemzeti érdek szempontjából tartott hatásos előadást, mely akkor sokfelé 
keltett visszhangot, A kassa i körben és a közgyűlésen Gerevich Emil a
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tanulmányi kirándulásoknak nemzeti szempontból való felhasználását 
ajánlotta. Más körök is (m áramaros-szigeti stb.) kiemelték a hazai tárgyú 
(és lehetőleg hazai készítésű) szemléltető eszközök fontosságát, a zene
tanításban a nemzeti zene szerepét, a hazafias iskolai ünnepek hatását. 
Az ungvári kör ezek mellett: az önképző kör, az ifjúsági könyvtár 
nemzeti irányú vezetését és fejlesztését, s a tanári karok hazafias szelle
mének nyilvánulását A debreczeni kör kívánta, hogy az alsóbb osztályok 
magyar olvasókönyvei mentül teljesebb mértékben és lehetőleg fokoza
tosan tüntessék föl a magyar nemzet statusi és szellemi életét; továbbá 
kívánta a szemléltetésnek nemzeti irányú fejlesztésére a Varga-féle indít
ványok megvalósítását. Az elsorolt javaslatok mind olyanok, hogy egyikök 
sem érinti a tantervet, annak módosítását nem föltételezi, a tanterv 
keretében megvalósítható, sőt a tanterv végrehajtásához jóformán hozzá
tartozik. Volt is nem egy hang, mely igen határozottan konstatálta, hogy 
tanterveinkben és utasításainkban kellő kifejezésre ju t a nemzeti jelleg 
(kassai, ungvári kör). S ezt elismerték olyanok is, a kik_ némi változta
tásokat ajánltak. A tantervet érintő módosítások a következők: Meg
lehetősen egyhangúlag sürgették a körök a magyar órák szaporítását, 
továbbá a magyar irodalomtörténetnek, valamint a magyar történetnek 
a VII. és Vili. osztályra kiterjesztését. Ezt indítványozta a debreczeni, 
ezt a máramaros-szigeti k ö r; az ungvári kör az V. osztálytól fölfelé 
minden osztályban 4 heti órát követelt a magyar nyelvnek: a kassai 
kör előadója egyelőre a harmadik osztályban követelt több órát a magyar
nak, de az irodalomtörténetet is 2 esztendőre szabná Mint érdekes 
indítvány, de inkább helyenként felmerült még, hogy a magyar nyelvnek 
rendszeres összefoglalására valamelyik felsőbb osztályban is alkalmat 
kell nyerni, a magyar föld jellemző vonásainak ismertetését is e felsőbb 
osztályokba kellene tolni, végül a nemzeti műveltség-történetet külön 
tárgyként fel kellene venni egyik felsőbb osztály tanulmányai közé 
(ezen a kassai körben jöttek szóba; előadó Feczlcó Ernő).

Valamivel előbb tartotta felolvasásait Bartos Pülöp szegedi tanár 
a franczia nyelv tanításáról, a budapesti első szakosztályban; e felolva
sások azt fejtegették, hogy a reáliskolai utasításokban a franczia nyelv 
tanítása elé kitűzött kettős czél, nevezetesen az irodalmi művek meg
értése s egyúttal a nyelv gyakorlati használata megvalósíthatatlan (1 
Közlöny 1894—95., 162. és 300. 1.) s ki is mondotta a választmány, hogy 
a francziából az Utasításokban kitűzött első  czél (biztos nyelvtani isme
reten alapuló megértése az újabb franczia irodalom műveinek) képezze 
az érettségi vizsgálat egyedüli tárgyát. Ez indítványt is a körök elé 
terelte a választmány, hogy a tantervrevisiónál a főfontosságú pontok 
közt tárgyalják: azonban a körök akkor nem foglalkoztak vele, talán 
mert e határozat csak a jegyzőkönyvben került nyilvánosság elé.

Általánosságban véve a tantervnek védelmére keltek többen is. 
így a debreczeni kör előadója, Dóczi Imre hangsúlyozza, hogy ma egy
ségesebb szellem ömlik el hazai középiskolai tanügyünkön, mint bármikor 
a múltban, s hogy „a mai középiskola tanításban, módszerben s az álta
lános eredményben is magasabb színvonalon áll, mint a múlt közép
iskolája állott“ (470. 1.)

Ezek történtek a körökben 1895 első felében.
Azóta s a körökön kívül is történtek még hozzászólások. Bozóky  

Endre a Közlöny 1896. áprilisi füzetében foglalkozott a túlterhelés és a 
tantervrevisio kérdésével. S itt megemlíthető W aldapfel János czikke 
is a Budapesti Szemlében: „A nemzeti elem gymnasiumunk tantervében 
és utasításaiban“, mely azt mutatja ki, hogy a nemzeti elem oly erősen 
van képviselve az Utasításokban, a mint csak kell, s ha a tanításban 
nem érvényesül eléggé a nemzeti elem, az csak annak a következménye, 
hogy a tanterv és az Utasítások még nincsenek voltaképen megvalósítva.
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De magának az egyesületnek közgyűlési tárgyalásaiban, az 189(>-iki tan
ügyi congressus középiskolai szakosztályában ép legutóbb igen nevezetes 
előadások foglalkoztak a tanterv ügyével, t. i. általánosságban megvilá
gította e kérdést Kármán  Mór, a gymnasiumokra nézve Dóczi Imre s 
a reáliskolákra nézve az illető előadó akadályozása miatt egészen röviden 
ismét Kármán Mór. Ez előadások még élénk emlékezetben vaunak, s 
illetőleg a Kármán Móré a Közlönynek épen legújabb számaiban Dóczié 
az elsőben olvashatók, azért elegendő itt azt a végeredményt ismételni, 
bogy „középiskoláink fennálló tanterve csupán tudatos továbbfejlesztést 
kivan, korántsem átalakítást“.

Mind e tárgyalásokból, s különösen a körök tárgyalásaiból is, 
körülbelül az a nézet domborodik ki, hogy revisióra szüksége van taní
tásunknak, de nem minden pontban tantervűnknek ; lehet hiányos a 
nemzeti szellem cultusa az iskolában és lehet túlterhelés, de e bajok nem 
a tantervben vannak meg. A legtöbb javaslat nem is a tan tervre, hanem 
végrehajtására vonatkozik. A tantervet illető javaslatok mindössze ezek:

1 magyar történelem és irodalomtöiténet a VII és VIII. osztályban;
2. a magyar órák számának szaporítása;
3. magyar műveltségtörtéuet;
4. a felső osztályokban a magyar nyelvtan és hazai föld ismertetése;
5. a reáliskolákban a franczia nyelv gyakorlati czéljának mellőzése;
Beöthy Zsolt elnök az előadottakkal kapcsolatban konstatálja, hogy

a tantervrevisio munkájának néhány főbb szempontja, melyeket a cultus- 
minister a közoktatási tanácshoz intézett leiratában legutóbb irány
pontokul megjelölt, épen a középiskolai tanáregyesületből indult ki. 
Fölkéri Balogh Pétert előadásának megtartására,

Balogh Péter köszönetét mond az igazgatóságnak, hogy ő rá bízta 
e fontos kérdés előadását. Dolgozatában a közoktatási tanács négy 
kérdőpontjához tartotta magát; azt hiszi, hogy e négy kérdőponttal 
kapcsolatban mindazt el lehet mondani, a mi e kérdésre tartozik. Ezt 
előrebocsátva, felolvassa m unkálatát. (L. a Közlöny mai számának élén.)

Beöthy elnök köszönetét mond az előadónak. A modus proceden- 
dire nézve javasolja, hogy a választmány ezúttal ne foglaljon e kérdés
ben állást; az egyesületnek az a szándéka, hogy a tárgyalásba bele
vonja a tanárokat, a köröket, sőt a tanártestületeket. Erre nézve fel
hívást kell intézni a körökhöz és az egyesület tagjaihoz, s a választmány 
a beérkező jelentések alapján mondjon véleményt. Legelső teendő, hogy 
az előadó munkálatát közzéteszszük a Közlönyben, valamint a hozzá
fűződő felszólalásokat is, hogy a körök és tanártestületek tárgyalásainak 
substratumául szolgáljanak. A beérkezendő véleményeket annak idején 
feldolgozza a választmány s egy előterjesztésben közli a közoktatási 
tanácscsal. Ezt a javaslatot a választmány elfogadta,

Ámbár azonban így az eljárás egymásutánját megállapította a 
választmány, hosszabb vita indult meg arra nézve, hogy kikhez intézze 
a tanáregyesület a maga felszólítását. Az igazgatóság javaslata az volt, 
hogy egyenes felszólítást hivatalosan csak a maga tagjaihoz és köreihez 
lehet intéznie az egyesületnek: de rendkívül kívánatosnak tartaná, ha 
az ország minden tanártestülete foglalkoznék a tantervrevisio kérdésével 
s megállapodásait közölné az egyesülettel, mely ugyan nem érez magában 
jogot arra, hogy hozzájok felhívást intézzen, de rendkívül becset tulaj
donítana a tanártestületek támogatásának. Körösi Henrik azonban azt 
indítványozta, hogy tekintettel a tanártestületek nyilatkozatának fontos
ságára, ily nyilatkozatokat mindenesetre provocálni kell; nézete neki is 
az, hogy a választmány felkérésére nem lennének hajlandók a testületek 
tanácskozás tárgyává tenni a kérdést, s ezért azt indítványozza, hogy 
az egyesület hasson oda, hogy a ministerium szólítsa fel a testületeket. 
Az ügy érdeke megkívánja, hogy a tantervrevisio kérdésében első sorban
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a tanítással gyakorlatilag foglalkozó tanárok szóljanak, s meg van 
győződve, hogy a ministerium felszólítására készséggel tárgyalja minden 
testület e kérdést. Az elnök nem látott ez indítványban elvi nehézséget, 
de nehézséget látott az idő rövidségében. Gerevich Körösi nézetét pár
tolta, míg Székely  ellenezte, mivel szerinte, ha a ministerium intézkednék 
az egyesület fölkérésére, a testületek könnyen pressiót látnának benne; 
a kik érdeklődnek az ügy iránt, úgy sem fognak késni azzal, hogy véle
ményüket megmondják. Körösi szerint ebben nem látnának a tanárok 
pressiót, sőt megtisztelve fogják magukat érezni, ha a ministerium kéri 
tőlük mindennapi tapasztalataik gyümölcsét. Hozzászóllak még Alexander, 
Но fér, Rajner, Kardos, Schönvitzky, Czigler, Kármán  és Fest. A fel
szólalók csaknem mind abban a véleményben voltak, s ennek az elnök 
is kifejezést adott, hogy a tanárság becsületbeli dolga felszólítás nélkül 
is foglalkozni a tanügy napirenden levő kérdéseivel; a tanárságban van 
elég ügyszeretet a maga mestersége iránt s méltóbb az egyesületre is, 
ha a saját initiati váj ából cselekszik. Igen kedvező hatást tett Hofer Károly- 
nak az a közlése, hogy a budapesti főigazgató tankerületének összes 
tanárait értekezletre hívja meg ez ügyben, a mi annak a jele, hogy közös, 
tehát hivatalos lépések is történtek a tanárság véleményének megkér
dezésére. Ki is mondta a gyűlés, hogy a főigazgatók ilyen eljárását 
örvendetesnek tartja. Búza  János is azt jelentette, hogy egyes testületek 
maguktól is megkezdik a tárgyalást, így a sárospataki testület külön 
készít részletes dolgozatot a revisióról. Gerevich mint egyik módot fel
említi, hogy szerette volna, ha a közoktatási tanács fordult volna a 
testületekhez, mire Alexander megnyugtatta a felszólalót azzal, hogy a 
tanács foglalkozik ez eszmével. Mindezek utáii az igazgatóság eredeti 
indítványa fogadtatott el, t. i., hogy az egyesület a kérdést saját tagjainak 
és köreinek tűzi ki tárgyalásra; a mellett rendkívül fontosnak tartja a 
tanártestületek nyilatkozatait s örömmel veszi hozzájárulásukat.

A  vita.
A két hosszú előadás miatt meglehetősen előrehaladván az idő, 

az elnök indítványára kimondotta az ülés, hogy ezúttal csak az előadás
hoz szólnak hozzá, részletesebb javaslataikat majd a köri tárgyalások 
után tartandó választmányi ülésben adják elő a tagok.

Mindjárt maga az elnök Beöthy Zsolt igen rövid megjegyzést tesz 
az előadó munkálatára, a túlterhelés kérdését illetőleg. Ez igen fontos 
kérdés és döntő az egész ügy megítélésére. Az előadásban az van 
mondva, hogy a mai középiskolai tanítás nemcsak testileg, de psvchi- 
kailag is rontó hatással van az ifjúságra. Ebben van valami, annyiban, 
hogy azt tapasztaljuk, hogy a középiskolai tanulók dolgosabbjai testileg 
gyöngébbek, mint a hanyagok. De a mi tapasztalataink mégis azt teszik 
kívánatossá, hogy e tekintetben ne rójunk fel minden mulasztást az isko
lának. A mi fiatalságunk szervezetét sok ellenséges dolog ostromolja 
— a hírlapok, a vasút, a színház stb. stb. — a miről nekünk és apáink
nak alig volt fogalmunk, és a mi legalább is tesz annyit, mint az iskolai 
munka. Ezt nem szabad elfelejtenünk.

A kérdéshez terjedelmesebben Rombauer, Fest, Gerevich és Kármán 
szóltak hozzá, körülbelül a következőkben:

Rombauer Em il: A tantervet illetőleg a minister két kérdést vetett 
fel, első sorban a tantérvrevisio, másodsorban a törvény reformjának kér
dését. Szükségesnek tartom e két kérdést egymástól egész határozottan 
elválasztani s azt hiszem, hogy mi ma csak az első kérdéssel, mely 
sokkal actualisabb is, foglalkozhatunk.

Ha nem térek át azonnal mai tantervűnk egyes hiányainak meg
jelölésére, de magam is a középiskola hivatásából indulok ki, azért
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teszem, mert az előadó úrral, ki a középiskolát úgy tervezi, hogy annak 
különböző nemei pontosan meghatározott pályákra készítsenek elő, nem 
érthetek egyet. Véleményem szerint a középiskolának olyannak kell 
lennie, hogy a ki azt elvégezte, bármely életpályát választhasson, min
den korlátozás nélkül

E követelménynek formailag megfelel ma a gymnasium, melynek 
abituriense előtt minden pálya nyitva áll, de nem felel meg a reáliskola, 
melynek abituriense csak bizonyos pályákra nyer jogosítást, sőt nincs 
jogosítása oly pályákra sem, melyekre személyes meggyőződésem szerint 
jobban van előkészítve, mint a gymnasiumi tanuló.

Hogy csak egy példát említsek, nem lehet középiskolai franczia 
nyelvtanár sem, mert nem lehet modern philologus, még ha latin nyelv
ből érettségi vizsgát te tt is.*

A reformnál megoldandó kérdés az lesz: Kivánatos-e, hogy csak 
egy tantervű középiskolánk legyen, tehát csak gymnasium, s ha e 
kérdésre a felelet „nem“ volna s az én nézetem ez, akkor az attól 
eltérő tanterv olykép lesz szervezendő, hogy az annak alapján közép
iskolai tanulmányait sikerrel végzett tanulónak meg lehessen adni a 
jogosítást minden életpályára.

Ez véleményem szerint a reform feladata, melyről nem fogok 
beszélni, mert ha a kérdés fel is van vetve, még nincs napirenden.

A minister azonban addig is szükségesnek tartja a revisiót, és 
pedig két oknál fogva: mert a mai tantervben túlterhelést lát s másod
szor, mert úgy találja, hogy a középiskolát végzett tanulók az úgyneve
zett nemzeti irányú tárgyakban nem nyernek kellő ismereteket.

Az előadó úr a túlterhelés elméletéből akarta beigazolni, hogy 
tanulóink túlterheltek, legyen szabad nekem a kérdéshez reálisabb 
alapból hozzászólni.

Azt hiszem, hogy a haladás és bukás természetes viszonyszáma 
nincs megállapítva, én legalább nem tudom, de bizonyára „a priori“ 
azt tételeznők fel, hogy a magasabb osztályok felé haladva, e viszony 
a haladókra nézve mindinkább kedvezőbbé lesz, azaz az I. osztályban 
buknak legtöbben s aztán feljebb-feljebb mind kevesebben.

Azonban a statistika egészen mást mutat. Különösen feltűnő az 
eltérés a reáliskolában, hol a páratlan (III —V - VII.) osztályokban min
dig aránytalanul többen buknak, mint az ezeket megelőző páros osztá
lyokban. Kevésbbé feltűnő ez a gymnasiumban, de határozottan megvan 
ott is.**

Ez természetellenes dolog s ez meggyőződésem szerint igenis 
túlterhelésre vall, de egyúttal annak okára is, s ez az ok a m ai tan- 
terv anyagának aránytalan felosztása.

Ez aránytalan felosztás mibenlétét kifürkészni lenne egyik fel
adatunk, hogy a revisiónál e bajok orvosolhatók legyenek Az első

* L. 1888: t.-cz. 26. § és 1890: XXX. t.-cz. 6 §-át.
** L. a vallás- és közokt. minist. XXV. jelentésében 359. lapon. 

1000 tanuló közül megbukott
a gymnasium a reáliskola

I. osztályában 275 291
II. )? 215 249

III. 227 270
IV. 11 199 213
V. 226 261

VI. » 163 153
VII. V 156 206

VIII. V 59 46
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dolog nem lesz nehéz, csak példaképen akarok a reáliskola III. osztá- 
tyára utalni. Három a tanulók előtt egészen idegen új tárgy szerepel 
lantervében: a franczia nyelv, a physika és a rendszeres magyar történe
lem; ha hozzáveszszük még a rendszeres magyar nyelvtant is, melyre 
az olvasmánynyal együtt csak heti három óra jut, akkor azt hiszem, 
bőséges anyag van, melyben a túlterhelés okát felfedezhetjük. Ugyanígy 
fogjuk a túlterhelést okozó aránytalanságokat megtalálni az V. és VII. 
osztályban, amott főként a mennyiségtanban s az Euklidesi geometria 
szükségtelen s az emlékezetet minden alapos ok nélkül túlterhelő töme
gében, emitt talán ismét a mennyiségtan s részben a physikában is.

De tévedés volna a túlterhelésért csak a tantervet felelőssé tenni. 
Véleményem szerint egyik főokát tankönyveinkben s azok túlterjengős- 
ségében kell keresnünk. Ez lényeges tényező, mert a tankönyv jobban 
köti a tanárt a tanterv és utasításoknál is.

Tankönyvirodalmunk örvendetes fejlődést mutat s nem tartozom 
a pessimisták közé, kik ezt tagadják, de azért alig van közöttük olyan, 
melynél ne volna kívánatos, hogy rövidebb legyen.

Hogy mennyire befolyásolhatja a tankönyv a tanulók előmenete
lét s mennyire hozzájárulhat a túlterhelés enyhítéséhez, annak illustrá- 
lására példaként említhetem, hogy egy új mennyiségtani tankönyv be
vezetése után az illető osztályokban az elégtelenek száma e tárgyból közel 
50"/(l-kal apadt *

A túlterhelésnek egy másik igen lényeges tényezője bizonyára a 
tanítás módja is és kétségtelen, hogy e téren is még sok a tenni való. 
Nemcsak tanítanunk, tanulnunk is kell még sokat.

Azt hiszem, ezekre nézve egy véleményen leszünk, de én a túl
terhelést még egy dologban keresem, egy dologban, mely a túlterhelés 
ellen van megállapítva s meggyőződésem szerint annak lényeges okozója: 
ez a törvény által megállapított heti órák maximuma.

Németországban ez testgyakorlás nélkül felmegy 36-ra, nálunk 28. 
Végezni majdnem ugyanannyit akarunk, de jelentékeny részszel kevesebb 
időben. Tehát nem végezzük a dolgot az iskolában s a fel nem dolgozott 
megemésztését a tanulóra bízzuk. Ez aztán az igazi túlterhelés.

De azért távol legyen tőlem a németországi óra-maximumot köve
telni, de azt hiszem 36 és 28 között van középút is s az óraszám lehetne 
az alsó osztályokban 30, a felsőbbekben 32. De ez időben ne akarjunk 
többet tanítani, csak jobban.

A nemzeti tárgyak tanítására vonatkozólag igaza van az előadó 
úrnak, hogy tanulóink ezekből nem tudnak eleget, csak egyről nem 
szabad megfeledkeznünk, hogy, ha őszintén vetünk számot az elért ered
ménynyel, úgy be kell vallanunk, hogy a többi tárgyakból, például az 
idegen nyelvekből vagy mennyiségtanból sem tudnak ám eleget.

S ezt nem szabad ám elfelednünk, mert különben nagyon könnyen 
azon hibába esnénk, hogy az eredmény egy hiányát a tanterven való 
igazgatás által javítva, más helyen ezzel még sokkal nagyobb bajt 
okozunk.

Talán lehet a dolgon máskép is segíteni. Példakép akarom csak 
Magyarország földrajzát felhozni. Tanítjuk az első osztályban, de Európa 
földrajza mellett, tanítjuk a IV. osztályban, de ismét Európa földrajza 
mellett s tanítjuk a VII. osztályban, persze ismét Európa politikai föld
rajza mellett, hol ezen kívül a heti 3 órában, melyben ez elvégzendő, 
az újkor történelmét a westfaleni békétől napjainkig kell tárgyalni 1 
Ez képtelenség!

* A felszólaló kívánságára constatáljuk, hogy ő a tankönyvet, 
melyre e megjegyzése vonatkozott, nem nevezte meg. Szerk.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX. 24
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Magyarország, földrajza mint egység sehol sem szerepel, mindég 
csak mint rész egy nagy egységben. Ez hiba, melyen segíteni kell s 
segíteni lehet. S így vagyunk a többivel is.

Tanítsuk az első osztályban csak Magyarország földrajzát, a VII. 
osztály 3 órájában csak a XIX. század történetét és pedig -  itt az 
lehetséges — Magyarország szempontjából s Magyarország politikai 
institutiói kapcsán továbbá Európa többi államának politikai földrajzát hazai 
viszonyaink jobb megvilágítására, akkor e panaszokat orvosoltuk. S ezt 
eltolás által lehet tenni, a nélkül, hogy más tárgyból csak egy órát 
vonnánk is el.

Ez revisionális feladat.
Csak a görögpótló tanfolyamról legyen szabad még pár szót szól

nom. A hiba, hogy a tanterv bent van a törvényben, s hogy e törvénybe 
foglalt tanterv rossz.

Tehát csak a törvény revisiójával lehet segíteni s a törvényt két 
irányban tartanám  módosítandónak.

Az autonom iskolákra a görögpótló tanfolyam szervezése ma sem 
kötelező, a tanfolyam ezen nem kötelező voltát általánosítandónak tar
tom s annak szervezését esetről-esetre a tanártestület véleménye alapján 
a minister határozatától tenném függővé.

A törvény második módosítása kimondani, hogy a görögpótló 
tárgyak tantervét a minister rendeleti úton állapítja meg, a mi lehetővé 
tenné annak a szükséghez képest való módosítását, javítását a jövőben is.

A mi a görögpótló tantervet magát illeti, úgy bevallom, hogy 
annak „jó“ megoldását alig tartom lehetségesnek.

A középiskolai tanterv egységes egész, melyből, ha egy részt 
kiveszünk, azt mással pótolni akarni körülbelül annyi, mint ha Praxiteles 
egy szobrát, melynek karja letörött, akarnék restaurálni, oly kikötéssel, 
hogy az új karnak nem szabad ugyanoly alakúnak s állásúnak lennie, 
mint az eredeti volt. De ha igazán jó csak az az egy megoldás!

De a feladatot meg kell oldani s a mostani görögpótló tantervnél 
jobbat kell és lehet is csinálni, ha absolute jót nem lehet is. Mindenek
előtt el kell kerülni a mostaninak mindenfélét akarását s egységes tan
tervet kell csinálni.

A magyar irodalmi olvasmány nem való bele, ez belevág a gym
nasium egységes tantervébe s odatartozik, azt minden tanulónak egy
aránt kell ismernie.

A szabadkézi rajzot sem hagynám ott, már csak azért sem, mert 
ezt is határozottan oly tárgynak tartom, melyet kell. hogy minden 
középiskolai tanuló gyakoroljon, s mely reform esetén okvetetlen egyetem- 
legesen kötelezővé lesz teendő.

Indokolásra nincs időm, tehát csak főbb vonásaiban mondom el 
miként contemplálom e tantervet. V. és Vl.-ban 3—3 órában, ott a görög 
epikus költészet ismertetését a mondákon kezdve Homerosig bezárólag, 
itt lyrát, drámát és prózát lehetőleg gazdag olvasmány alapján.

A VII. osztályban (heti 3 óra) a képzőművészetek történetét a 
görögöknél, Vili.-ban ennek folytatásakép a képzőművészetek történetét 
a rómaiaknál s a renaissance korában. A rajzból V. és Vl.-ban ábrázoló 
geometriát, a VII. és VIII.-ban a művészetek történelmével kapcsolatosan 
classikus müépítészeti rajzot vennék fel.

E tervet a mostaninál mindenesetre egyszerűbbnek, egységesebb
nek s mint görögpótlót megfelelőbbnek tartom.

Ez volna nagyjában a revisióra vonatkozó nézetem s azt hiszem, 
hogy ily irányú revisio előkészítené a majdan eszközlendő reformot is.

Még egy szót erről. Azt hiszem közérdekeink parancsolják, hogy 
legalább kétféle középiskolánk legyen, de ez iskoláknak legyen teljesen 
azonos törzsük, melyet a mindkétféle iskolában tanított tárgyak képeznek,
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ezeken kívül volna 1—2, mely mindkettőben taníttatik ugyan, de az 
egyikben nagyobb terjedelemben mint a másikban s maradna mindegyik 
számára egy teljesen megkülönböztető tárgy (görög —franczia), mely utóbbi 
azonban facultativnek is volna gondolható.

Ezek körvonalak, de tovább kiterjeszkedni itt nem lehet. Hiszem 
azonban, hogy a minister által felvetett eszme ez alapon megvalósítható 
s annak megvalósítása kívánatos s hiszem ezt oly erősen, a mily erősen 
kétségbe vontam az úgynevezett egységes középiskola kívánatos voltát 
s kivihetőségét.

Fest Aladár: Hogy a tantervrevisio körül megindulandó vita 
mindvégig egységes mederben folyjon s eredményeiben tisztán áttekint
hető legyen, azt ajánlaná, hogy a körök erre vonatkozó tárgyalásaikban 
lehetőleg szorosan alkalmazkodjanak a közoktatási tanács javaslatában 
felállított hat tételhez, melyek a vitának igen alkalmas substratumul 
szolgálhatnak.

E tételek közt van egy igen figyelemreméltó, a tankönyvek  
revisiójáról szóló, melyre az előadó nem terjeszkedett ki. A felszólaló 
e revisiót fontosabbnak tartja  magának a tantervnek revisiójánál, s úgy 
van meggyőződve, hogy tankönyveink tökéletesítésével a fennálló tan
terv keretén belül is nagy mértékben lehetne segíteni középiskolai okta
tásunk többféle hiányán: nevezetesen a túlterhelésen és a nemzeti jelleg 
csekély fokú érvényesülésén. Sőt e hiányokon bizonyos fokig maga a 
tanár is segíthet czéltudatos törekvéssel.

A mi a tanítás nemzeti jellegét illeti, arra a közoktatási tanács 
javaslata elég figyelemmel van. Hiányzik azonban az erre vonatkozó 
tételben Magyarország földrajza részletesebb tanítása szükségességének 
kiemelése. Felszólaló már kilencz évvel ezelőtt sürgette a honismertetés
nek egy egész éven át való tanítását; a Tanáregyesületi Közlönyben is 
értekezett róla. Itt nemcsak az a baj, hogy a középiskola növendékei 
keveset tanulnak, hanem azt is akkor, mikor földrajzi fogalmaik még 
nincsenek megállapodva. Hiáhan sürgetjük itt a szemléltető képeket is, 
hiszen bemutatásukra nincs is idő. Ezen a bajon tantervrevisio nélkül 
már csakugyan nem lehet segíteni.

A görögpótló tanfolyamot felszólaló a nemzetiségi vidékekre nézve 
annak idején vívmányul üdvözölte, a mennyiben mindenesetre hozzá
járul a magyar nyelvtanítás eredményének fokozásához, kivált idegen 
tannyelvű intézetekben. Ezt csak azért említi, hogy a tárgyalás folya
mán a divergáló vélemények között ez a szempont is kifejezésre jusson.

Gerevich Emil: Csak az előadásnak főbb momentumaira kívánok 
reflectálni. A revisiót úgy akarnám végrehajtani, hogy a két iskola 
közeledjék egymáshoz. Az előadónak az az állítása, hogy a reál nem 
terheli túl jobban a fiúkat mint a gymnasium, nem áll. Különösen azért, 
mert a reáliskola kénytelen a latint is tanítani s ez által növendékeit 
határozottan túlterheli. Úgy kívánnám a revisiót megejteni, hogy a 

• latin túlterhelés nélkül legyen a reáliskola stúdiumai közé beilleszthető. 
Erre vonatkozó indítványomat időhiány miatt máskor fogom részletezni. 
Most csak azt hangsúlyozom, hogy a reáliskola most tényleg jóformán 
agyonterheli tanulóit. Az előttem szólott Rombauer igazgató úrral a 
geometria tanítását illetőleg nem érthetek egyet. Igaz, hogy az Y. osz
tályban nehézségekkel kell küzdeni, de ennek az az oka, hogy az alsóbb 
osztályokból kevés geometriai ismeretet hoz a fiú. Ha mi azt, a mi a 
tantervben kívántatik, a négy alsó osztályban elvégezzük, akkor az 
ötödik osztályban is nehézség nélkül el fogjuk végezhetni az előírt 
pensumot A mi a tankönyveket illeti, igaz, hogy én is szerettem volna 
egy pár tankönyvemet rövidebbre szabni, de a tankönyvíró kénytelen 
ragaszkodni az utasításokhoz, ezek pedig az anyagnak itt-ott túlságos 
részletezését követelik.

24*



Nem akarok ezúttal részletesen szólam a rajzoló geometria tan
tervéről, de meg kell jegyeznem, hogy azt, különösen a gymnasiumi 
részt illetőleg apasztandónak tartom. Az erre vonatkozó utasítások 
pedig úgy tudományos, valamint didaktikai szempontból rosszak s meg- 
corrigálandók. Csak futólag érintem, hogy valóságos képtelenség pl. a 
mit az utasítások a gymnasium III. osztályára követelnek.

Az egységes középiskola czélját illetőleg nem érthetek egyet az 
előadó jűrral.

О ugyanis azt mondja, hogy az egységességet a szülők a pálya- 
választás kényelme miatt óhajtják. Nem ez a körülmény, de az értelmi 
fejlődés proeessusa hajt bennünket az egységes iskola felé. Mindnyájan 
tudjuk, hogy 9—13 évek között roppant sokoldalúan fejlődik a gyermek 
értelme és 9 éves korában senki sem tudja megmondani, hogy' mire 
érezhet fia hivatást, melyik életpályára lesz alkalmas! Én úgy szeretném 
a revisiót, hogy 14—15 éves koráig egységes műveltséget adjunk a 
fiúknak. Innét kezdve is csak az legyen a különbség, hogy az egyik 
irány jobban cultiválja a modern, a másik a classikus tudományokat, 
mert utó végre is a műveltség egységes; fődolog, hogy a műveltség 
nálunk hazafias, magyar nemzeti legyen. Részletesen az egész előadás
ról később fogok szólani.

Kárm án  Mór: Magára az előadónak értekezésére és javaslataira 
nem akarok bővebben kiterjeszkedni. Csupán azért szólalok fel, hogy 
vele szemben némileg más irányt tűzzek ki a tanári körök vitatkozásainak. 
Ma nálunk nem lehet arról szó, hogy a paedagogiai elvek új megvita
tásával megindítsunk valami új tantervi mozgalmat. Még kevésbbé van 
szükségünk arra, hogy idegen földön a rég lezajlott történeti mozgal
makon, melyek annak idején hazánkra ki se terjedtek, igazodjunk el 
gyakorlati feladatunkra nézve. Első sorban is hazai állapotaink pontos 
ismeretére és méltatására van szükségünk. Ha történeti visszapillantást 
e tekintetből tenni akarunk, elég visszamennünk addig az időpontig, 
a mikor a magunk erejéből, a 70-es években, középiskoláink új szerve
zéséhez nem fogtunk. Ez nem járna minden okulás nélkül, s könnyen 
el is végezhető, csak a Tanáregyesületi Közlöny és a Magyar Tanügy 
évfolyamait kellene átnézni az illetőnek. De jelenleg tulajdonképen mi 
forog szóban. Van tantervűnk, a mely vagy másfél tized óta áll fenn, 
úgy, hogy két növendék-nemzedék tanulhatott szerinte. Ha már most 
nem vagyunk megelégedve a tanítás eredményével, azt kell kutatnunk, 
miben rejlik valósággal az eredménytelenség oka. Magában a tanterv 
akadályoz-e? Akkor ki kellene mutatni, mely tárgyban minemű hiányok 
mutatkoztak. Őszinte szóval kell erre nézve tapasztalatainkat előadni és 
ig’azolni.

Ha nem a tantervben van a főakadály, akkor rá kell utalni oktatás
ügyi állapotaink azon bajaira, melyek tanításunk sikerének minden 
egyéni buzgóság mellett is, útját állják.

Nekem az a meggyőződésem, hogy magáról a tantervről, igaz* 
tapasztalatok alapján, aligha lehet ma véleményt mondani. Nem hiszem, 
hogy volna az egész országban csak egyetlen egy iskola is, mely azt 
mondhatná magáról, hogy tanítását a tanterv követelményei szerint 
rendezte volna be. Nem tehette, mert hisz nincs egyetlen egy tárgy 
sem, a melynek számára a tanterv és utasítások kívánalmai szerint készült 
tankönyvek rendelkezésünkre állanának. Van elég olyan, mely ugyan a 
czímlapján hirdeti, hogy az utasítások szellemében készült, de mi tudjuk, 
hogy az csak czégér, mely mögött rendszerint egy régi tankönyv vagy 
valami idegen munka átdolgozása lappang.

De azért tapasztalataink elégségesek lehetnek arra, hogy a tanterv 
egyes részleteinek hiányosságát, az anyag kijelölésében, felosztásában stb., 
megvilágíthassuk. Nemcsak mert emberi munka, egyéb okokból sem



tarthatjuk a tantervet hibátlan műnek, s ha felvetették a reform kér
dését, meg kell ragadnunk az alkalmat javítására. A tan terv, de főleg 
az utasításokban a tananyag részletezése már keletkezésének körülmé
nyeinél fogva sem lehetett teljesen kifogástalan. Ismeretes, hogy a tan
terv iránya, szelleme annak idején nagy újításképen lépett fel; de már 
készültében, különösen pedig a tananyag részleteinek megállapításában, 
folyton alkudozni kellett az újításnak a tényleges állapotokkal. A ki 
figyelmesen átolvasta az utasításokat s pl. összeveti az általános, elvi 
követeléseket, az egyes tárgyak anyagának beosztásával, lehetetlen, hogy 
észre ne vegye az eltéréseket, az opportunus alkalmazkodásból eredt 
valóságos ellenmondásokat. Itt volna helyén részletesen, pontosan meg
jelölni a hiányokat, megvitatni pótlásuk, javításuk módjait. Előttem 
világos, hogy csak ilyen tüzetes bírálattal segíthetünk bajainkon.

Legyen szabad példaképen csak egy szembeötlő ilyen tényre utal
nom. Az általános utasításoknak egyik alapvető követelése, hogy a 
magyar nyelv és irodalom tanítása egyrészt alapul szolgáljon a többi 
nyelvek tanításának s így rendszerint egy fokkal megelőzze ezeket, más
részt pedig az ezek olvasmányain szerzett okulást is hasznosítsa elméleti 
összefoglalásaiban. De a részletes kivitelben ez okszerű követelés nem 
valósulhatott meg teljesen. Tudjuk, hogy a latin nyelv tanulása a mai 
körülmények közt nem igen számíthat a szükséges anyanyelvi előkészü
letre, azonfelül az elméleti irodalmi tanítás a felsőbb osztályokban sokkal 
előbb kezdődik (már a VI. osztályban a rhetorikával, a reáliskolában épen 
már az V -ben) semhogy az idegen nyelvi irodalmi tanítás eredményeit 
is tekintetbe vehetné. Azonfelül is helyes kívánság, s tantervűnk egyik 
alapgondolata, hogy főleg a magyar irodalomban többet kell olvastat
nunk, növendékeinknek valósággal az irodalmi műveken s nem pusztán 
szabályokon kell izlésöket, psychologiai belátásukat fejlesztenünk s a 
részletekben mégis a tanítás súlya az elméletekre esik (VI—VIII. osztály) 
és a szélesebb irodalmi tájékozódásra alig ju t idő. Igv már a magyar 
nyelv terve részleteiben orvoslást követel, főleg több időt. De mivelhogy 
aligha lehet pl. a latin nyelv tanítását egy teljes évvel megrövidíteni, 
tudományos és paedagogiai állapotaink mellett ez igaz veszedelem volna, 
a többi tantárgy ideje sem lesz egykönnyen megrövidíthető, előttem 
világos, hogy nincs más módja a segítségnek, jobb methodikus eljárás 
Szempontjából is, mint hogy a régente köreinkben oly sokszor hangoz
tatott követelést megújítsuk, hogy minden középiskola elé egy (előkészítő) 
osztály állíttassék. így a magyar nyelvnek egy teljes évet nyerünk, de 
még más több és nem kevésbbé fontos tárgy számára is. A történeti 
tanításunk is követeli, hogy szélesebb alapra fektessük — azt hiszem — 
még a természettudományok tanításának sikere is megkívánja, hogy 
bizonyos irányban (pl. a chemiai, physiologiai ismereteket illetőleg) ta r
talmilag bővítsük. Minderre időt és módot csak úgy nyerhetünk, s kilencz 
éven át kétségkívül sokkal észszerűbben, módszeresebben nevelhetnők 
á gyermeket.

De ez csak példakép legyen mondva; s mintegy irányadásul, mire 
vonatkozzék a jelenlegi tantervrevisió. Merő általánosságok, mint a 
humanismus s realismus ellentéteinek feszegetése nemcsak idejét multa 
(a mi tantervűnk a szó igaz értelmében még az úgynevezett reális tan
tárgyakat is humanizálta), de a tényleges nehézségeket meg sem érteti, 
s rajtok azért nem is segít. Azt nézzük meg jól, ihinő módon készült, 
minő küzdelmeken át szűrődött le jelen tantervűnk, vessük össze köve
teléseit állapotainkkal, ismerjük fel tantervűnknek is fogyatkozásait és 
mívelődési állapotainknak is bajait és készítsük elő minden irányban 
orvoslásukat. Ez volna egyesületünk köreinek és azután választmányunk
nak méltó feladata. Ezt kivántam csak jelezni.

E felszólalás után Beöthy Zsolt elnök, tekintettel arra, hogy az



érdemleges tárgyalás a körökben és a testületekben végbemenendő eszme
cserék után történik majd meg, bezárta a vitát. S miután még Balogh 
Péter előadó élt a zárószó jogával, a hátralevő folyóügyek elintézésére 
tért a választmány.

A vidéki körök részére a tagdíjakból levonható hányád megállapí
tását a választmány ez évet illetőleg az igazgatóságra bízta, a mely esetleg 
minden körre nézve — viszonyaik meghallgatásával — külön fog határozni. 
Schönvitzky  fölvetette azt a kérdést, hogy a közgyűlésen választott 
vidéki tagok költségeit a kör fizesse-e, vagy az egyesület. A választ
mány megállapította, hogy a nem köri képviselők költségeire nincs 
fedezet; az, hogy kapjanak-e megtérítést, elvi dolog s aközgyűlés elé tartozik 
a jövőre nézve. Még Tiber Ágost terjesztette elő a segélyző alap állásá
ról szóló jelentését* s a választmány köszönetét szavazott dr. Erődi Béla 
kir. főigazgatónak, ki az ifjúsági monstre-hangverseny jövedelmével 
jelentékenyen gyarapította az alap vagyonát.

Végül dr. Székely  István mondott meleghangú köszönetét az igaz
gatóságnak, különösen az elnöknek, a főtitkárnak, a szerkesztőnek, 
valamint az előadónak is.

Az elnök megköszönte a figyelmet és a választmány tagjait jövőre 
is hasonló buzgóságra kérvén, bezárta az ülést.

Négyesy László, főtitkár.

Budapesti kör.
I.

Választm ányi ülés.
A f. hó 13-án dr. Schm idt Ágoston elnöklete alatt tartott választ

mányi ülésen jelen voltak: Balog Mór, dr. Kárm án  Mór, Tiber Ágost, 
dr. Lechnei László, Torkos László, dr. Chovancsák István, Feichtinger 
Győző, dr. Demkó Kálmán, dr. Molnár István, dr Веке Manó, R á tz  
László, Bados Ignátz, dr. Gerecze Péter, dr. Schnábl Róbert, R e if  Jakab. 
Jegyző: dr. Bozóky  Endre, a kör titkára. Titkár bejelenti Em ődi (Ekkert) 
Antal felső kereskedelmi tanár előadását, melyet „Szemléltetés a földrajz 
tanításnál“ czím alatt kíván megtartani, Áz előadás a legközelebbi ülésre, 
febr. 3-ra tűzetett ki. Újabb felszólítással fog a kör az egyesület buda
pesti tagjaihoz fordulni, hogy azok a körbe lépjenek be, annál is inkább, 
mert ez anyagi megterheléssel rájuk nézve nem jár. Titkár bejelenti, hogy 
a kör nevében N évy  László kereskedelmi akadémiai igazgató úrnak 
25 éves tanári jubilaeumma alkalmából szerencseki vánatainkat kifejeztük, 
ŝ  felolvassa a jubiláns válaszát, mely helyesléssel vétetett tudomásul. 
Új tagokul beléptek: Boseth  Arnold és Hornischek Henrik V. kér. 
gymn. és Horváth  József VIII. kér. közs. reáliskolai tanárok. Balog 
Mór pénztáros szükségesnek vélné, hogy a körben a tagok számára lapok 
álljanak rendelkezésre. Minthogy födözet erre nincs, első ízben az ön
megadóztatást ajánlja Az egyszerű felszólításra dr. Schm idt Ágost, 
dr. Bozóky  Endre, dr. Lechner László, dr. Négyesy László, Bajner 
Ferencz, dr. Molnár István, R átz  László, Balog Mór, dr. Kárm án  Mór, 
2—2 irtot, R e if  Jakab, Szirtes  Ignácz, Balassa  József, Arany  Dániel, 
Fr. K iss  Károly, dr. Theisz Gyula, dr. Веке Manó 1—1 irtot, dr. Gerecze 
Péter az „Armenia“ ez. folyóiratot, Fr. K iss  Károly a „Nemzeti Iskola“ 
ez folyóiratot ajánlják fel a körnek. Dr. Kármán Mór azt véli, hogy 
tudományos szakfolyóiratokat kellene beszerezni, melyeket egyesek albér
letben szívesen átvennének. Tiber Ágost és mások hozzászólása után a 
folyóiratok ügyének rendezésére dr Kármán  Mór elnöklete alatt R á tz

* Lásd a Közlöny 15. számát. Szerk.
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László, dr. Lechner László küldetnek ki s csatlakozásra kéretik föl a 
szerkesztő is. Az eddig begvűlt, és a szép példa alapján még várható 
adományok lehetségessé teszik, hogy a kör helyisége a tagokra nézve 
ezen szempontból is némi vonzó erőt fog szerezni.

II.
Felolvasó ülés.

A választmányi ülés befejeztével a megelőzők és a alább fel
soroltak jelenlétében dr. Demkó Kálmán főgymn. igazgató „A középiskolai 
reforméról tartott előadást. Jelen voltak még: Kajner Ferencz, Roseth  
Arnold, Balassa  József, W aldapfel János, dr. Kopj) Lajos, Szir tes  Ignátz, 
Ifornischek  Henrik, Sam u  István, dr. Schmidt Attila, JJaitsch Samu, 
A rany  Dániel, Popovics Iván, H orváth  József, Károly Gy. Hugó, dr. 
Négyesy László.

Dr. Demkó Kálmán felolvassa dolgozatát, mely csak első része egy 
tanulmánynak s a középiskola általánosabb bajaival foglalkozik, főleg 
a túlterhelés kérdésével. A részletekre nézve tanulmányának második 
részében, a jövő ülésen fog nyilatkozni s minthogy a Közlöny a tanul
mánynak egészét kívánja áttekinthetővé tenni, a közlést vagy esetleges 
ismertetést jövő hétre halasztjuk.

Dr. Demkó Kálmán felolvasásához az alábbi észrevételek fűződtek.
Dr. Schm idt Ágoston felolvasónak egy a physikára nézve tett 

megjegyzését kívánja helyesbíteni. Felolvasó szerint a mathematikai 
levezetések a physikában nagy tért foglalnak. De ezeket mellőzni nem 
lehet. Felhozza Tyndall népszerű előadásait. Szerző ezekben, melyek 
különben mintaszerűeknek vannak elismerve, többek közt a hang terje
dési sebességét nyolcz oldalon tárgyalja, népszerűén, tehát mathematika 
nélkül. Tárgyalását még a szakember is nehezen érti meg, holott a kér
dés mathematikai alapon röviden és világosan letárgyalható. Ha mathe- 
matikát tanítunk, akkor azt mindenütt, a hol lehet, tehát a physikában 
is alkalmaznunk kell.

Kajner Ferencz a mai tárgyalást szeretné kapcsolatba hozni azon 
tárgyalásokkal, melyeket Budapesten a főigazgató felszólítása folytán a 
maga kebelében minden tanári testület folytatni fog. Oly kérdésekben, 
melyek nem vitásak, egységes felfogásnak kellene nyilvánulnia. Nekünk 
elsősorban speciális budapesti viszonyainkra kell tekintettel lennünk, 
így mint kétségbevonhatatlan igazsággal azzal kell számolnunk, hogy 
addig, míg osztályaink zsúfoltak, s  egy-egy intézetben — leggyakrabban 
hiányos elhelyezéssel— 14—16 osztá ly  van, semmiféle tantervrevisiótól 
nem remélhetünk sikert. Ezt kívánja különösen hangsúlyozni Ez legyen 
az első pont s csak ennek előrebocsátása után kezdjünk tapasztala
taink számbavételéhez, a minek alapján revizionális javaslatainkat meg
tesz szűk

Dr. Chovancsák István ugyancsak helyreigazítással akar élni. 
Előadó szerint a német és franczia stylistikák is okai a tanulók túlter- 
heltetésének. Tudtával a franczia nyelvi oktatásnál stylistikákat nem 
használunk.

Dr. Waldapfel János csak a tantervről mondottakkal akar foglal
kozni. Nem érti felolvasót, ha szerinte a középiskola czélja nincsen határo
zottan körvonalozva. A tanterv és az Utasítások a középiskola czélját hatá
rozottan megadják. A középiskola úgy szólván egyetlen intézményünk, 
mely teljesen körvonalozva van. A többi iskoláknak inkább tekintettel 
kell lenniük a középiskolára mint viszont. Mint concret vád azon kivá
nalom fogható fel, hogy tantervűnk egységes legyen. Teljesen meg
kötött tanterv retrograd lépés lenne. Különben a felolvasás több helyén 
észlelhető ilyen retrograd irány. Az egyik iskolából a másikba való
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átlépés nehézségeit a praxis van hivatva eltüntetni: Felolvasó felpana
szolja, hogy az alapfogalmak definitióiban és a terminológiában nagy 
eltérések vannak. A kezdő fokon tényeket kell tanítani, s az alapfogal
mak definiálásával ne foglalkozzunk. Ugyan így minden tanításnak na
gyon is localis viszonyokból kell kiindulnia; pl. a magyar nyelv tanítása 
a rossz magyarság kiirtásával kezdheti meg munkáját A tanterv egy 
a nagy közönségre nézve kötelező minimumot állapít meg.

Tiber Ágost szintén az irányadó elvek megállapítására szeretne 
szorítkozni. Kimondatni kívánja, hogy a tanterv magában nem rossz, a 
tananyag színvonalát nemcsak csökkenteni nem szabad, sőt emelni kell, 
mert tanulóink ismeretei és ismeretköre összehasonlítva a külföldiekével 
ijesztően csekély. Tanulóink nem tudnak gondolkozni ; oly elemek tódul
nak az iskolába, melyek nem pda valók. Ezen ballast-tól kell a közép
iskolát megszabadítani, akkor a zsúfoltság is megszűnik. Az előkészítő 
osztály felállítását szükségesnek tartja.

Dr. Kárm án  Mór a felolvasás némi apró tévedéseit akarja helyre
igazítani. így az elemi és népiskolák megkülönböztetése a törvénynek 
megfelelően eszközöltessék. Szerinte a humaniórák és reáliák törvény
követelte összekapcsolásának meg nem valósítását okaiban kellett 
volna megvilágítani. Az utasítások a rokon szakoknak egykézben való 
egyesítését elvi követelménynek mondják ki. Az a kérdés, mik a sza
bályzatok ellenére létező bajok okai? Általában szeretné, ha azt kutat
nék, hogy mik a nehézségeink tanító munkánkban. Ahhoz kell aztán 
mérnünk az orvoslást is, illetőleg javaslatainkat. Attól tart, hogy ha 
tárgyalásainkban így indulunk, nem jutunk czélhoz, tapasztalatból 
eredő irányadásokat nem nyerünk. Az egész felolvasást nagyon rövi
den egy mondatba foglalja össze, t. i. iskoláink hiányai közművelődé
sünk hiányait tükröztetik vissza. Ezt minden pontra nézve be tudja 
igazolni. A tanulók előkészületlensége, tankönyveink hiányai tudomá
nyos állapotaink nagy hiányosságaiban lelik magyarázatukat. A művelt
ség nálunk még nincs úgy elterjedve, hogy csak oly gyermekeket vehet
nénk fel, kiknek szülei gyermekeik fejlődését eleitől végig képesek 
lennének figyelemmel kisérni. Nálunk még az ilyen művelt középosztály 
hiányzik. Ez tükröződik vissza minden egyes adatban. Szép dolog lenne, 
ha meg tudnánk indítani oly reformot, mely mind ezen bajokon egy
szerre segíteni tudna így pl. nekünk nincs hagyományos terminoló
giánk. Tudományosságunk emelkedése ezen majd segíteni fog. Ne mozog
junk ilyen széles körben; közmívelődésünk összes bajait nem vonhatjuk 
bele elmélkedéseink körébe. Azt fejtsük ki. miért nem vagyunk mi az 
eddigi eredményekkel megelégedve. Főczélunk ennek részletes kiderítése 
legyen. Azt mondjuk, hogy tankönyveink magyarsága rossz Vagy egy
általán nincs egyetlen-egyjó magyarságú tankönyvünk sem? Akkor a vád 
reánk, tanárokra háramlik vissza; de ugyanez történik akkor is, ha 
vannak ilyen tankönyveink; mert akkor ezeket kellene használnunk, 
így vagyunk minden más váddal is. Pl. a tanterv megtekintéséből követ
kezik, hogy gymnasiumaink három első évfolyama a latin nyelv kivéte
lével, egy jó népiskola tervének felel meg, anyagát egy jó népiskola 
elvégezheti. Ne beszéljünk tehát a tanulók készületlenségéről; nekünk 
alkalmazkodnunk kell hozzájuk. Szóló maga is, bár az osztályok létszáma 
mérsékelt, ha sok tanuló jön a népiskolából, az első hónapokban azt 
tapasztalja, hogy a tanítás nagy erőmegfeszítéssel já r s a reménytelen
ség érzetét kelti. De sohasem a tanulók késziiletlensége miatt. Erkölcsi 
bajok miatt, nehéz a 36 tanulót egységes gondolkozó kis csoporttá átala
kítani. A népiskolákban a zsúfoltság még nagyobb mint a középiskolák
ban. 80 fiút rendben tartani, csak a fegyelmi eszközök erőszakos alkal
mazásával lehetséges. Ily esetekben a népiskola arra tanítja a gyermekeket 
hogyan kell tétlenül ülni, semmivel sem törődve, semmire sem gondolva.



337

A gyermekeket systeniatikus tétlenségre nevelik. Erről a népiskola nem 
tehet. Igaza van R ajnernek: feladatunk megállapítani azt is, minemü 
külső tényezők nem engedik, hogy taníthassunk, melyek azon okok, 
melyek egy czélszerű módszert is lehetetlenné tesznek. Ma már minden 
tanár tudna módszert, mely szerint a tanuló a szükségeseket már az 
iskolában megtanulja. De a mai zsúfolt osztályokban a maga módszerét 
senkisem követheti. Arra kell szorítkoznia, hogy a leczkét jobb meg
győződése ellenére a tankönyvből kijelölje. Panaszkodunk, hogy tanköny
veink bővek. Minden franczia tankönyv bővebb, s magasabb stílusban 
van írva. Ezen állítással ellenkezni látszik a Közlönyben nemrég meg
jelent egy ismertetés, mely L avisse  történeti művét dicséri, kiemelvén, 
hogy abban a franczia történet rövid mondatokba van foglalva. Az illető 
ismertető a dolgot ott tévesztette el, hogy azt hiszi, miszerint ez a könyv 
középiskolai tanulók számára Íratott, holott a népiskolák számára való. 
Példákat sorol fel ezen állítás ellenkezőjére. A francziák, osztályaik nem 
lévén zsúfoltak, s a tanárt a repetitorok is segítvén, nem a tankönyvből 
tanítanak, hanem magát a tanulót az iskolában tanítják meg. Náluk 
a tankönyv arra való, hogy a tanuló azokban az ismereteket irodalmi 
színvonalon álló csinos fogalmazásban, esetleg kibővítve megtalálja. 
Magasabb fokon a tanuló a tankönyvet megelőzőleg olvasván, innét 
szerzett előzetes ismeretekkel fogadja tanárának tanítását. Hiábavalónak 
tartja  pl. azt a történelmi tanítást melynél a tanuló a történelmet először 
tanára szájából hallja meg. Ennélfogva retrograd lépésnek tartaná, ha 
arra törekednénk, hogy tankönyveink ne legyenek terjedelmesek. A tan
könyvnek magasabb színvonalon kell állania, s arra való, hogy a tanuld 
azt a tanárral együtt olvassa A tanár feladata lesz az ismereteket komoly 
lelki birtokká tenni. Tanácskozásaink második feladata részletes tapasz
talatainkat előadni Az utasítások részletei minden tárgyra nézve, nem 
tapasztalatokon alapuló fogalmazások, sem tisztán elméleti deductiók 
eredményei, hanem opportunimuson alapuló compromissumok. Szóló ezt 
nyomról-nyomra képes lenne kimutatni. Itt lenne haszna a tanári köz
véleménynek. Tárgyról-tárgyra és osztályonkint kellene a tapasztalt 
nehézségeket kijelölni. Ennek lenne nagy haszna így esetleg arra a 
conclusióra is juthatnánk, hogy előkészítő osztály nélkül, sikeresen nem 
taníthatunk. Ezután szóló a részletekbe akart bocsátkozni, de

Dr. Schmidt Ágoston elnök figyelmezteti, hogy előadó előadását 
folytatni szándékozik, s ekkor majd áttér a részletekre is. Ha a tárgya
lás nagyon széles mederben halad, félő, hogy nem fog partot érni. Bár 
szerinte R ajnernek  a zsúfoltságot illetőleg igaza van, a tantervrevisio 
kérdését nem ejthetjük el Általános kijelentéseket kell tennünk. A minis
ter a törvény keretén belül, rendeleti úton elvégezhető revisiót kíván. 
Szerinte a középiskola traditiók alatt áll. Tapasztalás mutatja, hogy az 
első ízben beiratkozott tanulóknak csak ’/. része tesz érettségit. A közép
iskola rosta, mely a társadalom számára a hasznavehető elemet kivá
lasztja. Az előkészítő osztály szükségének hangoztatása, népoktatásunk 
elítélése. Az elemi iskolák közt vannak jók is, rosszak is. A megválo- 
gatásra talán a fölvételi vizsgálat is elegendő lenne.

R ajner  Ferencz ezen elnöki kijelentéssel szemben azt hangoztatja, 
hogy ő nem azt állította, mintha tantervrevisióra általában szükség nem 
lenne, sőt kijelentette, hogy igenis foglalkozzunk vele, mert alighanem 
mindnyájunknak lesz mondani valónk; ő csak az első bajra mutatott rá. 
S figyelmeztet, hogy a minister decz. 15-iki rendelete tovább megy, 
kívánja, hogy véleményünket mondjuk ki, ha az esetleg a törvény meg
változtatását igényelné is.

Веке örömmel csatlakozik Tiber ama határozott nyilatkozatához, 
hogy a tanítás anyagában az általános európai középiskolai oktatásügy
gyei való kapcsolatunk veszélyeztetése nélkül reductio nem eszközölhető.
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Csakis itt-ott tehetők kisebb változtatások. Igen fontosnak tartja  azt, a 
mit az előadó a szakrendszer túltengéséről szólt; de ebben a tekintetben 
nagy óvatosság szükséges. Könnyebb helyzetük van a németeknek, a 
hol a szaktárgyak csoportosítása más. A matbematikus például leíró 
természettudományokból és chemiából is kénytelen vizsgálatot tenni. Ez 
azonban az iskolára ugyan nagy haszon, de sokszor a középiskolai tanár 
intensiv tudományos foglalkozásának kárára van. Nálunk, a hol a közép
iskolai tanárság vállain nyugszik a magyar tudományosság oroszlánrésze, 
az erők eme szétforgácsolása könnyen a tudományosság hátrányára 
lehetne. Igen nagy hibának tartja, hogy a tanárképzés nincs szervesebb 
kapcsolatban a középiskolával. Nem azt a régen felpanaszolt bajt érti, 
hogy a tanárképzésnek nincs gyakorlati oldala, hanem hogy a jelölt nem 
ismerkedik meg azon ismeretanyaggal, a melyből a középiskolai tanítás 
legfőbb anyagát meríti. Hogy csak néhány példát említsen, a mathe- 
matikusnak, a kinek az alsó osztályokban számtant kell tanítania, nincs 
alkalma arra, hogy politikai, kereskedelmi számtanban, nemzetgazdaság
tanban olyan ismeretekre tegyen szert, a melyek segítségével magasabb 
szempontból tekinthetné az egész anyagot

Épen így földmérést kell tanítanunk, a nélkül, hogy valaha geo- 
desiát tanultunk volna, a történettanárnak hiányzik közjogi, politikai, 
nemzetgazdasági ismerete, a physikusnak technikai ismeret stb. Ilyen 
irányban kellene fejleszteni a tanárképzést, hogy necsak az elméleti 
ismeretanyagon uralkodhassunk teljesen, hanem azon a gyakorlati körön 
is, a mi a középiskolai tanítás anyagának a legfontosabb alakító része. 
A túlterhelésnek ez egyik legfontosabb elhárítója.

Dr. Demkó Kálmán előadó a részletekről és a felszólamlásokról 
más alkalommal szándékozik nyilatkozni, s ekkor a fölvetett kérdésekre 
behatóan ki fog terjeszkedni.

Dr. P ruzsinszky  János sajnálja, hogy a philologiai társulat köz
gyűlésé miatt a felolvasás elején nem lehetett jelen. Kötelességének 
tartja kijelenteni, hogy határozatoknak szavazás útján való kimondására 
az ülést, melyen szerinte nincs minden szakma kellőleg képviselve, jogo
sultnak nem tarja. Azt hallotta, hogy a budapesti tanárság egy része 
a tantervrevissio ellen akar állást foglalni, s úgy veszi észre, mintha a 
jelenlevőknél ezen felfogás lenne többségben.

Dr. Schmidt Ágoston elnök előtte szólót ez iránt megnyugtat
ván, a jelenlevők dr. Kárm án  Mór és a titkár felszólalásai után elha
tározták. hogy a kérdés alapos megvitatása czéljából egyelőre minden 
második szerdán üléseznek. E szerint a legközelebbi ülés ja n u á r  27-én, 
s z e rd á n  d n. 5 ó ra k o r  fog a tanáregyesület helyiségében megtartatni. 
Ekkor dr. Demkó Kálmán folytatja a részletek tárgyalását, esetleg, ha 
az idő engedi, dr. Веке Manó fogja a mathematikai tanterv revisióját 
a tárgyalások sorába beilleszteni. F e b ru á r  3-án. sz e rd á n  d. u  6 ó ra 
k o r  Emődi (Ekkert) Antal ta rt előadást a szemléltető földrajzi tanításról, 
s a tantervre visio tárgyalásai folytatódnak.

Dr. Bozóky Endre, a kör titkára.

VEGYESEK.

igazgató e lő lép tetése. A király ő felsége Schlott Gyula eperjesi kir. 
kath. főgymnasiumi igazgatót а VII. fizetési osztály 3. fokozatába 
nevezte ki
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Igazgatói czím. A király ő felsége Bécsben január hó 3-án kelt 
legfelső elhatározással Újvár у  Béla budapesti állami főreáliskolai tanár
nak — ki azonban a „Néptanítók Lapja“ szerkesztői állását tölti be — 
a főreáliskolai igazgatói czímet adományozta.

Királyi adomány. A király ő felsége a kolozsvári tud egyetemi 
tanárjelöltek segélyző egyesületének támogatására magánpénztárából 
100 forintot adományozott.

K inevezés, e lő lép tetés az áll. felsőbb leányiskoláknál. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minister kinevezte: R iesz  József soproni áll. 
felsőbb leányiskolái tanárt eddigi minőségében a Vili. fizetési osztályba, 
ezen fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő illetményekkel, Rausch
mann  Czeczilia pozsonyi és Litschauer Teréz beszterczebányai áll. fel
sőbb leányiskolái rendes tanítónőket ugyanazon intézeteknél rendes 
tanítónői minőségben iuternatusi igazgatónőkké а IX. fizetési osztályba, 
ezen fizetési osztály második fokozatának megfelelő illetményekkel, 
Miller Gyula máramaros-szigeti áll. felsőbb leányiskolái rendes tanárt, 
Tschürtz Octavia soproni áll. felsőbb leányiskolái iuternatusi igazgató
nőt és Czigler Ignácz kolozsvári áll. felsőbb leányiskolái rendes tanárt 
а IX. fiz. osztály első fokozatába léptette elő. (1896. decz. 16 68.191. sz.)

Nyugalomban. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Salamin  
Leo, soproni áll. főreáliskolai rendes igazgatónak állandó nyugdíjazta
tása alkalmából a tanügy terén kifejtett hosszú és buzgó szolgálataiért, 
elismerését és köszönetét fejezte ki.

Állam osítás e lő lép tetésse l. A szentesi gymnasium államosítása már 
bevégzett tény. Ismét ,az történt, mint a nagykikindainál, a tanárok 
nagyobb része egyszerre a magasabb fizetésbe neveztetett ki, a minap lejárt 
rangsor első hat 1200 frtos tanára pedig hátraszorult. A vallás- és közokta
tásügyi m kir. minister ugyanis Dósa  Elek, Balázsovits  Norbert, Pólya 
Ferencz, Sza lay  István, D erzsi Kovács Ferencz, dr. Berecz Sándor, 
K risztian i István, Ágh Lajos Norbert, K irály  László és Incze  József 
szentesi községi főgyinnasiumi rendes tanárokat az államosítás ügyében 
megkötött szerződés értelmében ugyanezen állami ellátásba vett főgym- 
nasiumhoz rendes tanárokká nevezte ki, még pedig Dósa Elek, Balá
zsovits  Norbert, Pólya Ferencz, Sza lay  István, D erzsi Kovács Ferencz 
és dr. Berecz Sándor tanárokat а IX. fizetési osztály I., a többieket a 
IX fizetési osztály II. fokozatába való sorolással.

Ministeri köszönet. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Ferenczi Lajos munkácsi ügyvédnek ama nagylelkűségéért, mely Ível a 
munkácsi állami főgymnasium segélyegyesülete javára négyszáz, azaz 
400 koronás alapítványt tett, valamint Nagy  Gyula munkácsi kir. köz
jegyzőnek, ki a nevezett főgymnasium önképző körét kétszáz, azaz 
200 koronás alapítványnyal ajándékozta meg, elismerő köszönetét nyil
vánította.

A reáliskola  eltörlendő. Röviden mondva ez a lényege annak a czikk- 
nek, a mit Csorba Ferencz ministeri titkár a «Budapesti Szemle» januári 
számába írt. Nagyon erősen meg lehet győződve, mert hiszen okoskodásának 
ezt az eredményét maga is «ceterum censeo» val jellemzi. Meríti pedig ezt a 
tanulságot azokból a számadatokból, melyeket bőségesen idéz annak kimuta
tására, hogy a reáliskolák nem olyan zsúfoltak, mint a gymnasiumok : s hogy 
a Vili. osztályba az első osztálybelieknek csak kis része jut el, a minek
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analógiáját azonban a maga gymnasiumi statistikájában és külföldön is meg
találhatná. Egész okoskodása ezeken a számadatokon nyugszik s nem veszi 
észre, hogy szempontjai meglehetősen alant járók ; okoskodásának alapjai 
korántsem elég szilárdak, hogy rájok az iskolaszervezés nagysúlyú munkáját 
építeni lehetne. Hiszen abból, hogy valamely iskolanem népszerűtlen, ugyan
csak nem következik, hogy az az iskola okveletlen rossz is. Az iskolaszerve
zőnek elvi alapokra kell helyezkednie, a vitát e téren eszmei tartalommal 
kell megvívni s ha valamely iskola helyessége e vitából győzelmesen kel ki, 
akkor a közoktatási politikának az az egyedül méltó feladata, hogy erre a 
helyes felfogásra ránevelje a közfelfogást; a népszerűtlen iskolát nem bezárnj 
kell, hanem a jövő nemzedéket oda szoktatni. A ki a reáliskolának ellensége, 
ám győzzön meg, hogy ez iskola nem biztosítja az általános műveltségnek s 
a tudományos továbbhaladás képességének azt a fokát, a melyre szükségünk 
van; ám mutassa ki, hogy a czél elérésére ez iskola lehetetlen utakat jelöl 
k i ; vagy legalább a tapasztalat tanúságaival bizonyítsa, hogy a kitűzött czélt 
ez iskola nem éri el. De ne engedje magát megtéveszteni az által az — elis
merem. többször felhozott — fallax adat által, hogy a gymnasium abiturensei 
jobban boldogulnak a műegyetemen. Hisz azt végre sem szabad mellőzni az 
Ítéletnél, hogy az ötször annyi gymnasiumból csak azon abituriensek java 
megy a műegyetemre, a kit speciális hajlamai vonzanak a mathematika 
tudományok felé, míg a reáliskolai abituriens egyenesen oda van utalva; 
hacsak szerencsés körülmények nem teszik lehetővé, hogy külön pótló érett
ségit tehessen a latinból, vagy épen a görögből is, ha például a modern 
philologia professorává akarna lenni. S aligha szabad a reáliskola kisebb 
népszerűségéért is csupán csak ez iskolát vagy a szülőket tenni felelőssé 
addig, míg a régi megszokás mellé a gymnasiumnak ezt a döntő előnyt is 
biztosítjuk, hogy egyedül csak ő a minden pályára képesítő iskola. Szomorú 
jelenségnek tartjuk, ha még olyan komoly tudású és törekvésű ember is, mint 
Csorba Ferencz, a ki még hozzá évek hosszú során át a közoktatási minis- 
teriumnak épen középiskolai ügyosztályában működött, ilyen ingatag alapon 
tárgyalja s ilyen könnyű szerrel oldaná meg a közműveltség alapvető kér
déseit. Épen a czikkező súlya s a lap előkelősége késztet, hogy rámutassunk 
ezekre már most, mikor pedig sem czáfolni. sem a kérdést fejtegetni nem 
akarjuk, bevárván a vitát magában a «Budapesti Szemlelten, a mely maga 
is szükségesnek látja jelezni, hogy legközelebbi számában feleletet közöl 
Csorba Ferencz okoskodására.

A rangsor-sérelm ek ügyében a kaposvári áll. főgymnasium tanári 
testületé átgondolt, komoly körlevelet készített, melyet minden közép
iskolának megküldött. S ugyanez ügyben e hó 20-án látogatott gyűlése 
volt ismét a fővárosi tanároknak is, a hol szintén érdekes munkálatot 
olvastak föl s vitattak meg. Lapunk mai kettős száma azonban — a 
melyet pedig még nagyobbra már nem terjeszthetünk — más szintoly 
fontos, ügynek van lefoglalva. A helyszűke kényszerít, hogy erről az 
ügyről elhalaszszuk a tudósítást,

A magyar mythologia a középiskolában. A „Phylologiai Közlöny“ 
januári számában K. L. nagyon kedvesen gúnyolódik e lapok szer-
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kesztőjével azért, a m iért kiadta Szalay Gyulának azt a czikkét, mely
ben sürgeti, hogy a középiskola szánjon több időt az ősi vallásra, 
fölhasználván a mythologikus színezetű poézist is. A gúnyért haragudni 
csak akkor szoktunk, ha magunkat találva érezzük. Igaz, hogy a gúny
nak egyetlen jogczíme is, ha találó. E lapok szerkesztőjének tehát 
haragudnia nincs oka. Még csak védekeznie sem szükséges. Hiszen 
tudtommal, ha a szerkesztő egy vagy más okból kiad olyan czikket is, 
melyben tévedéseket is lát, nem szokott polemizálni munkatársával, 
s megelégszik azzal, ha udvarias formában jegyzi meg, hogy nem teszi 
egészen magáévá a czikket. De a szerkesztő nem rösteli megvallani, hogy 
harag nélkül is rosszul esik látnia, ha komoly emberek gúnynyal tárgyal
nak komoly kérdéseket, a helyett hogy a maguk nagyobb tudásának s 
meggyőződésének erejével igyekeznének fejtegetni a fölvetett kérdést. 
E lapok szerkesztője valóban elég naiv volt azt hinni, hogy az a most 
tám adott czikk alkalmas lesz hasznos eszmecserét indítani, már csak 
azért is, mert egyrészt olyan teret érint, a melyen határozottan sok még 
a tennivaló; de meg azért is — a mivel a czikk a megjelenhetés jog- 
czímét is megnyerte — hogy iránya helyes, vezérlő gondolatai igazak 
s nemcsak tévedni, hanem megszivelendő dolgokat is tud mondani. 
A szerkesztő ellenkező táborban volt A’. A.-lel akkor, m ikor az 1890-iki 
görög háború elvi része folyt, de egy táborban van akkor, mikor 
a mai görög pótló tantervet megostromolni kell s annak a felfogásnak 
érvényt szerezni, hogy a pótló cursusba nem olyanok valók, a miket 
mindenkinek egyformán tudni kell, hanem főleg a görög világ és szellem 
ismeretét kell ott tanítani, a mi megszerezhető magának a görög nyelv
nek ismerete nélkül is. önként következik ebből, hogy a szerkesztő 
sem érthet egyet Szalay Gyulának a görögpótló tantervre tett indítvá
nyával. Csakhogy a szerkesztő elfogulatlan, K. L. pedig nem az. Mert 
ha ő is elfogulatlan volna, akkor észrevette volna, hogy az a kicsi
nyeit czikk igen is ébreszthet komoly gondolatokat abban a tekintet
ben: vájjon arról a kevésről is, a mi őseink vallásáról megállja a tudo
mány szigorú kritikáját, ad-e mai középiskolánk eléggé képet ' vájjon 
nem kell s lehet-e ezt a képet az okoskodások lánczolatával kiegészí
teni próbálni'.’ vájjon nem kellene-e ily irányú tanulmányokat magyar 
olvasókönyveink czéljaira ép azoknak írniok, a kik legjobban értenek 
hozzá'.' s vájjon a tanítás kezdő fokain nem volna-e czélravezető 
azokból a regékből egvet-mást olvastatni, a mit Szalay ajánl ' vájjon 
csakugyan oly nagy baj származnék belőle, ha itt-ott idegenből vett, 
de a népies köztudatba átment elemek is foglalkoztatnák a gyermek 
képzelmét s csak a felsőbb fokon tanulná aztán meg, hogy melyek 
azok az idegen elemek ‘7 vájjon a magyar költő és alkotó művész 
phantasiája nem termékenyülhetne meg ezekből a gyermekkori 
emlékekből, hogy művészetünk aztán eredetibb színt is kapjon? 
Az is meglehet, hogy K. L. mindezekre a kérdésekre egyenként 
s egészében más véleményen van ; de azt alig hiszem, hogy mai taní
tásunkon javítani valót ne találjon. Ennek a lapnak pedig az a legszebb 
feladata, hogy ezek a javulást czélzó eszmék megnyilatkozzanak a fej
tegetések sértő éle nélkül. Azért e lapok szerkesztője nem is fog a 
gúny hasonló fegyverével visszavágni, pedig hogy tollának szintén meg
van a szúrós hegye. Csupán csak arra az egyre kéri K. L. u r a t : 
becsüljük meg egymást egy kissé s bízzunk meg egymás tudásában 
legalább annyira, hogy ne akarjon most megtanítani avagy Tóth Bé
lával megtaníttatni arra, a mit gynmasista diákkoromban megtanultam 
m ár az aranyos-rákosi Székely Sándor Ifaddúr-járól s a mit, ha akkor 
nem tudtam  volna már, megtanulhattam volna egy évtizeddel K. L. 
1887-iki czikke előtt Gyulai Páltól is.
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A „Hét“ színházi kritikusa az Újvári Béla „Gárdisták“ czímíí darab
jának nemzeti színházi bemutatójáról írván, kiosinylő hangon beszél s 
ítél a tanári állásról és a magyar tanárságról általában Teszi ezt annak 
Ötletéből, hogy a „Gárdisták“ szerzője szintén tanár, a ki még hozzá meg
merte egyszer mondani, hogy a kritikus úr lantjából nem hallja eléggé 
a nemzeti érzés hangjait. Ezt a kölcsönt most az egész tanárságnak akarja 
visszaadni. Szerinte kicsinyes munka a tudomány ábécéjét verni bele a 
gyermekek fejébe s ez a munka természeténél fogva kicsinyessé teszi a 
tanár lelkét; elbizakodottá, követelővé és savanyúvá magát a tanárt. 
Bármennyire megszoktuk is a „Hét“-ről, hogy különcz helyet töreked
jék magának szerezni a magyar sajtóban azzal, hogy olykor-olykor 
fitymáló hangon engedjen írni a nemzeti szellemről, mégis meglep ez 
a könnyűvérííség, a melylyel hasábjain Pató Pál úr — mert ez a kritikus 
írói álneve — ítélkezni akar a nemzeti cultura alapvető munkásainak 
egy olyan testületéről, mint a magyar tanárság. Ha maga nem röstelli 
azt a felfogást, hogy a tanári hivatás és munka kicsinyes, ám hirdesse; 
de mi meg vagyunk győződve, hogy a művelt világban kevesen lesznek 
vele egy véleményen. S a ki szereti az e fajta szellemeskedést ám 
gyönyörködjék a Pató Pál úr mondásaiban. De mi úgy tudjuk és érezzük, 
hogy a cultura igaz hívei másképen kell, hogy gondolkodjanak a magyar 
tanárságról, a melyet ott találnak a nemzeti cultura szolgálatában 
mindenütt, a hol nem épen kicsinyes lélekkel kell dolgozni. S nekünk 
elég ez a tudat.

N É V S O R A

azon tagoknak, kik az 1896. november 2-tó l 1897. január 6-ig tagd íjat fizettek:

1886/87-re: és 1887/88-ra: Péter János.
1890/91-re: Eder Géza.
1892'93-ra: * Angyal Dávid (még 7 frtot), Bittner József, Gerő 

Viktor 4 frtot, *Timár Pál (5 frtot.)
1893/94-re: Angyal Dávid (3 frtot),,,Dózsa Jakab (3 frtot), Szívós 

Mihály, Turcsányi Dezső.
1894/96-re: Hornischek Henrik (4 frtot), dr. Schmidt Attila (1 frtot), 

Sebestyén Károly (még 1 frtot), dr. *Staub Mór (5 frtot).
1895/96-ra: Benő János (II. felét), Czeglédy István, Demeter Dániel 

(3 frtot), Erdélyi Jenő, Kempf József (II. felét), Kratochwill Péter, Lázár 
Béla, Létmányi Nándor, Lichtenegger József, Oprisa Pál (még 1 frtot), 
Pawíasz Ede, dr. Schnabel Róbert, Sebestyén Károly, Szitnyai Elek, 
Vaszary Dózsa, Vozári Gyula (még 3 frtot).

1896/97-re: dr. Antal Géza, Áldor Imre, dr. Radios Ferencz, Balázsi 
József, Balog Mór, Baráth Ferencz, dr. Bartoniek Géza, Bárdos Rémig, 
Báthory Nándor, Becsek Sándor, Benka Gyula, dr. Beöthy Zsolt, Berger 
Amand, Bermüller Ferencz, Bodor István, Bonis Károly, Bricht József, 
Bründl Ödön, dr. Burány Gergely, Buzássy Ábel, Cherven Flóris, Csapó 
Antonin, Császár Árpád, dr. Cserép József, Cserép Sándor, Csokonay 
Zsigmond, Csuday Jenő, Czigler Ignácz, Dach János, dr. Demkó Kálmán, 
Dischka Győző, Dósa Elek, Dörre Tivadar, Drajkó Béla, Eberling József, 
Ekkert Antal, Elekes Károly, dr. Entz Géza, Esztegár Gergely, Fehér

=  II. felét.



343

Ipoly, Feichtinger Győző, Fekete Endre, Fekete Ipoly, Ferenezi Gyula, 
dr. Fésűs György, dr. Fialowszky Lajos, Freund Bernát, Gaal József, 
Gerecze Péter, Gidró Bonifácz, Gohl Ödön, Greifl György, Grünwald 
István, Gyertyánffy István, Hajtsch Sámuel, Halász Gyula, Halász Sándor, 
Halbik Ciprián, dr. Halmos Ákos, Hanusz István, dr. Harrach József, 
Hegedűs Béla, Hegedűs Károly, dr. Heinrich Gusztáv, Heinrich Károly, 
Hoffmann Alfréd, Hollós Gyula, Horváth József (Bpest), Jablonszky János, 
Jakab Ödön, Jancsó Géza, Janky Károly, Janny László, Jankovszky 
Demeter, Jánosi Boldizsár, Józsa Menyhért, Karácson Márton Kartner 
Gyula, dr. Kassai Gusztáv, Katona Mihály dr. Kárpáti Károly, dr. Kellemen 
Károly, Kemény Ferencz, dr. Kemény Ferencz, Kékuss J. Vidor, Király, 
Ernő, dr. Király Pál (Bpest), Kis Ernő, Kiss Dénes, Kiss E. János, 
dr. Klug Lipót, dr. Koch Antal, Kogutovicz Manó, dr. Koltai Virgil, 
dr. Kondor Gusztáv, Kont Gyula, Kotunovics Sándor, Kovalszky Lajos, 
Kovács Dániel, dr. Kovács Gyula, dr. Kovács János, Körösi Albin, 
Krecsárevics Márk, Kresz János, Kuncz Elek, Kunos Ignácz, Kuszák 
József, Kutlik Endre, dr. Laky Mátyás, Lasz Samu. Laukó Albert, Láday 
Kázmér, dr. Láng István, dr. Lechner László, Lenner Emil, Lévay István, 
Löfler József, (még 3 frtot), Lutter János, dr. Lúcz Ignácz, Magdics 
Gáspár, Matskássy József, Mauritz Rezső, M. Dietz Sándor, Mártonfi 
Lajos, Mátray Gyula, Mázy Engelbert, Mészáros Ferencz, Mokos Gyula, 
dr. Molnár István, Molnár Sándor, dr. Molnár Szulpicz, Moravcsik Géza, 
Moravszky Ferencz, Morelli Gusztáv, Müller József, Nagy József, Náta- 
falussy Kornél, Németh, Vilmos, dr. Oláh Béla, Orbán Ferencz, Orlovszky 
István, Oprisa Pál (I. felét), Ormay Sándor, Paal Gyula, Pap János, 
Paszlavszky József, dr. Pauer Imre. Perényi Adolf, Pintér Kálmán, 
Polgár György, Posch Jenő, dr. Pozder Károly, Pusibrk Vazul, Radlinszkv 
József, Rados Ignácz, Rajner Ferencz, Renchenhaller Kálmán, Reif 
Jakab, Reimlinger Gyula, dr. Réthi Mór, Roller Béla, Róna Zsigmond, 
Röser János, Röser Miklós, Rubner Adolf, Rucsinszky Lajos, Ruzsicska 
Aurél, Sajósv Alajos, dr. Schack Béla, dr. Schenek István. Schey Lipót, 
Schlesniger Samu, dr. Schmidt Ágoston, Schneider Mátyás, dr. Scholtz 
Ágoston, Schuch József, Sebestyén Jenő, Simon Tádé, dr. Simonyi 
Zsigmond, Stettner Gyula, Straubert Ödön, Sulcz Endre, Suták József, 
Szabó Ernő, Szabó József (Bpest), Szabó Lajos, Szabó Szilveszter, Szántó 
Kamill, Szenczy Győző, Szentimrey István, Szilágyi _ Gyula, dr. Szily 
Kálmán, Szinyei József, Szirtes Ignácz, Szmetana Ágost, Szölgyémy 
Ferencz, Szűcs Lajos, Tamás István, Teschler György, dr. Thewrewk 
Árpád, Tiber Ágost, Valkovszky Miklós, Vandrák Gyula, dr. Vass 
Bertalan, Vasváry Benő, Vaszary Dózsa, Váradi Károly, Várkonyi 
Odilo, Váró Ferencz, Vlahovics Emil, Vojnits Döme, Vozári Gyula 
(1 frtot), Weinhardt Ferencz, dr. W agner Alajos, Wodianer Arthur, 
Wolfner József, Zalai Mihály, Závodszky Adolf, Zlinszky Aladár, dr. Zoltvány 
Irén, Zsuffa Fausztin.

1897/98-ra: dr. Tóth Sándor.

E l ő f i z e t t e k :
1895/96-ra: Kolozsvári ev. ref. collegium (II. felét).
1896/97-re: Benedek Ferencz jászói prépost, bajai cziszt. r. fögym- 

nasium, beregszászi áll. reáliskola, beszterczebányai kir. főgymnasium, 
budapesti kegyes r. főgymnasium, budapesti V. kér. áll. főreáliskola, 
budapesti cziszterc. tanárképző, budapesti jászóvári tanárképző, budapesti 
áll. tanárképző gyakorló főgvmnasiuma, budapesti IX. kér. ev. ref. 
főgymn., csurgói ev. ref. főgymnasium (még 3 frtot), gyöngyösi kath. 
nagy gymnasium, győri szt Benedek-rendű székház, halasi ev. ref. 
főgymnasium, karczgai ev. ref. gymn., kismartoni polg. iskola, komáromi
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lóm. katli. gymnasium, kőszegi kath. gymnasium, kőszegi polgári iskola, 
magyaróvári gymnasium, modori polg. iskola, nagybecskereki községi 
főgymnasium, nagyszombati érseki főgymnasium, pápai szt. Benedek- 
rendű székház, rimaszombati egyes, protest, főgymnasium, székely- 
kereszluri unitárius gymnasium, zirczi főapátság (3 frtot).

1897/98-ra: csurgói ev. ref. főgymnasium (1 frtot), podolini kath. 
gymnasium.

F i g y e l m e z t e t é s  é s  k é r e l e m .  Az alapszabályok 18. pontja 
szerint a tagdíj deczember 31-ig fizetendő. A 17. pont szerint pedig, 
a ki valamely körnek tagja, a tagdíjat az illető kör pénztárosánál, a ki 
pedig nem tagja valamely körnek, egyenesen az egyesület pénztárosá
nak fizeti. A tagdíjfizetés legczélszerűbben és legolcsóbban a 10-ik 
számhoz mellékelt postatakarékpénztári befizetési lappal történik, mely- 
lyel a t tagok a tagdíjat az ott helyben levő postahivatalnál az egye
sület javára teljesen díjtalanul fizethetik be. Az egy évi tagdíj 4 írt. 
A tisztelt előfizetők az előfizetési díjat szintén a befizetési lappal fizet
hetik Kérem a t. tagokat és előfizetőket, hogy a tagdíjakat és az 
előfizetési díjakat minél előbb befizetni szíveskedjenek. Az előfizetési 
díj egy évre szintén 4 irt.

Budapesten, 1897. jan. G-án.
Müller József, 

egyesületi pénztáros.
(V. kér. főreálisk.).

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T .

A mint azt eshetőségnek már múlt számunkban is jeleztük, ez
úttal kettős számot adunk. E három íves füzetben így együtt van annyi 
becses anyag, a mennyi az országos eszmecserének mintegy alapjává islehet. 
Ámde, ha akartuk volna is, lehetetlen volt a 16. számot rendes idejére 
kiadnunk, mert egyetlen gyorsíró — kivált ha nem ismerős a kérdés
nek minden részletével — képtelen az órákig tartó beszédet pontosan 
lejegyezni. Jó szerencse, hogy dr. Négyesy László főtitkár úr maga is 
jegyzett s a Közlöny szerkesztője is köszönettel tartozik neki, hogy a 
tudósítást nemcsak olyan nagy munkával kidolgozta, hanem egyes 
felszólaló urak szívességét is megnyerte, hogy a maguk mondását még 
kéziratban verificálják. A levelezéshez persze idő kellett.

Tartalom: A középiskolai tantervek revisiója. Balogh Pétertől. — 
Felhívás t. kartársainkhoz a tankönyvrevisio ügyében. — A reál
iskolai latintanítás és a tanterv revisiója. Dr. Takács Menyhérttől. — 
Ism ertetések: Hornischek Henrik: „A geometriai oktatás újabb mód
szerei és a középiskolai tanterv revisiója“. Egy m athem atikus 
tanártól. — Egyesületi élet. (A választmányi ülés. II. nap. Budapesti 
kör.) — Vegyesek. — Névsora  azon tagoknak, kik az 1896. nov. 2-tól 
1897. jan. 6-ig tagdíjat fizettek. Figyelmeztetés és kérelem. Müller 
Józseftől. — Szerkesztő i üzenet.

HORNYANBZKY VIKTOR BUDAPEST.
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O R S Z Á G O S

KÖZ É PI S KO LAI ТА KÁRÉ GYE S ÜLETJ

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér. Aradi-ntcza 58. szám. R a j l i e r  F e r e n C Z .  V. kér. állam i főreáliskola.

HAMIS SZÍNEK.
(A „Magyar Újság“ czikkére.)

A „Magyar Újság“ január 25-iki számában valaki czikket közöl a 
tanárság s közvetve egyesületünk ellen is. „Egy állami tanár“ van 
aláírva, de nem hiszszük, hogy czikkezö közülünk való legyen. Tanár
ember nem lehet annyi rosszakarattal nemcsak a tanárság, hanem 
maga a tanári állás iránt is, hogy a nyilvánosság előtt ilyen hangon 
írjon és ilyen eszméket hirdessen; s nem lehet olyan tág lelkiismeretű 
ember sem, hogy akár tájékozatlanul írjon le becsmérlő vádat, akár 
pedig egyenesen valótlanságot mondjon csak azért, hogy a nyilvánosság 
előtt hamis színben tüntethessen föl egy egész nagy országos testületet.

Nem, az effélére még a legádázabb „akarnokság“ vagy a különcz- 
ködés sem képes; nem hogy a meggondoltság.

Már pedig a „Magyar Újság“ czikkezője vagy nem ismeri, vagy 
szándékosan elferdíti a tényeket. Minthogy pedig optimismusunk az 
utóbbit még névtelenről sem akarja föltételezni: nincs mit gondolnunk 
egyebet, mint hogy a czikkezö alkalmasint csak a hatás kedvéért rejtő
zött „Egy állami tanár“ álarcza mögé. A jurnalistikában nem ritka az 
ilyen kölcsönvett titulus és nem megy bűn számba. Csakhogy a hasz
nált álnévhez ezúttal sehogy sem illik az Ízlés, mely kedvét leli abban, 
hogy a tanárság mozgalmát többszörösen ismételve is „bérmozgalom“- 
nak nevezgesse. A jámbor nyilván hallott valamit, hogy a hajdan művelt 
népe rabszolgákra bízta gyermekeinek nevelését s azt hiszi, ez alapon 
neki ma is szabad bérért szogáló cselédnek tekintenie a tanárságot. 
Akkor aztán nem csodálkozunk, ha azt sem tudja, hogy a tanári szék 
egész embert és egész lelket kivan. S csak ezt nem tudva tarthatja 
kívánatosnak, hogy az állami tanár mellékfoglalkozások révén, akár 
erőemésztő hirlapírással, akár magántanítással vagy mit tudom én 
mivel biztosítsa magának a megélhetést. Akkor persze nem érthet 
bennünket, mikor mi azt sürgetjük, hogy a tanár élhessen tisztán csak 
hivatásának s a mi szabad időt a cathedra ad, fordíthassa a lélek 
harmonikus nyugalmával az önképzésre, a tudomány és cultura mentül

Oraz. Középiskolai Tanárecyesületi Közlöny. XXX. 25
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intensivebb szolgálatára. Ilyen szűk látkörű felfogás mellett nem értheti 
meg, miért nem ideálunk nekünk a mellékfoglalkozások után futkosó 
tanár, a mire az élet kényszerűsége nem ritkán épen legjobb erűinket 
is rákényszeríti.

Ámde mindez csak az ízlésnek s annak a képességnek a hiányát 
mutatja a czikkben, hogy a dolog mélyére hatoljon, a mi végtére sem 
adatott meg mindenkinek.

Azt azonban méltán megkövetelhetjük mindenkitől, a ki tollat vesz 
kezébe, hogy ismerje meg a nyilvánvaló tényeket, melyekről írni akar.

A tény pedig az, hogy a középiskolai tanárság s annak „hivatalos 
társadalma“ — a hogy czikkező egyesületünket nevezi — mindig be
hatóan foglalkozott s foglalkozik jelenleg is a középiskolának mélyre
ható kérdéseivel úgy, mint a tanári szellemnek és a tanári állásnak 
minden irányban való emelésével. Három évtizedes hagyománya ez, 
melyhez hűtelenné nem lett egy perezre sem. Százakra megy amaz ívek
nek száma, melyeken Közlönye fönnállása óta a legfontosabb általános 
és részletező didactikai, iskolaszervezeti és tudományos kérdéseket fejte
gette. Az egyesület nemcsak ismételten foglalkozott a szolgálati prag- 
maticával, terjesztett be a kormányhoz javaslatot s tűzte ki ezidén is 
munka-programmjába *: hanem foglalkozott többi közt ama kérdések 
mindegyikével is, a melyeket az álnevű „Egy állami tanár“ megemlít.

M indamaz eszm ék, m elyek a közokta tási tanács új szerveze
tében s  a tankönyvbirálatban m ár érvényesültek s a napirendre 
került középiskolai reform és tantervrevisio kérdéseiben érvényre 
kezdenek emelkedni, egyesületünkből indultak k i  a z  érlelődés útjára.

Évek csöndes munkájával tisztáztuk, fejtegettük, hangoztattuk ez 
eszméket s most mikor remélhetjük, hogy lassanként diadalra jutnak, 
nem kívánunk részt egyébből, mint a munkából a siker öröme mellé.

Avagy lehet-e, hogy „Egy állami tanár“ ne tudjon arról, hogy a 
tantervrevisio kérdése mennyire foglalkoztatja ép jelenleg is egyesüle
tünk összes köreit, a fővárosit úgy, mint a vidékieket?

A középiskola reformja volt egyik' főtárgya millennáris közgyűlé
sünknek; a tantervrevisio tárgyalásainak megindításával foglalkozott 
egyesületünk nagy választmánya órákig tartó ülésen, melyre az ország 
legtávolabb pontjairól felutaztak érdeklődő tagjaink; a tárgyalások 
folynak e kérdés fölött vidéki köreinkben; s magában a most leginkább 
támadott fővárosi körben is három előadás volt erről s néhány már be 
van jelentve, a viták pedig élénkek szoktak lenni.

Mikor a revisio és reform kérdése fölvettetett, hangoztatták ugyan 
mindenfelől, hogy meg kell hallgatni a gyakorlati szakembereknek 
mennél szélesebbkörű véleménynyilvánítását, de megint csak egyesüle
tünk volt az, a m ely belevonta a nagy m unkába a tanárságnak s 
vele a gyakorlati tudás erejének nagy zömét. Nem dicsekvés ez, mert

* Szepesi körünk is csak a napokban kezdte újra tárgyalni a 
kérdést.
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kötelesség volt s a kötelesség-teljesítéssel hivalkodni nem szokás. De rá 
kellett ezekre mutatnunk, mikor olyan igaztalan vádakkal illetnek.

Tények ezek, melyek előtt csak a tájékozatlanság vagy rosszaka
rat hunyhatnak szemet.

A tanárság s az egyesület tett, a mit tehetett. S ép azért sürgeti 
most az anyagi helyzet javítását, hogy a jövőben lehessen még többet 
tenni, még többet dolgozni.

Tisztes szegénység és tanárság édes testvér volt s lesz talán 
mindig is. Most sem a vagyonszerzés föltételeit kéri együnk sem, csak 
a lelki nyugalom alapjait, hogy dolgozhassunk s zavartalanul élhessünk 
nagy hivatásunknak. S erre nincs más utunk, mint hogy nyíltan föltárjuk 
bajainkat és orvoslásukat kérjük. A ki a mi bajainkat a hadsereg 
viszonyaival akarja összevetni, az járatlanságát bizonyltja a mi dolgaink
ban. A ki a tanárságnak az anyagi helyzet ügyében folytatott mozgal
mát egyesek munkájának vagy hatásának mondja, az látni nem akar. 
Az igazság az, hogy a magyar középiskolai tanárság érzelmei soha sem 
voltak egységesebbek mint most s ennek eredménye, hogy az egyesületi 
élet is olyan pezsdülésnek indult, mint két-három évvel ezelőtt magunk 
sem mertük volna remélni. Tagjaink száma nő, erőnk gyarapszik.

Az egyesület nem tagadja, megnyilatkozott az már őszintén az 
igazgatóság fölterjesztésében is, a választmány ülésén is, hogy az anyagi 
helyzet s rangsor szülte izgalmak bénítják a tanárság munkáját s 
szomorú, hogy ezekkel annyit kell foglalkozni. De nem a mi hibánk, 
hogy kell s kelleni fog mindaddig, míg bajaink orvosoltatni nem fognak.

Arra törekszünk épen, az a legfőbb vágyunk, hogy szűnjék meg 
ez a kényszerűség!

Nem ezt a törekvést szolgálja az, a ki hamis színben akar fel
tüntetni bennünket s félrevezeti a napi sajtónak egy orgánumát és vele 
olvasó közönségét is. Szomorú jelenség, hogy a „Magyar Ujság“-ot 
ilyen könnyen félre lehetett vezetni. De úgy reméljük, meg fog jönni a 
helyreigazítás ugyanott is.

A KÖZÉPISKOLAI REFORM*
(A középiskolai tanítás kellő sikerét akadályozó kü lső  okokról.)

Mióta , a m. kir. vallás- és közokt. minister kiadta 1896. decz. 15-én 
3887. ein. sz. a. a közoktatási tanácshoz intézett leiratát, hazánk egész 
tanító világát, első sorban a középiskolai tanárokat igen élénken foglal
koztatja a középiskola reformjának kérdése.

Az országos tanáregyesület 1896. decz. 29. és 30-iki választmányi 
gyűlésén sok és alapos tudással készült felolvasást és e fölött kifejlődött 
igen érdekes és értékes eszmecserét hallottunk. Azóta tanügyi folyóira
tainkban is többen szólották a kérdéshez. Az eddigiekben legtanulságo
sabb azon egyhangúan megnyilatkozó tanári közvélemény, hogy a hiba

* Felolvasás a budapesti körben.
25*
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nem annyira a mostani tantervben van, mint inkább — és legfőképen 
— egész tanulmányi rendszerünkben, melyet alaposan át kell alakítani. 
Érezte ezt maga közoktatásügyünk vezetője is, a mikor a most kijelölendő 
módozatok feladatául tűzi ki, hogy ezek: „útját egyengessék a nagyobb 
keretben mozgó és majdan a törvényhozás hozzájárulását igénylő szerves 
reformnak is“. Érezte, a mikor a középiskolák reformjával kapcsolatban 
érinti a nép-, polgári és főiskolákat is.

Nem szándékozom részletes reformtervekkel állani elő, elmondom 
egyszerűen azt, a mit húsz évi tanári működésem alatt tapasztaltam. 
Most, a mikor a gyökeres reformot szülők és tanügyi kormány egyaránt 
óhajtják: nyúljunk be a bajok mélyébe, tárjuk fel a sebeket még akkor 
is, ha az nekünk magunknak is fájna. A bajok alapos felismerése nélkül 
a gyökeres gyógyítás lehetetlen. Sorra véve a bajokat:

Első az, hogy a középiskolának gyakorlatilag is keresztülvihető 
és a mi sajátságos politikai, ethnographiai, társadalmi és közéleti igé
nyeinknek és szükségleteinknek megfelelő czélja nincsen határozottan meg
állapítva. Dolgozunk határozott czéi nélkül, a mi az összes bajoknak 
főforrása.

Maga az idézett közoktatásügyi ministeri rendelet is a kétnemű 
középiskolánk által adott jogosításró\ beszél. Én épen abban látom 
középiskoláink czéljának teljes tévességét, hogy a középiskolák a köz
felfogás szerint jogosításokat osztogatnak  és nem képesítést adnak.

A középiskola ne legyen életpályákra jogosító, hanem legyen a 
majdan választandó életpályán biztos haladhatásra képesítő tanintézet.

A középiskolának arra, hogy ezen czélt elérhesse, két eszköze van: 
a tanítás és a jellemnevelés. Melyik fontosabb a kettő közöl? arról 
egyelőre nem szólok.

A tanterv revisiójáról és ezzel kapcsolatban — mondjuk mi is 
úgy — a középiskolai jogosítás egységéről lévén szó, vessünk előbb 
erre egy futó pillantást. Két teljes és egy nem teljes középiskola tan
anyagáról van itten szó; mert az úgynevezett polgári iskolát mai szer
vezetével nem tarthatom egyébnek, mint a középiskola 3-ik válfajának.

Ha az ezekben tanítandó tananyagot tekintjük, bízvást kimond
hatjuk, hogy az életpályákra jogosító mai elmélet és főiskoláink mai 
tanítási és vizsgálati rendszere mellett mindkét teljes középiskola bármely 
érettségi vizsgálatot tett növendékének bátran megadhatjuk a jogot arra, 
hogy tetszése szerinti magasabb tudományos szakképzettséget szerez
hessen. Az egységes középiskoláról írt czikkeimben számadatokkal kimu
tattam,* hogy az 1881 —1893. közti 12 évben 4000-nél több gymnasiumi 
érettségit tett tanuló ment olyan pályákra, melyekre őket a gymnasiumi 
tantervnek képesíteni esze ágában sem volt, viszont reáliskolát végzettek 
mentek úgynevezett tudományos pályákra és sokan itt is, ott is igen 
beváltak. A lángész, vagy legalább kiváló tehetség, hacsak rendkívüli 
életviszonyok nem nyomják el, mindig kifejlődik és érvényesül. A gya
korlati életnek azonban nemcsak kiválóságokra, hanem inkább a közepes 
képzettségű, de kitartó és minden esetben jellemes munkásokra van 
szüksége. A mennyiben a természetben általában ritkák a rendkívüliségek, 
úgy a gyermekek közt is, és így a középiskolának nem lehet, nem 
szabad a tanítás mértékét a középszerűség korlátain felül emelnie.

Gymnasiumaink és reáliskoláink mai tantervéről azt mondhatjuk, 
hogy azok a kiszabott tananyag tekintetében nem haladják túl azon 
mértéket, melyet egy közepes tehetségű gyermek és ifjú bizonyos feltételek 
mellett testi és szellemi túlterheltetés nélkül megbír és nem maradnak

* Egyet. Közokt, Szemle 1893. decz., 1894. febr.
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alatta azon kivánalmaknak, melyeket a gyakorlati élet a középiskolát 
végzett tanulótól kívánhat.

Miért hangzik tehát folytonosan a panasz egyrészt a túlterhelte- 
tésről, másrészt arról, hogy a középiskola nem nyújt elegendő előkép
zettséget a magasabb tudományos pályákra?

Az első kérdésre a választ hosszú tanári és igazgatói pályámon 
szerzett tapasztalatok alapján a következőkben vélem helyesen meg- 
adhatónak: 1. A középiskolába igen gyenge alapokon nyugvó előképzett
séggel jönnek a tanulók. Itten egy kicsiny, egy középszerű és egy nagy 
városról; egy tót, egy német és egy magyar vidékről beszélhetek 
A trsztenai gymnasiumban — a hol tanári pályámat kezdtem — a tanulók
nak legalább 90°/0-a tót parasztoknak gyermekei voltak; a lőcsei állami 
főreáliskola, melynek 11 éven át tanára és 7 éven át igazgatója voltam, 
tanítványait a város intelligens német polgári köreiből, a vármegye 
német és tót községeiből, Liptó vármegye iparos és földművelő tótjainak 
meg a nagy magyar Alföld birtokos középosztályának távoli vidékekről 
német szóra odasereglett fiai közöl kapta; a mostan igazgatásom alatt 
álló budapesti állami gymnasium növendékeinek több mint 90°/„-a a 
főváros szülötte. Ezen egymástól rendkívül különböző — hogy úgy mond
jam — anyag mellett a tapasztalat egy és ugyanaz: az első osztályba jelent
kezők 90°/c-ánál kitűnő, jeles népiskolai bizonyítvány és a tanév első har
madának végén 30—50°/0 elégtelen. így, hogy határozott példát hozzak fel, 
a folyó tanévre az I-ső osztályba felvettem 190 tanulót, ritkaságként 
akadt egy-egy, a kinek az elemi iskolai bizonyítványában megnevezett 
12—19 tantárgy  mindenikéből ha nem kitűnője, de legalább jelese nem 
lett volna és az első időszak végén megbukott 72 =  37-8 »/„, általános jó 
eredményt ért el 50=26'3°/o>elégséges 66= 34-7°/0, jeles eredményt mind
össze csak 2 = l° /0. És ez így van évről-évre országszerte, mindenütt a 
középiskolák egész vonalán. És a Következmény? A szülők jajveszékelése, 
a tanárok kárhoztatása és — a mi a legnagyobb baj — a tanulóknak 
tömeges kimaradása, a mi a 4-ik osztályig statistikai számításom szerint 
a gymnasiumban a 46, a reáliskolában az 50°/0-ot éri el.

Olyan, nem esetlegesen beálló tünet, hanem rendszeres kóros állapot 
ez, a melyik felett közoktatásunk vezérférfiainak és a tanügy minden 
munkásának gondolkoznia kell.

Szinte hallom az ellenvetést, hogy a népiskola nem szorosan vett 
előkészítője a középiskolának, de önczéllal bíró iskola. Ugyanezt szoktuk 
mi mondani a főiskoláknak a középiskolákról. Igazuk és igazunk is van, 
meg nincs is. Igazunk van, mert szakszerű  előképzést egyik iskola sem 
adhat a másiknak; nincs igazunk, mert ha a fokozatos tudományos 
képzést komolyan elérni akarjuk, a tanítás egész rendszerét szerves 
kapcsolatba kell hoznunk.

Messzire vezetne itten részletesen fejtegetni a közszólás szerint elemi 
és népiskola  néven megkülönböztetett iskolák rendszerének hiányait; 
csak azt ajánlhatjuk a népiskolai tanterv épen folyamatban levő revi- 
sióját végző tanférfiak figyelmébe: vegyék tekintetbe a városi elemi és 
a falusi népiskolák czélja közt levő nagy különbséget, azt, hogy az 
előbbiek növendékeinek nagy része természetszerűen a középiskolába 
készül belépni.

2. Tegyük fel, hogy minden gyermek tökéletesen rászolgált a jó 
bizonyítványra, a középiskolában egy nagy baj fogadja, a mi sok 9— 
10 éves gyermeket megzavart már: a sza kszerű  tanítás. Az eddigi egy 
tanító  helyett 5—6 tanár folytonosan óráról-órára váltakozva áll elébe. 
Az egyik így követeli a dolgot, a másik máskép. És a szegény gyermek? 
Arról ne is beszéljünk; mert a szakszerű tanítást követeli a rendszer.

Megígértem, hogy őszintén fogok beszélni, bevallom tehát, hogy 
mióta igazgató vagyok, kétszer kaptam „helytelenítés“-t a tárgyfelosztás
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miatt. Az első után talán legbensőbb paedagogia! meggyőződésem elle
nére is keresztülvittem volna a szigorú szakrendszert, de a gyermekek 
szerencséjére nem tehettem meg, mert nem volt szaktanár. Kérdem 
itten: lehet-e, szabad-e egy középiskolai tanárról oly egyoldalú képzett
séget feltételezni, hogy hivatásának lelkiismeretes felfogása és becsü
letes teljesítése mellett a középiskola első és második osztályában bár
melyik tantárgynak — ha nem is divatosan mondva, szakszerű, hanem 
alapos — tanítására képes nem lenne? Ha igen, akkor középiskolai 
tanáraink képzése óriási hibában leledzik. Tanáraink lehetnek szaktudó
sok; töviről-hegyire tudhatják a világ összes nagy paedagogiai íróinak 
elméleteit: de a gyermeki lélek minden oldalú megnyilatkozását ismerő 
paedagogusokká soha sem lesznek. Én ezt nem tételezem fel, de feltéte
lezi a mostani rendszer, mely mellett 9—10 éves gyermek nemcsak annak 
van kitéve, hogy 5—6 tanár egyéniségéhez neki kell alkalmazkodnia, 
hanem annak is, hogy az osztályban tanító tanárok mindenike a maga 
szaktárgyát tekintvén elsőnek és nem ritkán egyedül üdvözítőnek, a 
— a mint mondani szokták — szép eredmény kedvéért, természetesen 
beáll a túlterhelés.

Mindez jó, nemes szándékból történik, de a gyermek sokszor 
törekvése mellett is alig képes boldogulni.

A III—IV-ik osztályokban is még egy kézben kellene csoportositani 
az összes úgynevezett humaniorákat és egyben a reáliákat és nem 
7—8 kézben osztani meg a sza k tá rg ya ka t; mert a túlzásig vitt szak
rendszerből eredő bajokat még a 13 — 14 éves gyermeknek egyéni fej
lettsége se képes káros visszahatás nélkül elviselni.

Ehhez azonban a tanároknak nemcsak szakszerű tudományos 
kiképzése, hanem a középiskola egész tanulmányi körére, vagy legalább 
annak említett két csoportja egyikére kiterjedő általános képzettsége kell. 
Ez nem zárja ki azt, hogy a tanár egy-két szakban, a minek a felsőbb 
osztályokban előadására, helyesebben mondva tanítására  akar vállal
kozni, a szaktudós színvonaláig ki ne képezze magát. Sőt ennek meg is 
kell történnie. к - .  ,

3. A szaktanítással szorosan kapcsolatban [áll a tananyagé es [a 
tankönyvek kérdése.

A tantervben előírt tananyagot lényegében véve soknak nem mond
hatjuk. Ezt illetőleg a középiskolának követelményeit és azzal a növen
dékek tanultságának színvonalát leszállítanunk nem szabad. Ha mindenütt 
az előírt tananyagnak lényegére, az egyes tudományágak alaptételeinek, 
alapeszméinek megértetésére és megtanultatására  szorítkoznánk, nem 
lenne túlterhelés.

Tankönyveink leginkább hibásak itten. Állítólag mind a tanterv 
és utasítások alapján készültek; de a valóságban — valljuk meg — leg
nagyobb részüknél az üzleti szempont játszik nagy szerepet, innen ered 
a könyvek óriási terjedelme. Ismerek az I-ső osztály számára írt 120— 
150 oldalra terjedő tankönyveket, azaz, hogy majd mind ilyenek. Van 
azokban szó mindenről, csak azt nem találhatja meg a gyermek benne, a 
mit okvetetlenül tudnia kell belőle.

Nézzük csak meg német és franczia stilistikáinkat és irodalom
történeteinket és azt fogjuk rá mondani, hogy Berlin vagy Páris bár
melyik iskolájának is becsületére válik az olyan tanuló, a ki azt az 
anyagot jól megbírja. Természettani tankönyveink teli vannak szebbnél 
szebb és hosszabbnál hosszabb inathematikai bizonyításokkal, levezeté
sekkel. Az ifjú feje kóvályog, zúg a nagy tudománytól, a melytől alig 
ju t egy kis hely a tudásnak.

Tankönyveinknek a terjedelmesség mellett nagy hibájok a tudo
mányos rendszereskedés, mely miatt nem szállanak le a gyermek 
értelmi színvonalára. Talán semmi sem lehet boszantóbb és lealázóbb
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a tanárokra nézve, mint ha a tankönyvírók azt mondják, hogy ők 
könyvüket nemcsak a tanulóknak írták, hanem a tanároknak is vezér
könyvül. Ennek a következményei: 1. A szülők kénytelenek drága pénzen 
megszerezni a nagy tankönyvet, melyből 2. a tanár kénytelen kijegyez- 
getni a tanulónak szükséges lényeges részletkéket, vagy 3. A tanár 
belefáradva ezen kellemetlen és legtöbbször haszon nélküli munkába, 
egészen mellőzi a tankönyvet és magyaráz a maga módszere és tudo
mányos meggyőződése szerint. A tanulók jegyezgetnek, ki jól, ki rosszul, 
hogy otthon aztán ezen alapon készülhessenek. Megfelel-e az eredmény 
a rá vesztegetett időnek? annak megítélését a dologgal ismerős kartársak 
ítéletére bízom. Annyit tudok, hogy az igazgatókhoz sok szülő já r panasz- 
szal, hogy minek vásároltatjuk a tankönyveket, a melyekről a tanár 
urak azt mondják, hogy hasznavehetetlenek?

Sokat lehetne még erről beszélni, de csak azt az általánosan ismert 
dolgot említem meg, hogy magyar tankönyveink egy jókora része nincs 
magyarul írva.

További baja középiskolánknak és nyomorúsága a gyermekeknek 
a tudományos műszavak és deflnitiók bábeli zűrzavara. Mondhatni, a hány 
tankönyv és a hány tanár van, annyiféle a műszó és az alapfogalmak 
definitiója, a mi ugyanazon intézetben is megnehezíti a tanuló dolgát 
nemcsak akkor, ha felsőbb osztályba jutva más tanár kezébe, illetőleg 
módszerébe kerül, de még akkor is, ha ugyanazon osztályban a nyel
veket csak két tanár is tanítja.

Ugyanazon nemű középiskoláinkban nincsen se egységes tanterv, 
se egységes rendszer. Annyiféle ez, a hány iskolát fentartó hatóság van. 
Ez nagy bajuk a tanintézetet változtató deákoknak. Az úgynevezett 
ambuláns deákokról már többször volt szó és ha jön egy, rendesen az 
az első kérdésünk: miért nem maradt ott, a hol volt? Családi körül
mények, a hazánkban dívó idegen nyelvek elsajátítása, vagy egyszerűen 
tapasztalás-szerzés, hely hiánya és nem épen ritkán egy-egy gyermeki 
vagy fiatalkori csiny, botlás, a mit különösen kis városokban tanárok 
és közönség nem igen szoktak hamar elfeledni és megbocsátani, szoktak 
lenni az iskolaváltoztatás okai. Bármi legyen az ok, a tanulót az egységes 
rendszer hiányai miatt nem lenne szabad kitenni annak, hogy habár 
a legjobb középiskolából, jó tanárok vezetése alól, jó bizonyítványnyal 
került is ki: ugyanazon nemű más középiskolában alig legyen képes 
boldogulni.

Mindnyájan igen jól ismerjük ezeket a bajokat és azt hiszem, 
mindnyájan egyformán óhajtjuk azoknak orvoslását.

(Folytatása következik.)
(Budapest.) Demkó Kálmán.

A MATHEMATIKAI KIFEJEZÉSEK FOGALMAZÁSA *

Czikkem minden állítását helyesnek nyilvánítom most is az elsőtől 
utolsóig. Mielőtt azonban B. megjegyzéseire áttérnék, czikkem tárgyától, 
a mathematikai kifejezések fogalmazásától kissé eltérek, helyet enged
vén oly dolgoknak is, a melyekkel minden mathematikusnak tisztában 
kellene lennie. . ’ - l i i l M f M

* Ugyanez ügyben választ küldött be Em ődi Antal is. Minthogy 
azonban új momentum a czikkében nincs, a személyes sértődésre pedig 
B rassai Sámuel szándéka bizonyára nem adott alapot, attól meg épen 
nem lehet tartani, hogy e lapok olvasói a vitázók személye által elterel-
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Nevezett számnak nevezett számmal való szorzata képtelenség és 
ha daczára ennek „az alap és magasság szorzatáról“ beszélünk, talán 
mégsem végzünk fölösleges munkát, ha megemlítjük a tanulónak, hogy 
ily esetekben hihás kifejezéssel éltünk rövidség kedvéért, sőt egyszerűbb 
képletek eseteiben azok helyes olvasásához szoktatjuk őket.

Az a b 
m ' m

c
m

kifejezést illetőleg szerintem helytelen a következő: „adjuk össze e 
törteket!“ Helytelen azért, mert már össze vannak adva és a fölírt ki
fejezés már magában összeg, a melynek átalakításáról lehet csak szó 
a további eljárásban. A kifejtést föltételezvén, nyerjük a következőt:

a
m

c
m

a-\- b 4- c 
m

azaz: egynevezőű törtek összege oly törtté alakítható át, a melynek 
számlálója a törtek számlálóinak összege, nevezője a közös nevező. 
Ellenben a szokásos fogalmazás: egynevezőű törteket úgy adunk össze, 
hogy összeadjuk a számlálókat és az összeg alá írjuk a közös nevezőt! 
Már a bevezetés hibás, mert azt mondja: adjunk össze oly törteket, a 
melyek már összeget alkotnak. A fogalmazás második hibája az, hogy 
szerinte az összeadás még csak a túloldalon ju t érvényre és a baloldalt 
nem tekinti összegnek.

Arról, hogy a helyes fogalmazás a szavak torlódásánál és a 
nagyobb kiterjedésnél fogva kevésbbé tetszetős, senki sem tehet; az 
egyszerűbb kifejezési módot csak rövidítés kedvéért használhatjuk és 
ezt a tanulónak tudnia kell, nehogy tévedésben legyen a képletek valódi 
értelme felől. Hogy e tekintetben tévedés történhetik, az t4épen B. czikke 
bizonyítja.

Áttérek B. megjegyzéseihez.
A derékszögű négyszög területét illetőleg csak nem veszi komo

lyan azt az állítását, hogy akadhat tanár, a ki az eredményt levezetés 
nélkül föltálalja tanítványainak!

A következő kifejezés: „a befutott út =  a sebességnek és az idő
egységek számának szorzatával“ helyes, föltéve, hogy sebesség alatt az 
időegységben megtett utat értjük; mint helyes kifejezés nem szorul 
módosításra!

Ha a számokat a megfelelő műveleti jelekkel összekötöttük, azok
kal a műveletet már elvégeztük; pl. adnak három számot, ú. m. a, b 
és c-t és a föladat: alkossuk ezek összegét, úgy a helyes válasz, az 
összeg a  b -|- c és ha a nyert összeget rövidség kedvéért s-nek 
nevezzük, akkor: a  -j- b c =  s.

Hibás az a felfogás, hogy az összeg még csak s-ben lát napvilá
got és a  -(- b c még csak készülőiéiben levő összeg. Ennek meg- 
felelőleg az, a ki azt hiszi, hogy 2 -f- 3 -\- 5 =  10, az nem ábrándozik, 
de az én czikkem értelmében ábrándos az, a ki 2 -|- 3 -(- 5-t nem 
tartja  összegnek!

B. megrójja a következőt: „az összeg alkotása és ugyanannak egy
szerűbb alakban való feljegyzése nem azonosak egymással!“ A kifejezés 
egészen helyes, csak ne értsünk művelet alatt számot. Talán világo-

tessenek az igaznak belátásától: Emődi válaszából csak annyit constatá- 
lunk, hogy a kérdésre vonatkozó meggyőződését szintén föntartja 
továbbra is, a már idézett tudományos irodalomra vonatkozó támasz
kodással. S a polémiát lapunk hasábjain ezzel befejezettnek is nyilvá
nítjuk. Szerk.
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sabb lesz az ily alakban: a művelet, a melylyel adott számokból 
összeget alkotunk, különbözik attól az eljárástól, a melylyel a nyert 
összeget tovább átalakítjuk, vagy egyszerűen megjelöljük. Avagy 
B. modorában, a gyengébbek kedvéért hasonlattal élvén: ha munkám
mal összekaparítok 1(0 irtot, ennek más az értelme, mint mikor a 
100 irtot beváltom 167 márkáért. Hiba volna azt mondani, hogy a 
100 írtnak beszerzése és annak átváltása azonos munkálatok, bár érték
ben a két munkálat eredménye megegyezik és csupán alakban külön
bözik egymástól. B.-nak abban az esetben volna igaza, ha a kiíejezés 
ilyíormán hangzanék: az összeg alkotásával nyert szám nem azonos 
ugyanannak más alakban íölírt számával.

Czikkemben olvasható: a legtöbb algebrai tankönyvíró az összeg
nek legelső bemutatásával ilyíéle módon szokott eljárni: a, b, c számok
nak összege s, egyenletben: a - \ - b - \ - c  =  s \  A kifogás nem az 
egyenlet helyességét illeti, hisz magam is azt állítom, hogy a -j- b -|- c 
esetleg czélszerűen jelölhető egy betűvel, ha arra szükség van, hanem 
kifogás alá esik az, hogy az illető egyenletet használ, a melyre e helyen 
semmi szükség sincs és a melynek kifolyása az a tévedés, mely szerint 
a tanuló a -)- b -(- c-t nem is tekinti összegnek, hanem azt másutt 
keresi. Ezek után látható, hogy nem alapos B.-nak ez a nyilatkozata, 
hogy ez a képlet a b c = s  én szerintem helytelen.

A kinek 10 írtja van és azt mondja, van 2 írt -(- 3 írt -f- 5 irtom, 
az mathemalikailag nem hibázott, csak a hosszadalmasságáért róható 
meg. Hogy így fejezte ki magát, tőlem nem tanulhatta, mert czikkem
ben ez áll: a nyert összeg a czélszerűség elve szerint alakítandó át. 
A művelettel nyert számot a föladvány követelményei szerint átalakít
juk, avagy eredeti alakjában megtartjuk. Pl. Vájjon 10—2а3— За3—5a 
osztható-e (a—í)-gyel? Ez esetben 10 helyett 2 -\- 3 -j- 5-t tévén: 
2 - f  3 +  5 — 2a3 — За3 — 5а = 2 (1—а 3) +  3 ( í—а 2) +  5 ( í - a )  
és legott világos, hogy az az adott szám (a — l)-gyel osztható. B. sze
rint egyébként 10 — 2аъ — За2 — 5a nem egy szám, hanem számok, 
a melyekkel a műveletet még csak ezentúl fogják végrehajtani!

A könyvelő nem segít B. baján; egymás alá írt számokat senki 
sem tartozik összegnek tekinteni.

B. ezt mondja: „csak én, (t. i. a megtámadott) tudom, hogy mi 
van rosszul mondva a következőben: 2 X  18 kijelölt szorzás“ ! Nyilván
való tehát, a mire már az előbbiek alapján lehetett következtetni, 
hogy B. a műveletet összetéveszti a számmal; ez az a hiba, a melyet 
már fentebb jeleztem.

B. azt mondja: „szerző szerint azért neveztetik 2 X  18 szorzatnak, 
mert 36 nemcsak 2 X 18-czal, hanem több más képlettel is jelölhető . . “ 
Csakhogy az egész sophisma alapjául szolgáló azért nincs a czikkem
ben és ily érvelés ott sehol elő nem fordul; a becsempészett azért nél
kül pedig elesik a sophisma, a vászonkötésű könyvek hasonlatával 
együtt, a melyek a csempészés nélkül ép az én állításom javára szolgál
nak. Szerintem ily hasonlattal lehetne élni: ha egy vállalkozónak sike
rülne Horatius műveit magyar, német, olasz nyelvekre kifogás nélkül 
lefordíttatni és kiadni, akkor e példányok egyenlő tartalom és érték 
mellett csupán a nyelvben különböznének egymástól. Ez a hasonlat, 
természetesen az odaplántált azért nélkül, inkább megállhat.

B. a czikkemben olvasható: „a műveleteknek ilyetén kibővítése“ 
helyett „egyenletek kibővítését“ használ és beszél aztán egyenletekről.

Vájjon több alak közül melyik a czélszerűbb, azt a föladványnak, 
vagy a fenforgó esetnek követelményei szerint döntjük el. Némely eset
ben czélszerűen használunk 10 helyett 2 -j- 3 -f- 5-t, más esetekben 10 
a czélszerűbb alak.

A képlet alakjának egyszerűsége fölött sem dönthetünk általános-
26Orsz. Közpiskolai Tanáregyesület! Közlöny XXX.
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Ságban. Pl (a 1 — b2): (a  — b) = a 4- b\ ez esetben a -|- b az egyszerűbb
alak. Holott (a20 -  b20): (a -  b) =  a 1!l+  a 18 b +  a 17 b2 + ....... + a 2 - f
-j- a h 1B + ,b 1B bajosan állíthatja bárki is, hogy a jobboldali rész az egy
szerűbb. Általában nem dönthetjük tehát el előlegesen, vájjon a hányas 
átalakításával egyszerűbb alakhoz jutunk-e vagy sem, kivéve termé
szetesen az oly eseteket, a melyekben az átalakítással nyert kifejezés 
már előre is ismeretes.

E megjegyzéseimre is vannak B.-nak korholó észrevételei.
A mit В czikke vége felé m  (a -f- b 4- c) =  am  +  bm  +  ст-те 

vonatkozólag fölhoz, azon a tévedésen alapszik, mely föltételezi, hogy 
akad oly tanár is, a ki levezetés nélkül dobja oda az egyenletet tanít
ványainak.

B. czikkének végén levő képletek fogalmazására nézve utalok 
czikkem bevezető részéhez: „A tárgy fejtegetésének későbbi stádiumá
ban vagy beérjük a kifejtett képleteknek elbeszélő alakban való elő
adásával, vagy beérjük magával a levezetett képlettel, mint a kifejtett 
igazságnak legrövidebb kifejezőjével!“

Ezek volnának a tárgyi megjegyzéseim B rassäi Sámuel kritiká
jára. Annak modorára nem teszek megjegyzéseket, mert egyrészt tiszte
lettel akarok lenni az érdemes kor iránt; de meg másrészt azt is hiszem, 
hogy az elfogulatlan tanárok úgy is megértettek s a személyes élű polémia 
úgy sem segít tisztázni a kérdést.

(Budapest.) M endlik Ferencz.

EGYE S ÜLE TI  ÉLET.

Budapesti kör.
A BUDAPESTI TANÁROK GYŰLÉSE.

A_ budapesti állami és kath. középiskolák tanárai f. hó 20-án 
Tiber Ágost főreáliskolai tanár elnöklete alatt (jegyző: dr. Bozóky  
Endre főgymnasiumi tanár) a tanárok rangsorozásában rejlő sérelmeket 
tárgyaló ülést tartottak. Ezen ülés a múlt évi deezember havában tar
tott hasonló tárgyú ülés folytatása volt; s az arra kiküldött bizottság 
elaboratumának megvitatása kapcsán indult.

Jelen voltak mintegy 50-en. Többek közt: Tiber Ágost, dr. Bozóky  
Endre, dr. Wagner Alajos, dr. Négyesy László, dr. P ruzsin szky  János, 
Cherven Flóris, Szerelemhegyi Tivadar, Agotha Imre, Reissig  Adolf, 
M atskássy  József, B rózik  Károly, Émó'di Antal, Császár Árpád, 
Baumgartner Alajos, dr. Richter Aladár, dr. Láng  Nándor, Roller Béla, 
dr. Vári Rezső, Schambach Gyula, dr. Mihály József, Dörre Tivadar, 
Sam u  István, dr. L étm ányi Nándor, Köpesdy Sándor, Körösi László, 
dr. Fialovszky  Lajos, Roseth  Arnold, Balassa  József, R ajner  Ferencz, 
Lenkei Henrik, Balog Mór, Szirtes  Ignácz, Hornischek Henrik, Kreyhig 
Lajos, Varga Ottó, K em p f József, dr. Zolnai Gyula, dr. Jánossy  Béla, 
dr. Molnár István, Feichtinger Győző, K rétsy  Béla, Arany  Dániel stb.

Elnök az ülést megnyitván, átadja szót Varga Ottónak, a kikül
dött bizottság elnökének, a ki röviden beszámol a bizottság működésé
ről. Fölemlíti, hogy munkálkodásukat az egyesület igazgatóságának és 
választmányának párhuzamos actiója némileg hátráltatta, minthogy a 
bizottság se ellentétbe jutni, se fölösleges munkát végezni nem akart. 
Végre túltevén magát az aggodalmakon, felhívást intézett a tanárokhoz, 
hogy azok sérelmeiket a bizottságnak jelentsék be. A bizottsághoz
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37 sérelmi irat érkezett a vidékről és a fővárosból, melyek közül egyet 
akar kiemelni, mint a mely legjobban igazolja, hogy a bizottság csak
ugyan nem végez fölösleges munkát, a mikor eredeti megbízatásában 
eljár. Érti a derék kaposváriak  eljárását, kik összegyűltek, nagy szak- 
avatottsággal a sérelmeket összeállították, kinyomatták, szétkiildötték 
és követendő példát m utattak arra, hogy közös ügyekben mint kell 
eljárni, hogy sikerhez juthassunk. (Éljenzés.) Ezekből az iratokból és a 
törvényből meg a ranglajstromokból állította össze a bizottság a sérelme
ket s csak olyanokat fogadott el, melyek teljes szigorúsággal megokol
hatok Az erre vonatkozó elaboratumot dr. Jánosy  Béla készítette el, 
s így a bizottság munkájának oroszlánrésze neki jutott.

Dr. Jánosy  Béla felolvassa a bizottság elaboratumát.
R ajner  Ferencz elismeréssel nyilatkozik úgy a kaposváriak, mint 

a bizottság munkálatáról. De annyiban csalatkozott, a mennyiben a 
bizottságtól a bajok orvoslására concret javaslatokat várt, s ilyeneket 
nem kapott. Hangsúlyozza a testületi összetartás szükségességét s azt, 
hogy az összegyűjtött anyag feldolgozásában egyetértésre kell jutnunk. 
Arra az esetre, ha a bajok orvoslása talán vegyes enquéte tanácskozásá
tól tétetnék függővé, kívánalmaink határozott formulázásával készen 
kell állanunk. Mondjuk ki határozottan : nem tartjuk  megengedhető
nek, hogy tisztán  helyi drágaság pótlásáért soron kívüli előléptetések 
történhessenek. Az előléptetés ne legyen kárpótlás Nézete szerint a 
helyi pótlékok behozatala nem kíván törvényrevisiót, sőt a törvény mai 
szövegébe sem ütközik. Minden drága városban legyen helyi pótlék 
A kath. intézetek tanárainak statusáról beszélve, reflectál egy feltűnő 
esetre, mely kirívóan bizonyítja, mily félszegségek származhatnak az 
államosítások alkalmával. Ajánlja, hogy a kath. tanárok statusa a 
mienkkel egészben egyesíttessék. A községi intézetek tanárainak egy 
coordinált csoportba való sorolásától nem vár semmit. A költségvetésben 
a tételek döntenek. A budgetbe fölvett összegből ez esetben ránk megfele- 
lőleg kevesebb jutna s megtörténhetnék, hogy a coordinált csoportban 
az előlépés a főcsoporténál kedvezőbb. Ragaszkodjunk a törvényhez. 
Ha az újonnan kinevezett a sor végére kerül, kárpótoltassék személyes 
pótlékkal régi szolgálata és máshol szerzett jogai arányában. Jellemzi 
az államosításoknál követett eljárást. Az állam az átvett tanároknak a 
szerződések értelmében megadja a magasabb fizetést, de ez a régebbi 
állami tanárok rovására megy. Feltűnőnek tartja, hogy a rangsorozás 
szellemének félremagyarázása semmi más ministeriumnál nem tapasz
talható, míg a mienknél nemcsak a tanároknál, hanem a főigazgatók
nál s egyéb személyzetnél is fonákságok tapasztalhatók.

Dr. Jánosy  Béla a kárpótlásra nézve megváltja, hogy a bizottság 
nehezen határozta el magát jelenlegi álláspontjának elfoglalására; de a 
törvény keretén belül egyebet nem tehetett. Nem hiszi, hogy a szemé
lyes pótlékok rendszere a törvény megváltoztatása nélkül realizálható 
lenne.* Ha lehetséges, akkor eddigi álláspontját szívesen föladja. A kath. 
statusnak a mienkkel való egyesítését a kezdet elején helyeselte volna; 
de most annak keresztülvitele csak még jobban elmérgesítené a dolgo
kat. A községi iskolák államosításáról mondottakat alaposan megfontol
ták, álláspontjukat a Rajnerénál liberalisabbnak tartják s úgy vannak 
meggyőződve, hogy az ajánlott mód a törvény teljes végrehajtása után 
biztosan orvosolja a bajt s addig is a legfeltűnőbb sérelmek számát 
csökkentené.

Dr. Négyesy László a tárgyalást irányítani kívánja. Első sorban 
megnyugtatja a bizottságot az iránt, hogy az igazgatóság és a választ-

* Hisz a törvény egyenesen utal a személyi pótlékokra Szerk.



many parallel actiója iránti scrupulusai fölöslegesek voltak A kétféle 
actio egymást nem zavarja, sőt egymást támogatja Az igazgatóság 
újabb felterjesztése még nem adatott be. Ebben az előléptetésnél köve
tett két szempont: 1. az anciennitás, 2. soronkívüli előléptetéssel való 
jutalmazás között, a helyes arány megállapítását kérik. Ha a minister 
a soronkívüli előléptetést kárpótlásul használja, úgy ellenkezésbe ju t a 
törvénynyel és a rangsorozás elveivel. Az elaboratum erre nézve becses 
adatokat gyűjt össze. Ha tudott volna valamit a bizottság aggodalmai
ról, szívesen adott volna megnyugtató felvilágosításokat. Az elaboratumot 
mind világossága, mind ethikai tartalmánál fogva, kitűnő munkának 
tartja. Némely tekintetben azonban pótlásokra szorul. A felsoroltakon 
kívül még vannak sérelmek. így különösen a gyakorló gymnasiummal 
szemben követett eljárást tartja sérelmesnek, nem pro domo beszélve, 
de az általánosság szempontjából. Ha eddig a gyakorló gymnasiumi 
tanári állások a VIII. és VII. fizetési osztályba tartoztak, úgy ez a közre 
nézve kívánatos előléptetési lehetőség volt, a mi csorbul és megszűnik, 
ha — mint az jelenleg már négy esetben megvan — a fizetés ezen 
intézetnél nem 1800 írttal, hanem 1600-zal kezdődhet, s ha a vidéki 
igazgatóknak a fővárosiakkal való egyenlősítése ezen intézet tanárainak 
rovására történik

Dr. Jánosy  Béla szívesen hozzájárulna az előtte szóló fejtegetéseihez, 
de jogosságukról nincsen teljesen meggyőződve. Az általános szempont 
nem támadható meg. Eseteket sorol fel, melyek a rangsorokba osztá
lyozásnál követett eljárást jellemzik s végül rámutat arra, hogy átmeneti 
intézkedések sérelmek nélkül nem történhetnek.

Hornischek Henrik magyarázatot kér Rajnertől arra nézve, 
hogyan képzeli ő azt, hogy jelenleg 1600 frt fizetést húzó tanárok az 
államosításnál a legalsó fizetési fokba kerüljenek ? *

Dr. Brózik  Károly a javaslat védelmére kél. Helyi pótlékkal kár
pótolni aligha fognak egyhamar. Ha mi megkapnék, más tisztviselők 
is megkívánnák. Szükségesnek tartja, hogy a budapestieknek a soron
kívüli előléphetés reménye** megmaradjon. A főbajt az egyes fizetési 
csoportokban rendszeresített alosztályokban látja, mire nézve más 
ministeriumoknál példa nincs, s a mi szerinte a törvény szellemével 
ellenkezik. A külön csoportokba foglalás csupán arra való, hogy a 
fiatalabbak az öregebbeket rangban megelőzhessék Minthogy azonban 
ezen segíteni nem lehet, belenyugszik. A községektől átvett tanároknak 
a rangsorok végére szorítását nem tudja megvédeni, azért kívánja a 
coordinált csoportot.

Dr. Wagner Alajos csatlakozik dr. Négyesy László fejtegetéseihez. 
Szerinte az átvett tanároknak a rangsorba illesztése nem sérelem. 
A coordinált csoport felállítása nem vezetne czélhoz. Ezután a gyakorló 
gymnasiumnál előfordult specialis eseteket magyarázza.

Dr. Jánosy  Béla ezzel szemben megjegyzi, hogy a községektől 
átvett tanárok besorozása tényleg sérelmekkel jár. A besorozás mindig 
az előléptetendők létszámának terhére megy.

Dr. Bozóky  Endre azt veszi észre, hogy a tanácskozás kizárólag 
a magasabb fizetési fokokban levők érdekei körül forog s nincs tekin
tettel a legalsóbb fizetési fokokban levők érdekeire. Ha amazokat a 
rangsor kényszerzubbonya a kényelmes ülésben akadályozza, úgy 
emezeket az előrehaladásban teljesen megakasztja. Az elaboratumot 
kitűnőnek tartja, s nem átallaná, ha az a nagyközönség tudomására 
kerülne. (Ellentmondások.) Fölkéri a bizottságot s az ülést, hogy gondol-

* Ez a szerkesztő szavainak félreértése.
** Reménye igen, de ne joga.

Szerk.
Szerk.
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janak ki okos és senki érdekét nem sértő módot arra, miként lehetne 
a fővárosban a legalsóbb fizetési fokokban szolgálók nyomorúságos 
helyzetén segíteni.* Ezen állapotok különösen a fiatalabb nemzedéket 
sújiják, s fölérnek a decretált eoelibatussal. A fővárosi viszonyokhoz 
mértén méltatlanságnak tartja az I. kér. áll. főgymnasium helyzetét, 
mert tanárainak fizetését illetőleg ezen intézet akármely apró városkába 
is áthelyezhető lenne.

Dr. Cherven Flóris eddig nem foglalkozott a kérdéssel, de azt 
látja, hogy azt mindenkit kielégítő módon rendezni egyáltalában lehe
tetlen. A felsorolt eseteket mindenesetre a minister tudomására kell 
hozni, s általában czélszerűnek tartaná, ha arra kérnők a ministert, 
ms zerint minket a rangsorozás elviselhetetlen nyűgéből szabadítson ki.

Dr. Varga, Ottó szándékosan marad utolsó felszólalónak, hogy 
befejezésül megtehesse a bizottság megállapított javaslatát. Örömmel 
constatálja a gyűlés nézete és a bizottság elaboratumának összevágását 
és indítványozza, hogy a fölmerült javítások, kiegészítések után, így 
közmegállapodásra jutott elaboratum nyomattassék ki, küldessék szét a 
köröknek, tanárkaroknak és az egyeseknek, kik sérelmeikkel a bizott
ságot fölkeresték. Ez legyen egyúttal a válasz is nekik a bizottság 
részéről.

A gyűlés ez indítványt a nagy nyilvánosságnak kizárásával 
elfogadta.

Varga Ottó: Kérdés, mi történjék ez elaboratuinmal. Két út lehet
séges. Egyik, hogy a gyűlés magát a budapesti tanárok gyűlésének 
tartja és önállóan viszi tovább az egészet. Teheti: mert előzők bizonyít
ják súlyát és önállóan el is járt, a mikor múltkori üléséből tiltakozott 
és e bizottságot is kiküldte. A másik út, hogy a Tanáregyesület hiva
talos útjára lép és az egyesület Igazgatóságát kéri föl, hogy e memo
randumot terjeszsze föl a ministeriumhoz. A bizottság ez utóbbi utat 
javasolja.

Ennek alapján elhatároztatott, hogy az elaboratum a Közlönyben 
ki fog nyomatni, a mi elég mód arra nézve, hogy a kérdés iránt érdek
lődők arról tudomást szerezzenek. Az elaboratum az igazgatóságnak 
beterjesztetik, hogy azt legközelebbi ülésén tárgyalhassa. S kéri az 
igazgatóságot, hogy ez ülésre, a szükséges felvilágosítások megadhatása 
czéljából, az eljárt bizottság egy tagját is hívja meg.

Dr. P ruzsinszky  János az elaboratumot talpraesett munkának, 
a megdönthetetlen tények szép gyűjteményének tekinti. Épen ezért nem 
egyezhetne bele abba, ha azt bármely forum esetleg felülvizsgálná. 
A mellett nyilatkozik, hogy ezt, mint a fővárosi tanárok munkáját ezen 
gyűlés maga nyújtsa be a ministeriumhoz.

Tiber Ágost elnök megadja előtte szólónak a kellő felvilágosítá
sokat. Az illetékesség kérdése nem forog szóban, csak az a kérdés, 
czélszerű lenne-e javaslata szerint eljárni. Várjuk meg az egész tanár
ság egyhangú csatlakozását, ez actiónknak mindenesetre nagyobb súlyt 
fog biztosítani. Ezután felolvassa pontonként az elaboratum főbb elveit, 
melyek — egynek kivételével — egyhangúlag elfogadtattak.**

Végül az ülés elfogadván dr. Varga Ottó azon javaslatát, hogy 
az actio megakadása esetén a jelen ülés elnöke újból egybehívja a 
budapesti tanárokat, az elaboratum sorsa fölött való tanácskozásra, 
még dr. Bozóky  Endre indítványára a bizottságnak, különösen pedig 
dr. Jánosy  Bélának kiváló fáradozásaiért köszönetét szavaz.

Dr. Bozóky Endre, jegyző.

* Azon is legjobban segít a helyi pótlék. Szerk.
** A dolgozatot elfogadott alakjában közölni fogjuk. Szerk.
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A p o z so n y i kör.

A pozsonyi kör e hó 23-dikán Pirchala Imre tank. főigazgató 
elnöklete alatt tartotta m egjanuárius havi rendes gyűlését. Jelen voltak: 
Albert József, Antolik  Károly, Belányi Tivadar, Bittera  Károly, Dach 
János, Dömötör Iván, F iaszik  Ágost, Gaal Mózes, Gallovich Jenő, 
Göllner Károly, Hahn József, Hegedűs István, Hirschmann  Nándor, 
K a ku ja y  Imre, Kolbay Arnold, dr. L éva y  Ede, Lichtenegger Győző, 
Polikeit Károly, dr. Schönvitzky  Bertalan, dr. Solym ossy  Sándor, 
Szobitsek  József, dr. Tolnai Vilmos, dr. Wagner Lajos, Zala Miksa.

A napirend megkezdése előtt elnök jelentette, hogy Jónás János, 
a kör alelnöke gyöngélkedés miatt nem jöhetett el a mai gyűlésre. 
Ezután a napirend értelmében Dach János, áll. fels leányiskolái tanár 
felolvasást tarto tt a következő tételről: „R észletek Keleti utazásomból, 
tekintettel a m űvelődési állapotokra;'.

Felolvasó közel egy esztendőt töltött a Keleten, s ez idő alatt 
bejárta Görögországot, Egyptomot a második Kataraktáig, Palaestinát 
és Syriát és mindenütt alaposan és kimerítően tanulmányozta főkép a 
néprajzi, művelődési állapotokat és az iskolaügyet. Összeköttetései révén 
e távoli országokban mindenütt nagyon szives fogadtatásra talált s oly 
dolgokba is nyert [ennek folytán bepillantást, a minőkhöz kevés keleti 
utazó juthat. Felolvasó ezúttal gölögországi útját vázolta nagyon érde
kesen. Finom vonásokkal domborította ki főképen Korfu  szigetének és 
városának, továbbá Athen-nek természeti, társadalmi, művelődési viszo
nyait; részletesen és felette tanulságosan ecsetelte az iskolaügyi viszo
nyokat, kiterjeszkedve a tanárok helyzetére is, a mely a mi szerény 
viszonyainkhoz képest is meglehetősen szegényes. Legérdekesebbek vol
tak felolvasásának azon részletei, a melyekben ismertette a görög 
társadalom vetélkedő buzgóságát az anyagi és szellemi cultura legfon
tosabb intézményeinek létesítése terén. Iskoláit, tudományos egyesületeit 
és intézményeit, a humanismus szolgálatában álló nagyszabású és költ
séges alkotásokat Görögország mind egyes polgárok áldozatkészségének 
köszöni. Bírjuk a felolvasó Ígéretét, hogy nagybecsű tapasztalatait, a 
melyeket útjának további folyamában szerzett, szintén ismertetni fogja 
körünkben s így még néhány nagyon élvezetes estnek nézünk eléje, a 
melyek annál maradandóbb hatással vannak a hallgatóra, mert a fel
olvasó pazar bőkezűséggel szerelte fel magát a bejárt vidékeket fel
tüntető szebbnél-szebb fényképekkel. A tagok lelkes éljene és az elnök 
meleg elismerése volt az érdekes és tanulságos felolvasásnak a jutalma.

Ezután a titkár tett jelentést a deczember hó végén tartott 
választmányi gyűlés lefolyásáról, nevezetesen a kör részéről a választ
mányi gyűlés elé terjesztett indítványnak sorsáról és a tanterv revisiója 
ügyében a választmányi gyűlésen megindított vitáról. Pirchala Imre 
elnök az utóbbira reflectálva nagyon ajánlta a kör tagjainak, hogy a 
napirenden levő ezen nagyfontosságú kérdésekkel, mindegyik a maga 
szakmája keretén belül, alaposan foglalkozzék, hogy majdan, ha a kér
dés a körben megvitatásra kerül, mindegyik tag a maga tapasztalatai
nak köréből vett, kézzelfogható adatokkal járuljon hozzá e fontos 
ügynek helyes megoldásához.

Dr. Wagner Lajos ezután felemlítve azt a körülményt, hogy 
S za la vszky  Gyula, Pozsony város és vármegye főispánja megszemlélte 
a helybeli kir. katli. főgymnasium épületét, fel akarja hívni a tanügyi 
körök ügyeimét a nevezett intézet épületére. Ez az épület sem paeda- 
gogiai tekintetben nem felel meg a legminimálisabb mértékben sem 
annak, a mit modern iskolának nevezünk, hygienikus tekintetben pedig 
i t t  a legelemibb követelések is szégyenkezve vonulnak vissza. Pozsony
nak minden középfokú iskolája — úgymond — már díszes palotával
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dicsekedhetik, csak ezen régi híres intézetnek kell valósággal nyomo
rognia a maga ódon, rideg, minden tekintetben czélszerűtlen épületében. 
A főispán érdeklődését a kir. kath. főgymnasium iránt bíztató jelnek 
tekinti s nagyon óhajtja, hogy végre valahára a kormány komolyan 
kezdjen ezzel a kérdéssel foglalkozni.

Antolik  Károly a játszótér ügyét hozta szóba. A jelenlegi játszó
tér több tekintetben kifogás alá esik s épen azért indítványozza, hogy 
a kör nézzen más hely után, a hol a játszóteret berendezni lehetne, 
annyival inkább, mert 1—2 év múlva a mostani területet át fog kelleni 
adni tulajdonosának. A kör Antolik  Károlyt és dr Wagner Lajost meg
bízta, hogy a város határában szemeljenek ki oly helyeket, a melyek a 
játszótér berendezésére alkalmasak volnának

Végül a kör kiutalványozta pénztárából a Budapesten já rt választ
mányi tagoknak az útiköltségeit s megbízta a tikárt, hogy hivatalos 
használatra készíttessen a kör számára pecsétet.

Dr. Schönvitzky Bertalan, a kör titkára.

AZ ÁLLAMI KÖZÉPISKOLAI TANÁROK SÉRELMEI.
A z  1896. évi deczember 9-iki budapesti értekezlet felhívása folytán 

összeállította a kaposvári állam i főgymnasium tanártestülete.

A kaposvári állami főgymnasium tanártestülete a magyar közép
iskola válságos helyzetén elszomorodva, némi megnyugvással vette tudo
másul azon előzményeiben megokolt, lefolyásában méltóságos mozgalmat, 
melyet a budapesti tanárok a magyar tanári állás tekintélyét és a 
magyar középiskola fejlődését aggasztóan fenyegető veszedelem elhárí
tására jónak láttak megindítani és egy szívvel-lélekkel hozzájárul az 
értekezlet megállapodásaihoz. Még fokozta részben ezt a megnyugtató 
érzést az a biztató válasz, melyet a magyar közoktatás ideális gondol- 
kozású és a tanárság iránt jóakarattal eltelt vezetője az értekezlet nála 
tisztelgő kiküldötteinek adott, s melyben kilátásba helyezte a jogosaknak 
talált sérelmek orvoslását.

Tudva azonban azt, hogy a legnemesebb eszmék megvalósítását 
is sokszor az egyetértés hiánya szokta meghiúsítani: indíttatva érzi 
magát a kaposvári állami főgymnasium tanártestülete, a budapesti érte
kezlet határozatának megfelelően, sérelmeit pontokba foglalva mind a 
központi bizottságnak, mind a többi tanártestületeknek tisztelettel tudtára 
adni, hogy ily módon az egyetértés és egy akarat létrejöhessen.

Az egész ország állami tanárságának sérelmei a következő öt 
pontba foglalhatók össze:

1. Első és legélénkebben érzett sérelem az 1893. fizetésrendező 
törvény késedelmes végrehajtása. Hiába várja a tanárság évről-évre 
az országgyűlés színe előtt tett amaz ígéretnek beváltását, hogy a tanárok 
fele a VIII., fele a IX. fizetési osztályba soroztassék. Innen-onnan négy 
éve lesz, hogy a törvény életbe lépett s jóllehet az Ígéret megismételte
tett — mégsem tapasztalható egy lépésnyi haladás sem ama várva-várt 
beosztás felé. S ez annyival érzékenyebben sújthatta az állami intézetek 
tanárait, mivel irigység nélkül, de mégis bizonyos keserűséggel eltelve 
kelle tapasztalniok, hogy az államsegélyes intézetek tanárainak nemcsak 
fele, hanem két harmada élvezi már az újabban kötött szerződések 
értelmében a VIII. fizetési osztálynak megfelelő javadalmazást. Nagyon 
is dicséretes az államnak e méltányos eljárása a felekezeti intézetek
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tanáraival szemben, de annál inkább elvárható volna, hogy saját alkal
mazottairól is méltányosan gondoskodjék.

2. A tanárság második nagy sérelme a rangsor összeállításánál 
követett eljárásban áll, mely főleg a vidéki és azon tanárok érdekeit 
sérti, a kik kezdettől fogva az állam szolgálatában állanak. Maholnap 
már nem a becsülettel töltött szolgálat értékétől, hanem a szerencsétől 
és véletlentől fog függeni a tanárok előmenetele. S ezt különösen kétféle, 
a törvény szellemével és betűjével egyaránt ellentétben álló eljárás 
okozza. Az egyik a fővárosi és fiumei tanári szolgálatnak magasabbra 
becslése, a minek a törvényben alapja nincs. Hogy az első beosztás 
alkalmával valamennyi fővárosi tanár a VIII. fizetési osztály 2 fokozatába 
jutott, ez ellen kifogás nem tehető, mert ez legalább a törvény betűjével 
igazolható, de hogy azóta is nyílt pályázatok hirdetik a Budapestre 
kerülő régibb tanároknak a VIII fizetési osztályba sorozását, és hogy 
egy-két évi fővárosi szolgálat is mindenkit a VIII. .fizetési osztályba 
beválónak minősít, az a törvénynyel teljesen ellenkezik, mert ez csak 
szolgálati idő, vagy különös érdemek alapján — szerezte légyen azokat 
az illető akár a fővárosban, akár a vidéken — engedi meg a magasabb 
osztályba való előléptetést. Tekintetbe véve, hogy a fővárosi intézetek 
létszáma aránytalanul emelkedőben van, ez az eljárás oda vezetne, hogy 
vidéki tanárnak utóbb még csak reménye sem lehetne arra, hogy becsü
letes munkájának jutalmául előre mehessen, a mely körülmény pedig 
nagyon alkalmas arra, hogy a vidéki tanárság ambitióját és munka
kedvét lohaszsza — hogy ne mondjuk — elölje. íme már most is — 
rövid három év alatt — 26 tanár jutott ily módon a magasabb fizetési 
osztályba, ú. m. a 63., 65., 66 , 67., 68., 122., 136., 114., 145., 146., 148.,
162., 153., 154., 155., 156 , 157., 158., 159., 160., 161., 162., 163. számúak 
Budapesten s a 129., 130. és 131. számúak Fiúméban. Ezek 26 helylyel 
dobták hátra az összes vidéki tanárokat, úgy, hogy drágasági pótlékukat 
nem az államkassza, hanem a megkárosodott vidéki collegák fizetik meg. 
Tagadhatatlan, hogy a fővárosi tanárok mind érdemes tagjai, némelyik 
valóságos dísze a magyar tanárságnak s a magas fizetést megérdemli, 
de nem a magasabbat s nem a mások rovására.

Egy másik még súlyosabban érezhető, fővárosit és vidékit egy
aránt sújtó eljárás a rangsor egybeállításánál a más statusban levő vagy 
más statusból került tanárok önkényes besorozása a tisztán állami 
tanárok közé, holott a törvény pontosan megszabja még az egy napon 
kinevezettekre is a beosztási alapot s világosan középiskolai tanárokról, 
tehát tényleg állami középiskolákban tanítással foglalkozó egyénekről 
beszél. Mit tapasztalunk mégis? Egyetemi és műegyetemi rendkívüli 
tanárok, museumba, Eötvös-collegiumba, üvegtechnikai intézetbe, minis- 
teriumba beosztott tisztviselők szoríttattak he a szerény középiskolai 
tanárok ranglistájába, hogy azoknak előlépését még ők is akadályozzák. 
Továbbá, ha csak felületesen futunk is végig a listán, egész sereg oly 
collegára bukkanunk, kik csak rövid ideje vannak állami szolgálatban 
és mégis messze előttünk állanak. Az egyik királyi katholikus, a másik 
községi, a harmadik államosított iskolából való s valamennyi a törvény 
ellenére — a mely világosan megmondja, hogy a rangsorba helyezés 
alapja csakis az állami kinevezés — hátraveti mindazokat, kik előttük 
évek hosszú soráig az államot szolgálták. Ilyen alapon sérelmes az állami 
tanárokra nézve a Vili. fizetési osztályban levő tanárok közül a 27., 28., 
32 , 37., 38., 44., 62., 64., 65., 69., 133., 161., 165 számúaknak, a IX. fizetési 
osztályban levők közül pedig a 24., 30., 31 , 32., 45., 49., 53., 54., 79., 95.,
96., 109., 126., 127., 128., 152., 156., 157., 170., 171., 175 , 197. és 225 szá
múaknak összesen 38-nak besorozása. Ha már eddig is 38-at tesz ki a 
létszám, mi fog még történni akkor, ha majd — miként tervbe van 
véve — az egyetemi tanszékek mellé nagyobb számmal fognak adjunctusi
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állásokat szervezni, ha majd a budapesti У. kerületi kir. kath. gymna- 
siumot. a budapesti községi reáliskolákat is államosítani fogják s a 
tanárhiány következtében mind több tanár fog a községi intézetektől 
állami alkalmazásba jutni? Ha mindez bekövetkezik, akkor nem előlépés, 
hanem hátravetés lesz az állami tanárok várható osztályrésze. — íme 
ide vezethet idővel az a szigorú szabályokhoz nem kötött eljárás, mely 
a rangsor összeállításában eddig érvényben volt.

3. A harmadik nagy sérelem azokat a tanárokat illeti, a kik 
felekezeti intézettől kerültek állami szolgálatba. Ezek nemcsak, hogy 
abban a kedvezményben nem részesülnek, a mit a községi intézetből 
került tanárok az államiak rovására élveznek, hogy t. i. előbbi szolgá
latuk alapján kapjanak helyet a rangsorban, hanem még ötödéves pót
lékaiktól is megfosztatnak s szolgálták légyen bár egy évtizedig vagy 
tovább is a középiskolai tanügyet, kezdő tanári fizetésre lesznek kár
hoztatva. Megeshetik — a 192. sz. tanárral meg is történt — hogy míg 
azon felekezeti intézet tanárai, kiknek köréből ő az államhoz átlépett 
az időközben nyert államsegély folytán 1100, 1600 frtos alapfizetést és 
3—4 quinquenniumot húznak, addig ő, mivel az államhoz átlépett, 1200 frtos 
fizetésen tengődik, mert még ötödéves pótlékaitól is megfosztatott, holott 
a fizetési törvény világosan kiemeli, hogy a középiskolai tanárok ötöd
éves pótlékai mindig sértetlenül meghagyandók.

4. A negyedik sérelem nem törvénybe ütköző ugyan, de tekintve 
szomszéd országok, Ausztria, sőt Horvátország példáját, tekintve a fővá
rosi tanítók javadalmazását, csaknem lealázásnak mondható. Ez a 
100 forintos quinquennium, miről annyiszor és annyian szólották már, 
hogy puszta felemlítése is elégségesnek látszik.

5. És végre ötödször az igazgatók  sérelme is nagy mértékben 
alkalmas arra, hogy e fontos és a középiskolák belső életére nézve 
megbecsülhetetlen értékű állást tekintélyétől megfoszsza. Ki fog ugyanis 
vállalkozni ezentúl erre a nagy felelősséggel és ezer gonddal járó hivatás
körre, mikor az igazgatók — a mellett, hogy a fennebb elsorolt összes 
sérelmeket a tanárokkal együtt szenvedik — még különös anyagi díja
zásra is alig számíthatnak a tanárokénál terhesebb szolgálatukért? Őket 
is bántja a törvény késedelmes végrehajtása, mert legtöbben még mind
eddig a legalsóbb fokozatban vannak; őket is nyomja a fővárosi és 
fiumei szolgálat magasabbra becslése, mihez még a gyakorló gymnasiumi 
tanárokkal egy statusba szorításuk járul. így történhetett ugyanis, hogy 
pl. a Vili. fizetési osztály több igazgatója (13—18.) egyetlen helylyel 
sem léphetett elő a nagyszámú személyi változások mellett sem, mert a 
VII. osztály 18. és 19. sz igazgatója s a VIII. oszt. 9. és 12. sz. tanárai 
eléjök vágtak Ezekhez a tanárokkal közös sérelmekhez járul az igazgatói 
pótlék eltörlése, a mi teljesen indokolatlan, mert hisz a magasabb fize
tési osztályba sorozás nem az igazgatói működésnek, hanem csakis a 
kiváló tanári szolgálatnak jutalmazásául, a VII. fizetési osztályba sorozás 
pedig vagy hosszú szolgálatnak vagy a kiváló igazgatói működésnek 
elismerésére szolgál, maga az igazgatói szolgálat teljesen díjazatlanul 
marad.

íme ezekben állanak őszintén és részrehajlatlanul feltárva a magyar 
tanárság sérelmei. Ezeknek orvoslása az, mit a tanárság a sorsa iránt 
immár melegen érdeklődő magas tanhatóságtól vár és remél.

Legyen szabad itt még legrövidebbre szabva az orvoslás módját 
is megjelölni.

í. Az első sérelem orvoslása csakis a törvénynek gyors végre
hajtása  lehet, még pedig nemcsak az által, hogy a tanárok, illetve 
igazgatók a két fizetési osztályba egyenlő arányban beosztassanak, hanem 
kívánatos, hogy a fokozatokba is a törvény értelmében helyeztessenek el.

2. A második sérelem megszüntetése kívánatossá teszi, hogy egy-



részt a fővárosi és fiumei tanárok a nyugdíjba beszámítandó drágasági 
pótlékban  részesíttessenek, illetve, hogy a régi drágasági pótlék vissza
állíttassák. Másrészt pedig okvetlenül szükséges a tisztán állami szol
gálatú tanárok rangsorát a többiektől teljesen függetlenül összeállítani 
azon elv szemmeltartásával, hogy legalább is fele a VIII. fizetési osz
tályba kerüljön. A más statusba ú. m. Eötvös-collegiumba, egyetemre, 
műegyetemre, museumba beosztott tanári képesítésű tisztviselők, valamint 
a más statusból ú. m. királyi, községi és felekezeti intézetből átvett 
tanárok pedig külön listába foglalandók, s ezeknek fizetése a beszámítás 
alá eső szolgálati évek alapján az állami rangsor tekintetbe vételével 
volna megállapítandó. Ha pl. valamely tanár királyi intézettől lépne át, 
ott azonban 10 beszámítható éve van, ez esetben fizetése egyenlővé 
tétetnék azon állami tanárokéval, kik_ Í0 évvel előbb neveztettek ki, a 
rangsorba azonban nem kerülne bele. így lehetne minden tanár érdekét 
megóva, a rangsorozást általános megelégedésre eszközölni.

3. A harmadik sérelem az áltál volna megszüntethető, ha a fele
kezeti intézetből került tanároknak is megadatnék a szolgálatuk kezde
tétől számított ötödéves pótlék, egyéb szolgálati viszonyaikra nézve pedig 
az átvett intézetek tanáraival kerülnének egyenlő elbírálás alá

4. A negyedik sérelem orvoslásának egyedüli módja a quinquen- 
nium oknak 200 írtra  való felemelése.

5. Végül az igazgatók sérelmén csakis a nyugdíjba is beszámítandó 
igazgatói pótlék  segíthet.

A kaposvári állami főgymnasium tanártestülete ezeket az eszkö
zöket véli legalkalmasabbaknak arra, hogy a fennálló és immár felső 
körökben is elismert sérelmek kellő orvoslást nyerhessenek. Csakis így 
remélhető, hogy a középiskola munkásai a társadalomban őket megillető 
helyet elfoglalhassák s nemes idealismussal, kiapadhatatlan munka
kedvvel, békésen munkálkodjanak a nemzeti cultura érdekében.

Adja a magyarok Istene, hogy a szépen induló és nemes czélra 
törő mozgalom, mielőbb sikert arathasson!

Kaposvár, 1896. deczember 27-én.
A  kaposvári állami főgymnasium tanártestülete.

VEGYESEK.
Rendes tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 

Kniesner Ágost egri állami főreáliskolai, L ukács  Lajos László budapesti 
VII. kér. állami főgymnasiumi és Czóbel Gyula pozsonyi állami főreál
iskolai helyettes tanárokat ugyanezen tanintézetekhez rendes tanárokká 
nevezte ki. (72.623/96. sz.)

Iskolaorvosi kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir minister 
dr Török István orvost a szatmári kir. kath. főgymnasiumhoz iskola
orvossá és egészségtantanárrá, egyelőre tiszteletbeli minőségben,kinevezte

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szentim rei 
István, erzsébetvárosi áll. gymnasiumi rendes tanárt, jelenlegi minősé
gében saját kérelmére a nagyszebeni állami főgymnasiumhoz áthelyezte

Visszahelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. к minister Dergáts 
Sándor aradi állami főreáliskolai rendes tanárt saját kérelmére, jelenlegi 
minőségében, a nagybányai állami főgymnasiumhoz helyezte vissza.*

* Elkésett közlés.
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NÉVSORA
azon tagoknak, kik az 1897. január 6-tól január 21-ig tagdíjat fizettek:

1884/85-re: Berecz Ede.
1885/86-ra: Berecz Ede, Sirokai Albert (II. felét), Újlakán Sándor 

(még 3 irtot), Zanbauer Ágost (II. felét).
1886/87-re: Berecz Ede, Berecz Gyula, Bogsch Albert, Klincsek 

József, Sirokai Albert (1.60), Újlakán Sándor (I. felét), Zanbauer Ágost.
1887/88-ra: Berecz Ede, Berecz Gyula, Bogsch Albert (I. felét), 

Klincsek József, Zanbauer Ágost.
1888/89-re: Berecz Ede, Berecz Gyula, Klincsek József, Péter János, 

Zanbauer Ágost.
1889/90-re: Berecz Ede, Berecz Gyula, Klincsek József (3 irtot), 

Tiszó Lajos, Zanbauer Ágost
1890/9 l-re: Berecz Ede (1.55), Berecz Gyula, Tiszó Lajos, Zanbauer 

Ágost (1 irtot).
1891/92-re : Asztalos József, Berecz Gyula, dr. Mahler Miksa (még 

50 krajczárt), Oherolly János, Pályi Sándor (2 forintot), Péterfy Sándor, 
Tiszó Lajos.

1892/93-ra: Asztalos József, Berecz Gyula, dr. Mahler Miksa, 
Oherolly János, dr. Szterényi Hugó (9 frtot), Tiszó Lajos.

1893/94-re: Asztalos József, Berecz Gyula, Bittner József, dr. Mahler 
Miksa (1 frtot), Oherolly János, Páll Bogdán (I. felét) Tímár Pál (5 frtot), 
Tiszó Lajos.

1894 95-re: Asztalos József, Berecz Gyula, Bittner József (I. felét), 
Csemez József, Hajkő László (II felét1, Oherolly János, Koseth Arnold, 
dr. Szterényi Tivadar (még 2 frtot), Tiszó Lajos.

1895/36-ra: Asztalos József, Berecz Gyula, Csemez József, dr. Gyomlay 
Gyula, Hegyi Antal, Kolbai Arnold, Kovács József, Mórocz Emílián, 
Nikolics Ignácz, Oherolly János, Orbók Mór, Roseth Arnold, dr. Szerelem
hegyi Tivadar, Tiszó Lajos, dr. Wagner Lajos.

1896/97-re: Adamis Károly, Albrecht János, Alpár Ignácz, Anghe- 
ben Albin, Antolik Károly,,Arany Dániel, Aranyosi Miksa, Bajay Amand, 
dr. Balassa József, Balás Árpád, dr. Bäumel Ede, Benke István, Benő 
János (1. felét), Bittera Károly, Bodrogi János, Bogyó János, Borostyány 
Béla, Csajági Béla, Csemez József, dr. Csepreghy Kálmán, Csics Gyula, 
Csizik Gyula, dr. Csorba Ferencz, Dalotti Ödön, Dassievicz Gyula, Décsei 
Janka, Draskóczy Gábor, Erdélyi Jenő, dr. Ferenczy Alajos, Ferenczi 
József, Fest Aladár, Firbás Nándor, Fiaszik Ágost, Gaal Mózes, dr. Gener- 
sich Antal, Györik Márton, Hager József, dr. Hankó Vilmos, Hegedűs 
István (Pozsony), Hettlinger József, Hirschmann Nándor, dr Hittrich 
Ödön, Hornyánszky Viktor, Hudra János, Jezsovics Károly, Jónás János, 
dr. Kárdos Czelesztin, Keczer Géza (I. felét), Iiempf József (I. felét), 
Kiss Gábor, Kiss József, Kiss Sándor, Kolbai Arnold, Koronczy Imre, 
Kovács Vidor, Körösi Sándor, Kritza János, Iíutrucz Rezső (II. felét), 
Lederer Ábraliám, dr. Lévay Ede, Lintner Lajos, dr. Losonczi Lajos, 
Lukácsi György, Markusovszky Sámuel, Márton Jenő, Mebold F. I., 
dr Mika Sándor, Miller Gyula, Molnár János (Újvidék), Molnár Károly, 
Moser József, Mórocz Emílián, Nikolics Ignácz, Novák Antal, Novák 
Sándor, dr. Otto József, dr. Pecz Vilmos, Polikeit Károly, dr. Rácz László, 
Révai Manó, Roseth Arnold, Ruprech Alajos, dr. Sándorffy Nándor, 
dr. Schönvitzky Bertalan, dr. Steinmeyer János, dr. Stirling Sándor, 
dr. Szántó Károly, dr. Tolnai Lajos, Tordai György, dr. Tóth Kálmán, 
Udvardy Ignácz, dr. Wagner Lajos. dr. Wallner Ignácz, Zala Miksa, 
Zierer Géza, Zombory Izid. János, Zsuljevits Ernő.

1897/98-ra: Ferenczi József, Hoffmann Mátyás, Kardos Károly, 
Kovalszky Lajos, Kutrucz Rezső (I. felét), Moser József (1 frtot).
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E l ő f i z e t t e k :
1895/96-ra: marosvásárhelyi ref. főgymnasium, szász-sebesi ev. 

gymnasium, zsolnai kir. kath. gymnasium.
1896/97-re: beszterozebányai áll. fels. leányiskola, békési ev. ref. 

gymnasium, bonyhádi gymnasium, budapesti II. kér. áll. főreáliskola, 
budapesti II. kér. áll. tanítónőképző, budapesti kereskedelmi akadémia, 
budapesti czisztercz. tanárképző, budapesti Ludovica akadémia, esztergomi 
szt Benedek-rendíí főgymnasium, gyulai polg. iskola, Hirling Antal, 
jászberényi közs. kath. főgymnasium, kalocsai érseki főgymnasium, 
kaposvári áll. főgymnasium, kassai praemontr. főgymnasium, Kilián 
Frigyes, kolozsvári ev. ref. collegium, kolozsvári kereskedelmi akadémia 
(II. felét), lőcsei áll. fels. leányiskola, magyar országgyűlés képviselő
háza, marosvásárhelyi ref. főgymnasium, medgyesi gymnasium, mező
túri ref. főgymnasium, nagyenyedi Bethlen-főiskola, nagykárolyi főgym
nasium, nagykanizsai kath. főgymnasium, nagykanizsai polg. fiúiskola, 
nagykanizsai felső keresked iskola, nagykikindai gymnasium, rozsnyói 
ev. főgymnasium. selmeczbányai kir. kath. nagygymnasium, Stampfel 
Károly, számos-újvári áll. főgymnasium, szász-sebesi ev. gymnasium, 
szászvárosi ref. Kun-collegium, szegedi áll. főreáliskola, szegedi polg. és 
fels. keíesk. iskola (I, félét), székely-udvarhelyi ev. ref. collegium.

1897/98-ral Beszterczei polg fiúiskola, kisújszállási gymnasium, 
kolozsvári keresk. akadémia (I., felét),-, rima-szombati prot. főgymnasium, 
soproni szt Benedek-rendíí főgymnasium, zentai községi gymnasium.

Figyelm ezte tés é s  ké re lem . Az alapszabályok 18. pontja 
szerint a tagdíj deczember 31-ig fizetendő. A 17. pont szerint pedig, 
a ki valamely körnek tagja, a tagdíjat az illető kör pénztárosánál, a ki 
pedig nem tagja valamely körnek, egyenesen az egyesület pénztárosá
nak fizeti. A tagdíjfizetés legczélszerűbben és legolcsóbban a 10-ik 
számhoz mellékelt postatakarékpénztári befizetési lappal történik, rnely- 
lyel a t. tagok a tagdíjat az ott helyben levő postahivatalnál az egye
sület javára teljesen díjtalanul fizethetik be. Az egy évi tagdíj 4 írt. 
A tisztelt előfizetők az előfizetési díjat szintén a befizetési lappal fizet
hetik. Kérem a t. tagokat és előfizetőket, hogy a tagdíjakat és az 
előfizetési díjakat minél előbb befizetni szíveskedjenek. Az előfizetési 
díj egv évre szintén 4 frt.

Budapesten, 1897. jan 21-én.
Müller József, 

egyesületi pénztáros.
(Y. kér. főreálisk.).

SZERKESZTŐI ÜZENET.

Az egyesületi élet sok közlendője okozta, hogy néhány régebben 
beküldött czikk és új könyv fölemlítése még ebből a számból is kiszorult. 
Türelmet kérünk.

Tartalom : Hamis szinek. — A középiskolai reform. Demkó Kálmántól- 
— A mathematikai kifejezések fogalmazása. M endlik Ferencztől — 
Egyesületi élet. — Az állami tanárok sérelmei. — Vegyesek — 
Névsora, azon tagoknak, kik az 1897. jan. 6-tól21-ig tagdíjat fizettek. 
Figyelmeztetés és kérelem. Müller Józseftől. — Szerkesztő i üzenet.

HORNYANBZKY VIKTOR BUDAPEST.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLE'I I

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség

VI. kér. Aradi-utcza 58. szám.
Szerkeszti

Rajiier Ferenez.
Kiadóhivatal

V. kér. állam i föreáliskola.

DR. KLAMARIK JÁNOS.

Középiskolai ügyünk vezetésében nagy fontosságú változás történt: 
dr. K lam arik  János ministeri tanácsos, a ministerium középiskolai ügy
osztályának vezetője, nyugalomba vonult s a királyi kegy ez alkalomból 
az államtitkári czímet adományozta neki.

Hosszú munkás pályának jutalma a királyi elismerés, mely a 
kiérdemelt nyugalom küszöbén éri ö't.

A s o r s  r i t k a  á l d á s a k é n t  j u t o t t  o s z t á l y r é s z é ü l ,  h o g y  k ö z e l  f é l s z á z a d o n  

á t  s z ív ó s  m u n k a e r ő v e l  s z o l g á l h a t t a  a  k ö z é p i s k o l a  ü g y é t  s  a  s z e r é n y  k i s 

v á r o s i  t a n á r s á g o n  k e z d v e ,  o l y  n a g y  h a t á s k ö r ű  á l l á s b a  k ü z d h e t t e  f ö l  

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

'Mikor őt — mint akkori beszterczebányai tankerületi főigazgatót — 
a ministeriumba behívták s az ügyosztály élére állították, a kormány 
az előtt a nagy feladat előtt álfott, hogy végre kell hajtania, illetőleg 
az életbe átvinnie az 1883. évi új középiskolai törvényt, mely e téren 
hiányai mellett is egyik legjelentősebb alkotásunk. E törvény hivatva 
volt a modern s egyöntetű fejlődés útján megizmosítani a magyar középt»£*«**í;' 
iskolát. Nemzeti egység volt a czél. Rendet kellett bevinni a rendszer
telenségbe.

Munkás kitartás, erős administráló tehetség, czéltudatos erély, 
mely magát mérsékelni is tudja, olyan vonásai az egyéni jellemnek, 
melyek nem találhatók mindig együtt. De ehhez a munkához mindez 
együttvéve sem lett volna elég. Kellett még valami, a mi dr. Klamarik 
Jánosban megvolt: a középiskola életének alapos gyakorlati ismerete 
és szeretete. Ezeket a vonásokat kellett keresni abban a férfiúban, kit 
a középiskolai ügyosztály élére állítanak. Nem a nagy conceptiok ideje 
volt az, hanem a kész conceptio megvalósításának ideje. Ne mérje össze 
senki a kétféle korszak feladatainak se nehézségeit, se fontosságát.
Nagy szerencsétlenség bármelyik korban is, ha nem találja helyén a 
maga emberét. S ha a nagy idealista és szigorú bölcselő szerint is igaz, 
hogy a ki meg tudott felelni kora feladatainak, az teljesítette kötelessé
gét mindenkorra: akkor az elfogulatlan igazság nem vonhatja meg az

Orsz. Középiskolai Таьнге^о esületi Közlöny. XXX. 27



366

érdem adóját dr. K I a, m arik  János munkásságától sem. Mert hogy benne 
a korszak feladatai megtalálták az alkalmas embert, a tények logikája 
bizonyítja.

Jól mondja egyik méltatója, hogy az 1883-iki középiskolai törvény, 
melyet oly sok helyről fogadtak aggodalommal, végre van hajtva minden 
megrázkódtatás nélkül; középiskoláink életében immár meg van a rend
nek és az egységnek az a mérve, mely a további okos fejlesztésnek 
szilárd alapjául szolgálhat; autonom iskoláink, melyekkel szemben a 
feladat legkényesebb volt, nemcsak hogy megbarátkoztak a hidegen 
fogadott törvény helyes alapjaival, hanem egymásután fogadták el az 
államsegélyt s vele a közös czélra közösen folytatott actiót; a válaszfalak 
erőszak nélkül dűlnek egymásután s a különDöző jellegű iskolák tanár
sága is mindinkább kezd testületi egységgé tömörülni.

Mind olyan jelenségek, melyek becses eredményei egy évtizedes 
korszaknak. S a ki ismeri ama munkásság természetét, melylyel ilyen 
eredményeket elérni lehet, nem kételkedhetik, hogy az érdemből jó résznek 
kell jutnia a változó ministerek állandó munkatársának is. Hogy a mun
kából is elég rész jutott neki, az köztudomás. A dr. K lam arik  János 
tragicumának — ha ugyan a királyi kegygyei aranyozott s az öntudat 
derűjével bevont nyugalom mellett a nyilvános támadások feljogosítanak 
e szóra — talán épen az az egyik oka, hogy a köztudat a ministerium 
intézkedéseiben nagyon is előtérbe helyezte mindig az ő nevét, a mi 
ellen maga sem tudott eléggé küzdeni s a közfelfogás aztán követelőbb, 
a bírálat türelmetlenebb volt vele szemben, semmint állásával és egyéni
ségével szemben igazságosan lehetett volna. Ki tudja, hányszor kellett 
kíméletlen gáncsot tűrnie olyanokért, a mikkel szemben megküzdenie 
neki s állása tekintélyének sem lehetett elég ereje? A magas állásban 
levőktől — kivált ha hosszabb időt töltenek ott — meg szoktuk köve
telni a nagy befolyást is. De követelni mindig könnyebb, mint teljesíteni 
valamit. A szenvedélytől ment bírálatnak számot kell vetnie ezzel.

A másik ok, mely közpályájának alkonyát megkeseríteni segített, 
— hogy úgy mondjam — a korszak feladatának psycliologiájából követ
kezett A középiskolai administratio új alapjait kellett megvetni s a 
tömérdek apró teendő, sokszor kicsinyes intézkedés szüksége közt gyak
rabban eshetett tévedés is, másrészt nem juthatott mindig elég tekintet 
és figyelem az iskola minden szellemi szükségletére; a külső rendre 
való törekvés talán néha igen egyoldalúan is látszott kidombo
rodni, de ez ilyen időkben annál inkább megeshetik, mert hiszen az 
adminisratio sem kap készen mindig ráterm ett erőket a külső ágazat
ban s ilyeneket nevelni úgy, hogy a külszolgálat kisebb körű végzői 
maguk se váljanak kicsinyesekké s önállótlanokká, nagyobb feladat, 
semhogy egy ember erejétől könnyen kitelhetnék, ha még hozzá nem 
is ő az egyedüli tényező az erők megválogatásában és nevelésében.

Magunkat becsüljük meg az objectivitással, ha nem tagadjuk, 
hogy bizon sokszor peccatur muros intra et extra.
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Végül a munkás emberek közös sorsa az, hogy lelkűk irtózik a 
tétlenségtől s nem engednek a csábnak, mikor a népszerűség fénye 
ragyogná be a visszavonulás útját. Utóbbit választhatják a gyakor
latiasan okosabb, de nem a lelkesebb férfiak. A ki egész életet töltött 
becsületes törekvésben és munkában, nem a külső világtól várja jutal
mát, hanem saját leikétől kéri az ítéletet. Az ilyen férfiak nem az 
alkalmas perczet keresik, hanem addig várnak, míg a maguk lelke 
nem érezi meg, hogy új feladatok új embereket követelnek, kiknek 
munkaereje nem fogyott meg a közért folytatott hosszú küzdelmekben.

Dr. K lam arik  János hosszú közpályáján tapasztalhatta az élet 
sokféle változatait s ha a kezdet és vég középiskolai állapotait összeméri, 
nagy vigasztalást meríthet a hosszú fáradalmakért és nagy megnyug
vást, hogy az eredményekben nemcsak munkás része, tisztes érdeme 
is van.

Ez érdemeknek hízelgés nélküP való elismerése s értök a tisztelet 
adójának lerovása kötelessége a magyar tanárság Közlönyének, mely 
készséggel teljesíti ezt.

De kötelessége egyesületünknek is, melynek ő mindig barátja, 
igaz jóakarója volt. S hiszszük, hogy megtartja ez érzelmeit továbbra is, 
mikor ezután egészen szabadon a maga lelkének szükségletei szerint 
élheti a hosszú ősznek szelíd fényű napjait.

A Közlöny nem is búcsúzik tőle, csak jó kívánságait tolmácsolja 
éltének új szakához.

(Budapest.) R ajner Ferencz.

A KÖZÉPISKOLAI REFORM.
—&A középiskolai tanítás kellő sikerét akadályozó kü lső  okokról. •—

(Folytatás és vége.)
Mielőtt a tantervnek revisiójára áttérnénk, vessünk egy pillantást 

a tanítás sikerességét gátoló külső körülményekre: mert a legjobb tan
terv is rossz lesz, ha azt nem lehet végrehajtani.

A ki tanulmányozta a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister- 
nek a közoktatás 1895-iki állapotáról szóló (XXV.) jelentését, az a 
középiskolákra vonatkozó részről csak a legmelegebb elismeréssel szólhat. 
A mit mi itten eddig a tanítás eredményességét gátoló külső körülmé
nyekről mondottunk vagy egyáltalában mondhatunk: az ottan a számok 
kérlelhetetlen logikájával bizonyítva mind fel van sorolva, mutatván 
azt, hogy a ministerium igen körültekintő alapossággal akar a közép
iskolai reformhoz látni.

Az ott közölt számadatokból megtudjuk, hogy: Hazánkban 1895-ben 
volt 186 középiskola (gymn. 151, reáliskola 33) teljes 126, négyosztályú 58, 
összesen 1389 osztálylyal — ezek közt párhuzam os osztály 126; a közép
iskolai tanulók száma volt 52.979 (gymn. 43.377, reál 9602), tanárok 
száma 2167 (rendes 1837, helyettes ЗИ0). Ezek szerint jutott egy osztályra 
átlagosan véve 38 tanuló. Ha tovább nézzük az átlagot:

27*
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I. a gym nasium ban:
a 190 I. osztály mindenikébe jutott átlag 48
a 170 II. Я >5 Я  Я 47
a 162 III. Я Я Я  Я 38
a 156 IV. Я Я  Я 35
a 122 V. Я Я Я  Я 32
a 114 VI. Я Я Я  Я 28
a 105 VII. Я я я  я 26
a 102 VIII. Я я я  я 25

II. a reáliskolában
az 52 I. osztály mindenikébe jutott átlag 45
a 43 II. Я Я я  я 44
a 42 III. >5 • ” я  я 38
a 35 IV. Я Я я  я 37
a 25 V. Я Я я  я 25
a 24 VI. Я Я я  я 20
a 23 VII. 5? 15 я  я 17
a 24 VIII. Я 1? я  я 16.

Ha így átlagosan tekintjük a dolgot, a középiskolák zsúfolt
ságáról beszélnünk egyáltalában nem lehetne. A ministeri jelentés 
azonban kimutatja, hogy 40 város középiskoláinak 68 olyan osztálya 
volt 1895-ben, melyekben a tanulók száma 61—75 között váltakozott. 
Ebből Budapestre esett 11, Szegedre 5, Debreczenre 5 osztály. 500-nál 
több tanuló volt 17 középiskolában és pedig 511-töl 1051-ig. Ilyen zsúfolt 
iskolákba já rt tehát 11.059 tanuló, vagyis a középiskolai tanulóknak 
2á-3°/„-ja.

A budapesti középiskolákba az 1896—97. tanévre beirt tanulók 
számát a 369. oldalon közbe igtatott táblázat tünteti föl.

- , E szerint ma Budapesten 37 olyan középiskolai osztály van, mely
ben a tanulók száma 61—81-ig emelkedve meghaladta, és 12-ben elérte 
a törvényben megállapított 60-as maximumot; 50 és 60 közt van a 
tanulók száma 34 osztályban. Tehát az 50-et meghaladja 83 osztályban. 
Az Y —VIII osztályok közt 35 olyan van, melyikben a tanulók száma 
40—69 közt váltakozik.

Itt tehát 1894 — 95 óta, 2 tanév alatt 11-ről 37-re emelkedett a 
60-nál több tanulóval zsúfolt osztály. Tekintve a középiskolai tanulóknak 
évröl-évre rohamosan emelkedő számát, a vidéki iskolákban is fel
tételezhetjük a zsúfoltságnak hasonló növekedését.

Lehetséges-e az ilyen zsúfolt osztályokban és iskolákban ered
ményesen tanítani és a tanítványok jellemét kiképezni? Ez a legtöké
letesebb tanterv mellett is lehetetlenség még akkor is, ha a tanári 
testület a legtökéletesebb és a leglelkiismeretesebb paedagogusokból 
áll is. Lehetetlen, mert a tanár, a ki két, három, sőt több osztályban 
is tanít, 150 -  200 tanítványának képességeit, lelki tulajdonságait nem 
ismerheti ki; ha tanításában nagy lelkierőt fejtve ki, képes is a több
séghez alkalmazkodni, de arra, hogy a százakat mindig igazságosan 
Ítélje meg, már csak azért sem képes, mert az egyesek munkájával 
részletesen foglalkozni nincs ideje. Rendesen azt vetik szemünkre, hogy 
heti 17 — 18 órából egy napra 3 óra se ju t és ha ezt elvégeztük, nincs
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semmi teendőnk. Tekintsünk el azon szellemi erőfeszítéstől, a mivel nagy 
osztályokban a tanítás és fegyelmezés jár. tekintsünk el attól is, hogy 
a jó tanár előkészület nélkül egy órára sem megy be: csak az írás
beli dolgozatokat nézzük meg az itt közölt táb lán :

Ha a szorgalmi időt 36 hétre teszszük, van írásbeli dolgozat a 
gymnasiumban

I. 0. magy. 18, latin 36 . . 1 tanulónál 54 X  80 =  3240
Ы. o. 55 18, 55 36 1 55 54 X  60 =  3240

HL o. 55 18, 55 36, német 18 . . 1 55 72 X  60 =  4320
IV. o. 55 18, 55 36, „ 18 . . 1 55 72 X  60 =  4320
V. o. 55 9, 55 18, „ 9, görög 18 1 55 45 X  50 =  2250

VI. o. 55 9, 55 18, „ 9, „ 18 1 55 45 X  60 =  2250
VII. o. 55 9, 55 18, „ 55 18 1 55 45 X  40 =  1800

VIII. o. 55 9, 55 18, „ 9, „ 18 1 55 45 X  40 =  1800
ha a tanár egy 60 és egy 40 tanulós osztályban tanít 2—2 nyelvet, a 
javítandó dolgozatok száma eléri a 3500—4000-et. Ha csak a helyesírás 
szempontjából kellene is átnéznie a dolgozatokat, egyre-másra véve őket, 
egy-egy dolgozat kijavítására kell legalább 8—10 perez. A ki helyesen 
fogja fel az írásbeli dolgozatok fontosságát, tudja, hogy azoknál nem 
elég a hibákat keresni, hanem tanulmányozni, irányítani kell a gyer
meki lélek fejlődését, gondolatainak, ismereteinek rendezésére, értelmes 
és szép fogalmazásra kell tanítani. Az ilyen munkát, mint a gépét, 
perczekre átszámítani nem lehet. De ha megkísértjük azt, igen saját
ságos eredményre jutunk: 4000 dolgozatnak — á 10 perez — kijavítása, 
meghirálásával a tanárnak a 36 heti szorgalmi idő minden munkanap
ján ÍVs órát (pontosan 98 perczet) kell töltenie. Az igazgatónak meg, 
ha 420 tanuló minden dolgozatára csak 1 perczet számít, a revisióra 
129 napon át naponként 3 órát kell szentelnie. Mekkora tehát a javítási 
és revisio-munka ideje a 7—900 tanulóval bíró középiskolában már az 
ilyen csekély felületes munkára számított időnél is.

Tapasztalatból tudjuk, hogy a tanulók sehol sem követnek el több 
visszaélést, mint az írásbeli dolgozatoknál. Tudjuk és nem akadályoz
hatjuk meg azt a népes osztályokban, mert lehetetlen a nagy tömeggel 
úgy, a mint kellene, részletesen foglalkoznunk. í f

A zsúfoltságnak azután igen sajnálatos következményei, hogy 
a tanár a legnagyobb lelkiismeretesség mellett sem lehet mindig igaz
ságos, a mi a gyermekek erkölcsi érzetének fejlesztésére épen nem 
alkalmas és már nem egy gyermeknek vette el kedvét a munkától; a 
tanár belefárad a túlfeszített és mégis kevés eredményű munkába, a 
minek árát természetesen a tanulók, még pedig leginkább a kiválóbb 
tehetségűek adják meg. Nagy méltánylást érdemel itt a ministeri jelen
tés (320. old.) “  Г -  гея)

Ezen külső körülményhez járul az igazgatónak helyzete a közép
iskolában. Az igazgató a törvény szerint: „1. az iskolára vonatkozó 
törvények és hatósági rendeletek végrehajtója; 2. a tanári testület elnöke;
3. képviselője a tanintézetnek a hatóságok, a szülők és gyámok s álta
lában a közönség irányában; 4. a tanintézet irodai ügyeinek vezetője;
5. a tanintézet tudományos és fegyelmi állapotának ellenőrzője, s arról 
első fokban felelős“. Ez a legfontosabb került itt is utolsó helyre, egész 
híven a valóságnak. A középiskolai igazgató első sorban: díjnok, írnok, 
fogalmazó, házfelügyelő, iktató, kiadó, pénztárnok, ellenőr, csak ezek 
után tanár, végre az, a minek a törvény mondja és pedig a törvény 
betűi szerinti sorrendben. A felsorolt aprólékos munkák meg a szülők
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és gyermekek számtalan baja idejét jóformán igénybe veszik úgy, hogy 
tulajdonképeni hivatásának alig élhet, azaz, hogy élhet annak is, ha a 
felsorolt összes mellékmunkákat a tanítási időn kívül végzi.

Mielőtt a nagyközönségnek a középiskolával szemben való visel
kedésére rámutatnék, mint az egész középiskolai intézményre nézve 
igen fontosat kell megemlítenem a tanárok és igazgatók közjogi állását. 
Arról, vájjon fizetésünk megfelel-e az általunk végzett culturalis munka 
fontosságának, mint már igen is sokszor megbeszélt dologról, szólani 
nem akarok. A tanároknak a társadalmi életben elfoglalt helyéről 
nézetem az, hogy a mint a társadalom valakit csak azért, mert — 
mondjuk — ilyen vagy olyan rangú bíró, nem becsüli nagyra, úgy mi 
tanárok sem követelhetjük, hogy csak azért, mert tanárok vagyunk, a 
társas életben kitüntessenek. A társadalm i életben ezt külön-külön kell 
kiérdemelnünk De van az állam i életben egy olyan hely, a melyet az 
államtól azért kell követelnünk, mert tanárok vagyunk  — ez azon 
hely, melyen minket az állam és ennek nyomában a nagyközönség is 
elismer, vagy helyesebben mondva, az utóbbi felismer, az állami köz
életben jogokkal is bíró tényezőkul. Itt megint csak tapasztalt tényekre 
hivatkozom. Törvényünk, a melyik a tanárt és igazgatót állami tiszt
viselőnek minősítené, egyáltalában nincsen. Az 1893-iki IV. t.-cz. az 
egyetlen, a melyik az állam közvetlen rendelkezése és vezetése alatt 
álló középiskolák tanárait a fizetésrendezés tekintetében az állami tiszt
viselők közé sorozta. Ezenkívül van egy 1894-ben kelt ministeri ren
delet, a melyik azt mondja, hogy az állami középiskolák igazgatói és 
tanárai a közszolgálatot illetőleg állami tisztviselőknek tekintendők és 
mint ilyenek a megyei vagy városi közigazgatási bizottságnak tagjai 
nem lehetnek.

Ez azonban nem jogadást, hanem jogkorlá tozást tartalmaz. Az 
igazgatót hatóságnak  se törvényeink, se a joggyakorlat nem ismerik el, 
holott neki egyedül, meg a tanári testülettel együttesen, nem egyszer 
egy-egy gyermeknek jövőjére úgyszólván halálos ítéletet kell mondania. 
Az 1878 évi V. t.-cz. részletesen felsorolja azt, hogy kik tekintendők 
hatósági személyeknek, illetve közhivatalnokoknak Van ottan a hivatal- 
szolgáktól a ministerekig minden rendű és rangú úr, de középiskolai 
igazgató és tanár nincsen. Ez ránk nézve azért igen fontos, mert az 
idézett t.-cz. 270. §. 2-ik pontja a felsorolt hatósági személyeknek hiva
talos eljárásukból kifolyó tények miatt megsértését hivatalból üldözendő 
bűnténynek minősíti Mink a felhozott törvény és rendelet szerint állami 
tisztviselők lennénk, az igazgató a tanintézetnek képviselője a hatósá
gok és a közönség irányában; de sem az igazgató, sem a tanári kar 
összessége nem hatóság, nem közhivatal és így a hivatalos eljárásuk 
miatt a közönség részéről nem épen ritkán történő sértéseket semmiféle 
törvény alapján nem lehet megtorolni. Hogy a jogászvilág a dolgot így 
fogja fel és a ministerium adott esetekben a hivatalból való megtorlás
nak helyet nem a d : azt igen eclatans esetekkel tudom igazolni. A tanár 
hivatali tekintélyét tehát csak a saját és legjobb esetben az igazgató 
erélye védheti meg a támadásoktól, az igazgatót meg egyedül saját 
erélye és tapintatossága; mert manapság még ott állunk, hogy az úgy
nevezett intelligens körök is kicsinyesnek nézik a tanárok culturalis 
munkáját és a szerint viselkednek az iskolával szemben.

Ezzel elértünk a középiskolai tanítás sikertelenségének egyik fő- 
főtényezőjéhez, a közönséghez.

Vakkal a színek, sükettel a hangok fölött vitatkozni kevéssé ész
szerű dolog. Nem is akarom azt tenni; de gyermekkori emlékeim elől 
most az egyszer elzárkózni se nem tudok, se nem akarok. Körülbelül 
35 év előtt tanultam egy verset: „Pató Pál“-ről. Most önkénytelenül azt
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kérdem magamtól: vájjon ugyanazon Pató Pál úr él-e még most is, a 
ki Petőfi szerint már az ő korában is a világtól elmaradt öreg úr volt? 
Vagy az öregnek fia, unokája-e a mai Pató Pál urak, a kik — úgy 
látszik — még alig olvastak valamicskét arról, a mit magyar nemzeti 
culturának neveznek és a mi léteiét legnagyobb részében a magyar 
középiskolai tanároknak köszöni. A ki a mai középiskolai tanárokat 
kicsinyes foglalkozású embereknek mondja, csak olyanul tudom képzelni, 
a ki egy hétnek szűk körében se a múltnak végzett munkáját, se a 
jelen tevékenységét, se a jövő feladatait nem látván: „El magában  — 
túl az Operenczián.

Tárgyam folyamában okvetetlenül rájok kell térnem a „Pató 
Pál“-okra, a kik -  sajnos — igen nagy számmal vannak még köz
életünk minden terén. Ennek oka az, hogy — a mint Kármán dr. úr 
a középiskolai tanítás sikertelenségének egyik főokául igen találóan 
mondta — a közműveltség nálunk még nem általános.

Hogy a középiskolák feladatát jól megérthessük és világosan lát
hassuk az ország középiskoláiba jövő — hogy úgy mondjam — gyermek- 
anyagot, nézzük meg azok szülőinek polgári állását és megítélhetjük 
azt: minő műveltséget hoznak magukkal a gyermekek a középiskolába 
és kikből kell ennek a nemzet intelligentiáját kiformálnia?

A XXV. ministeri jelentés szerint, az 1894/95. tanévben a közép
iskolákban az év végén volt 49 382 tanuló szülői közül 59°/0 esik a szó 
igazi értelmében vett értelmiségi osztályhoz nem tartozókra. Nagyon jól 
tudom én azt, hogy nem mindig a legjobb viseletű és legjobb elő- 
menetelü tanulók az intelligens családok gyermekei; azt is tudjuk, hogy 
egyszerű kézművesek, napszámosok fiai közül kiváló emberek kerülnek 
k i : de itten azután, ha valaki a középiskola munkája iránt méltányos 
akar lenni, számításba kell vennie azt, mi mindent kell elkövetnie a 
tanárnak, hogy a házi nevelést és felügyeletet teljesen nélkülöző nyers 
tömegből intelligens és társadalmilag is művelt, jellenies nemzeti intel- 
ligentiát neveljen. A vagyonos osztály gyermekeivel épen annyi a baj, 
ha nem több; mert ha a szegény ember beadja gyermekét a közép
iskolába, azt óhajtja, hogy az elemi iskolában tehetségesnek mutat
kozott gyermekből képzettebb ember legyen az apjánál; sok gazdag 
szülő pedig követeli az iskolától, hogy az — az annál, a ki úrnak  szü
letett, véleménye szerint, úgy is felesleges — szellemi és erkölcsi kép
zést ad-e vagy sem ? de jogczímet az intelligens névre és sok másra 
okvetetlenül adjon. És ez vidéken sokkal kevésbbé van így, mint a 
fővárosban. E tekintetben is sok érdekes tapasztalatot szereztem már a 
fővárosban a beiratások alkalmával, meg a szülőkkel beszélgetés közben 
és a tapasztalat arra tanított, hogy nekünk nemcsak a gyermekeket kell 
nevelnünk a középiskolában, hanem a szülők jókora részét is hozzá 
kell még nevelnünk a középiskolához.

Az elmondottakat röviden következőkben foglalom össze:
1. A két középiskola mostani tantervei által kiszabott tananyagot 

a közepes tehetségű tanulókra nézve nem tartom túlterhelőnek.
2. Mindkét középiskola tananyagát elegendőnek tartom arra, hogy 

ha egy ifjú azt értelmesen, jól tudja, azzal az egyéni hajlamának leg
inkább megfelelő tudományos pályán sikerrel haladhasson.

3. Annak, hogy kétségtelenül megvan a tanulók túlterheltsége és 
az, hogy a középiskola nem adja meg a biztos alapokon nyugvó tudás
nak azon mértékét, melyet általában meg kellene adnia: okát a tanárok 
ügybuzgóságától alig függő külső okokban vélem feltalálhatni. Ilyenek:

a) a középiskola czélja nincsen határozottan megállapítva. Sokan 
azért adják be gyermekeiket, hogy azok 13 — 14 éves korukig, a míg 
mesterségre adhatják, tanuljanak valam it; mások — rendesen a gazdag 
szülők — azért adják be a gyereket, mert a középiskola végzése jogosít
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egyre-másra, a többi közt az intelligens czírare is, ezek azt se kívánják, 
hogy a gyermek legalább valamit tanuljon; vannak szülők, a kik 
komolyan akarják, hogy gyermekeik tud janak; a főiskolák meg épen 
azt kívánják, hogy a középiskola az általuk tárgyalt összes tudomány
ágakra szakszerűen előkészítő iskola legyen;

b) az elemi iskolák a zsúfoltság és a tanulmányi rendszernek 
túlzott követelései mellett nem adhatják meg a középiskolába belépés
nél szükséges minimális alapismereteket és így a középiskolákban most 
dívó túlzott szakszerű tanítás mellett még kevésbbé népes osztályokban 
is igen nehéz az egységes paedagogiai és didaktikai elvek szerint való 
tanítás;

c) a 40-n él több tanulóval bíró osztályokban — a minő csak a 
fővárosban 100-on felül van — tekintve a gyermekek igen különböző 
előkészültségét és társadalmi műveltségét, sok helyen vegyes nyelvű
ségét is, az alapos tanítás és a fegyelmezés már igen nagy nehézségekbe 
ütközik, hát még a 6 —900 tanulóval bíró középiskolákban;

d) a párhuzamos osztályok rendszere igen káros, mert a 2—3 ilyen 
osztályból összekerülő tanulókkal az egységes haladás annál nehezebb, 
mert rendesen jönnek az általunk igen találóan idegen-eknek nevezett 
iskolákból jövő idegen tanulók is;

e) az ugyanazon nemű hazai középiskolák egymásra nézve való
ban idegenek; mert nincsen se egységes tanárképzésünk, se egységes 
tantervűnk és tanítási rendszerünk, se egységes terminológiánk, se egy
séges nyelvünk;

f) tankönyveink jelentékeny része a felhozott hibákban leledzik;
g) a szülők igen keveset törődnek gyermekeikkel, a napi sajtó 

meg. a melyiknek hivatása lenne a magyar cultura irányában is egész
séges közvéleményt teremteni — a míg a Chimay herczegnőkkel hóna
pokon, a Csengery- vagy nem tudom én miféle utczai leány esetével 
legalább is napokon át foglalkozik, a sensatiót nem keltő tanügyi kér
dések elől — tisztelet egy-két kivételnek — légmentesen elzárkózik.

4. A míg nincsen eldöntve azon kérdés: egységes lesz-e közép
iskolánk vagy nem? addig csak arról lehet szó: mit lehet a tanítás és 
nevelés positiv eredményeiül a m ai viszonyok  közt elérnünk ?

Hosszú a hiányok lajstroma. Ha a még nem régi és meggyőződé
sem szerint nem is rossz tanterveink és utasításaink revisióra szorul
nak, a hiba nem az elméletileg helyes alapelvekben van, de azon külső 
körülményekben, melyek miatt tanterveink alapelveit gyakorlatilag 
keresztül nem vihettük.

(Budapest.) Demkó Kálmán.

I S M E R T E T É S E K .

Benedek E lek: Magyar mese- és mondavilág. Ezer év meseköltése. 
I—У. kötet. Budapest, Athenaeum.

Három év telt el az első füzet megjelenése óta s Benedek Elek 
befejezte nagy vállalatát, összegyűjtötte és elmesélte azokat a szebbnél- 
szebb meséket, a miket a magyar nép fantáziája teremtett s a hagyo
mány megőrzött az ezredéves forduló idejéig. A mily örömmel üdvözöltük 
e vállalatot az első füzet megindulásakor (1 Tan. egy. Közlöny XXVII; 
4Ü3.), ép oly hálával és elismeréssel kell adóznunk a szerzőnek most. 
midőn a gyűjtemény öt vaskos kötete befejezve áll előttünk. „A mit a 
meseköltő magyar nép ezer évnek a leforgásában mesében, mondában,
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regében,legendában szépet,irodalmi formában való megjelenésre érdemeset 
teremtett — mondja Benedek az 5. kötet végszavában — legjobb hitem 
s tudomásom szerint, itt van ebben a könyvben. Azt hiszem, hogy 
országos mesegyűjtés sem eredményezhetne már egy-két kis kötetre 
valónál több oly mesét, melynek hasonmása, változata nincs meg a 
M agyar Mese- és M  on da, világb an“. Ebben igazat is adhatunk Benedeknek. 
Több mint fél század folyamán gyűjtik a magyar meséket az ország 
különböző részén s Benedek felhasználta az összes nagyobb gyűjtemé
nyeket (Gaal Györgyét, Erdélyi Jánosét, Merényiét, Arany-Gyulaiét, 
Kálin ány Lajosét, Pintér Sándorét), valamint a Nyelvőrben megjelent 
meséket. Ezeket gyarapította a maga gazdag gyűjtésével a székely 
földről, mely mesékben és mondákban a leggazdagabb vidék; segítségére 
voltak ezenkívül még egyes gyűjtők is, a kik szintén becses anyagot 
adtak rendelkezésére. Természetes, hogy hiányzik e gyűjteményből a 
magyar meséknek egy csoportja, t. i. a frivol és trágár meséké. A nép 
gondolkozásmódját ezek is jellemzik, de ebből a gyűjteményből, mely 
egyenesen az ifjúság számára készült, ki kellett minden ilyen mesét 
rekeszteni. A népiélek kutatója pedig, ha a magyar mesékkel akar 
foglalkozni, úgysem elégedhetik meg ezzel a gyűjteménynyel, neki, ép úgy 
mint Benedeknek, az eredeti forrásból kell merítenie.

Ez öt kötetben valóban együtt van tehát a magyar nép egész 
mesevilága, mindaz a mi benne nevelő és lélekemelő hatással lehet a 
gyermekre. S ebben látom e gyűjtemény legfőbb érdemét. Míg eddig a 
magyar mesék gazdag kincsesházából csak egy-két drágakővel gyönyör
ködtethettük a gyermeket; annyival a mennyit Gyulai Pál költőileg 
feldolgozott, vagy a mennyit iskolai olvasókönyveink szerkesztői irodalmi 
alakba öltöztettek; addig Benedek Elek bevezeti őket magába a kincses
házba s eléjük tárja mindazt, a miben örömet és élvezetet találhatnak.

S Benedek nem puszta másolója e meséknek, hanem valóságos 
átdolgozója; a néptől hallott vagy a gyűjtő feljegyzésében olvasott mesét 
ő maga újra elmondja a maga mesemondó tehetségével és igazán 
magyaros nyelvén. Vagyis - a mint vállalkozását ő maga jellemzi (V. k. 
503. 1.) — megőrizvén a mesék s mondák igaz népi karakterét, irodalmi 
köntöst adott rájuk, hogy bátorsággal léphessék át minden magyar ház 
küszöbét, hogy a magyar népmese segítségére legyen az iskolai oktatásnak 
s kedves, szívesen látott barátja a gyermekes háznak

A magyaros szellemű nevelésnek ez a gyűjtemény lesz valóban 
egyik legfőbb eszköze, mert reméljük, hogy nem fog hiányozni egyetlen 
iskola könyvtárából sem. A nemzetiségi vidékeken Benedek meséin 
kellene a magyar nyelv tanítását kezdeni, hogy maga a tárgy megked- 
veltesse a gyermekkel a rá nézve idegen nyelvet. A nagy városok 
gyermekei pedig, a kiknek nyelvérzékét környezetük megrontja, s így 
aztán magyar nyelvük színtelenné vagy idegenszerűvé válik, Benedek 
meséiből ismerhetik meg a népies romlatlan magyar nyelvet. A közép
iskola alsóbb osztályaiban azért is érdemes e meséket olvastatni a 
tanulókkal, mert nyelvük alkalmas bevezető Arany Toldijának szintén 
népies, de művészibb nyelvéhez.

A gyűjteménybe felvett történeti mondákról már nem szólhatunk 
oly osztatlan elismeréssel, mint a mesékről. Úgy látszik Benedeket az 
ő tehetsége s egyéni ízlése inkább a mesékhez vonja; ezekkel szívesen 
foglalkozik, meglátszik rajtuk, hogy elmesélésük neki magának is lelki 
gyönyörűséget szerzett. A történeti mondákkal ellenben mintha kelletlenül 
foglalkoznék. Az első kötetben hármat mesélt el: A csodaszarvas. A z  
Isten  kardja, A  hadak útja. A következő három kötetben csakis helyi 
mondákat, helyneveket magyarázó elbeszéléseket találunk s a magyar 
történeti mondákra csak az V. kötetben kerül ismét sor: Atilla földje,
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Lehel kürtje, Botoncl, A  bujdosó herczeg,. A remete király, Szent 
László.

S az utóbbi három már nem is egy-egy mondánk elbeszélése, 
hanem az illető hősök egész története, mintha részletek volnának a 
magyar nemzet történetéből.

Ebben az V. kötetben beszéli el Benedek Toldi Miklós, valamint 
a drégelyi hős történetét is, pedig ez utóbbi semmi esetre sem nevezhető 
mondának; ez valóságos történeti elbeszélés, melynek nincs helye a mese- 
és mondavilágban.

Tehát a mondák összegyűjtésében, mint az itt elsorolt czímek 
mutatják, már nem törekedett teljességre, hisz krónikáinkban és költőink 
feldolgozásában találhatott volna több elbeszélésre érdemes mondát is.

A történeti mondákat Benedek ép úgy meséli el, mint a nép
meséket; ugyanazon a kedves, naiv hangon s ugyanoly bátran változ
tatva, módosítva rajtok, elhagyva vagy kibővítve az egyes részleteket. 
A nép az ő meséit maga is folyton változtatja, alakítja, bővíti vagy 
rövidíti, tehát a mesemondó is ép oly szabadon bánhat velük. A monda 
azonban kényesebb tárgy; a hagyomány mintegy megszentesítette azt 
az alakot, melybe a krónikás az ő mondáit öltöztette, ha pedig az egyik- 
másik mondát oly nagy költő dolgozta fel, mint Arany János, ehhez már 
semmi esetre sem szabad oly szándékkal nyúlni, hogy az elbeszélő rajta 
bármi változtatást tegyen. A fehér ló regéjét például a régi krónikás 
vers nyomán kell elbeszélni; s csodálom, hogy Benedek ép a legjellem
zőbb részletet, a föld, fű és víz átadását hagyta el. Toldi Miklós törté
netét is Arany költeménye nyomán kell elmondani, még pedig minden 
egyes részlethez híven ragaszkodva, már csak azért is, mert hisz az 
iskolában minden tanuló el fogja olvasni Arany költeményét. Benedek 
is Arany T o tó ját beszéli el, de szabadon bánik tárgyával, a mi alig 
válik az elbeszélés javára. Mennyivel más Miklós és György első talál
kozása Aranynál, mint Benedeknél! Itt Miklós emel először kezet Györgyre, 
míg Aranynál csak mikor vérig sértette a bátyja, emeli fel ellene a 
kezét. A budai párviadalt is máskép írja le Benedek, mint Arany, pedig 
ez jó alkalom lett volna a középkori harczi játékok hű rajzolására.

Az a néhány megjegyzés, a mit a történeti mondák előadásmód
jára  vonatkozólag tettünk, mit sem von le e mű értékéből. Benedek Eleknek 
e gyűjteménye valóságos nyereség irodalmunkra, melylyel nagy hálára 
kötelezett le minden szülőt és tanárt, a ki törődik gyermekének vagy 
tanítványának magyaros szellemű nevelésével, s a ki aggódó óvatossággal 
keresgette eddig a gyermek kezébe adható olvasmányt. Most nyugodt 
lélekkel tehetjük elébe ezt az öt kötetet: minden sorából csak szépet és 
jó t fog tanulni.

(Budapest.) Balassa József.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

Budapesti kör.
(Reform és tantervrevisio.)

A budapesti kör január 27-én folytatta az eszmecserét, melyet a 
tantervrevisio és középiskolai reform ügyében megindított.

Dr. Bem kó  Kálmán befejezte előadását a tanítás külső akadályai
ról, aztán dr. Веке Manó kezdte meg előadását a matliematikai tanterv 
revisiójáról s el is végezte az arithmetika I—III. osztálybeli anyagának 
tárgyalását, melyet az értekezlet, mint önálló egészet meg is vitatott.

28*
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Az ülésen Schmidt Ágost elnökölt és dr. Bozóky  Endre vezette 
a jegyzőkönyvet.

Jelen voltak: di\ Erődi Béla, dr. üem kó  Kálmán, dr. Négyesy 
László, dr. Kárm án  Mór, dr. Alexander Bernát, dr. Bokor József, 
dr. Веке Manó, Chovancsák József, Balog Mór, Sam u  István, Szerényi 
Géza, R e if  Jakab, Szirtes  Ignácz, dr. P ruzsinszky  János, Rados Ignácz, 
Tiber Ágost, dr. Kopp Lajos, dr. Wagner Alajos, Feichtinger Győző, 
dr. Volf György, dr. W aldapfel János, dr. Sebestyén  Károly, dr. Zlinszky  
Aladár, Schmidt Attila, R ajner  Ferencz, dr. Molnár István.

Dr. Demkó Kálmán folytatja előadását a tantervrevisióról.
Elnök szükségesnek tartja, hogy némely kérdésben állást foglal

junk. R ajner  resolutiójában, mely szerint addig, míg az osztályok 
zsúfoltsága fennáll, a tantervrevisiótól sokat nem remélhetünk, talán 
hozzájárulhatunk.

Dr. K árm án  Mór azt hiszi, hogy tovább is mehetünk: kimond
hatjuk, hogy ott, a hol az osztály létszáma a 40-en túlmegy, a tanítás 
eredményéért a tanári testület felelősséget nem vállalhat. A zsúfolt 
osztályok elbírálásánál is e körülmény tekintetbe veendő.

Dr. Alexander Bernát a resolutióhoz nem járulhat hozzá, ha az 
a tantervrevisio további tárgyalását akadályozná. E két kérdést egymás
tól el kellene különíteni.

Dr. Kármán  Mór a zsúfoltságot az eredménytelenség okául veszi. 
Hiányos tantervek és tankönyvek sem zárják ki az eredményességet. 
A tantervrevisio a tapasztalatok alapjára volna fektetendő.

Dr. Erődi Béla csatlakozik Alexander Bernát felfogásához. A 
zsúfoltságot illetőleg örvend annak, hogy Kármán Mór igazat ad fel
szólalónak, ki évenként behatóan és részletesen fejtegeti a zsúfoltság 
kérdését. Kérte is a ministeriumot, hogy a maximumot szállítsa le, még 
pedig 40-re. Hivatkozott Svájcz és Francziaország példáira. Zürichben 
31 tanulót se tűrnek meg egy osztályban, hanem az osztályt párliuzamo- 
sítják. Részletekbe nem bocsátkozik, mert hiszen a tantervrevisio a 
tanártestületek számára tanácskozás tárgyául kitűzetett.

Dr. Demkó Kálmán fölemlíti a párhuzamos osztályok hátrányait. 
A párhuzamosítás csak külsőleges, 8—8 osztály helyett 14 — 16 osztály 
van egy intézetben. Ilyen helyeken az igazgató az egységes vezetésért 
nem tehető felelőssé.

Dr. Bozóky  Endre az iránt szólal fel, hogy a resolutiók pontosan 
megfogalmaztassanak s a gyűlés döntsön fölöttük. R ajner  megfogal
mazhatná a zsúfoltságra, Demkó a párhuzamos osztályokra vonatkozó 
resolutióikat. így tárgyalásainknak lesz megfogható eredménye, melyre 
hivatkozni lehet.

Dr. Alexander Bernát az administrativ nehézségeket nem tartja 
első fontosságúaknak. A paedagogiai szempontokra rátérvén később, 
egyelőre ám az administratio kérdésével foglalkozzunk s erre nézve resolu- 
tiókat fogadjunk el. Fogalmazzuk meg a zsúfolt osztályokra és intéze
tekre, valamint a tanárok túlterhelésére vonatkozó resolutiókat.

Dr. Demkó Kálmán ajánlja, hogy a merev szakrendszerre nézve 
mondjunk véleményt, továbbá fontosnak tartja, hogy nincsen általáno
san kötelező műszótárunk.

Dr. Waldapfel János félreértéseket akar rectiíikálni. Alexander 
helyesen szólalt fel a Rajner resolutiójának tiltó fogalmazása ellen.

Mire R ajner  Ferencz arra figyelmeztet, hogy ő javaslatának 
nemcsak tiltó formát nem adott, de külön is kiemelte, hogy csak 
mutassunk rá a tanítás legfőbb külső akadályára, mielőtt a paedagogiai, 
lényegesebb részre térnénk át.

Dr. Erődi Béla egy kis statistikát akar bemutatni, a fővárosi 
iskolák népességéről. 16 intézetben 160 osztály v a n ; ebből 40-ben van
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60-nál több tanuló, 42-ben 50-nél több, 26-ben 40-nél több, tehát 107-ben 
van felfogásunk szerint zsúfoltság, és csak 53-ban van 40-ig menő 
tanulóság.

Dr. Kármán  Mór, hogy máshol ne legyen félreértés, fölemlíti, 
hogy R ajner  resolutiója annyira nem szólott a tantervrevisio tárgyalása 
ellen, hogy főleg csak a budapesti viszonyokra alkalmazta. Eljárásunkra 
nézve indítványozza, hogy intézkedjünk tanácskozásaink végéről. Tanács
kozásunk lehetőleg szabad legyen. Lesznek jegyzőkönyvek és resolutiók. 
Felkérendő valaki, hogy végül ezeket foglalja össze, s ez adja meg a tanács
kozások eredményét. Ezt lehetne az igazgatóság útján tovább terjeszteni.

Dr. R ru zsin szky  János kérdi, hogy a jövőben hogyan rendeződ
nek az előadások. A hallottakhoz nehéz hozzászólni, mert a tanterv- 
revisióval csak közvetve függnek össze. Az írásbeli dolgozatok kérdését 
tisztázni kellene. Ezen irtózatos terhet illőképen meg lehetne könnyíteni. 
Erről lehetne is tanácskozni.

Dr. Demkó Kálmán nem szándékozott a tulajdoképeni tanterv- 
revisióról, hanem inkább általánosságban a középiskolai reformról akart 
szólni. E tekintetben szükségesnek tartja a középiskolák állapotának 
minden momentumát figyelemben részesíteni. О csak a külső körül
ményekkel foglalkozott. Részletekbe nem akart bocsátkozni, s hiszi, 
hogy az ő előadásának nyomán a tantervrevisio tárgyalásába nem is 
lehet bocsátkozni. Egyeseknek kell vállalkozniok a részletek feldolgo
zására. Ha a kör ezen véleményeket összesíteni akarja, akkor lehet 
csak a szó szoros értelmében tantervrevisióról szó. Ő csak a tanterv 
keresztülvitelének akadályaira volt figyelemmel.

Dr. Веке Manó: a főigazgató úr statistikája ellentétben látszik 
lenni a ministeri Jelentés statistikájával. Az előbbi adatok az év elejé
nek állapotára, a ministeri Jelentés az év végére vonatkoznak.

Dr. Bozóky  Endre bejelenti, hogy dr. R ru zsin szky  János ajánl
kozik a dolgozatok kérdésének előadására.

Ezt a kör örvendetes tudomásul veszi, s egyik legközelebbi ülé
sére kitűzi. A kör elfogadja dr. Kárm án  Mór indítványát, mely szerint 
a tárgyalások végén valaki fölkérendő lesz, a tárgyalások eredményei
nek összefoglalására.

Dr. Веке Manó: Csak eszmecserét akar kelteni a mathematikai 
tanterv átalakítására vonatkozólag; megjegyezve, hogy a mathematika 
tánításával még talán leginkább vannak az illetékes tényezők meg
elégedve, az átlagos és a maximalis eredménynyel egyaránt Mégis van 
egynéhány kívánni való e tekintetben is. A mathematikai tanítás tekin
tetében különösen háromféle hiányt constatálhatunk. 1. H iányzik а 
tanulók szám olásbeli já ra tossága; 2. nem elég kifejlett a térszemlé
le tük és 3. a gyakorlati életviszonyok, a közélet és a term észet
tünem ények m athem atikai oldalának felfogásában nincs elég gyakor
lottságuk.

E három hiány orvoslásán kell a tanterv átalakításánál figyelem
mel lenni. E végből szükségesnek tartja elsősorban a számtani oktatás 
continuitását. Úgy a mathematikai tanítás későbbi fokozataiban, 
valamint más tantárgyaknál is minden alkalmat fel kell használni 
arra, hogy a hol szükséges, a viszonyok számbeli feldolgozása is elvé
geztessék. Szükséges, hogy, miként az utasítások kívánják, minden 
számtani anyag, a melyen a számtani oktatás végeztetik, elég jelen
tékeny  legyen. Hibáztatja, hogy a tanterv és utasítások csakis a formalis 
anyagot állapítják meg és a tárgyi anyagot egészen mellőzik. Véleménye 
szerint az I. osztály tárgyi anyaga lehetne az iskolai élet, a község és 
a háztartás körébe vágó ismeretanyag számbeli feldolgozása. А II. osz
tályban a gazdasági, ipari élet és kisebb kereskedelem körébe vágó 
anyag, a III. osztályban pedig a nagyobb kereskedelem, bankok és
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takarékpénztárak számítása, valamint az adózás és az államháztartás 
egynémely egyszerűbb viszonyai. A formalis anyagra vonatkozólag 
megjegyzi, hogy csak csekély módosítást kellene tenni a mai tanterven. 
Elvül állítaná fel, hogy a középiskolában nem az a czél, hogy a 
gyerekek minél gyorsabban, minél egyszerűbb úton. fogások és gyakor
lati cliablonokkal jussanak eredményhez, ez inkább a kereskedelmi 
iskolák dolga Itt a fődolog, hogy minél rationalisabban, kellő okadato
lással — ha lassabban is — számoljanak. E szempontból — bár nehezére 
esik, mert a tizes rendszer begyakorlására a legjobb alkalomnak tartja — 
a rövidített számolási műveleteket elhagyná, továbbá a hármas-szabály
nál csakis a feladat természetének megfelelő következtetést végeztetne, 
az összetett hármas-szabálynál a proportiót egészen mellőzné. A harma
dik osztály anyagából a határidő-számolást, a vegyítés számolást és a 
lánczszabályt kihagyná. A tanítást érdekessé kell tenni a megválasz
tandó anyaggal, mert a tanulónak a tárgy iránt való érdeklődése, a 
számítási eljárások szükségességének érzete a legjobban biztosítják 
még a formalis anyagban elérhető eredményt is; ellenben a régi, sok
féle összefüggés nélküli tárgyi anyag, a megoldás sokféle módszerével 
lélekölő tanítás és tanulás.

A kör a számtan-tanításra nézve előadottakat teszi “vita tárgyává, 
a mennyiségtant, mértani máskorra hagyja.

Rados  Ignácz melegen üdvözli az előadó által hangoztatott eszmé
ket. A rövidített műveleteknek a 2. osztályban gyakorlati értelmük nincs, 
az eset a későbbi fokon áll be. A tanulónak nincs elég érett felfogása, 
hogy az eljárások okait megértse. A tanultak gyorsan elfelejtődnek. 
A példák megváltoztatása, tárgykörökbe sorozása igen fontos. De ha a 
tanulók számolási ügyességéről van szó, a begyakorlásra is kell időt szen
telni. A tanulókat nehogy a tárgykörök megismerésére tanítsuk, a számo
lási ügyesség rovására. Nem tartja  szükségesnek, pontos utasításokkal a 
tanár kezét megkötni. Mechanismusok elhagyását szükségesnek tartja ; 
de az arányosság fogalmára súlyt helyez. Az órák számában kellene 
változtatást tenni. Most az 1. osztályban 3 óra van kitűzve, a 2.-ban 4, 
a mi a mai viszonyok közt nem kellő arány.

Dr. Wagner általánosságban szól a kérdéshez. Felemlíttetett, hogy 
a tanulók a számolásban nem tanúsítanak kellő jártasságot s jó lenne, 
ha mások is számoltatnának. Ennek az elmaradásnak magunk vagyunk 
okai. A tanulók már némi anyaggal jönnek az iskolába. Más szaktanárok 
segítségére nem számíthatunk. A térszemlélet hiányának is mi vagyunk 
okai. Hogy a gyakorlati viszonyokban a formális anyagot nem tudják 
alkalmazni, el nem fogadható szemrehányás ; mert a tanuló csak olyanra 
alkalmazhatja, a mire mi tanítottuk.

A tárgyi körök pontos megállapításához nem járulhat. Volnának 
esetek, melyek lehetetlenségekre vezetnének; csak azt dolgozhatjuk fel, 
a mihez hozzáférünk. A formális anyag beosztását illetőleg nem lát vilá
gosan. Arra nincs szükségünk — mondja az előadó — hogy a tanulók 
gyorsan, hanem rationálisan számoljanak. Ez csak úgy érthető, hogy 
gondolkodva számoljanak. A korlátolt pontosságú műveletek megtanu
lásához csak a tizes számrendszer ismerete szükséges. Gyakorlatilag 
eléggé lehet alkalmazni ezen műveleteket. Az arányosság fogalmát a 
tanterv kényszerűségből teszi a 2. osztályba. De ez már az 1. osztályban 
is folytonosan alkalmazandó.

Feichtinger Győző a rövidített műveleteket illetőleg részben egyet
ért előadóval. Elő lehetne venni a 6. osztályban, hol a 10-es számrendszer 
algebrai alapon tárgyaltatik. Itt bő anyag nyilik a begyakorlásra. 
A 3 osztály anyagát illetőleg egyetért előadóval. Súlyt helyezne a takarék- 
pénztári számításokra.
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Dr. Bozóky  Endre a korlátolt pontosságú műveletek megtartása 
mellett nyilatkozik. Tanításuk és begyakorlásuk csak akkor látszik nehéz
nek, ha hiányzik az alap: a tizes számrendszer kellő ismerete. Erre kell az 
I. osztályban súlyt fektetni. Ha czélunk lehetőleg rövid úton számolási ered
ményhez jutni, akkor a korlátolt pontosságú műveleteket nem mellőzhetjük. 
Hivatkozik Kohlrausch Praktische Phisik-jének bevezetésére, hol a 2 tize- 
desnyi méretadatokból a köbtartalom értéke 6 tizedes pontossággal 
megadva szerző szerint absurdum; mert a méretek lemérésénél elkövetett 
észlelési hibák befolyása nagyobb lehet. Miért számítanók tehát a köb
tartalm at 6 helyre pontosan, mikor az eredményben legföljebb az egyesek 
megbízhatók. Előfordul továbbá, hogy pl. a kamatláb számításánál sok
jegyű számok hányadosa adja meg a keresett eredményt, melynél 
1 tizedesre menő pontosság teljesen elegendő. A jelentéktelen példáknak 
ellensége; a tanuló minden példán valami tényleges kapcsolatot tanuljon 
megismerni. A tárgyi körök szoros megállapításánál attól tart, hogy a 
tárgyi magyarázatok sok időt vevén igénybe, a manuális ügyesség szen
vedni fog. A számtani anyag kiselejtezését helyesli, de a keverési sza
bályt az ötvény számolás miatt szükségesnek tartja. Fölteszi azon kérdést, 
vájjon nem lehetne-e az algebrának, legalább a 4 alapműveletet véve. 
már a III. osztályban is helyet szorítani?

Dr. Erődi Béla évek során a tanulóknál a számolásbeli készség 
fogyatékosságát tapasztalja. Szóbeli és írásbeli érettségieknél ez különösen 
feltűnő. A gyakorlati élet tüneményei kevéssé vétetnek tekintetbe a 
számtan tanításánál. Erre a két dologra tesz, tapasztalatai alapján, 
megjegyzést.

Dr. Walda,pfel János a tanácskozásokban előzetes eligazodást ta rt 
szükségesnek. A bevezetésben fölemlíttettek a continuitás, a concentratio, 
a nemzeti elem stb., melyekkel általában foglalkozni kellene. Foglalkozik 
az utasítások általános és részletes részei közt fennálló ellentmondásokkal, 
s erre nézve előadást jelent be. A continuitás érdekében az oktatás 
folyamán semmit sem szabad elejteni, mert különben elismerjük, hogy 
az elejtett fölösleges volt. A concentratiónak sem teszünk eleget. Szükség 
van arra is, hogy a nem számtan-tanárok is nyújtsanak anyagot. Ha 
minden tanár bizonyos tekintetben a magyar nyelv tanára, úgy minden 
tanárnak többé-kevésbbé számtan-tanárnak is kell lennie. A számolni 
valókra mindenkinek rá kell mutatnia. A nemzeti elemnek mint az 
atmosphaerának mindenütt jelen kell lennie A térszemlélet hiányát a 
síkmértan túltengésének tulajdonítja. A stereometrián kellene kezdeni. 
A korlátolt pontosságú számításokat illetőleg nem csatlakozik előadóhoz. 
A mi gyors, azt szükségesnek tartja. Ezeket is a maga helyére kell tenni. 
Formális szempontok szerint el kell igazodni. Az utasítások általános 
részének szellemében segíteni lehet. Az arányosság fogalmát magasabb
nak tartja, semhogy az 1. osztályban elvégezhető lenne. Azon szempont
ból, hogy a számításnak az egész 8 évi cursuson végig kell haladnia, 
sajnálja, hogy Веке Manó nem végezte be előadását.

Dr. Wagner Alajos utal arra, hogy a stereometriát a 3. osztály
ban tanítjuk.

Dr. Kármán  Mór szintén sajnálja, hogy Веке Manó nem fejez
hette be egész előadását, hiszi, hogy előadó a számolás felhasználását 
nagyobb körbe is átviszi. Számolni kell tudnunk. Csak az tudja a gya
korlati körben a számkapcsolatokat felismerni, a ki a számolás tételeit, 
igazságait jól tudja. Meggyőződése szerint ezt a czélt más módon, mint 
úgy, ha e kettőt egynek veszszük, nem érhetjük el. A számtani anyag 
a régibb tantervből vétetett át, az új methodikus egység az algebrai 
anyagnál kezdődik. A számtani anyagnál methodikus javítás nem történt. 
Ezt másutt kellett pótolni. Idézi a részletes utasításokat, melyek a gya
korlati életből kívánják a számítás adatait venni. A tárgyi körök az
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eddiginél pontosabban körvonalozandók. Ha lehet [olyan pontossággal, 
hogy az osztályok anyagát praecisiálhatjuk, akkor a részletes utasítá
sokba valók; ha ez nem megy, akkor az általános utasításokba valók. 
A gyermek ne foglalkozzék saját köreivel, hanem olyanokkal, melyek 
annál tágabbak. Minden osztálynak egy tárgyilag jellemző kört kell 
megadni. Ez rendkívül nehéz. A gyermek minden tárgyra nézve, kell, 
hogy tudja, mivel foglalkozik. Az évnek minden tárgyra nézve jellem- 
zetesnek kell lennie. Ezzel áll kapcsolatban az, hogy a többi tárgyak adta 
számviszonyokat is körébe vonja a számtan-oktatás. A számtan körébe 
foglalhatja a clironologiát. Nem kell félni a tárgyi körök kijelölésétől s 
attól, hogy elveszi az időt a számítástól. A tárgyi körben való haladás 
a számítási ügyességet jobban emeli, mint az ettől független eljárás. 
A régi számolási műveletekből mi tartandó meg, az egyelőre nem dönt
hető el. A részletes utasítások ezekre nézve nem adnak útmutatásokat. 
A rövidített műveletekre nézve adnak felvilágosítást, kapcsolatban az 
átszámítások tárgyi körével. Ugyanígy a kereskedelmi számítások forté
lyainak is lehetnek a tárgyi körben fekvő alapjai. Miután a tárgyi kör 
fel van világosítva, még a láncz-szabály fentartását sem tartja vesze
delmesnek, ha megmondjuk, hogy a kereskedő miért számíthat vele. 
A gyakorlati élet eszes eljárása elől nem kell elzárkóznunk: ha az eljárás 
csak kényelmi dolog, akkor is megemlíthető. Az élet viszonyairól a 
gyermeket fel kell világosítani. Mindent a tárgyból kiinduló következ
tetések alapján kell megmagyaráznunk. A tanítás menete akkor lesz 
helyes, ha a gyermek minden lépésnél okadatolni tudja, miért követeli 
meg' a tárgy az eljárást.

Bados  Ignáoz nem ellensége az inductiv tanításnak és a tárgyi 
köröknek, de az elvonások okvetetlenül szükségesek.

Dr. Веке Manó a hozzászólások nyomán indulva, hajlandó egy 
concessiót megtenni. Előadásában is fölemlítette, hogy a korlátolt pon
tosságú műveleteket csak fájó szívvel nélkülözhetné a revideált tanterv
ben. Kiküszöbölésüket azért hozta javaslatba, mert azt hitte, hogy a 
korlátolt pontosságú műveletek tanítása országszerte nagy nehézségekbe 
ütközik. A hallott nyilatkozatok őt annyiban megnyugtatják, hogy a 
budapesti mathematikus tanárok tárgyalásukban nehézségeket nem lát
nak. Ezt elég biztosítéknak látja arra nézve, hogy részéről is a korlátolt 
pontosságú műveletek további megtartása mellett foglalhasson állást.

Miután a titkár bejelentette, hogy a legközelebbi ülés febr. 3-án 
szerdán d. u. 5 órakor fog megtartatni, s ekkor először

Em ődi (Ekkert) Antal fog mutatványokkal kapcsolatos előadást 
tartani a földrajz tanításában való szemléltetésről, utána pedig dr. Béke 
Manó folytatja a math.—geometriai tanterv revisiójáról szólva a tan- 
tervrevisio vitáját, végül jegyző még fölemlíti, hogy a physikai tan terv 
revisiójának előadására Balog Mór tagtárs vállalkozik.

Dr. Bozóky Endre, a kör titkára.

A szepesi kör.
A szepesi kör a tagok élénk érdeklődése mellett január hó 17-én 

tartotta Lőcsén  ez évben első gyűlését.
Bóth  Márton elnök örömmel üdvözli a szép számban megjelent 

tagokat, kiknek érdeklődésében, föllendülő buzgalmában a kollegiális 
együttérzésnek, a jövőbeli intenzív munkálkodásnak biztosítékát látja. 
Teljes elismeréssel méltatja az igazgatóság és választmány tevékenységét 
s kiváló szerencsének vallja, hogy egyesületünk élén oly férfiú áll, ki e 
válságos időkben a tanárság anyagi és erkölcsi érdekeinek leghivatottabb



szószólója. Jelenti, hogy körünk választmányi tagokká dr. Bauer Simon 
és Zimann János tagtársakat választotta. Ezzel kapcsolatban indítványozza, 
hogy a kör, mely maga szedi be a tagdíjakat s ennek fejében bizonyos 
engedményben részesül, kérjen 20°/0-ot e czímen és ez összeg a választ
mányi tagok képviseleti költségeire fordíttassék. A kör hozzájárul ez 
indítványhoz. Jelenti továbbá, hogy új tagokul jelentkeztek Vandrák 
Gyula Iglóról, Bruckner Károly és dr. Szelényi Károly Késmárkról még 
a múlt évben, továbbá mai napon Rittinger Antal, Kovács István 
főgymn., R ákos  Adolf föreálisk. és Földi János felsőbb leányisk. tanárok 
Lőcséről; e szerint körünk tagjainak száma 26.

Ezután dr. Bauer Simon előterjesztése alapján tárgyalás alá veszi 
a kör a tanárok anyagi helyzetének orvoslásával foglalkozó debreczeni 
átiratot s azt egész terjedelmében helyeselvén, kimondja, hogy liusvétkor 
az összes szepesmegyei képviselőknek egy öttagú bizottság által szerkesz
tendő s a tanárság helyzetét ismertető memorandumot nyújt át s fölkéri 
őket jogos kérelmünknek úgy a képviselőházban, mint a bizottságokban 
való erélyes támogatására. A debreczeni átirattal kapcsolatban előterjeszti 
dr. Bauer Simon a kaposváriak memorandumát is, melyhez az előlép
tetési viszonyok javítását, a fiumei és budapesti tanárok kiváltságainak 
megszüntetését, a quinquenniumok 200 írtra való emelését s az igazgatói 
kérdés méltányos megoldását illetőleg a szepesi kör is egy szivvel-lélek- 
kel hozzájárul, azonban azon pontját, mely azt kívánja, hogy a felekezti 
és községi tanárok állami intézetbe való átlépés esetén külön statusba 
soroztassanak, határozottan helyteleníti s különös nyomtatékkal ad ki
fejezést azon felfogásának, hogy — eltekintve egyéb okoktól — már a 
szolgálatra jogosítás azonosságánál, de azon körülménynél fogva is, 
hogy a felekezetek és községek mind máig nélkülözhetetlen tényezői az 
iskolaügynek, el kell ismerni a teljes egyenjogúságot az összes közép
iskolák tanárai között s oda kell hatni, hogy a válaszfalak, a megkülön
böztetések — akár anyagiak, akár erkölcsiek — minél teljesebben lerom
boltassanak.

A napirendre térve Deésy Károly foglalja össze az állami igazgatók 
hatásköréről múlt alkalommal tartott előadásának eredményeit, miknek 
alapján a kör a következőkben állapodik meg : 1. Az igazgató a tanár- 
testület határozatainak végrehajtója. 2. Az igazgató által szerkesztett 
minősítvényi táblázatot az illető bármikor megtekintheti és azt úgy az 
igazgató mint az illető tanár a testület elé terjesztheti. 3. Feljebbvaló 
feljelentésére áthelyezés csakis fegyelmi eljárás eredményeként rendel
hető el.

K urovszky  Adolf „A gymnasiumi reformtörekvés Poroszországban 
és ennek alkalmazása a mi viszonyainkra“ czímen ismerteti a porosz 
gymnasium és reáliskola reformjára vonatkozó legújabb kísérleteket s 
ezek alapján a nálunk is fölvetett tantervrevisio kérdésének megoldására 
nézve felsorolja a szükségesnek vélt módosításokat. A kör több tag 
hozzászólása után kimondja, hogy a középiskolák jogosításának egysége 
alapján keresztülviendő tantervrevisiót szükségesnek tartja, a tanterv 
részleteire nézve azonban csak az általános elvek megállapítása után 
határoz. Ez elvek s a belőlük levonandó gyakorlati következtetések 
előterjesztésére dr. Bauer Simont kéri föl.

Dr. Bauer Simon értekezik ezután a szolgálati pragmatika 25 év 
óta vajúdó ügyéről, melynek röviden vázolja eddigi történetét. Nézete 
szerint a kérdés áttekintésben, egyszerre nem tárgyalható, hanem csak 
részletenként s mint ilyet „A szolgálat kezdetének“ kérdését veti föl 
Vizsgálja a képesítés s a szolgálat különfélesége szempontjából s vég
eredményül a következő — a kör által is elfogadott — tételeket állítja 
föl: 1. A beszámítható szolgálat kezdetének hivatalos minősítése az eskü,
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melyet a tanár szolgálatba lépése első napján tesz. 2. Minden esküt te tt 
tanár fizetésének megfelelő díjosztályba soroztatik. 3. A különböző szol
gálatba való átmeneteinél a szolgálati idő a nyugdíjigény szempontjából 
beszámított szolgálati idő mennyiségében állapíttatik meg. 4  A „helyettes 
tanár“ elnevezés helytelen, helyette „segédtanár“ használandó.

Végül jelenti az elnök, hogy a kör húsvéti gyűlését — a sorrend 
szerint — Késmárkon fogja tartani.

K iss Albert, jegyző.

STRAJK EGY FRANCZIA ISKOLÁBAN.

Ungvári diák-strajkról írtak a napilapok. Nem tudjuk, a dolog 
miben áll. De talán nem lesz érdektelen, ha ez alkalomból átveszszük 
a párisi „Tem ps“ f. évi január 29. számából egy hasonló mozgalom 
ismertetését, melyben különösen az ügy elintézésének módja nagyon 
tanulságos.

A világtörténelemből ismert Chálons-sur-Maine-ban van egy 
internatussal ellátott állami ipariskola (école des arts et métiers), mely
nek III. osztályú tanulóit ez intézet igazgatója azzal büntette, hogy a 
múlt vasárnap eltiltotta őket a színházba való menéstől. De a tanulók 
nem vették tekintetbe e tilalmat és mégis elmentek a színházba Az 
igazgató, hogy ezen újabb fegyelmi vétséget megtorolja, értesítette őket 
arról, hogy a legközelebbi vasárnap az intézetből sem lesz szabad ki- 
menniök.

Erre a II. és III. osztály tanulói strajkolni kezdtek. Nem akartak 
délután a dolgozótermekbe bemenni, hanem ellepték az iskola udvari 
helyiségeit. A préfet értesülvén erről, elment az iskolába és felszólította 
a tanulókat az engedelmességre; de eredménytelenül. Csak esti 7 órakor 
jöttek be az udvarról — az étterembe, honnan az étkezés után ének
szóval vonultak aludni.

A strajk azonban nem tarthatott sokáig. Még ugyanaz nap este 
értesítette a préfet a strajkolókat, hogy a fegyelem megbontása miatt 
az intézetből a II. és III. évfolyambeliek kizáratnak és másnap reggel 
a vasúton el is szállították őket. K. 1VL - a.

V E G Y E S E K .

Királyi k itüntetések . A  király ő felsége Jónás  János pozsonyi keres
kedelmi iskolai jubiláns igazgatót, egyesületünk választmányi tagját s 
pozsonyi körünk alelnökét, a Ferencz József-rend lovagkeresztjével; 
Szappan  Vilmos budapesti állami felsőbb leányiskolái igazgatót és 
dr. Staub  Móricz gyakorló főgymnasiumi tanárt pedig a királyi tanácsosi 
czímmel tüntette ki. Szívből gratulálunk hozzá mindhármuknak, mert a 
legfelsőbb kegy és elismerés a tanügynek egyaránt érdemes munkásait 
érte bennök.

Kiállítási kitüntetés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
dr. Веке Manó középiskolai tanárképző intézeti gyakorló főgymnasiumi 
tanárnak az ezredéves kiállítás középiskolai részének általános rendezé
sénél kifejtett buzgó tevékenységéért elismerő köszönetét nyilvánította.

Megerősítés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister K eczer 
Géza szakolczai kir. kath. algymn. ideiglenes rendes tanárt, rendes tanári 
minőségében véglegesen megerősítette.



Ministeri köszönetek. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister 
H imptner Béla aradi fögymnasiumi igazgatónak, dr. B erkeszi István 
temesvári állami főreáliskolai tanárnak, Jurkovics Emil beszterczebányai 
kir. kath. főgymnasiuini tanárnak, dr. M orvay Győző nagybányai állami, 
dr. F arkas  Róbert kassai kath., Sarmaságh  Géza szatmári kir. kath. 
fögymnasiumi tanárnak, dr. Takáts  Sándor budapesti kegyesrendi fö
gymnasiumi tanárnak, dr. Boros Gábor nagyszebeni állami fögymna
siumi tanárnak, H ám  József nagykárolyi kath. fögymnasiumi igazgató
nak, M arkusovszky  Sámuel pozsonyi lyceumi tanárnak, Bandi Vazul 
csiksomlvói kath. fögymnasiumi igazgatónak a tanintézeti történetet 
tárgyazó s beható tanulmányok alapján készült terjedelmes munkálata 
megírásáért; — Dévics József veszprém-egyházmegyei apátkanonoknak 
azon áldozatkészségéért, melylyel a veszprémi kath. főgymn. szegény, 
szorgalmas és jó magaviseletű tanulóinak segélyezésére és jutalmazására 
600 frtot, a segélyzö egyesület alaptőkéjének gyarapítására pedig 
100 frtot adományozott; — dr. Óvári Perenez országgyűlési képviselő
nek azon áldozatkészségéért, melylyel a nevezett főgymnasium torna
termének felépítésére 500 frtot ajándékozott; — R ózsa  Károly vasúti 
titkárnak ama nagylelkűségéért, melylyel a losonczi fögymnasiumi 
segélyzö egyesület javára egyezer koronás alapítványt tett, és S zta fka  
Vincze losonczi lakosnak azért, hogy az ottani fögymnasiumi ifjúságnak 
egy díszes zászlót ajándékozott; özv. Kalm ár Józsefné úrnőnek s fél
egyházi lakosnak azon áldozatkészségéért, melylyel a félegyházi közs. 
kath. főgynmasiumban sikeres érettségi vizsgálatot tett tanulók jutalm a
zására ötezer (5000) frtos alapítványt tett, elismerő köszönetét nyil
vánította.

Külföldi ösztöndíj. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Tancs Miklós okleveles tanárjelöltet a fiumei állami főgymnasium tanári 
szükségletére való tekintettel 600 frt külföldi ösztöndíjjal Olaszországba 
küldötte az olasznyelv elsajátítása végett.

A középiskolai vallástan ítás reformja tudvalevőleg komoly napirendre 
került a róm. kath. klérus illetékes fórumai előtt is. Nemcsak a vallás
tanárok országos congressusa foglalkozott vele, hanem ennek határozatai 
révén maga a püspöki kar is. Most külön lenyomatban is megjelent a 
„Religio“-nak egy ide vágó czikke, melyben Buda,у  Gerő zombori fö
gymnasiumi hittanár azt javasolja, hogy a középiskolai vallástanítás 
ellenőrzésére neveztessenek ki egyházmegyénként felügyelők s ezek az 
igazgatókkal egyetértve járjanak el tisztükben.

Debreczeni körünk tudósít, hogy tagjainak száma 55-re nőtt. Leg
utóbb a nyíregyházai gymnasium tanári testületéből heten léptek be a 
körbe s egyúttal az egyesületbe is. Már résztvettek a kör ülésén is, 
melyen érdemes eszmecsere folyt a tantervrevisióról és középiskolai 
reformról. A részletes tudósítást azonban csak jövő számunk fogja 
hozhatni.

A tornatanítók állami képzése kétségkívül szintén egyike lesz a 
közel jövő megoldandó föladatainak. Most M agvassy  Mihály, ki egyike 
nálunk a tornatanítás legrégibb munkásainak s jelenleg is a győri áll 
főreáliskolában működik, javaslatot küldött be ez ügy érdekében az 
orsz közoktatási tanácshoz, azt kérvén, hogy a tanács javasolja a minis- 
ternek a tornatanítók állami képzését. Ez a föladat most tudvalevőleg 
a nemzeti torna-egyesületre van bízva, a miért e magán-egyesület az 
államtól évi ötezer forintot kap. M agvassy  Mihály, a ki előterjesztésében 
a maga 40 éves működésének tapasztalatai mellett külföldi példákra is
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hivatkozik, azt ajánlja, hogy a tornatanítók állami képezdéje egyelőre 
a gyakorló gymnasiumhoz kapcsoltassák. S ezt indokolja azzal, hogy 
nézete szerint jövőben a torna tanítását is a más kötelező tárgyakat 
tanító rendes tanárokra kell bízni, a mivel kétségtelenül tiszteletre 
méltó elfogulatlanságnak adja bizonyítékát. .»n

Iskolai hangverseny. A  selmeczbányai ág. ev. lyceum  zenetársasága 
e hó 13-án tánczczal egybekötött hangversenyt rendez, melynek műsorán 
húsz darab van. A zenekar operai nyitány nyal s egy tanuló indulójával, 
az énekkar dán, finn, skót, olasz, franczia, német, orosz, továbbá régi 
és új magyar dalokkal szerepel.

Halálozások. A középiskolai tanárságnak egy tisztes munkában 
őszült tagja hunyt el: Sacher Gusztáv, a budapesti VIII. kér. községi 
főreáliskola rendes tanára, a ki 72 évet élt és 33 évet töltött az ifjúság 
nevelő tanításában. Már elérte a férfikor kiforrott szakát, mikor a tanári 
pályára lépett, miután a szabadság ügyéért nemcsak az ifjúság lelkesedő 
tűzével harczolnia adatott, hanem később szenvednie is. Az alkotmányos 
korszak hajnalán jutott cathedrához, melyet meg tudott becsülni, habár 
eredetileg nem erre a pályára készült. A csöndes munka s buzgóság 
embere volt azóta, az öntudat nyugalmával térhetett örök pihenőre. 
Fiatalabb ember, bár szintén érdemes régi tanár volt a halálban társa: 
Okányi Pál, a kaposvári áll. főgymnasium rendes tanára, a ki három 
nappal előbb, január 20-án zárta le szemeit. Csak 54 évet élt és 27 évet 
töltött a tanügy szolgálatában. Szintén egyike volt azoknak, kiknek 
munkája a nemzeti cultura fáján gyümölcsözött s fog gyümölcsöt hajtani 
még akkor is, mikor a kertész keze már rég feledve lesz.

Pályázat helyett meghívás. Debreczenből kaptuk a következő tudósí
tást: A protestáns iskoláknak ezt az ismeretes szokását kezdi követni 
közoktatási kormányunk a megüresedett tanszékek betöltésekor. Nem, 
mintha a meghívás elvét helyesebbnek tartaná a pályázaténál, hanem, 
mert a szükség reá szorítja. A debreczeni állami főreáliskolához a mint 
azt annak idején megírtuk a Közlöny 1896. uov. 8. számában, nem akadt 
okleveles pályázó. A kormánynak mit volt mit tennie? Félredobta a rideg 
bürokrata eljárás szabályait és egy pár évvel ezelőtt hallatlan, sőt 
elképzelhetetlen módhoz folyamodott. Megkérdezte dr. Horvay Róbert, 
debreczeni keresk. akadémia tanártól, hogy átlépne-e állami szolgálatba? 
Az igenlő válaszra rögtön kinevezte, még pedig végleges rendes minőség
ben. Hjah ! Szükség nemcsak törvényt bont, hanem a legszentebb bürok
ratizmuson is rést üt. (r. 1.)

Ismét meddő pályázat. A kassai áll. főreáliskolánál pályázat volt 
hirdetve az ábrázoló mértani tanszékre s mellette mathematikára. 
A határidőig egyetlen pályázó jelentkezett, — az sem volt képesítve az 
ábrázoló mértanból.

Tartalom : Dr. Klamarik János. JRajner Ferencztől. — A középiskolai 
reform. (Folytatás és vége.) Demkó Kálmántól. — Ism erte té sek : 
Benedek Klek: „Magyar mese- és mondavilág“. Balassa  Józseftől. — 
Egyesületi élet. — Strajk egy franczia iskolában. K. M — a-tól. — 
Vegyesek.

HORNYANBZKY VIKTOR BUDAPEST.
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FELELETEK A KÖZÉPISKOLAI TANTERVEK REVISIÓJA TÁRGYÁ
BAN FÖLTETT KÉRDŐPONTOKRA. *

I.
Tisztelt köri gyűlés! Máreziusban két éve lesz annak, hogy a tanár- 

egyesület központi választmányában a középiskolai tantervek revisiója 
felmerült s ugyanakkor egy óvatosan formulázott fölhívásban a revisio 
előkészítésére a körök is újabb eszmecserére szólíttattak fel. Körünk 
akkor sem zárkózott el a kérdés tárgyalása elől s mindjárt a revisio 
kérdésének felvetése alkalmából a kör t. elnöke meggyőző érveléseinek 
hatása alatt erélyesen állást foglalt a tantervek megbolygatását czélzó 
törekvések ellen s tiltakozó szót emelt oly óhajok vagy kívánságokkal 
szemben, melyek a tanterv követelményeinek leszállítására vonatkoznak. 
Másrészről azonban egészen megszívlelésre méltónak tartotta a tanterv- 
revisio kapcsán felmerült ama másik mozzanatot, mely tanterveinkben 
a nemzeti szellem nagyobb érvényesítésére czélzoit s e tekintetben több
kevesebb reform szükségét hangsúlyozta is, de azokat jelenlegi tan
terveink keretében, azok alapelveivel és körülményeivel való minden 
alkudozás nélkül, megvalósíthatóknak tartotta. Végül a görögpótló tan
folyamra nézve is, a mit szintén érvül hoztak fel a tantervrevisio mellett, 
koczkáztatott néhány elvi kijelentést és tapasztalatból merített megjegy
zést, melyek ma is még öt évi tapasztalat után s az ezen tanfolyamból 
megejtett érettségi után is kiállnák az igazság próbáját.

Ha a tantervrevisióról csupán elvileg kellene nyilatkoznunk, mi 
sem volna könnyebb, mint rámutatnom arra az egyhangú határozatra, 
melylyel akkor ezen fejtegetéseket fogadtuk. Sőt azt sem volna nehéz 
kimutatni, hogy épen a lefolyt két év alatt, a mióta a tantervrevisiót 
előkészítik, középiskolai tanulmányi rendünk, épen fennálló tanterveink 
és utasításaink érdemeit másutt és előkelő tanférfiak és hivatalos jelen
tések sokféleképen méltányolták. Ezúttal csak amaz ünnepélyes és leg
megnyugtatóbb mozzanatot kívánom emlékezetünkbe visszaidézni, midőn 
az ezredévi congressuson összegyűlt magyar tanárság összevetvén oktatás
ügyünk múltját és jelenét, tanácskozása végén azon meggyőződésének 
adott kifejezést, hogy tanterveink nyomában középiskoláink fejlesztésében 
látható immár bizonyos rend, megállapodottság, „ma már csak az lehet 
feladatunk, hogy a mi czélul van kitűzve tanulmányi rendünkben és 
utasításainkban, azok megvalósításához az alkalmas eszközöket is meg-

* Felolvastatott a debreczeni tanári kör január 31-iki ülésén.
Orsz. Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny. XXX. 29
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teremtsük, a melyeknek még hiányában vagyunk, nem pedig hogy fel
bolygatva azt a rendet, mely általános érvényt tudott magának kivívni, 
megint kezdjünk építeni ott, a hol a sok kezdés, kísérletezés már annyit 
ártott“.* Mint tudva van, ezen meggyőződés eredményeként a congressus 
első sorban emelte határozattá ezen tételt: középiskoláink fennálló tan
rendje csupán tudatos továbbfejlesztést kíván, korántsem átalakítást.

Ugyanakkor hallottuk a következő megnyugtató bírálatot és kije
lentést, hogy t. i. tanterveink a műveltségi követelmények tekintetében 
is ügy az egyes tudományokban elérendő czélt, mint a részletek meg
állapítását tekintve megközelíti azon színvonalat, melyet most Europa- 
szerte a középiskolák terén elérni kívánatosnak tartanak s melynek 
bármiféle okokból való lejebb szállítása a nemzet intelligentiájának, a 
nemzeti tudományosságnak, sőt az általános hazai culturának kárával 
történnék.

Ezen elvi kijelentések után a logika törvényei szerint joggal azt 
kell vala várnunk, hogy a méltán magasztalt tantervek érintetlenül 
hagyatván, a közel jövőben a tanügyi kormány és körök figyelme oly 
reformok felé fordul, melyek tanulmányi rendünk követelményeinek inten- 
sivebb megvalósítására irányulnak, mint pl. a czélnak megfelelőbb tanár
képzés, a tanárok anyagi és társadalmi állásának emelése, szolgálati 
viszonyainak szabályozása, a tankönyvek revisiója, a nevelés és tanítás, 
főleg a szemléleti oktatás intensivebb előmozdítása stb. megannyi közép
iskolai égető szükségek. Azonban várakozásunkban csalódtunk, mert 
ezúttal is, mint már oly sok ízben középiskolai reformoknál, nem az 
elvi szempontok jelölik az irányt, hanem oly általános óhajok, bírálatok 
tapasztalatok s törekvések, melyek vonatkozásba hozhatók talán a tan
tervvel, de kielégítésöket soha semmiféle tantervrevisio, hanem utoljára 
is a tanterv követelményeinek minden irányban való becsületes végre
hajtása fogja eszközölni.

T. köri gyűlés! Ezúttal a világszerte hangoztatott „túlterhelés“ 
vádja terelte a tanügyi felsőbbség figyelmét a tantervrevisio felé s a 
magunk részéről bármennyire óhajtanánk is a fent érintett elvi állás
pontokhoz ragaszkodni: a legconcretebb alakban felvetett kérdésekkel 
szemben kénytelenek vagyunk engedni ama föltevésnek, hogy a túlter
helés okainak kutatása és felderítése tökéletesen nem sikerülhet azon 
kérdés megvilágítása nélkül, vájjon tanterveink és utasításaink nem 
szolgáltatnak-e alapot ezen gyakori vádra.

Eszünk ágában sincs elvitatni, hogy a legtervszerűbben készült 
tanrendszer is, főleg ha használata körül bő tapasztalatok állnak rendel
kezésre, rá ne szorulna a több évi tapasztalatból merített tanulságokra, 
mert hiszen különben életrevalóságát kellene kétségbe vonni, ha a tapasz
talat bölcseségét a maga hasznára nem fordítaná. Ámde azt is merem 
állítani, hogy ha jónak bizonyult rendszereket folyton bolygatunk, módo- 
sítgatunk, utoljára eredeti lényegökből vetköztethetjük ki. Ez okból 
nem árt most is megfontolni, meddig terjed egyik-másik módosítás 
közvetlen hatása, mert könnyen megeshetik, hogy még oly csekély és 
jelentéktelen változás is az egész rendszert alapjában veszélyeztetheti, 
sőt felforgathatja. Szerintünk semmiképen sem volna megengedhető a 
„sibi quisque rapere, ducere, trahere; respublica, quae media erat, dilace
rata“ mondás után járni el a revisióban s ezzel jelöltem az irányt, mely 
felé törekedni kell, hogy t. i, a respublicanak, itt a tantervnek, mint 
egységes egésznek, alapelveiben és czéljaiban sértetlenül kell kikerülnie 
az ostromok tüzéből.

E szempont vezérel, midőn oly czélból veszem vizsgálat alá első

* L. Kármán congress, felolvasását.



sorban a tantervek általános követelményeit, hogy vájjon csakugyan 
oly ideális magas színvonalat tűznek-e a középoktatás elé, mely elérhe
tetlen, vagy legfeljebb az ifjúság túlterhelésével közelíthető meg.

Középiskoláink elé, mint tudva van, a törvény azon feladatot 
tűzte, hogy az ifjúságot magasabb általános műveltséghez juttassa és a 
felsőbb tudományos képzésre előkészítse. A tantervek e feladat megoldá
sára a tői vény intentiója szerint humán irányban az ó-class. tanulmányok 
kiemelésével, a nemzeti nyelvnek, irodalomnak, történelemnek és földrajz
nak, továbbá a természettudományoknak és a mathematikának; reál- 
irányban pedig főleg a modern nyelveknek, történelemnek, földrajznak, 
természettudományoknak és a mathematikának igyekeztek megfelelő 
helyet biztosítani az ifjúság oktatásában. Ez oly problema, melynek 
megoldása korunk feladata s alóla egy culturállam sem vonhatja ki 
magát, ha nem akar kimaradni a művelt népek sorából. A megoldás a 
magasabb tantervi igények miatt kétségtelenül nehézségekkel van össze
kötve s e nehézségekkel szemben csak azon godolatban lehet megnyugvás, 
hogy azokat nem az önkény, hanem korunk műveltségi szükséglete 
rótta az iskolák vállaira és hogy nem legyőzhetetlenek

Legyőzésökre a közoktatás összes tényezőinek, sőt a társadalom
nak közreműködése is szükséges elannyira, hogy akár tanügyi hatóság
ban, felügyeletben, tantervben, tanítóságban, a tanítás eszközeiben, az 
iskola berendezésében vagy a társadalomban egyenként, még inkább ha 
e tényezők többjében hiba, mulasztás vagy fogyatékosság fordul elő : 
akkor a megoldásban is constatálhatók hiányok, fogyatékosságok, siker
telenségek.

Szerintünk azzal, hogy a sikertelenség okait a tantervben keressük, 
a dolog legkényelmesebb oldalát választottuk, de az alaphibára magára 
alig mutathatunk rá. A tanterv és főleg az utasítások, mint tényezők, 
épen az által, hogy a tanítás menetét megállapítják és az oktatás helye
sebb módjaira vezetnek, a magok részéről hathatósan elősegítik a meg
oldás sikerét s épen ellene dolgoznak a túlterhelésnek. Midőn az utasí
tások egyfelől hangsúlyozzák, hogy a középiskola az egyes tudományokat 
nem sza kszerű  elszigeteltségükben, hanem kapcsolatos összhangzó 
együttességben kívánja alkalmazni a tudományos előkészítésre; másfelől 
pedig az általános műveltség terjedelmét akként határozzák meg, hogy 
ezt illetőleg a tanítás súlypontja az alapvető fogalmakra és organikus 
kapcsolatukra  helyezendő; csak azok által illethetek a túlmagas köve
telések vádjával, a kik az egyes tudományágak alapvető fogalmaival és 
organikus kapcsolatukkal nincsenek tisztában vagy nem tartják fárad
ságra érdemesnek azokat felkutatni. Ez hiba, de még sem oly nagy 
tévedés, mint az az álláspont, mely a túlterhelést a gymnasium azon 
feladatának tulajdonítván, hogy az általában a tudományos képzésre 
készít elő; e czélt a humán képzést igénylő pályákra kívánja szorítani, 
nem vetve ügyet rá, hogy ez által a gymnasiumot létjogosultságában 
támadja meg.

Ha van hiba a tanterv és utasítások általános követelményeiben, 
az nem annyira a túlság rovására esik, mint inkább arra, hogy azok 
nem mindig összhangzók, egyfelől a törvénynyel, másfelől az utasításoké 
a tantervvel, sőt olykor — mint dr. Kármán megjegyezte — az utasítá
sokban a főkövetelményektől való eltérések és ellentmondások vannak ; 
nagy aránytalanság tapasztalható némely tárgyak anyagának beosztásá
nál, míg másoknál ismét túlságos részletezése a tananyagnak. így pl. a 
mindkét utasítás általános részében a magyar nyelv és irodalom hang
súlyozva van; de a törvény és tanterv ez alapelvről egy árva szóval 
sem emlékeznek meg. Egyébként is azok, kik idegen nyelveket tanítanak, 
jól tudják, hogy nem mindig lehet hivatkozniok az anyanyelvi tanítás 
eredményeire és pedig nem azért, mintha talán már feledésbe ment
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volna, hanem egyszerűen, mert az anyanyelvi előkészület még azután 
következik; ez áll az irodalmi tanításnál is. Túlságos részletezés és ellen
mondások észlelhetők a világtörténelem és a természetrajzi utasításokban 
is. Ily irányban, hogy t. i. a tananyag egyes részei helyesebb felosztást 
nyerjenek, egymásnak különösen a rokon szakok lehetőleg alapul szol
gáljanak, s főleg a részletes utasítások ellenmondásai elenyésztessenek. 
a tantervre és utasításokra szerintünk is ráfér a javítás, bár azt tartjuk, 
hogy pl. a magyar nyelvi nehézséget szervezeti változtatás nélkül alig 
lehet elhárítani.

Térjünk át az egyes tudományszakok anyagának és az ezekből 
elérendő végczéloknak vizsgálatára: van-e ezekben túltengés és mennyi 
ben lehet ez irányban a tantervet és utasításokat felelőssé tenni. Itt első 
sorban az oktatás középpontjába helyezett m agyar nyelv és irodalmi 
anyag  terjedelme és czélja jöhetnek tekintetbe, de mivel a jelenlegi tan- 
tervrevisio elé is a nemzeti elemek lehető legnagyobb mértékű érvénye
sítése tűzetett ki czélul: ez magában véve elég arra, hogy a tantervek 
és utasítások túlköveteléssel e tárgy szempontjából nem vádolhatok. 
Különben a hazai földrajzzal és történelemmel kapcsolatban a nemzeti 
elemekről másik kérdés alatt fogunk szólani.

Áttérünk a classikus nyelvek  követelményeinek vizsgálására. 
A ki gymnasiumi tantervűnket a latin és görög nyelvre nézve figyel
mesen összehasonlítja a német államok és Ausztria tantervének követel
ményeivel — mert tudományos és tanügyi tekintetben hozzájok állunk 
legközelebb — kénytelen beismerni, hogy úgy a tananyag terjedelme, 
mint óraszám és az olvasandó írók száma tekintetében jócskán mögötte 
maradtunk az ő csak pár évvel ezelőtt ez irányban megejtett reductiójok- 
nak is, úgy, hogy ha ők kimondják, mi még inkább mondhatjuk, misze
rint ez irányban tovább menni már lehetetlen a nélkül, hogy egyfelől a 
gymnasiumi oktatás czélja, mely főleg az ó-classikus tanulmányok által 
érendő el, ne veszélyeztetnék, másfelől pedig az eredmény teljesen illu- 
soriussá ne lenne. Mindkettőt a főiskolák és egyetemek bánnák meg, 
honnan pedig ma is elég sűrűn hangzik a panasz, főleg a latin nyelvi 
készültség silánysága miatt. Itt tehát a követelmények leszállítása meg 
nem engedhető.

Készséggel elismerem azonban, hogy a modern nyelvek  czélja és 
követelményeiben az irodalmi képzés hangsúlyozása túlságosan is elő
térbe lép. Sajátságos viszonyaink között egyfelől a gymnasiumnak a 
német nyelvet, másfelől a reáliskolának a franczia nyelvet tisztán csak 
a gyakorlati szempont ajánlja; a tananyag megválasztásának és a tanítás
nak is e szempont után kell igazodnia. Mihelyt az irodalmi képzés szol
gálatába szegődnek, a temérdek tárgyi, stilistikai, poétikai és rhetorikai 
magyarázatok miatt a gyakorlati czél, mely az iskolában csakis e nyel
vek értéséig terjedhet, alig valósítható m eg; de meg veszedelmes is a 
nemzeti elemek rovására az idegen irodalmi elemeket túlságosan szapo
rítani. E bajon a tantervben kiszabott nehezebb olvasmányoknak, s még 
inkább az utasítások részletes követelményeinek megszorításával könnyű 
segíteni.

Hogy állunk a fö ldrajzzal P A czélt tekintve, mely a tantervek 
szerint a föld természeti viszonyaival és egyes országoknak ismerésére, 
különös tekintettel hazánkra terjed ki, bízvást elmondhatjuk, hogy a 
VII. osztály politikai földrajzának kivételével bármely VI. osztályú elemi 
iskola tantervében megfejtve találjuk. Hogy mégis a tárgyban, különö
sen a gymnasiumban oly csekély az eredmény, ennek oka egyfelől a 
tananyag helytelen felosztásában, másfelől azon körülményben kere
sendő, hogy míg az utasítások s ezek nyomán a tankönyvek és a taní
tás is a természetrajzi elemekkel túlságosan bíbelődik, addig a topo- 
graphiai és népieméi elemeket kevesebb figyelemre méltatják, holott
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úgy a többi tantárgyaknál az iskolában, mint kívül az életben erre 
történik a legtöbb hivatkozás, tehát itt legkirívóbb a készületlenség. 
A földrajzi tananyag helyesebb felosztása itt is eredményes lesz tehát 
a tanításra nézve.

Az egyetemes történelem tantervi ezélja ellen, mely mindkét 
középiskolában a történelem összefüggő áttekintésére terjed ki, semmi
esetre sem emelhet óvást az, a ki figyelmére méltatja, hogy a külföldi 
tantervek a világtörténelem főbb eseményeit pragmatikus összefüggés
ben, a műveltség-történelmi mozzanatoknak rendszeres tárgyalásával 
összekötve tárgy altatják, s ezen felül még a görög államok és a római 
birodalom történelmi fejlődésének ismeretét külön hangsúlyozzák. Igaz 
ugyan, hogy e tananyagot az utasítások osztályonkénti csoportosítása 
túlságosan részletezi s ez által a tankönyvírók a felölelendő ismeretek 
tekintetében könnyen tévútra juthatnak; de nem kell feledni, hogy az 
utasítások e részletezése a tananyag kiszemelésében puszta, irány adás, 
a főkövetelmény  itt is csak arra terjed ki, hogy az oktatás szempont
jából főleg azon népek és korok jöhetnek tekintetbe, melyek az emberi 
művelődés jelentékeny fokának képviselőiként tekinthetők s a népek 
történetéből főleg azon esem ények tárgyalandók, melyekben am a nép 
és kor közérzülete nyilvánult A baj helyesebb csoportosítással s az 
anyag részletezésének megszorításával és az ellenmondások eltüntetésé
vel elenyésztethető.

Hátra volnának még a reáltárgyak, melyek a kor realisinusának 
hatása alatt a középiskolai oktatásügy történeti tanulságait, a gyakor
lati élet realisinusának az iskolába való bevitelét illetőleg épen gymna- 
siuinainkban oly mértékben tudták érvényesíteni, hogy a reáltudomá
nyok felkarolásában úgy a tananyag terjedelmét, mint az óraszámot 
tekintve a nyugot-európai államok humán irányú intézetei között a mi 
gymnasiumaink állanak első helyen. Nem lévén e téren szakember, a 
közvetlen tapasztalat hiányában nem koczkáztathatok határozott ítéletet 
arra nézve, hogy a mi viszonyaink között tanulóinkat tekintve, nincse- 
nek-e felcsigázva az igények ezen tárgyakból. Azonban egyes jelensé
gekből s azon sajátságos symptomából, hogy az épen szőnyegen forgó 
tantervre visio alkalmából, sem a két előkészítő év alatt, sem a leg
közelebbi viták folyamán e tárgyak szempontjából a tantervek ellen 
számbavehető kifogás alig emeltetett: azt kell következtetnem, hogy e 
tárgyakból az eredmény megfelel a kivánalmaknak: a tantervi és uta
sítási követelmények elérhetők: ennélfogva a tantervek e tárgyak szem
pontjából túlterheléssel nem vádolhatok.

Az eddigiekből is látható, hogy magában a tanterv sem m i esetre 
sem akadályozza annyira a tanítás sikerét, hogy ez okból követel
m ényeit csökkenteni kellene. Még inkább áll ez akkor, ha az utasítá
soknak a tanítás könnyítését czélzó methodikai útmutatásait tekintetbe 
veszszük. Bizonyítékul lássunk néhányat, melyek nehezebb tárgyakban 
épen a túlterhelés óvszerei.

Főkövetelményként van hangsúlyozva minden tárgyra nézve, 
hogy bár a tudományos képzés szempontjából a szakrendszer hozatott 
be, „de az iskolai tanításban a paedagogiai szem pont mindig legelső".

A. történelemből — mondják az utasítások nem annyira a 
positiv ismeretek halmaza, inkább az erkölcsi mozzanat legyen az irány
adó czél. Míg a természettanban a részletek bőséges fejtegetésével a 
tananyagot szaporítani merőben szükségtelennek és helytelennek tartja, 
addig a grammatikai oktatásban csak a lényeges grammatikai anyag 
ismertetését és közlését követeli.

Látjuk tehát, hogy mindenütt az általános műveltség czéljára 
szolgáló értelmi képzés, s ezzel együtt a helyes megfigyelés és gondol
kodás ápolása van hangsúlyozva inkább, mint a tapasztalat szerint
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gyorsan feledésbe merülő rengeteg részletismeretek pillanatnyi tudása. 
Hogy mennyire a tanártestületek kezébe van letéve a túlterhelés vád
jainak a tantervtől való elhárítása, semmi sem bizonyítja jobban, mint 
az utasítások ama szabadelvű intézkedése, hogy egyenesen elrendeli a 
helyi tantervek  kidolgozását, melyekben épen a szaktanárok belátásá
tól és ügyességétől van feltételezve az egyes tantárgyait ama részletei
nek kiszemelése, a melyek akár a tanítványok előkészültségénél, akár 
helyi vagy más érdekből kiemelendők vagy esetleg mellőzendők. Sőt e 
szabadelvűség a legszélsőbb határig megy akkor, mikor megengedi a 
tanárnak, ha a tananyagot bármi okból nem fejezhette be, a részletek 
megszorításával segíteni magán, hogy így is elejét vegye a megterhelés 
panaszának. Tehát a tanterv egyszerűsítése a tananyag czélszeríí és 
okos reducálása: ezen előnyök abban a pillanatban megvannak, mihelyt 
a tanítók a tanterv és utasítás szabályszerű követelményeit okosan 
teljesítik.

Ha az utasításokban hangoztatott inductiv methodus (különösen 
a szemléltetés lehetőleg mindenben) alkalmazásra talál folyton az isko
lákban; ha a tanulók összessége belevonatik a közös munkába, a mi a 
vizsgálatnál sem maradhat figyelmen kívül, mert a fiúknak hozzá kell 
szokniok. hogy a vizsgálandóhoz intézett kérdés mindnyájára tartozik; 
ha a tanító a többi tárgyakra tekintettel saját tárgyában, a nélkül, 
hogy a tanítás czélját szem elől tévesztené, a szükségest a szükségtelen
től meg tudja különböztetni; és ha végre a gyermekek felfogási képes
ségéhez alkalmazkodik, s a tanítást teljesen az iskolában végzi, mely 
követelmények mind az utasításból folynak: akkor a felhangzó túlter
helési vádak a tantervekről, a tanításról, ha nem fognak is teljesen 
elnémulni — mert ez a természetűkben rejlik — de egyre gyérebben 
fognak jelentkezni.

T. köri gyűlés! Mindezekből világosan és érthetően következik, 
hogy a tanterveket és u tasításokat magokban véve a túlterhelésért 
nem lehet felelőssé tenni. Mert a tantervek és utasítások szavai — 
mint az általában szabályzatoknál szokás — ha még oly általánosak és 
nyulékonyak is, de azoknak szelleme és intentiója minden kétségen 
felül áll.

Ennélfogva nem marad más hátra, mint a túlterhelés okaira a 
középoktatás többi tényezőiben is röviden rámutatni. És én itt első 
sorban is megvallom, hogy a túlterhelést nem tartom olyan fiatal baj
nak, mint ezt sokan állítják. Olyanforma régi dal ez, hogy így szóljak, 
régi dicsőségről. Már Luther megsajnálta a szegény, szellemileg elkín- 
zott klastrombeli ifjakat, s azóta korunkig, mint a szellemi munka túl
kapásával szemben az ifjúság testi egészségét sirató bús melódia zeng 
most vékonyabb, majd vastagabb hangon. És e panaszok soha sem 
fognak elhallgatni, míg emberek lesznek, ha még annyit javítgatunk is 
iskolai berendezéseinken. És ez a dolog természetében fekszik, mert 
a túlterhelés előidézője nem  mint rendesen hinni szokás kizárólag az  
iskola, mely hozzá még oly esetekben, hol hibája nyilvánvaló, legalább 
jóakaratot mutat a baj gyógyítására: hanem a házi, a családi körnek 
és az egész társadalomnak is vannak fenn e tekintetben rovásai s néha 
közvetlenül jobban rászolgálnak a túlterhelés vádjára, a nélkül, hogy 
részükről is igyekeznének közreműködni szeretteiknek valódi jólétére. 
Vennék csak apák és anyák komolyan fontolóra, hogy az időrabló sok
féle magánoktatás, a különféle időelőtti kedvtelések, a család hallgatag 
vagy egyenes beleegyezésével történő, sokszor nagyon is előlegezett 
szórakozások s egészségrontó élvezetek mily végtelen károkat okoznak, 
hogy közegészségi állapotok, melyek az iskola határán kívül esnek, 
számtalan házi körben mennyit rontanak ifjúságunk testi egészségén
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és szellemi frisseségén: talán enyhébben ítélhetnék meg az iskolát e 
hibában való részességéért.

Hogy a túlterhelés érdekében oly heves agitatio folyik az iskola ellen, 
s hogy talán a műveltek többségét is a maga részére hódította vagy 
fogja hódítani: abban az iskolára nézve nem lehet semmi imponáló, 
semmi meggyőző; legtöbb esetben csak némely kellemetlen állapotok 
felett való könnyen megmagyarázható nem-tetszésnek a jele, mely álla
potokért csak az iskolát szokás felelőssé tenni; a mint tudjuk is, hogy 
sok szülő előtt gyermekeik hiányos előhaladásáért mindig az iskola 
volt felelős.

Democrata államban élvén, kétségkívül nem lehet hibául felrónunk, 
ha mindenki igyekszik a maga vagy övéi tehetségét lehetőleg érvénye
síteni s felküzdeni magát a lehető legmagasabb polczra ; de az is bizo
nyos, hogy erkölcsileg beteg az a társadalom, vagyis nagyzási hóbortban 
szenved, mely még tehetségtelen gyermekeivel is magasabbra tör, mint 
azt általában viszonyai ajánlanák. A szülék ezen egészségtelen vágyában 
kell keresni a zsúfolt osztályok  okát, ebben leli magyarázatát a közép
iskolák felé való tömeges tódulás, mely tömegben pedig elég találkozik, 
ki nem oda való. Már pedig a zsúfolt osztályok, hol a tanítói hatás az 
egyénre úgyszólva semmi, és a nem megfelelő elem. két olyan szirtfok, 
melyen a legtökéletesebb oktatási rendszer hajója is hajótörést szenved.

Értem én azt, hogy az ú n. tudományos pályák külső előnyei és 
főleg a gymnasiumhoz kötött egyéb jogosultságok azon csalétkek, melyek 
a nagy tömeget elementáris erővel vonzzák: ép azért ném i változást e 
hajon az érettségihez kötött jogosultságok á ta lak ítá sáva l— bár tudom, 
hogy ez más tényezőktől függ — tudnék remélleni. Valóban alapos 
segítséget azonban szerintem a tudományos pályák külső előnyeiről 
alkotott nézetnek gyökeres megváltozása hozna magával, de ez persze 
csak nemzetgazdasági fejlettebb viszonyok között, vagyis iparunk, keres
kedelmünk és közgazdaságunk nagyobb föllendülésétől várható. Egy 
azonban addig is bizonyos és ez az, hogy a túlnépes osztályok folyto
nosan főokai lesznek a túlterhelésnek.

A túlterhelést én másodsorban az iskolához közelebb fekvő ténye
zőkben, a tankönyvekben  vélem feltalálni. Jó tankönyvek nemcsak a 
tanulók előhaladását biztosítják, hanem megmentenek az időpazarlástól 
és az időt rabló ismétlésektől. A jó tankönyv világos, szabatos és magya
ros, eltalálja a szerencsés középutat a nagyon sok és nagyon kevés közt, 
s semmi esetre sem tartalmaz többet, főleg az alsó fokon, mint a mennyit 
a fiúnak egész határozottsággal tudni kell. Jelenlegi tankönyveink hibásak 
terjedelmökben, stílusukban és módszerökben, s én megvallom, hogy 
értök egyik irányban sem merném az utasításokat felelőssé tenni, annyira 
távol áll legtöbbje az utasítások helyes követelményeitől. Sőt a midőn 
azt látom, hogy a használatban levő magyar nyelvtanok közel egy 
harmadrésze még a tudományban és műszókban is a régi csapáson jár: 
lehetetlen a tankönyveket kétszeresen is nem okolni a túlterhelésért.

A mennyiben továbbá a helyes szemléltetés féltanulás, távolabbról 
ugyan, de mégis túlterhelést eredményez, ha a tanítás nélkülözni kény
telen a szem léltető taneszközöket. Ezeknek beszerzése a tanítás könnyí
tésére és sikeresebbé tételére elodázhatatlan kötelességük az iskolát 
fenntartó hatóságoknak. Túlterhelés okaiul szokás még emlegetni a házi 
dolgozatokat és az ú n. memorizálást, de ezek már a tanítói eljárással 
vannak szoros összefüggésben, s lehet is, hogy még sok helyen e tekin
tetben hiányzik a kellő paedegogiai belátás és tapintat; de általánosság
ban egész oktatásunkat e bajokért csak a túlságos képzelődés vádolhatja. 
Azonban, ha teljes őszinteséggel akarjuk feltárni a túlterhelés összes 
okait, Ciceróval szólva be kell vallanunk, hogy bár „habemus senatus 
consultum . . .  non deest rei publicae consilium“, hanem „nos, nos
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consules . . . .  desumus“. Mert bár kétségtelen, hogy a két évtizeddel 
ezelőtti állapotokhoz képest a magyar tanárság színvonala úgy tudo
mányos, mint paedagogiai tekintetben nagyot emelkedett, sőt akadnak 
egyes szaktudósaink és paedagogusaink, kik bármely művelt nemzetnél 
számot tennének: azonban még mindig csak a jó kezdet kezdetén 
vagyunk, pedig kérlelhetetlen igazság rejlik Wolf Fr. A. eme szavaiban: 
„A magistrorum usu, fide et doctrina prope omnis pendet disciplinae 
utilitas“. Nálunk mind e három tulajdonság irányában még mindig 
lehet és kell is kívánalmakat támasztani. A mi a „doctrinát“, az elméleti 
tanárképzést illeti, az ez irányban újább időben tett kormányintézkedéstől 
a legjobbat lehet remélni: de legégetőbb bajunk az „usus“ ; a gyakorlati 
képzés érdekében az intézkedések még mindig „késnek az éji homályban“. 
Nagy baj, hogy még mindig nincs paedagogiai seminariumunk.

Nálunk még mindig nagy az idegenkedés, sót nem ritkán gúny 
tárgya a „hátulgombolós paedagogia“ ; pedig mindezek daczára utoljára 
is csak az fog segíteni gyökeresen bajainkon. Elébb-utóbb tért kell 
foglalnia azon meggyőződésnek, hogy a tanítás művészet s mint ilyen 
egyfelől okulás és példa, másfelől tanulmányozás és gyakorlás által 
elsajátítható; hogy az ily elvek után képzett tanítók lassanként eljuthat
nak oda, hogy ifjabbakat hivatásukba bevezessenek, s így az adás és 
vevés által ki fog fejlődni paedagogiai tekintetben is az az érdekközösség, 
mely a tudományosságban már is létezik ; emelkedni fog az a tanítói 
öntudat, melynek nyomában já r a „fides“, a lelkiismeret a kötelesség
teljesítésben, a mitől az iskolai tanításban a legtöbb eredmény várható.

(Folytatása következik.)
(Debreczen.) Sinka Sándor.

A FELSŐBB LEÁNYISKOLÁK REFORMJA.

Ismert tény, hogy Wlassics minister úr a felsőbb leányiskolák 
biztosait véleményadásra szólította fel, mikép lehetne és kellene a felsőbb 
leányiskolákat aképen újjászervezni, hogy azok mellett a külön leány- 
gymnasiumok felállítása fölöslegessé váljék?

A minister úrnak eme intézkedése folytán a felsőbb leányiskolák 
tantestületeinek is alkalmuk volt már ez ügyben tanácskozni és a reform
mal szemben elfoglalt vagy inkább elfoglalandó álláspontjukat egyenként 
kifejezésre juttatni.

A kérdés azonban, szerény véleményem szerint, sokkal fontosabb, 
semhogy az belső ügyképen volna elintézhető. Ellenkezőleg a kérdésnek 
a nyilvánosság ítélő széke elé kell kerülnie, hogy így az érdekeit tr.n- 
férfiaknak alkalmuk legyen a kérdéshez teljes körültekintéssel hozzászó- 
lani, hisz a kérdésnek miként való megoldásától függ a leánynövendékek 
jövendőbeli középfokú oktatása, mely fontosságra nézve semmivel sem 
állhat hátrább a fiúk középfokú oktatásánál.

Jelen soraimnak kizárólagos czélja a kérdést a nyilvánosság előtt 
is napirendre hozni és esetleg elősegíteni azt, hogy a kérdés körül, az 
érdekelt és arra hivatott tanférfiak között komoly vita fejlődjék ki, 
mely a leánynövendékek jövendő középfokú oktatásának kialakulására 
elősegítőleg és termékenyítőleg hasson közre.

Előre is kijelentem, hogy nem szándékom ezúttal a felsőbb 
leányiskolák reformjával a részletekre is kiterjedőleg foglalkozni. Ennek 
felfogásom szerint még nem érkezett el az ideje, mert eddig a mi legfőbb, 
a reform alapelvei sem lettek szabatosan megállapítva, addig pedig a 
a részletekbe menni különben sem lehetséges, legalább eredményesen



nem. A kérdés megoldása egyébként is különös mérsékletet igényel. 
A gyorsan keresztül hajtott reform itt épenséggel nincs helyén. Inkább 
halaszszuk el a reform életbe léptetését 1 — 2 évvel, semhogy azt elha
markodva hajtsuk végre. Felfogásom szerint, e fontos kérdés csak úgy 
remélhet szerencsés megoldást, ha a minister úr az első informátiók 
alapján alkotott tervezetét országos értekezlet elé bocsátandja, felhíván 
azt a reform azon alapelveinek gondos megállapítására, melyeknek 
szemmel tartásával a felsőbb leányiskolák aként volnának átalakítandók, 
hogy azok hivatásuknak és az eléjük tűzött czéloknak képesek legyenek 
lehetőleg teljes mértékben megfelelni.

Ily felfogásból indulva ki, én ezúttal csak általánosságban akarok 
a kérdéssel foglalkozni és a kérdésre vonatkozó szerény véleményemet 
elmondani.

Iskolánk jelenlegi szervezete szerint arra van hivatva, hogy „benne 
társadalm unk női tagjai, nem ök sajÁtlagossága és a társadalm i jelen  
viszonyok által feltételezett s  élethivatásokra szükséges általános 
műveltséget m egszerezhessék11.

Nos, ha a felsőbb leányiskolák reformjánál e meghatározásból 
indulunk ki, úgy határozottan azt kell mondanunk, hogy iskolánk a 
jelen társadalmi viszonyok által feltételezett s a nőknek élethivatásukra 
szükségelt általános műveltségét jelen szervezetében nem adhatja meg 
többé, nem főleg akkor, ha tekintetbe veszszük, hogy Wlassics minister 
úrnak bölcs és hathatós közbenjárása folytán О felsége az egyetem kapuit 
is megnyitotta a tehetséggel bíró és arra hivatott nők előtt.

Tagadhatatlan tény, hogy minden iskola életrevalóságának első 
kritériuma abban culminál, hogy az képes-e a haladó kor és a társa
dalmi követelmények által elébe szabott feladatoknak megfelelni ?

Nos, a mi iskolánk e tekintetben sok kívánni valót hagy és ép 
azért gyökeres reformra szorul.

Ezt maga Wlassics minister, közoktatásunk ezen ügybuzgó és 
lelkes vezetője is beismeri akkor, midőn véleményadásra szólítja fel az 
arra hivatott egyéneket s a ministeri biztos pedig az egyes tantestületeket.

A minister úrnak jelen eljárását annyival is inkább hálával kell 
fogadnunk, mert ebben biztos zálogát látjuk annak, hogy a minister úr 
szakítani kíván ama már megcsontosodott régi rendszerrel, mely a 
gyakorlatban különben sem vált be soha, mely szerint a tantervek a 
ministeri bureaukban készültek és sokszor olyanok által, a kik bár 
elméletileg képzettek lehetnek, de a gyakorlatban soha sem működtek. 
Hogy az ily módon készült tantervek mit érnek a gyakorlatban, arról 
elég ékesen szól felsőbb leányiskolánk jelenlegi és a polg. leányiskolák 
legújabb tanterve.

Példa erre jelen tantervűnk számtani tananyagának a felosz
tása, mely szerint a törtekkel való számolás mint olyan csak a III. osz
tályban fordul elő, holott az elemi iskola 4. osztályának már tananyagát 
képezi. Evvel szemben a II. osztályban a világ-történelemből már az 
ókort kell tárgyalni. Tárgyalni az igaz kell, de az már egészen más 
kérdés, hogy föltételezhetünk-e ezen osztály növendékeiben annyi szellemi 
érettséget, hogy azok képesek legyenek Lykurgus és Solon törvényhozói 
működését, Perikies korának jellemzését, a patríciusok és plebejusok 
küzdelmeit kellőleg átérteni, ha másrészt nem találtunk bennök annyi 
érettséget, hogy képesek legyenek a törtekkel való számolás nehézségeivel 
megküzdeni ? De nem folytatom ezt tovább, csupán példát akartam fel
hozni fenti állításom igazolására.

Ha ezek után azt akarjuk, hogy leányiskoláink a jövőben megfelel
hessenek a kor követelményeinek, azokat akként kell újjászervezni, 
hogy a kor követelte általános műveltség nyújtása mellett a jövőben 
azt a feladatot is megvalósíthassák, mely a minister úr legújabb inten-

30Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX.
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tiójának is megfelel, hogy t. i. az arra tehetséggel és hivatással bíró 
leányokat, az egyetemi tanulmányokra is előkészítsék s hogy ily módon 
létező leányiskoláink mellett ne legyen szükség az állam részéről külön 
leány gymnasiumoknak a felállítására és fentartására.

Ehhezt képest leányiskoláink czélját illetőleg vissza kell térnünk 
azon meghatározásra, melyet b. e. Molnár Aladár látnoki tehetséggel 
már eredetileg, tehát 21 évvel ezelőtt azoknak elébe tűzött s a mely 
szerint felsőbb leányiskoláink czélja, hogy „bennök társadalm unk női 
tagjai nem ök sajátlagossága és a társadalm i jelen  viszonyok által 
feltételezett, de egyszersmind oly m érvű általános műveltségre tegye
nek szert, a m ely megfelel azon általános műveltségnek, melyet а 
férfiak sa já t életczéljaik érdekéből gym nasium i és reáliskolai közép
tanodáinkban nyerhetnek“.

íme iskolánk visszaköveteli eredeti rendeltetését, a melytől azt 
különböző mellékes czélok üzése eltérítette.

Leányiskolánk a nyerendő új alakjában a leány növendékek 
individualitásának figyelembe vétele mellett, valóságos középiskolává  
kell hogy legyen.

Jövendő neve is nem a semmit mondó felsőbb leányiskola, hanem 
„leányközépiskola“ lehetne. Ezzel azonban nem azt akarom mondani, 
hogy szervezete a mai fiú-középiskolákéval teljesen azonos legyen. Nem 
engedi ezt a leánynövendékek individualitása, de másrészt fiú-közép
iskoláink jelenlegi szervezete különben sem képez olyan ideált, a mely 
felé közelednünk kellene. Hisz annak is alapos revideálását hangosan 
követelik az illetékes körök. Szerény véleményem szerint leányiskolánk 
újjászervezésénél az egységes középiskola  megvalósítására kell töreked
nünk, de talán a görög nyelvnek figyelembevétele nélkül.

Leányiskoláink új szervezetűkben nem mint eddig 4 és 6, hanem 
6 és 8 osztályúak kell hogy legyenek.

A 6 osztályú magasabb leányiskola, mint a többség iskolája, 
nyújtaná az eddiginél szélesebb körben az általános műveltséget. Ezen 
iskolák képeznék a többséget, úgy azonban, hogy az V. és VI. osztályok
ban az arra jelentkező, kiváló tehetséggel bíró leányok facultative 
tanulnák a latin nyelvet és a menyiségtant, mely utóbbinak a mostanitól 
egészen eltérő beosztása volna a szerves egészet képező 6 osztályú leány
iskolában is.

Nagyobb városokban és vidéki középpontokban pl. Budapest, 
Pozsony, Kassa, Kolozsvár, Temesvár, stb. 8 osztályú leányiskolák vol
nának szervezendők. A két felső tovább képző osztály, szervesen kapcso
lódnék bár a 6 osztályhoz, de tanterve már kizárólag az egyetemre való 
előkészítésre irányulna; magától értetőleg a női individualitás figyelembe 
vételével.

Itt attól a megszorítástól sem riadnék vissza, hogy a két felső 
osztály felállítása, költség-kímélés tekintetéből csak bizonyos számú 
jelentkezőtől tétessék függővé.

Ily módon teljesen fölöslegessé válnának a külön leánygymna- 
siumok s egyúttal sok szegény sorsú, de tehetséges leánynak alkalma 
nyílnék a vidéken is megszerezhetni az egyetemre léphetésnek a qua- 
lificatióját.

Azt természetesnek tartom, hogy a mely leányiskola 8 osztályúvá 
volna kifejlesztve, ott az érettségi vizsgálat magában az iskolában legyen 
letehető, ép azért az iskolák felügyelete az újjászervezés kapcsán végle
gesen szervezendő.

Csak is az ily módon átalakított leányiskolák volnának képesek 
az elébök tűzött kettős czélt, egyrészt az általános műveltség nyújtást, 
másrészt az egyetemi tanulmányokra való előkészítést kellőleg megvaló
sítani. E helyütt különösen is hangsúlyozni kívánom, hogy az újjászer



395

vezett leányiskola szigorúan választassák el a gyakorlati irányú polg. 
leányiskolától. A mostani felsőbb leányiskolának is az volt a megölő 
betűje, hogy irányadó köreink a kettő összeegyeztetésére törekedtek. 
E miatt kellett a követelményeket fokról fokra alább szállítani, míg 
végre eljutottunk a mai tantervhez, mely a felsőbb leányiskolák eredeti 
czéljától nagyon is eltér. Tény az, hogy a mai felsőbb leányiskolák 
nagyobb része hivatva van polg. leányiskolákat pótolni. Pozsonyban, 
Kassán, Szegeden, Sopronban, Máramaros-Szigeten, stb. nincs polg. leány
iskola. A következménye e körülménynek az, hogy a felsőbb leányiskolák 
növendékeinek legalább is a fele oly elemből áll, mely épenséggel nem 
a felsőbb leányiskolába való. Ezzel a rendszerrel egyenesen szakítani 
kell a jövőben.

Az újjászervezendő leányiskola is csak az esetben fogja megold
hatni kettős feladatát, ha nem a polg. iskola helyett, hanem egyenesen 
a mellett lesz szerezve.

E vázlatos előadás kapcsán Möazl Gusztáv kartársam hozzájáru
lásával a következő határozati javaslatot terjesztettem a kassai áll. felsőbb 
leányiskola tantestülete elé, melyet az egész terjedelmében elfogadott.

Határozati javaslat.
1. Az újjászervezendő iskola neve leány-középiskola legyen.
2. Szervezete egységes 6 osztályú leányiskola, helyenként az Y. osz

tálytól kezdődő bifurcatióval és két osztályú kizárólag az egyetemre 
előkészítő továbbképző tanfolyammal.

.3 A 6 osztályú egységes szervezetű leányiskola a női hivatás és 
a női nem sajátságainak szemmel tartásával és minden mellékczél 
kizárásával szerveztessék, azonban a testi nevelésnek az eddiginél nagyobb 
figyelembe vétele mellett.

4. A kettéválasztás vagy a bifurcatio csak az V. osztályban vegye 
kezdetét, ellentétben a Szuppan-féle javaslattal, mely már a IV. osztályban 
javasolja a kettéválasztást.

5. Parallel módon bifurcált Y. és VI. osztály csak a külön tárgyakra 
(latin, mennyiségtan és esetleg görög); a VII. és VIII. osztály egészben 
véve különlegesen leg'yen szervezve, mely szervezet kizárólag az egye
temre való előkészítést tartja szem előtt.

6. Az újjászervezett leányiskolák, mint magasabb iskolák, növendé
keik számára eszményi magasabb képzést követelvén, az alsóbb rendű 
és inkább practikus irányt követő polg. leányiskoláktól szorosan válasz
tassanak el, miért is ily magasabb leányiskolák a jövőben nem polg. 
iskolák helyett, hanem egyenesen azok mellett szerveztessenek.

7. E reform kapcsán a leányiskolák felügyelete is, az iskola 
magasabb jellegének megfelelőleg véglegesen szerveztessék.

8. A jelentőség nélkül való évzáró vizsgálatok, mint elavult intéz
mény egészen töröltessenek el

9. A továbbképző tanfolyammal kiegészített leányiskolák ruház- 
tassanak fel az érettségi vizsgálatok megtarthatási jogával.

10. Ezen a magasabb nőnevelést közelről érdeklő reform alapelvei
nek megállapítására, kiváló szakemberekből, iskolai liygienistákból és 
gyakorlati leányiskolái tanerők bevonásával országos enquéte hivandó 
egybe. Az értekezlet által megállapított alapelvek, valamint az ezek 
alapján szerkesztendő részletes tantervi javaslat, annak végleges szövege
zése előtt tétessék közzé, hogy a szakemberek közül azok is hozzászól
hassanak a kérdéshez, a kik az enquéte-be nem lettek bevonva.

A kérdés eminens fontossága nyilvánvaló. Óhajtandó, hogy az 
érdeklődők közül mennél többen szóljanak hozzá, hogy így a kérdésre 
vonatkozólag bizonyos tanügyi közvélemény jöjjön létre, mely annak 
szerencsés kialakulására elősegítőleg hasson közre.

(Kassa.) Bóbita, Endre. 
30*
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EGYESÜLETI  ÉLET.

Igazgatósági ülés 1897. január 28-án.
Jelen voltak az igazgatóságnak összes helybeli tagjai. Napirendre 

a folyóügyeken kívül két fontos tárgy volt kitűzve, úgymint az egye
sület fölterjesztése a vasúti kedvezmények ügyében és a budapesti 
tanárok fölterjesztése a rangsor-sérelmek ügyében. Ez utóbbira való 
tekintettel a budapesti tanárok gyűlésének kívánságához képest meg 
volt híva s egyszersmind előadóul szerepelt dr. Jánosi Béla.

Beöthy Zsolt elnök azzal a kellemes hírrel örvendeztette meg az 
egyesületet, hogy Schmidt József min. tanácsos, az ezredéves országos 
kiállítás igazgatója, a magyar culturalis viszonyokat feltüntető térképe
ket ajándékozott az egyesületnek.

Új tagok ismét örvendetes számmal léptek be. Kardos Gyula 
kassai praem. főgymn. tanárt ajánlta Gerevich Emil; H uszár  Frigyes 
beregszászi áll. gymn. tanárt aj Orlovszky István; Deliért Jenő székes- 
fővárosi főreálisk. tanárt aj. Rajner Ferencz; dr. Pallagi Gyula kis
újszállási ref. gymn. tanárt aj. Bélteky Albert; Redlich József tatai 
gymn. tanárt aj. Szentimrey István; Janovszky  László trencséni főgymn. 
tanárt aj. Rajner Ferencz; dr. Finály Gábor budapesti VII. kér. gymn. 
tanárt aj. dr. Sebestyén Károly; R ákos  Adolf lőcsei főreálisk. tanárt 
aj. Róth Márton; Szabó  András székelyudvarhelyi ev. ref főgymn. 
tanárt aj. dr. Pecz Vilmos; dr. Kőrös Endre pápai ref. főgymn. tanárt 
aj. Faragó János; Rittinger Antal lőcsei kir. kath. főgymn. tanárt aj. 
dr. Bauer Simon. Élénk örömet keltett két tömeges belépés. A selmecz- 
bányai lyceumnak egyszerre öt tanárát ajánlotta Osztroluczky Gyula 
lyceumi tanár, ú. m .: Fekete Istvánt, Vitális Istvánt, Lencsó  Jánost, 
Szerg  Jánost és Zalányi Jánost. A számosújvári áll. főgymn. igazgatója 
az egyesület működését meleg szavakkal méltányló átiratában szintén 
öt tagot ajánlt, ú. m .: Dömötör Jánost, Feczkó  Jánost. Finta  Ferenczet, 
Józsa  Jánost és K arsai Gyulát. Az ajánlottakat fölvette az igazgatóság.

A pénztárkészlet 389 frt 94 kr. A pénztárnok a nyomdának már 
2101 irtot fizetett, úgy hogy a folyószámla aránylag csekélyre apadt. 
A peres követelésekből eddig körülbelül 1100 frt folyt be. A pozsonyi 
kör részére a múlt és a folyó egyesületi évre 20—20°/o levonása hely- 
benhagyatott.

A segélyző alap javára dr. H alász  Sándor miskolczi tagtársunk 
í  frt évi díjat fizetett. A pénztárban 192 frt van.

Ezután dr. Molnár István titkár olvasta fel a nem-állami tanárok 
vasúti kedvezm énye  ügyében készült fölterjesztési javaslatát. A fölter
jesztést némi módosításokkal elfogadta az igazgatóság, s kinyomatva 
fogja benyújtani az illetékes ministeriumoknál.

Majd Jánosi Béla olvasta fel a budapesti tanárok fölterjesztését. 
Az igazgatóság készséggel vállalkozott a fölterjesztésre. A részletes 
tárgyalásban a coordinált csoportok kérdésénél fejlődött ki élénkebb 
vita, melyben Alexander, Beöthy, Rajner és majd mindenki résztvett; 
végre egyhangú megállapodás jö tt létre. A fölterjesztés annak idején 
megjelenik a Közlönyben. A fő titkár  javaslatára az igazgatóság a maga 
részéről egy kisérő iratot csatol a fölterjesztéshez. A kisérő irat terve
zetét mindjárt fel is olvasta a főtitkár, s az igazgatóság némi módosí
tásokkal elfogadta.

Az ülés elején az igazgatóság meleg ovatióban részesítette az 
elnököt, fiának esküvője alkalmából. Az ülés végén pedig maga az
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elnök tett indítványt egy tisztelgés ügyében, melyet az igazgatóság 
egyhangúlag' elfogadott. Az ülés elején bizalmasan szóba került a 
„Magyar Újság“ jan. 25-iki számában megjelent támadás is a magyar 
tanárság és az egyesület ellen. A támadást véleménykülönbség nélkül 
mindenki elítélte, de az igazgatóság elégnek tartotta, ha a Közlönyben 
a szerkesztő, a Magyar Újságban pedig a főtitkár felel rá.

Négyesy László, főtitkár.

Budapesti kör.
A kör f. év február hó 3-án választmányi és előadó ülést tartott. 

Jelen voltak: dr. Schmidt Ágoston elnök, dr. Bozóky  Endre titkár, 
R á tz  László, Tiber Ágost, dr. Schnabl Róbert, Feichtinger Győző, 
dr. Kárpián  Mór, Balog Mór, dr. Chovancsák István, R e if  Jakab, 
dr. Веке Manó vál. tagok; a felolvasó ülésen továbbá: dr. Wagner 
Alajos, Kiss E. János, Hornischek Henrik, dr. Molnár István, dr. Kopp 
Lajos, Rajner  Ferencz. dr. Gerecze Péter, Em ődi (Ekkert) Antal, Rados 
Ignácz és Szirtes  Ignácz köri tagok.

A választmányi ülésben titkár bejelentette a tantervx’evisióval kap
csolatos kérdések előadóit, s ezzel kapcsolatban elhatároztatott, hogy a 
következő előadások fognak megtartatni:

fe b ru á r  17-én: dr. Веке Manó alább vázolt előadása kapcsán 
eszmecsere a középiskolai mathematika-geometriai tanításról, utána 
Balog Mór a physikai oktatásról;

m árcz ius 8 -án : 1. dr. P ruzsinszky  János az írásbeli dolgozatok
ról, 2. dr. Chovancsák István a franczia nyelvi tanításról;

m árcz iu s  17-én: 1. Hornischek Henrik a görögpótló ábrázoló
geometriáról, 2. K iss  E. János a reáliskolai ábrázoló-geometriáról és
3. Szirm a i Antal a szabadkézi rajzoktatásról;

m árcz iu s  31-én: dr. Schnábl Róbert a német nyelvi tanításról. 
Ezzel egyúttal megkezdhetnők a humaniórák tárgyalását; mint

hogy azonban dr. W aldapfel János általánosabb tartalmú előadását 
kivéve, ezekre még eddig jelentkező nem akadt, a választmány a 
magyar nyelvi, irodalmi, a classica-philologiai és a történelmi szakokra 
egyes collegákat fel fog szólítani. Egyúttal a választmány mind az elő
adók, mind a felszólamlók részéről kívánatosnak tartaná a lehető leg- 
fukarabb rövidséget; mert különben nem lehet reményünk arra, hogy 
a messzire szétágazó kérdést minden oldaláról megvilágíthassuk.

Szóba került egy a „Magyar Újság“ jan. 25-iki számában „Egy 
állami tanár“ aláírással megjelent, s a mi körünket is támadó ezikk. 
A választmány ezen czikket nem tartotta méltónak arra, hogy vele 
komolyan foglalkozzék. Egyhangúlag azon nézet nyert kifejezést, hogy 
az illető névtelen czikkíró, lxar tényleg állami tanár, akkor azzal, hogy 
az összes tanárság érzületével, meggyőződésével és törekvéseivel ellen
kező álláspontra helyezkedett, ezen körből önmaga kizárta magát. Ha 
pedig nem az, akkor álarcz alatt orvul támadott s így nem méltó arra, 
hogy a választmány vele foglalkozzék.

Ezek után az előadások következtek.
Em ődi (Ekkert) Antal felső kereskedelmi iskolai tanár érdekes 

előadásban ismertette a szemléltető földrajztanítás azon segédeszközét, 
melyet diapositiv fényképek vetítésében bír. Elmondotta e téren tett 
fáradozásait, melyek eredménye az, hogy a főváros áldozatkészsége 
által segítve, 150 — 200 hazai fényképfölvétel fölött rendelkezik, melye
ket alkalmas tárgyi körök szerint csoportosítva, a közel jövőben már 
a megrendelő egyes intézeteknek rendelkezésükre fog bocsáthatni. így 
az iskolák mérsékelt áron azon helyzetbe juthatnak, hogy hazai földünk
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nevezetességeit a tanuló ifjúságnak élethű képekben bemutathatják. 
Előadását mintegy 30 sikerült kép bemutatásával fejezte be.

A kör elnöke előadónak meleg szavakban köszönetét nyilvánított 
érdekes előadásáért s igen elismerőleg nyilatkozott fáradozásainak 
sikeréről.

Dr. Веке Manó a múlt ülésen megkezdett előadását folytatva, 
áttért a mathematika-geometriai oktatás tárgyalására. Nem kivan álta
lános elméletekkel foglalkozni, csupán a részletek tárgyalásába akar 
belemenni. Azon általános elvek, melyeket a számtanoktatásra vonat
kozólag hangoztatott, itt is érvényben maradnak. Utasításainknak a 
mathematikára vonatkozó részei annyiban térnek el a többi tárgyakra 
vonatkozó részektől, hogy az anyagot majdnem egészen figyelmen kívül 
hagyják, s inkább a formális oldalt világítják meg. Nézete szerint a 
gymnasiumi utasítások e tekintetben messze felülmúlják a reáliskolaiakat 
Ezt alkalmas idézetekkel kellőképen igazolja.

A mathematika anyagát illetőleg könnyebb a helyzetünk, mint 
más tárgy anyagát illetőleg. A középiskola mathematikájának anyaga 
az egész művelt világban — igen csekély eltéréseket nem számítva — 
mindenütt ugyanaz. Egyelőre meg fogja jelölni azt, a mit kihagyandó- 
nak tart, s azt, a mit szeretne bevezettetni.

А IV. osztályban az algebratanítás a számtani ismeretek össze
foglalásával kezdje munkáját, s első sorban a meglevő ismereteket 
formulázza. Mint új fogalmak itt a negativ szám és a hatvány lépnek 
föl, szigorú bizonyítások mellőzhetők.

A ki betűkkel számol, az azért még nem számol szigorúbban. 
A formális anyag a tárgy csorbítása nélkül reducálliató. Kivetendőnek 
tartja a geometriai haladvány tárgyalását, s megszorítandóknak a szám- 
elméleti fejtegetéseket.

Az V. osztály tananyagából a Pascal-féle háromszög tárgyalása 
elmaradhat.

А VI. osztály tananyagát minden tekintetben megfelelőnek tartja. 
Egyedül a másodfokú egyenlet eddigi tárgyalásmódját tartja helytelen
nek, a mennyiben az háromszor kerül sorra, holott egyszerre volna 
elvégzendő. A másodfokú függvény tárgyalásáról másként kíván gon
doskodni.

A reáliskolákban fölvett harmadfokú egyenlet tárgyalását, mint 
nem a középiskolába valót, határozottan mellőzendőnek tartja,

Fölveendő különösen gyakorlati fontosságánál fogva a valószinű- 
ség-számítás, de egyébként már csak azért is, hogy a combinatorika 
alkalmas feladatokon begyakorolható legyen.

Általában szükséges, hogy úgy mint a számtanban, jelentéktelen 
példák mellőztessenek. Erre nézve а IV. osztályban kínálkozó anyagul a 
számtan egyes tárgyi köreit, a kerület- és területszámítást (Euklides II.) s a 
mozgás tüneményeit jelöli ki. Az V. osztályban a kereskedelmi számítások 
(sortirozás) s a geometria azon feladatai szerepelhetnek, melyek 2-od 
fokú egyenletekre vezetnek. А VII. osztályban a kamatos-kamat és 
járadékszámításoknál az állam kölcsön-ügyletei dolgozhatók fel. Itt föl
említi, hogy a Spitzer-féle I táblát lehetne a tanulók kezébe adni.

A geometria-tanítással furcsán állunk; a gymnasiu nban 3-szor, a 
reáliskolában 4-szer foglalkozunk vele, mindig más és más szempontból, 
a continuitás megőrzése nélkül.

Ez így nem maradhat, Főczélunk: a tanítás folytonosságának 
helyreállítása és a térszemlélet hiányainak pótlása. Legradikálisabb lenne 
a geometria tanítását egyszer megkezdve egyhuzamban végigvinni. Ez 
azonban nálunk is, mint a poroszoknál nagy bajokkal járna.

Jellemzi a porosz tanterv rendszertelenségeit. Sokkal helyesebbnek 
tartja a rajzoló geometriának megtartását, még pedig ismét a gymna-
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siumi utasítások alapján. Az első négy osztály geometriai anyagával 
általában meg van elégedve. Utal arra, hogy a helyszinrajz elemei most 
a III. osztályban szerepelnek, de csak a IV. osztály foglalkozik gyakorlati 
fölmérésekkel. Ezen az anomálián segíteni kell.

Az V. osztálynál hibáztatnia kell azon általános eljárást, hogy 
a tanulónak eddig megszerzett geometriai ismereteire nem reflectálunk, 
mindent csak bizonyítunk s nem akarjuk megengedni, hogy a tanuló 
valamit lásson is. Első feladat a tanításnál a geometriai ismeretek össze
foglalása és rendszerezése. Mentői kevesebb tétellel beérjük, annál jobb. 
Nagy súlyt fektet a szerkesztésekre. A rajzoktatást nem szabad abba
hagyni. Az új tulajdonságok természetszerűleg lépjenek be a tárgyalásba. 
Euklides I. könyvét talán el lehetne olvastatni. Itt áttér az Euklides
el lenes áramlatra. Az angoloknál ezen áramlat csakhamar megszűnt. 
Euklides nélkül geometriát tanítani nem lehet

IJjabban a synthetikai geometriának a középiskolába való beveze
tését kezdik nálunk hangoztatni. Ezen kérdéssel tisztába kell jönni. Mai 
geometriai tanításunk is már eltér Euklidestől, mert felhasználja az 
algebrát, a mi Euklidesnél nincs meg. Euklides az algebra felhasználása 
nélkül tényleg nem tanítandó. Továbbá Euklides nincs tekintettel a pro- 
jectiv tulajdonságokra sem; nála megtalálható a szigorú logikai egymás
után, de szoros geometriai kapcsolat nélkül. Mai geometriai oktatásunk
nak legfőbb iránya, hogy tételeket adunk, de geometriai módszert nem. 
A geometriai módszer, mely azért is kívánatos, hogy a tanuló összmun- 
kásságát támogassa, lehet synthetikai és analytikai. Az első csak helyzeti 
relatiókat szolgáltat, míg a másodiknak meg van azon előnye, hogy 
helyzeti relatiókon kívül a metrikusokat is megadja. Miután e czélból 
az algebrát használja, semmi új eljárásra nincsen szüksége. Ha tehát a 
két módszer közül választani kell, okvetlenül az analytikusra esik a 
választás. A synthetikus geometriának a középiskolában helye nincsen.

A stereometria-tanítás a planimetria-tanítástól főleg abban külön
bözik, hogy míg az utóbbinál a feladatok számítással és szerkesztéssel 
oldatnak meg, addig a stereometria csupán csak számít, a szerkesztést 
teljesen mellőzi. Itt is bevezetendő a szerkesztés.

Hogy a stereometria ne nélkülözze a szerkesztés segédeszközeit, 
már a térszemlélet fejlesztése érdekében is az ábrázoló geometriának 
erre vonatkozó részeit a stereometria révén a mathematikával kívánja 
egyesíteni.

Ezzel aztán kimondta azt is, hogy a középiskolában az ábrázoló 
geometria egyéb szempontokból való tanítása fölösleges Minthogy a 
térszemlélet fejlesztésére egy módszer elég, csupán az orthogonalis pro
jectio használatát kívánja, egyéb vetítésmódok mellőzésével. Ajánlja, 
hogy a stereometria-tanításnál a tárgyalt testeket a tanulók által állít
tassuk elő.

A VII. osztály tananyagában szereplő gömbháromszögtan csupán 
a legszükségesebbre szorítkozzék. Ellenben az elemző mértan fölvételét 
múlhatatlanul szükségesnek tartja. Nincs modern állam, melynek tan
tervében az elemző mértan helyet ne foglalna. Azon terjedelemben, mint 
az gymnasiumainkban jelenleg megvan, nem felel meg a czélnak. 
A tanuló mathematikai képzettsége teljesebb, ha a kúpszeletekkel és 
némely fontosabb tulajdonságaikkal megismerkedik. A dualitás elve 
miatt a polus és poláris tulajdonságai volnának tárgyalandók. Tapasz
taljuk, hogy a tanulók az anal, geometriát szeretik, mert módszert kap
nak benne, melynek segítségével önállóan is dolgozhatnak.

Végül figyelmeztet arra, hogy a mathematikának a physika-oktatás 
körén belül való háttérbe szorítása ellen erélyesen tiltakoznunk kell. 
Kívánjuk, hogy a physika, mint a mathematika alkalmazásainak leg
fontosabb tárgyi köre, tőlünk el ne vonassák.
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Előadása folyamán megjegyzi, hogy a mathematika-ellenes áram
latot annak tulajdonítja, hogy a tantervrevisio keretén belül a mathe- 
matikai tanítás tervéhez olyanok is hozzászólnak, kiknek a mathematikai 
tanításról fogalmuk sincsen.

Az idő előrehaladottsága miatt az ezen előadással megindított 
eszmecsere február 17-ére halasztatott.

])i'. Bozóky Endre, a kör titkára.

A debreczeni kör.
(Tantervre visio.)

A debreczeni kör a fontos tárgyhoz méltó gyűlésen foglalkozott 
a tantervrevisióval f. évi január 81-én. A gyűlésen részt vettek a kör 
debreczeni tagjain kívül a nyíregyházi és nagykállói tagtársak is, sőt a 
gyűlés iránt nagyobb érdeklődést mutattak a körön kívül álló tanügyi 
férfiak is. Jelen voltak: Dóczi Imre elnök, Cserhalmy József alelnök, 
Balugyánszky  Béla, dr. Bartha  Béla, Elek  Lajos, Eltscher Simon 
(Nyíregyháza), F azekas  Sándor, Gerecz Lajos, Géresi Kálmán, dr. Gulyás 
István, dr. Horvay  Róbert, Joó István, K arai Sándor, K assai Nándor 
(Nagykálló), Kulcsár Endre, Laczkó  Károly, Leffler Samuel (Nyíregy
háza), Láng  János (Nagykálló), M oravszky  Ferencz (Nyíregyháza), 
Nádasdi Alajos, Nagy  Elek, Nagy Gyula, Porubszky  Pál (Nyíregyháza), 
Petzkú  Ernő, Sin ka  Sándor, S. Szabó József, S ta rk  Andor, Török Péter, 
dr. Vietorisz József (Nyíregyháza), Zimmermann  Gyula, dr. Kardos 
Albert titkár, mint a kör tagjai; továbbá, mint vendégek: dr. Baczoni 
Lajos jogakadémiai tanár, dr Bartók  Jenő ev ref. lelkész (Nyíregyháza), 
Chotvács Ágost, Galli Lajos, Bauer Vilmos és Dömötör György nyíregy
házi ág. ev. tanárok, Vozári Gyula munkácsi gymn tanár, Zoltai Lajos 
hírlapíró.

Dóczi Imre elnöki megnyitó beszédében két szempontból is rend
kívül jelentősnek és örvendetesnek jelzi a mai gyűlést. A tanárság szel
lemi súlyának az érvényesülését látja abban, hogy a közoktatási kormány, 
mielőtt a középiskola szervezetében, de általában a középiskola fontosabb 
életnyilvánulásaiban bármi változtatást vinne végbe, alkalmat ad a tan
ügyi közvéleménynek a megnyilatkozásra; ime a tantervrevisio kérdé
sével országszerte foglalkoznak a tanári körök és testületek, hogy 
ja va sla ta ikka l a korm ánynak irányadó elveket szolgáltassanak. Öröm
mel üdvözli ezt az egyedül helyes felfogást, a melyet különben a pro
testáns tanügyi kormányzat már régóta követ De örvendetesnek tartja 
a jelen gyűlést azért is, mert a tanügyi férfiak érintkezésének újabb 
bizonyságául szolgál. Üdvözli a nyíregyházi tanárokat, a. kik testületileg 
jöttek át a mai gyűlésre és köszöni a vendégeknek a kör iránti érdek
lődését.

A jegyzőkönyv hitelesítése után Kardos Albert titkár tesz jelentést 
a kör indítványainak a sorsáról, a körhöz érkezett átiratokról, továbbá 
bejelenti, hogy a körbe s így az orsz. tanáregyesületbe az elnök felhívására 
beléptek új tagokul a debreczeni ev. ref. felsőbb leányiskola tanártestü
letéből Kalocsa  Róza igazgatónő, Nagy Gyula és Varga József tanárok.

A gyűlés idejének legnagyobb részét Sinka  Sándor felolvasása 
foglalta el, a ki másfél óráig tartó, beható tanulmányon alapuló és rend
kívül élénken írt értekezésben válaszolt azon négy kérdőpontra, melyeket 
a közoktatási tanács vetett föl a tanterv revisiójára nézve. Minthogy az 
értékes dolgozat a kör kívánságához képest minden valószínűség szerint 
megjelenik a Közlönyben, itt még kivonatilag sem ismertetjük, hanem 
csak a felszólalásokról és a határozatokról számolunk be.
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Az általános tetszéssel fogadott előadáshoz ugyanis széles körű és 
magas színvonalú vita fűződik, melynek szabályozása végett az elnök 
előre figyelmezteti a tagokat, hogy ezúttal nem lévén szó a középiskolá
nak törvényváltoztatással járó gyökeresebb reformjáról, a felszólalók 
maradjanak az értekezés keretében és csak a szabatosan formulázott 
négy kérdőpontra tegyenek megjegyzéseket.

A vitát Joó István egyházkerületi középiskolai felügyelő nyitja 
meg. Örömmel látja az előadásban a conservativ irányt; a tanrendszer 
változása nemcsak az iskolát ingatja meg, hanem a művelt osztályok 
jellemvonásait sem engedi megszilárdulni; de a külföld jó véleményének 
koczkáztatása nélkül sem szabad alig elfogadott tanrendszerünket és 
alig kipróbált iskolaszervezetünket egy másikkal kicserélni. Nem ösmeri 
el, hogy a középiskola eo ipso megterhelné az ifjúságot, mert bármennyi
vel nyújt több anyagot a réginél, hányszorta tökéletesebb módszerrel, 
mily összehasonlíthatatlanul gazdagabb segédeszközökkel és mennyivel 
képzettebb tanárok segítségével végzi feladatát. A tanítás csekélyebb 
eredményéért ő is felelőssé teszi a zsúfolt osztályokat, továbbá a társa
dalmi felfogást, mely sokszor ellene dolgozik az iskolának és a mely 
gyakran maga idegeníti el a tanulót egyik vagy másik tárgytól. A fel
olvasó határozati javaslataival jórészben egyetért; nemcsak a magyar 
irodalomtörténetet, hanem a magyar történelmet is szeretné két évre 
kiterjeszteni, t. i. a VII. és Vili. osztályra; a földrajznál szintén helye
selné, hogy az I osztály csupán Magyarországgal ismerkedjék meg, de 
ez anyaghoz mégis hozzáveendő volna Ausztria. A német és franczia 
nyelv tanítására nézve meg vallj a, hogy igaz, hogy ezeket a gyakorlati 
szükség ju tta tta  be a középiskolába, de azért visszaesést látna abban, 
ha az előadó javaslata szerint e nyelvek tisztán gyakorlati szempontból 
taníttatnának. A görögpótló tanfolyam gyökeresen reformálandó.

Géresi Kálmán tankerületi főigazgató nem helyesli, hogy a felol
vasó a magyar nyelvi tanítás határait a német rovására akarja terjeszteni. 
A magyar részére nyerendő időnek a kérdése nem oldható meg oly 
könnyen és mintegy ötletszerűen. Beható vizsgálat alá kellene venni a 
középiskolák természettudományi és mathematikai anyagát, a mely 
szakokra nézve alig hallható akár a megterhelés, akár az eredményte
lenség vádja Azt is túlzásnak tartaná, ha a felsőbb osztályok olvasó
könyvei tisztán magyar termékeket nyújtanának az irodalmi elmélethez; 
egy Shakespeare, egy Homér nélkül.nincs poétika. A megterhelést nem 
tagadja, de ezt nem az iskola, hanem az emberi művelődés bajának 
tekinti, mely mind bonyolultabbakká teszi az életviszonyokat, mind 
küzdelmesebbé a megélhetést. A bajon nem annyira paedagogiai, mint 
socialis eszközzel lehet segíteni, t. i., ha a qualificationális törvény meg
változtatása megszabadítaná a középiskolát a zsúfoltságtól, az oda nem 
való elemektől.

Porubszky  Pál a zsúfoltság ellen óhajt legelőször intézkedést, 
csakhogy ez az 1883. évi törvény megváltoztatásával já rn a ; 60 helyett 
40-re kell leszállítani az osztály-létszámot. A nemzeti elemek kellő érvé
nyesítésére keveseli a nemzeti tárgyaknak jutó időt. Az olvasókönyvek
ben, általában az iskolai olvasmányban mentői több helyet biztosítana 
a magyar költészet remekeinek, melyeket mentői behatóbban kivan 
tárgyaltatni és szebb részleteikben könyvnélkül is megkövetelne. Az 
iskolai tárgyalás annál fontosabb, mert a magánolvasmányra nem lehet 
eléggé támaszkodni. Panaszkodik az ifjúságnak hirlapolvasó szenvedélye 
miatt, mely minden más olvasmánytól elvonja idejét és kedvét s nem 
engedi a magyar remekírókba elmerülni.

Kardos Albert nagy elismeréssel nyilatkozik a felolvasó munká
latáról; örömmel üdvözli azt az egészséges conservativismust, a melyre 
szerinte oly nagy szüksége van a magyar középiskolának. Elmondható
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a középiskoláról, mit 1865-ben Arany mondott a magyar nyelvről: „van 
kora az újításnak, van kora a konservatiónak; . . .  a z utóbbi m ost 
szükségesebb , m int az e lső “ Csak helyeselheti, hogy az előadó nem 
annyira a tantervben és utasításokban keresi a megterhelés okait, mint 
inkább külső körülményekben. Hangsúlyozza, hogy e bajokért még folyton 
a tanárok tehetők első sorban felelősekké A történelemre és földrajzra 
nézve kívánja, hogy e tárgyak tanításában is foglaljon el a magyar 
történelem és földrajz oly központi helyzetet, mint az irodalmi tanításban 
a magyar nyelv s irodalom. A német nyelvet nem szeretné, ha meg
rövidítenék, még kevésbbé azt, ha ez alkalommal a modern nyelvek 
gyakorlati czélú tanítása mellett foglalnánk állást, holott ez még vitás 
kérdés a művelt nyugat minden államában. E két pont kivételével elfo
gadja az előadó javaslatait.

S ta rk  Andor ismer megterhelést, de csak relativot, az alsó osztá
lyokban, a melyeket oda nem való elemek árasztanak el. Meg kellene 
szorítani a fölvételt fölvételi vizsgálattal vagy előkészítő osztály fel
állításával. Kifogásolja, hogy a történelmi kézikönyvek nem fektetnek 
súlyt az ethikai szempontokra és hogy könnyedén átsiklanak a törté
nelem oly részein, a hol a nemzet egyik része a másikkal, avagy épen 
az egész nemzet az uralkodóházzal ütközik össze.

Joó István reflectálva az előtte szóló szavaira, a maga részéről 
is örömmel látná mind a progymnasiumot, mind a fölvételi vizsgálatot, 
de az első sok pénzbe kerül, míg az utóbbit a fennálló törvény nem 
engedi meg.

Dr. Gulyás István hibáztatja az utasításokat, hogy az általános 
elvekkel ellentétben a részleteknél nem indulnak ki mindig nemzeti 
szempontból.

Az elnök a vitát az idő előrehaladottságára való tekintettel is 
bezárja, az előadás és felszólalások tartalm át összegezi, miközben a 
maga álláspontját is körvonalozza. Nem sok eredményt vár a tanterv- 
revisiotól, mert a megterhelés egyik okán, a zsúfoltságon csak törvény- 
revisio, másik okán, a hibás tankönyveken csak a tankönyvrevisio, 
harmadik okán, a tanár helytelen method usán csak a tanárképzés 
reformja segíthet. A tantervi követelm ények akár a nem zeti szellem  
fejlesztésének, akár a középiskola eszm ényi czéljának veszélyezte
tése nélkül le nem szállíthatók.

Sinka  Sándor csupán a német nyelvre vonatkozó javaslata mellett 
hozza fel azt, hogy a nyugoti államokban is mindenütt csekélyebb óra
számmal szerepelnek az idegen élő nyelvek, mint nálunk.

A kör ezután meleg elismerését és köszönetét nyilvánítja az elő
adónak, egyszersmind a Közlönynek rendelkezésére bocsátja a tanulságos 
értekezést, melynek alapján a következő határozatokat mondja ki:

I. Általános szem pontból:
1. hogy a tantervek és utasítások elvi követelményeiben a túl

terhelésre lényeges okot nem talál, ennélfogva azoknak leszállítását a 
középiskola czéljának veszélyeztetése nélkül megengedhetőnek nem tartja.

2. hogy némely tantárgyak anyagának osztályokkénti megállapí
tásában, beosztásában és részletezésében főleg az utasításokban az alap
elvektől való eltérések, ellenmondások és túlzások tapasztalhatók, de 
ezeken a tantervek és utasítások keretében is segíteni lehet.

3. E végből
a) a magyar nyelv és irodalmi anyag, a mennyire a mai szerve

zetben lehet, oly helyzetbe hozandó, hogy alapul szolgáljon a többi 
nyelvek tanításának;

b) a gymnasium I. osztályában maradjon csak Magyarország és 
Ausztria földrajza, Európa a II. osztályba helyeztessék át;
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c) az utasításokban a földrajznál a természetrajzi elemek bő rész
letezése szoríttassék meg; az egyetemes történelem túlságos részletezése, 
mint a főkövetelményekkel ellentétben álló, szintén apasztandó.

II. A  nemzetig elem ek szem pontjából:
1. hogy bár a jelenlegi tantervekben a nemzeti elemeket eléggé 

képviselve látja, mind a mellett a nemzeti szellem nagyobb érvényesül- 
hetési szempontjából kívánja:

2. hogy az utasításokban a nemzeti szellem minden téren kifeje
zetten is érvényre jusson.

3. az alsó osztályú olvasókönyvek majdnem kizárólag a magyar 
nép múltjának és jelenének fejlődés szerinti ismertetését tartsák szem 
előtt, az új irodalmi olvasmányok is a felső osztályokban az elmélet 
számára lehetőleg magyar íróktól vétessenek.

4. Az irodalomtörténet tanítása a gymnasiumban а VII. osztályra 
kiterjesztessék. E végből a magyar nyelv és irodalmi anyag felosztása a 
következő legyen: IV. osztály: stilistika; V. osztály: szerkesztéstan és 
rhetorika; VI. osztály: poétika; VII. és VIII osztály: irodalomtörténet.

5. A magyar történelem és földrajz épen oly központja legyen az 
egyetemes történelemnek s politikai földrajznak, mint a nyelv és iro
dalmi oktatásnak a magyar nyelv.

6. Szemléltető eszközökről kell gondoskodni.
7. Iskolai ünnepekkel is gondoskodni kell arról, hogy ápoltassák 

és fejlesztessék a nemzeti szellem és traditio.

III. A  görögpótló tanfolyam ra nézve :
1. hogy a görögpótló tanfolyam mai anyagát és tantervét nem 

helyesli;
2. hogy az 1890. évi XXX. törvény módosítását óhajtja s ez eset

ben a következő tantárgyakat ajánlja:
a) görög irodalmi m űvek  az elbeszélő, lyrai és drámai költészet, 

valamint a történelem, szónoklat és bölcsészet köréből;
b) görög műtörténelem  kapcsolatban a szabadkézi rajzzal.

A d. u. V2 2 órakor záruló gyűlést társasebéd követte, melyet a 
kör debreczeni tagjai rendeztek a nyíregyházi ág. ev. főgymnasium 
tanári testületének tiszteletére és a melyen megjelent Debreczen tanári 
társadalmának szine-java. Dóczi Imre, Géresi Kálmán és Joó István 
tartalmas felköszöntőin kívül föl kell említenünk e másként is rendkívül 
sikerült társas összejövetelnek egy-két momentumát. így S. Szabó József 
a Hét kritikusának idétlenkedése ötletéből egy jóízű travestiát olvasott 
föl „A  tanár elégiája“ czímen. Továbbá dr. Gulyás István íelköszön- 
tötte Beöthy Zsoltot, mint a tanárságnak nemzeti szellemű tanítómeste
rét, a mely beszédnek hatása alatt a kör lelkeshangú sürgönyben üdvö
zölte a tanáregyesület szeretett elnökét. (Beöthy másnap szintén 
sürgönyben köszönte meg a figyelmet.)

Végül nem csekély jelentőségű dolog, hogy a nyíregyházi tanári 
testületnek Debreczenbe átrándult tagjai mindannyian tagokul jelent
keztek a körbe és az egyesületbe, a kikhez hozzászámítva még a gyűlés 
folyamán belépett dr. B artók  Jenőt, a kör egyszerre nyolcz taggal sza
porodott és így 55 tagjával a legnépesebb vidéki körré emelkedett.

Kardos Albert, a kör titkára.
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I R A T T Á R .

GYMNASIUMI FRANCZIA TANÁRI KÉPESÍTÉS.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 58891/96. szám alatt 

a következő rendeletet és szabályzatot adta ki valamennyi tankerület 
kir. főigazgatójának:

A franczia nyelvnek, mint rendkívüli tárgynak tanítása a gymna- 
siumokban az adott viszonyokhoz képest alig tűzhet ki magasabb czélt, 
mint hogy az önként jelentkező tanulók néhány évi grammatikai tanul
mány segítségével a nyelv megértésére vezettessenek, mely képesség 
alapul szolgáljon a későbbi terjedelmesebb nyelvtanulmánynak s útját 
egyengesse egy alaki szépségekben gazdag s tartalmilag kiváló becsű 
modern irodalom megismerésének.

Arról értesültem, hogy részben az alkalmazott nyelvtanitok fogya
tékos szaki készültsége miatt több helyütt még ezt a czélt sem lehet elérni.

Hogy a haladás biztosítékai ezen a téren is szerves intézkedésben 
gyökerezzenek, e rendkívüli tárgy tanítását is — miként a gyorsírásra 
és énekre nézve már korábban megtörtént — ezentúl külön képesítéshez 
kívánom kötni abban a reményben, hogy a gymnasiumokban működő 
rendes tanárok, első sorban a nyelvészek, fogják megszerezni ezt a képe
sítést, mely a jelentkező tanulóktól szedhető mérsékelt tandíj révén némi 
mellékjövedelemre is jogos igényt biztosít.

Miként az alább közölt szabályzatból kitűnik, a czélba vett képe
sítés követelményei — mivel itt rendkívüli tantárgyról van szó — szerény 
keretben mozognak

Azok a tanerők, kik jelenleg alkalmazásban vannak, mindaddig 
tovább működhetnek, míg a jelen szabályzat szerint képesített egyének 
jelentkeznek, mely esetben ezeket illeti meg az elsőség.

A „Szabályzat szövege a következő:

Szabályzat
a franczia nyelvnek, m int gym nasium i rendkívüli tantárgynak tanítá

sára való (nyelvtanitói) képesítés tárgyában.
1. §. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister rendelkezése és 

vezetése alatt álló gymnasiumokban a franczia nyelvnek mint rendkívüli 
tárgynak tanítására csak oly egyének alkalmazhatók, kik arra szabály- 
szerű képesítést szereztek.

2. §. A képesítést a budapesti vagy kolozsvári országos közép
iskolai tanárvizsgáló bizottság adja meg

3 §. Vizsgálatra bocsátható, a kinek legalább középiskolai érett
ségi bizonyítványa van. Ily egyéneknek szabályszerűen felszerelt folya
modványukra a bizottság elnöksége engedi meg a vizsgálatot, A 
folyamodványhoz 15 frt vizsgálati díj lefizetését igazoló állampénztári 
nyugtatvány mellékelendő.

A mennyiben olyanok jelentkeznének vizsgálatra, kiknek nincsen 
érettségi bizonyítványuk, ezeknek kérvényeit az elnök, a maga véleménye 
kíséretében, a vallás- és közoktatásügyi ministerhez terjeszti fel határozat
hozatal végett.

4. §. Vizsgálat junius, julius és augusztus kivételével az évnek 
bármely hónapjában tehető.

5. §. A vizsgálat Írásbeli (zárthelyi) és szóbeli.
6. §. Az írásbeli vizsgálaton egy könnyebb (elbeszélő vagy leíró) 

stílű magyar szövegnek francziára való lefordítása kívántatik. Segédeszköz 
használata tiltva van. — A vizsgálatra öt órai idő engedtetik.
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A kész Írásbeli dolgozatokat az elnök azonnal megküldi egyik 
bizottsági tagnak átvizsgálás végett, és ha a dolgozat elfogadható, kitűzi 
a szóbeli vizsgálatot.

7. §. A szóbeli vizsgálat követelményei: a) a franczia alaktan és 
mondattan alapos ismerete, tekintettel a franczia stíl követelményeire 
is; b) egy ujabbkori franczia Íróból vett szövegnek magyarra és egy 
könnyebb magyar szövegnek francziára való szabatos lefordítása; c) 
tájékozottság az ujabbkori franczia irodalomban; d) a nyelvtanítás mód
szerének ismerete; e) a franczia nyelv gyakorlati ismerete.

A szóbeli vizsgálat nyilvános. Jelen van az elnök és legalább két 
bizottsági tag. A franczia nyelvből rendszerint a bizottság azon tagja 
vizsgál a szóbelin, ki az Írásbeli dolgozat megbirálásával volt megbízva.

8 §. A szóbeli vizsgálat befejeztetvén, a bizottság a jelöltnek 
távollétében bírálat alá veszi a vizsgálat eredményét és eldönti, vájjon 
a jelöltnek megadható-e a képesítés. A vizsgálat eredményéhez képest 
a bizottság a jelöltet a franczia nyelvnek, mint rendkívüli tárgynak 
gymnasiumokban való tanítására „képesítettének vagy „nem k ép esíte tt
nek nyilvánítja. Más érdemfokozatnak nincsen helye. E képesítés csak 
a „képesített tanító“ czímének használatára jogosít.

A vizsgálat eredményét az elnök azonnal közli a jelölttel. Ha a 
bizottság a jelöltet képesítettnek ítéli, erről bizonyítványt ád ki. A bélyeg
illetéket a jelölt fizeti.

9. §. A nem képesített jelölt csak egy év múlva jelentkezhetik 
újabb vizsgálatra.

10. §. A bizottság elnöke a vizsgálatokról minden tanév végén 
összefoglaló jelentést tesz a vallás- és közoktatásügyi ministernek.

Budapesten, 1897. évi február hó 4-én.
Dr. Wlassies Gyula.

V Á L A S Z .

Tisztelt Szerkesztő Űr! Közlönyünk f. évi január 22-iki számában 
egyik kartársam „egy m athem atikus tanár“ aláírással néhány sorban 
véleményt mond „A geometriai oktatás újabb m ódszerei és a közép
iskolai tanterv revisiója“ czímű röpiratomról.

Minthogy ama sorok névtelen írója „ismertetésében“ olyan állí
tásokat tulajdonít nekem, a milyeneket röpiratomból csak a félreértés 
olvashat ki, kénytelen vagyok Közlönyünk felelős szerkesztőjéhez ama 
kérést intézni, hogy pontokba foglalt rövid válaszomnak a legközelebbi 
számban helyt adni szíveskedjék. Teszem ezt pedig nemcsak a dolgok 
helyreigazítása czéljából, hanem azért is, hogy óvást emeljek ama 
czikk ellen.

1 „Egy mathematikus tanár“ téved, midőn állítja, hogy „a munka 
nem felel meg egészen czímének, a mennyiben a czím a tantervrevisiót 
is magában foglalja“, mert — úgy mondja — „a röpirat második fele 
nem tartalmaz concret javaslatokat a geometriai tanterv revisiójára 
vonatkozólag, hacsak azt nem veszszük annak, hogy a tanár tanítás 
közben folytonosan a dualitás elvére legyen ügyelemmel

Becses figyelmébe ajánlom a 17 -22. lapokon foglaltakat, melyekben 
úgy a rajzoló geometriára, mint a görögpótló rajzra és ábrázoló geo
metriára vonatkozólag óhajaimat kifejtem. Azt hiszem, geometriai okta
tásunk nem az V-ik osztálylyal, hanem az elsővel veszi kezdetét, azért 
ilyen szempontból a röpirat igenis megfelel czímének. Ott azonban, a 
hol a tételek duális szembeállításának fontosságát hangoztatom, a tárgy 
módszeres kezeléséről szólok (ez is megfelel a czímnek), az pedig a
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tantervrevisióval épenséggel nem azonos dolog, mert a dualitás elvére 
jelenlegi tantervűnk mellett is tekintettel lehetünk.

2. Nem vonom kétségbe, hogy a bíráló úr a geometria történeti 
fejlődésének főbb mozzanatait ismeri, de határozottan kétségbe merem 
vonni abbeli állításának jogosultságát, hogy én csak külföldi dolgokról 
szeretek elismeréssel nyilatkozni. Óvást emelek továbbá

3. ama alaptalan vád ellen, hogy a magyar tanárságot elmaradott
sággal vádolom, vagy hogy intelligentiáját kétségbe vonom, midőn az újabb 
módszerekkel való kísérletezésekre buzdítok. Kérem az anonym írót. hogy 
ilyen és hasonló föltevésekben máskor kissé óvatosabb legyen!

Állításának alaptalanságát azzal bizonyíthatom be legjobban, ha 
a röpirat 22. lapján mondottakból a következőket szóról-szóra citálom: 
„ ........... A mi végre középiskolai m athem atikusainkat illeti, nem
különben a rajzoló- és Ábrázoló-geometria előadóit, fel merem hozni, 
hogy általában modern képzettséggel bírnak és az újabb geometria 
nekik  nem idegen világ.“

Hogy kartársaimról miként vélekedem, láthatná egyébiránt azok
ból is, miket a 23. lapon mondok: „ ........... Kijelentem azonban, hogy
nem vagyok oly elfogult hinni, hogy t. kartársaim közül bárki e föl- 
adatot szerencsésebben és jobban nem oldhatta volna meg. Ellenkezőleg. 
Ezért legnagyobb hálával venném, ha szerzett tapasztalataikról informálni 
kegyeskednének, hogy belőlük okulva azokat értékesíthetném . . . stb.1'

4  Becses tudomására hozom továbbá, hogy az elfogulatlan kritika 
elől nem térek ki, és az objectiv eszmecserének mindenkor igaz híve 
vagyok, de röpiratomnak ezen kritikáját ilyen alapnak nem fogad
hatom el.

5. A kis czikk egyik helyen „egyesek vesszőparipájáról“ szól, 
melyre nem szeretne fölülni. Kérem, legkevésbbé sem óhajtom, hogy őt 
olyan helyzetben lássam.

6. „Italában nem tudom, vehetem-e még csak ismertetésnek is az 
ilyen czikket, mely nem tartja  szükségesnek, hogy beszámoljon munkám 
gondolatmenetéről s az egészről legalább képet adjon. Nem hiszem, 
hogy „Egy mathematikus tanár czikkéből valaki megtudhatná, hogy 
tulajdonképen mi is van az én szerény röpiratomban.

(Budapest.) Hornischek Henrik.

V E G Y E S E K .

Kirevezés a Vili. fiz. osztályba. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister Hickl József nagybányai állami főgymnasiumi, Bellaágh Aladár 
körmöczbányai és Bodrogi Lajos kecskeméti állami főreáliskolai rendes 
tanárokat jelenlegi minőségükben és állomáshelyükön a IX. fizetési 
osztály első fizetési fokozatából a VIII. fizetési osztály harmadik fizetési 
fokozatába nevezte ki. (z976/97. sz.)

Középiskolai tanár az egyetemen. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister dr. Klug  Lipót budapesti II. kér. állami főreáliskolai rendes 
tanárt és egyetemi m agántanárt ábrázoló geometriai előadások tartása 
végett a kolozsvári tudomány-egyetem mathematika-természettudományi 
karához rendelte szolgálattételre.

Hittanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
L assú  Pius, szolnoki állami főgymnasiumi helyettes hittanárt jelenlegi 
állomás helyén való meghagyásával, rendes hittanárrá nevezte ki. 
(68.225/1896. sz.)
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Bucsúzás. A fővárosi középiskolák képviseletében fáz igazgatók 
dr. Erödi Béla főigazgató vezetése alatt tisztelegtek dr. K lam arik  János 
ez. államtitkárnál. A főigazgató meleg szavakban tolmácsolta a közép
iskolák búcsúját és üdvözletét a királyi kitüntetéshez. Dr. K lam arik  
János pedig hosszabb beszédben válaszolt, kiemelvén, hogy a nehéz 
munkában sokat köszönhet a tanárság munkás áldozatának s barátsá
gának, melylyel őt mindig segítették s a melyért most őszinte köszö
netét mond.

Enektanitói képesítés. Az éneknek, mint középiskolai rendkívüli 
tantárgynak tanítására képesítő első vizsgálatot az orsz. m. kir. zene- 
akadémián márczius hó 6-án és 7-én tartják. 6-án délután 3—6 óra 
között lesz az írásbeli és 7-én délelőtt 10 órakor a szóbeli és gyakorlati 
vizsgálat. A vizsgálatot tenni óhajtók küldjék be fölszerelt kérvényeiket 
mielőbb az orsz. m. kir. zeneakadémia igazgatóságához (Budapest, 
Andrássy-út 67. sz.)

Nem állami tanárok vasúti kedvezménye. Ennek a kérdésnek méltá
nyos megoldása -  melyért egyesületünk is többször kérvényezett — még 
mindig sok nehézségbe ütközik. De erősen hiszszük, hogy előbb-utóbb 
mégis csak kedvezően kell eldőlnie. Bizalmunkat megszilárdítja az a 
körülmény is, hogy a tanárság ebbeli kívánságának jogosultságát mind 
többen ismerik el a közélet számot tevő tekintélyes férfiai közül is. 
A kereskedelmi tárcza budget-vitája közben dr. Berzeviczy  Albert szólalt 
föl mellettünk s mondta meg, hogy a községi tanárok szintén állami 
czélt szolgálnak s nem volna szabad őket kizárni abból a kedvezményből, 
melyet a községek más tisztviselőinek megadtak. Báró Dániel Ernő 
kereskedelmi minister nem is kísérelte meg ez érvnek czáfolatát s eddigi 
álláspontját csak azzal tudta védelmezni, hogy a kedvezményben már 
is sokan részesülnek. Válasza nem is volt mereven tagadó, mert meg
ígérte, hogy e kérdés közelebbi új szabályozása alkalmával foglalkozni 
fog a tanárság kérésével is.

A Paedagogiai T ársaság f. hó 20-án, d. u. 5 órakor az Akadémiában 
ülést tart. Fölolvasnak: Ember János „Az osztatlan népiskola kérdéséről“ 
és Waldapfel János „A középiskolai tantervrevisióról“.

A „Magyar Ú jság“ február 6-iki számában közölt helyreigazítást 
„A tanárság sérelmei“ ügyében. Dr Négyessy  László, egyesületünk 
főtitkára, másfél hasábos czikkben mutatta ki, hogy a lap álnevű czik- 
kezője mennyi valótlanságot halmozott össze s ilyenformán a nyilvá
nosságot nem informálta, hanem félrevezette.

Tudományos szakirodamunk jelentékeny része kerül ki a középiskolai 
tanárság köréből, melynek enemű munkássága nálunk nagyobb súlylyal 
esik latba, mint más országokban. Ismét középiskolai tanár tollából s 
vidéki nyomdából került ki egy szaktanulmány. A czíme : „Caius 
Sallustius Crispus életviszonyaira és munkáira vonatkozó függő kérdések“. 
Irta: dr. Cserép József aradi főgymnasiumi tanár. Tartalma: A Sallustius- 
és Cicero-féle Invectiva; egy mozzanat Sallustius életéből; a Caesarhoz 
intézett két irat; Sallustius visszavonulása a közpályáról; Sallustius házi 
körülményei; Sallustius képzettsége; Róma politikai és társadalmi viszo
nyai Caesar halála után; mikor írta Sallustius a történeti munkáit; 
Sallustius viszonya Ciceróhoz. A könyv kapható a szerzőnél v. ifj. Klein 
Mór könyvkereskedőnél Aradon.

Hibaigazítás. A Közlöny 19. sz. 379 o. 12. sor alulról „a 3. osztály
ban“ helyett „három osztályban“ olvasandó.
Tartalom : Feleletek a középisk. tantervek revisiója tárgyában feltett 

kérdőpontokra. Sinka, Sándortól — A felsőbb leányiskolák reformja. 
Bóbita Endrétől. Egyesületi élet. — Ira ttár. — Válasz. Hor- 
nischek  Henriktől. — Vegyesek.



4 0 8

P á l y á z a t .
A  m iskolczi ev. r e f  fogyni n a sin rnnál az 1897/98. tanévben új 

tornatanári állás rendszeresíttetik.
Ezen állomással a tornászat minden nemének, iskolai játékoknak, 

esetleges kirándulásoknak, meneteléseknek a középiskolai állami tan
terv szerint heti 16—20 órán leendő tanítása van összekötve, továbbá 
az önként vállalkozóknak tartozik a vívást is tanítani, de ezért külön 
mérsékelt díjazásban részesül.

Az állomás f. év augusztus hó végén foglalandó el, s a megvá
lasztott tanár véglegesítése sikeres próbaév után történik

Javadalmazása évi 600 frt, negyedévenkénti részletekben előre 
fizetve, de a mely összeg, mihelyt a tanintézet az állami segélyszerző
désben biztosított legmagasabb segélyt megkapja, évi 800 frtra fog 
emeltetni.

Pályázók felhivatnak, hogy életkorukról, képzettségükről, katonai 
kötelezettségükről, más életkörülményeikről szóló okmányaikat f. év 
június hó 1. napjáig alulírott egyházi főgondnokhoz küldjék be.

Miskolcz, 1897. február hó.
Mikuleczky István,

ev. ref. egyházi főgondnok.

A tankönyvmegállapító conferentia szives figyelmébe.

Legyen szabad a küszöbön álló tankönyvmegállapító conferentia 
alkalmából becses figyelmét a kiadásomban megjelent

Pirchala, Latin nyelvtan
(Approbálva 369/1896.)

czírnű műre felhívni, mely jelenleg több mint 70 középiskolában hasz
n á la tik , s négy év alatt — négy kiadást ért.

Szerző az egyes kiadásoknál a kritika minden figyelmeztetését 
fehasználta könyve tökéletesítésére, miért is mindig több és több intézet 
hozza használatba.

Továbbá megjelent:

Pirchala, Latin olvasó és gyakorló könyv.
Harmadik kiadás. (Approbálva 60012/1894.)

Pirchala, Latin gyakorló könyv a III. és IV. oszt. számára.
Második kiadás. (Approbálva 53170 1893.)

Pirchala, Rerum Romanarum Liber.
_ Második kiadás. (Approbálva 53170/1893.)

A könyvek külső kiállítására nagy gondot fordítottam; tiszta 
nyomás, jő és szép papiros, csinos kötés és olcsó ár által iparkodtam a 
kivánalmaknak megfelelni.

Mindazon t. szaktanár uraknak, kik kiadványaimmal megismer
kedni óhajtanak, kívánságra készséggel szolgálok egy-egy tisztelet- 
példánynyal

Pozsony, 1897 Kiváló tisztelettel

Stam pfel K ároly könyvkiadóhivatala.

HORNYANBZKY VIKTOR BUDAPEST.



XXX. évfolyam. 21. szám . 1897. február 21.

O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLÁT TANÁRÉ GYE S ÜLETJ

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI .  kér. Aradi-utcza 58. szám. R ajliei*  FerenC Z . Y. kér. állam i főreáliskola.

D R . H Ó M A N  O T T Ó .

A k ö zép isk o la i ü g y o sz tá ly  új v ezér le tén ek  k érd ése  
m eg van oldva. Dr. H ó m a n  O ttó, a p estv id ék i ta n k erü le t  
eddigi fő igazgatója , fogja b etö lten i e h e ly et, k in ek  m in ister i 
ta n á cso ssá  tö r tén t k in e v e z te té sé t  a h iv a ta lo s  lap csü törtök i 
szám a k ö zö lte .

A nem zeti k ö zm ű velőd ésn ek  m inden barátja n agy  m eg
n y u g v á ssa l, a k özép isk o la i tan árság  m eg épen öröm m el 
fogadhatja  e m egold ást, m ert dr. H ó m a n  Ottó k ip rób ált  
régi m u n k ása  a m agyar k ö zép isk o lán ak . Mint eg y  v id ék i 
gym n asiu m  tanára  k ezd te  a p á ly á t s később  is  b izo n y sá g á t  
adta, hogy le lk e se d é s  fűzi ő t a k özép isk o láh oz, m ert az e g y e 
tem i tan árság  k iv á ló sá g á t és n yu ga lm át h a g y ta  el, h ogy  
m int fő igazgató  ism ét a k ö zép isk o la  k özvetlen eb b  szo lg á la 
tába álljon. N em  csupán a k ö zép isk o la  g y a k o r la ti ism ere té t  
és szak tu d om án yon  alapuló szé lesk ö rű  tanári m ű v e ltsé g e t  
v isz  m agával a v ezér i á llásba, hanem  m elegen  érző sz iv e t  
is, a m ire ü g y ü n k n ek  annyira  szü k ség e  van.

M ert ha van  ü gy , m elyn ek  jó  szo lgá la táb an  az alapos 
tu d ás ép oly e len g ed h etetlen  fö lté te l, m int a m elegen  érező  
s z ív  : ú g y  b izon yára  a k ö zo k ta tá s  ü g y e  ez.

C sak ez a k e ttő  e g y ü tte sen  adhatja m eg  a lé lek n ek  
azt a finom ságát, a m ely  n élk ü l a k ö zm ű v elő d és p rob lém áit 
m egérten i, ső t  m egérezn i nem  leh et, annál k evésb b é a m eg
oldást irányítan i. E k ettő  szerez te  m eg  a dr. H ó m a n  Ottó  
eg y én iség én ek  azt a ro k o n szen v et, m ely ly e l iránta o ly  sok an  
v ise lte tn ek , k ik n ek  v e le  akár h iva ta los, akár társad alm i 
téren  érin tk ezn i v o lt  a lkalm uk.

E gyén iségéb en  és m últjában g y ö k erez ik  a bizalm unk, 
hogy az 6 v ezér le te  meg fogja finom ítani a k ö zép isk o la i é le t  
sze llem ét. U gyanabban látjuk  a b iz to síték o t arra is, h ogy  
tudatában van  a nehéz feladatnak , m ely  reá vár.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny. XXX. 31
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M ert a fe lad at m a részb en  m ás, m int v o lt  egy  év tized 
del eze lő tt, de k orán tsem  kön n yeb b  am annál. A m agyar  
k ö zép isk o la  szeren csés  g y o rsa sá g g a l fu to tt m eg eg y  k o r
szak ot, m e ly e t a ren d ezés é s  új alapokra fek te té s  n agy  
m unkája tö ltö tt  k i;  m ost eg y  új k orszak n ak  kell k ö v e t
k ezn ie , m elyben  a m egú jíto tt ép ü let belső  tarta lm án ak  k ell 
gazdagodnia, m egújhodnia. A k ü lső  consolidatio  után a belső  
con solid atio  k ö v etk ez ik .

N em  k iseb b ítjü k  a le tű n t k orszak n ak  ritk a  érdem ét, 
ha con sta tá lju k , h ogy  a k ö zép isk o lá k  b első  é le tén ek  conso- 
lid á lása  m ég n incsen  befejezve. Idő, n agy  m unkásság , so k  
odaadás, gondos e lőre lá tás k e llen ek  ehhez ép ú gy, m int 
am ahhoz.

A  gon d osk od ás nagyobb fe lén ek  az isk o lá k  h e ly isége ire , 
fö lszere lése ire , az adm in istratio  eg y ö n te tű ség ére  k e lle tt  te r 
jeszk ed n ie  eddig, ú gy  paran cso lta  a s z ü k s é g ; de a tan ítás  
fokozottabb jav ítására , az isk o la  sze llem i szü k ség le te ire , az 
önálló szabad fejlődés fö lté te le in ek  b iztosítására , a v e sze 
delm es c sö k k en és  felé  ju to tt  tanári gen eratión ak  újjáterem - 
té sére  k ell ju tn ia  m ost, így  k ö v e te li az újabb szü k ség .

T alán tágítan i is  leh et és  k e ll is la ssa n k én t az adm i
n istratio  eg y n éh á n y  szoros korlátján , az e llen őrzés e g y 
n ém ely  form alizm usán , a m elyre  nagy szü k ség  v o lt  addig, 
m íg az új k ö zép isk o la  kezdő lép ése it  te tte  a h e ly es  ú t o n ; 
ta lán  ez is  eg y ik  e szk ö zév é  leh e t annak, h ogy  az isk o lá k  
e g y rész t  szabadabban k ife jth essék  a m agok  erejét, m e ly e t  
az ok os autonóm ia  m indig n ö v e l; talán  ez is  eg y ik  útja  
leh et, h ogy  isk o la  és k orm án yzat k ö zt erősöd jék  az ősz in te  
bizalom , m ely  csa k  a k ö lc sö n ö sség  talaján hajt v irágot.

D e o k v e te tlen  em eln i k e ll a b izalm at m aga a tanári 
á llás iránt is. M eg k ell sz igorítan i a p á lya  fö lté te le it, de 
aztán jobban is  b iztosítan i a haladást. Meg kell ta lá ln i a 
m ódját, h ogy  a sze llem i erők  ja v a  c sá b ítta ssék  a tanári 
pályára s a k ik  o tt vannak, azok n ak  le lk esed ése  fo ly ton  
ébren ta rta ssá k , m u n k ak ed ve é le sz te ssé k , am bitiója fokoz- 
ta ssék . B iztosítan i k ell, h ogy  a tanári á llás d ísznek  tek in 
te ssék , n ecsak  épen k en y érk erese ti á llásn ak  s a k ik  e lérték , 
eg ész  lé lek k e l c sa k  a h iva tásn ak  és  a tud om án yn ak  é lh es
sen ek . A  tan árn ak  n ecsa k  tan ítása , é le te  is  leg y en  m inta  
az ifjúságnak. Szigorú  m érték et kell alkalm azni, de gon 
doskodni, hogy vá lo g a tn i is  leh essen .

D e addig is, m íg e k ív á n a to s gazd agság  m eglesz , á llan 
dósítan i k e ll eg y -eg y  isk o la  tanári karát. Á llandósítan i pedig  
erőszak k al nem  leh et. De o lyan  á llap otok at leh et terem ten i, 
h ogy  a tan árság  m eg e lég ed ett leg y en  m indenhol s le lk e



411

m in tegy  hozzánőjön az isk o láh oz, m ely n ek  é le te  az ő m un
kájátó l is  függ. C sak íg y  fejlőd h etik  eg y -eg y  isk o lán ak  
traditiója , a m it csaknem  évrő l-évre  vá ltozó  tanári k ar m eg  
nem  terem t soha. T raditio nélk ü l pedig  g y ö n g e  m aga az 
isk o la . Ez v o lt  az erő sség e  hajdani isk o lá in k n ak , m ely  
fön tartotta , é lte tte  ő k et so k  m ás bajuk daczára is.

Jav ítn i m a m ár az isk o lá t csa k  tanáraiban s azok  
szellem éb en  leh et. Erre p ed ig  a k orn ak  törn ie  k e l l !

E ttő l n em csak  a k ö zép isk o la  szín von ala , hanem  a 
nem zeti k ö zm ű v e ltség  tarta lm a is függ.

Dr. H ó m a n  Ottó, k i eg y  é le t  ja v á t á ldozta  az ü gy  
szo lgálatában , m aga is ez eszm én y ért hévül. Van hozzá  
tu d ása , van hozzá sz ive , h ogy  ne csa k  lá ssa  a k o rsza k  fö l
adatait, hanem  m egold ásu k ra  h asson  is.

E zért üdvözö ljü k  őt, m in t a k orn ak  h iv a to tt em berét, 
a k in ek  tartós m unkabíró erőt, szeren csé t k ív á n u n k  új 
állásában  s a k in ek  m ű k öd ése  elé b izalom m al tek in tü n k .

FELELETEK A KÖZÉPISKOLAI TANTERVEK REVISIÓJA TÁRGYÁ
BAN FÖLTETT KÉRDŐPONTOKRA.

(Folytatás és vége.)

II.
T. köri gyűlés! A tantervrevisióra vonatkozó 2-ik kérdőpont a 

következőleg hangzik : Általános a panasz, hogy az ifjúság készültsége 
a nemzeti irodalomnak és történetnek, hazánk földjének és alkotmányá
nak ismeretében a jogos követelményeknek nem felel meg. Mennyiben 
gyökerezik ez az eredménytelenség magában a tantervben és mily intéz
kedéssel volna elhárítható ?

Nem tudom, mennyiben állanak statistikai adatok rendelkezésre 
arra nézve, hogy a panasz az összes középiskolákra általánosítva v a n ; 
vájjon volt-e tekintet ezen ítélet kimondásánál hazánk soknemzetiségű, 
soknyelvű voltára, a mivel a nemzeti nevelésnek, mint akadálylyal, szá
molni kell. Feltéve, hogy ez megtörtént, akkor a kérdés tárgyalásánál 
azon feladattal kell tisztában lenni, a mit nemzeti államban a nevelésnek 
korunkban jogosan uralkodó nemzeti iránya, a nemzet fentartó oszlopait 
szolgáltató iskolák számára méltán kitűzhet, a nélkül, hogy a sovinis- 
musra rászolgálna.

A magyar középiskola nem csak általános m űvelt embert, hanem 
m űvelt magyart is  akar nevelni; ennélfogva a nevelés különféle testi, 
értelmi és erkölcsi ágazataiba bele kell szőnie a hazaflság, a nemzetiség 
motívumait. Ezt pedig azzal eszközli, ha mindazon tárgyakat, melyekben 
a magyar szellem megnyilatkozik, a lehetőségig nemcsak felveszi tan
tervébe, hanem még az általános műveltség elemeit is a magyar földdel, 
néppel, nyelvvel a legbensőbb vonatkozásba igyekszik hozni, feleleveníti 
a múlt dicső hagyományait, értékesíti a jelen kiváló alkotásait, minden 
tárgyban felkutatja a nemzeti szellem gyújtó szikráit s ezek által lelke
sedni, nemzeti önérzetre szert tenni s dicsőbb jövőért munkálkodni tanít. 
Magyar erények és hibák példáin nevel az erkölcsre; nemzeti játékkal

31*
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szoktat testi ügyességre, nemes bátorságra, sőt nemzeti dallal buzdít az 
együttérzésre.

Ha e magasztos feladat szempontjából kell vizsgálnom a magyar 
középiskola múltját és jelenét, arra nézve, hogy mennyiben igyekezett 
annak megfelelni és felel meg ma intentióiban, tanterveiben: azon 
szerencsés helyzetben vagyok, hogy hosszas fejtegetéssel nem szükséges 
untatnom hallgatóságomat. Csak két igen körültekintő és alapos tanul
mányra kell emlékeztetnem, mindegyiknek megdönthetetlen következései 
még most is füleinkbe csengenek. Az egyik, mely a congressuson a 
magyar gymnasiumi oktatásügy iránya felett folyt eszmecserékben hang
zott el, a nevelésben a nemzeti szellem lüktetését és ápolását a magyar 
gymnasium szent örökségének és ezernyi küzdelemmel megpecsételt 
hagyományának tartja: a másik pedig — Waldapfel jeles tanulmánya — 
magából a forrásokból, jelenlegi tanterveinkböl és utasításainkból a leg
apróbb részletekig menő összehasonlítás s kétségbevonhatatlan tények 
egész sorával megbizonyította, hogy a tantervek — a mai követelmények 
szerint is — „bőségesen gondoskodnak az ú. n. nemzeti elemekről s az 
utasításokban hathatósan működik vagy legalább őrt áll a nemzeti 
genius az idegen elemek távoltartásában“. Tehát csak az adatok meg
bízhatóságáról lehet szó ; és ha valaki, mint ezt a dolog természetéből 
kifolyólag én is megtettem, e tekintetből felülvizsgálja e fejtegetéseket, 
kénytelen bevallani, hogy igazságot tartalmaznak s így a tantervek és 
utasítások m ai a lakjokat tekintve, nem lehetnek önmagokban véve a 
nem zeti tárgyakból tapasztalható eredménytelenség okozói.

Másutt kell tehát itt is a bajok forrását keresnünk. Már egyik 
akadályt felemlítettem, mikor hazánk poliglott viszonyaira utaltam. Mint 
további okokat felhozhatom : a hiányos magyar nyelvi előkészületet, a 
tanterv gyakorlati keresztülvitelét, vagyis a tanítást magát, továbbá a 
helyes tanítás tényezőit és eszközeit, s végül ama magasra fokozott 
kívánságot, mely egy ifjú intézménytől, mint a milyen nemzeti alapra 
fektetett tantervűnk, kellő előfeltételek híjában egy pár rövid évtized 
alatt azt az eredményt kívánja, mely — szerencsés esetben — jó, ha 
egy század becsületes s nyugodt munkájának lehet koronája.

Míg a magyar grammatikai oktatás csak arra szolgál, hogy a 
modern nyelvészkedés űzze rajta szellemtelen munkáját, míg az irodalmi 
oktatás a helyett, hogy a mi prófétáinknak, bölcseinknek, nyelvünk 
valódi őreinek, a nemzet nag'y költőinek örökbecsű műveiből az 6 eszök- 
járását, gondolatait, érzületét, melyet a nemzet közérzületéből merítettek, 
igyekeznék elsajátíttatni : csak a különféle nyelvi disciplinák gyakorló 
teréül fog szolgálni; míg képzett s főleg a nemzeti nyelvet tökéletesen 
biró magyar és történelem tanáraink kellő számban nem lesznek: addig 
a nemzeti elemek ismeretében mindig találkozni fogunk a hiányokkal.

A  hazai történelem is az iskolában csak  úgy válik hathatós 
eszközévé s tényezőjévé a nevelésnek, ha a honi földhöz való kap
csolás s  az arra való folytonos utalás adja meg neki a tartósság  
és állandóság, az örök hatás jelleget. A nemzeti nevelésben a múlt 
nem egyértelmű a letűnt idővel, nem enyészetbe dőlt nemzedékek s túlélt 
állapotok emléktáblája : hanem műveiben és tetteiben még folyton élő 
világ, melynek a jelen és a jövő csak a folytatása. Nem kétlem, hogy 
puszta elbeszélés által magokban is hatnak a gyermeki szívre a törté
nelmi tények, személyek és nagy események; de a hazafiság rugóit a 
bennök rejlő erkölcsi elemek: a tettek nemessége, czélszerűsége, az ese
mények nagyszerűsége, a nemzeti hadak és hősök erejének, bátorságá
nak s erényeinek rajzolása hozza mozgásba.

Történelmünkben a Hunyadiak, a Rákóczypk, Zrínyiek, Bethlenek 
■)5s Bacskayak nemcsak nagy hősök, hanem mindnyájan a hazafias eré
nyek halhatatlan mintaképei. Hőstetteik kétségkívül elragadok: de ere-
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nyeik mutatják az utat, melyen hasonlókhoz ju that az ivadék. A hon
foglalás és a híres „vitam et sanguinem“ nagyszerű nemzeti tények, de 
csak múló lelkesedést keltenek az ifjú kebelben, ha nem vagyunk képesek 
kimagyarázni belölök az erkölcsi elemeket, melyeket az egyik mint a 
nemzet támadó, a másik mint védelmi háborúja rejteget magában. Mind
kettőben ugyanazon erkölcsi motívumok találkoznak össze, t. i. a nemzeti 
erő érzete, tudata, a megszilárdult és hagyományos hősi, katonai erények 
nyilvánulásai. A tanításnak tehát ezeket kell felszínre hoznia.

Hogyan állunk mi az irodalmi és történelmi tanítás szemléltető 
eszközeinek dolgában ? E tekintetben nem hogy az iskola, de társadalmi 
és közéletünk összes tényezői sem képesek a nemzeti nevelés feladatát 
támogatni oly irányban, hogy az a nemzeti műemlékek és műkincsek 
közvetlen szemléletéből nyerje táplálékát. Mennyire irigylendő magaslaton 
áll e tekintetben felettünk a külföld, például Olaszországot hozom fel, a 
hol a nemzeti egység helyreállítása óta nincs oly traditiószerű, ha még 
oly csekélység is az, hogy a nemzeti öntudat emelése végett nem is az isko
lában, hanem az utczán és köztereken közszemlélet tárgyát ne képezné. 
A mai Róma, Nápoly utczáit, köztereit — nem is említve a múzeumok
ban felhalmozott műemlékeket — az olasz egység és szabadsághősök 
szobrának valóságos erdeje borítja; a senatus populusque Romanus büszke 
czím S P Q R  alakban minden falba vésett emléktáblán — pedig ezrekre 
megy számuk — a római tanács minden határozatán ma is ott szerepel; 
Romulus dajkáját, az eleven farkast, a Capitolium lépcsője mellett ma 
is közköltségen tartja  a nemzeti kegyelet. A mi traditióinknak a nemzeti 
nevelés feladataira való, nem mondom, hogy ily felhasználása, de még 
csak megörökítése is a jövő feladata.

Hol vagyunk még attól, hogy nagy költőinknek az örök szép 
alakjában kifejezett nagy eszméi s gondolatai, mint a görög népnél 
Homéroséi vagy a közép és újabb korban még nálunk is a classicusokéi, 
annyira átmenjenek az ifjúság s ezen a réven a nemzet öntudatába, 
hogy necsak átgondolt műveink, hanem közbeszédünk is át legyen szőve 
idézeteikkel. Ez még magas kívánság s távol jövő feladata, de gyorsabban 
elérhető lesz, ha tantervűnk keresztülvitelében fősúlyt fektetünk a magyar 
irodalmi olvasmányokra.

És itt elértem azon pontra, a hol úgy saját tapasztalatom, mint 
a lezajlott revisiónalis viták alapján is fel kell említenem bizonyos kívá
nalmakat, melyeknek érvényesítésére a jelenlegi revisio alkalmát fel 
lehet használnunk.

Ha a gymnasiumi tantervet, a nemzeti elemek szempontjából 
osztályonként vizsgáljuk, lehetetlen be nem látni, hogy I—Y. osztályokban 
a magyar nemzeti elemek túlsúlyban vannak, de már a YI—VIII-ik osz
tályban az antik mellett talán sok is az idegen nemzeti elem, itt tehát, 
a mennyiben kiválóbb irodalmi termékeink alkalmasak a tanítás és 
nevelés czéljaira, az idegen elemek lehetőleg ezekkel helyettesítendők. 
Ha a görögpótló tanfolyamra áll, hogy tudtunk számára találni nemzeti 
irodalmunkban műveket, melyek irodalmunk ismeretét hathatósabban 
előmozdítják: álljon ez az általános tantervre is.

Hogy nemzeti irodalmunk és műveltségi állapotunk múltja is kellő 
méltatásban részesülhessen, eleget kell tenni azon közóhajnak, miszerint 
a gym nasium i irodalomtörténeti tanítás a V II-ik  osztályra is kiter
jesztessék . Az időt erre a német nyelvtől lehetne nyerni, különben is 
a modern nyelvek más országokban sem nyernek egészben véve a mi 
német óraszámunknál több időt.

A mi a hazai történelmet illeti, vigyen ez külső fellépésében is 
körülbelül olyanforma szerepet, a milyet az 1874-iki törvényjavaslat számára 
kijelölt, t. i. a hazai történet legyen az egész világtörténet hordozója.
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Ezért jegyeztük meg fentebb az egyetemes történelemnél, hogy ennek 
túlságos részletezését az utasításokban el kell tüntetni.

Hogy a m agyar föld ism ertetése  minél szélesebb alapot nyerjen 
az 1-ső osztályban, meg kell szabadítani az egyetemes földrajzi elemektől, 
a politikai földrajzi oktatásnak pedig teljesen ez legyen a központja.

Végül még egy dolgot kell említenem. Panaszkodunk, hogy a mi 
a nemzeti élet minden ágában a legbecsesebb, a magyár középiskoláknak 
nincs traditiója, noha én ez állítást csak megszorítással ismerem el igaz
nak, azon iskolákra alkalmazva, melyek újabb állami létünk folyamán 
keletkeztek. Mivel ezek mindinkább szaporodni fognak, gondoskodni 
kell, hogy ez a külsőnek tetsző, de a magyar iskolának sajátságos jel
leget kölcsönző tényező, mely egyedül képes az iskola és társadalom 
közt contactust létesíteni, régi és új tanulóit elévületlen kötelékkel az 
intézet kebeléhez fűzni s az iskola történetét előkészíteni, életre kelljen 
és ápoltassék. A porosz és angol középiskolákat a traditio tette a nép 
legszélesebb rétegeiben is népszerűvé. E végből meg kell ragadni minden 
nevezetes alkalmat, melyek egyfelől az iskolában megnyitás, bezárás, 
bizonyítvány vagy jutalmak osztogatásakor avagy a közélet kiváló ese
ményeiben és a történelem jelentős évfordulóiban kínálkoznak. Mindezek 
hathatós emeltyűi lesznek az iskolában a nemzeti szellem emelkedésé
nek is.

De talán eleget beszéltem az ügyről, sőt az ügyön kívül is talán 
túlságosan sokat, nincs egyéb hátra, mint hogy összefoglaljam indít
ványaimat.

I. Általános szempontból mondja k i a kör:
1. hogy a tantervek és utasítások elvi követelményeiben a túlterhe

lésre lényeges okot nem talál, ennélfogva azoknak leszállítását a közép
iskola czéljának veszélyeztetése nélkül megengedhetőnek nem tartja.

2 . hogy a mennyiben némely tantárgyak anyagának osztályonkénti 
megállapításában, beosztásában és részletezésében, főleg az utasításokban 
az alapelvektől való eltérések, ellenmondások és túlzások tapasztalhatók: 
azokon a tantér vek és utasítások keretében is lehet segíteni.

j .  E végből: aj a magyar nyelv és irodalom, a mennyire a mai 
szervezetben lehet, oly helyzetbe hozandó, hogy alapul szolgáljon a többi 
nyelvek tanításának.

b) A gymn. 1-ső osztályában maradjon csak Magyarország föld
rajza, Europa a H-ik osztályba helyezendő.

c) Az utasításokban a földrajznál a természetrajzi elemek bő rész
letezése szoríttassék meg.

d) az egyetemes történelem túlságos részletezése mint a főkövetel- 
ménynyel ellentétben álló, szintén apasztandó.

ej a német és franczia nyelveknél úgy az olvasmányok kiszeme
lésében, mint a tanulásban is a gyakorlati szempont legyen irányadó.

II. A  nem zeti elemek szempontjából mondja k i a kör ;
1. hogy bár jelenlegi tanterveinkben a nemzeti elemeket eléggé 

képviselve látja, mindamellett a nemzeti szellem nagyobb érvényesül- 
hetése szempontjából kívánja:

aj hogy az utasításokban a nemzeti szellem minden tárgynál 
kifejezetten is érvényre jusson.

b j  Az alsó osztályú olvasókönyvek ma csaknem kizárólag a magyar 
nép múltjának és jelenének fejlődés szerinti ismertetését tartsák szem 
előtt, az irodalmi olvasmányok is a felső osztályokban — V., YI. — az 
elmélet számára lehetőleg magyar írókból vétessenek

ej Az irodalomtörténet tanítása a gymnasiumban a Vll-ik osz
tályra is kiterjesztessék. E végből a magyar nyelv s irodalom felosztása
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következő legyen: IV. osztályban stilistika és szerkesztéstan, V. osztály
ban rhetorika, VI. osztályban poétika, VII. osztályban irodalomtörténet. 
Hogy az V-ik és Vl-ik osztályban az irodalmi olvasmányokra kellő idő 
jusson, a német nyelv óráinak száma a magyar nyelv javára kevesbítendő.

d) A magyar történelem és földrajz épen oly központja legyen az 
egyetemes történelemnek és a politikai földrajznak, mint a nyelvi és 
irodalmi oktatásnak a magyar nyelv,

e) Szemléltető eszközökről gondoskodni kell.
f )  Iskolai ünnepélyek által gondoskodni kell arról, hogy ápol

tassák és fejlesztessék a nemzeti szellem és a traditio.

III.
A negyedik kérdőpont így hangzik: Fentartható-e a görögpótló 

tanfolyam mai anyaga és tanterve ? Ha nem : mely anyag tehető és 
eshetőleg mily beosztással az 1890: XXX. t.-cz. 2. §-ában megállapított 
tananyag helyébe; ha pedig e törvény megváltoztatása ez idő szerint 
nem volna kieszközölhető, mi módon volna az idézett törvényczikk 
keretében a törvény követelte anyagnak a mainál helyesebb és üdvö- 
sebb beosztása megállapítható ?

T. köri gyűlés! A tanügy történetében, nem szólva erőszakos 
intézkedésekről, alig van rá eset, hogy egy tanügyi intézkedés, melyről 
születése pillanatában azt hirdették, hogy a magyar gymnasiumi okta
tás számára új irányt, az egész középoktatásban pedig mélyre ható 
változásokat fog eszközölni: oly gyorsan rászolgáljon a mindenirányú 
reformra, mint a görögpótló tanfolyamunk. Semmi sem bizonyítja jobban, 
mennyire igazuk volt e tanfolyam ellenzőinek, mikor e reformot szeren
csétlen kísérletnek tartották, mint az a puszta tény, hogy rövid öt év 
leforgása alatt nemcsak a tanfolyam tantervének, hanem magának a 
tanfolyamnak fentarthatósága is discussio tárgyát képezheti.

Előre lehetett látni, hogy a reál-gymnasiumnak a humanistikus 
gymnasiummal való ezen összeházasítása ugyanazon intézetben, ugyan
azon osztályokban, ugyanazon tanulók között olyan eredményeket fog 
szülni, melyek fennálló tanulmányi rendünkre károsak, sőt némely irány
ban veszélyesek lesznek Mikor oly tényekkel állunk szemben, hogy 
ugyanazon intézet ifjúsága az általános műveltség elemeinek megvá
lasztásában tehetségesek és tehetségtelenek táborára oszolhatik; mikor 
az ifjúságot az érettségi bizonyítványhoz jutásban nem a komoly elha
tározás és készülés, hanem a választható utak-módok könnyebbségének 
latolgatása vezetheti: ott mondjunk le az egészséges tanulói közszel
lemről. A mely tanrendszer végeredményében kétféle készültségű ifjú
ságot teremt, nem lehet ott szó tantervi egységről, ha igaz az, hogy a 
tantervek egységének a kivitelben rejlik a próbája

De nem akarok a tanfolyam felett ide nem tartozó ismeretes 
elvi fejtegetésekbe bocsátkozni, csak constatálni kívántam, hogy a görög
pótló törvénynek kilátásba helyezett változtatása egy cseppet sem bizonyít 
a tanfolyam beválása mellett s a gymnasiumra nagy nyereség lenne, 
ha régi egysége helyreállíttatnék.

Azon kérdésre, hogy fentartliató-e a tanfolyam mai anyaga ős 
tanterve, még a tanfolyam védői sem tudnak igenlő feleletet adni Kez
dettől fogva nem sokat tartottam magában véve sem a póttanfolyam 
anyagának didaktikai értékéről, azt pedig, hogy miképen pótolhatja 
egy pár órai kétes értékű görög fordítás olvastatása, vagy plane magyar 
irodalmi olvasmány s a mi legszembeötlőbb, geometria, a görög irodalmi 
műemlékek általánosan képző hatását, hogyan helyettesíthetik a görög 
szellem ismeretét: ma sem tudom megérteni. A görög irodalmi tananyag
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elosztását pedig, jó szerencse, hogy még magok a tervezők is igen 
vastag paedagogiai tévedésnek tartják.

Megért tehát kétségtelenül, s nem mint nemes gyümölcs hosszú 
idő alatt, hanem elég hamarosan megért a tanfolyam a reformálásra

Ha tehát jövőben is fenmarad. tananyagának olyannak kell lenni, 
hogy a gymnasiumi általános műveltség egységét teljesen visszaállítsa. 
Ez pedig csak akkor lehetséges, ha egészen a görög szellem ismeretén 
épül fel. Ez okból a görög irodalmi remekek (lehetőleg minden műfajból) 
olvastatásán kívül a görög művészeti emlékek ismeretét sem szabad 
figyelmen kívül hagynia, hisz ezekben nyilatkozott a görögök aesthetikai 
szelleme és Ízlése a leghatalmasabban. A görög régiségek ismeretéből, 
mit ma compendiumszerűen űznek e tanfolyamon, teljesen elégséges 
annyi, a mennyi az olvasmány közben előfordul, ennél többet a görögül 
tanulóktól sem követelünk.

De tekintve a törvény intentióját és paragrafusát, mely a rajzot 
mint aesthetikai képzőeszközt a tanfolyam számára elrendeli, csak öröm
mel lehetne üdvözölni, ha pusztán a szabadkézi rajz a IV-ik osztálytól 
is feljebb a tanfolyamon kapcsolatban a görög műemlékek ismeretével 
olyformán taníttatnék, hogy a görög építészeti-, díszítési és szobrászati 
műremekek örök szép mintái szolgáltatnák a rajzolásra is a tárgyakat.

E zek alapján indítvány osont, mondja k i a kör:
1. hogy a görögpótló tanfolyam mai anyagát és tantervét nem 

helyesli;
2. hogy az 1890: XXX. t.-cz. módosítását óhajtja. Ez esetben a 

következő tárgyakat a következő beosztással ajánlja:
a,) görög irodalmi m űvek  olvastatása a történelem, szónoklat, 

epicai, lyrai, drámai költészet és a bölcsészet köréből és pedig: V. osztály 
Herodotot; YI. osztály Homeros eposai és lyrai szemelvények: VII. osz
tály Demosthenes könnyebb beszédei és a tragikusok (főleg Sophokles); 
VIII. osztály Thukydides és Plato;

b) görög m űvészet-történelem  ; különösen a görög művészet fény
kora (Cimon és Perikies kora) jöhetne tekintetbe a IV osztályra ará
nyosan felosztva akár a művészeti körök: építészet, szobrászat, festészet, 
akár a fejlődési folyamat szerint. A tanításban fődolog lenne a műremekek 
eszmei tartalm ának feltüntetése, tekintettel kellene lenni továbbá a 
nagy művészek életére, fejlődésére, koruk és hazájuk vallásához s egész 
társadalmához való viszonyára;

c) ra jz  a műemlékek rajzoltatása.
(Debreczen.) S inka  Sándor.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

Kolozsvári kör.
Az orsz. középiskolai tanáregyesület kolozsvári köre megalakult. 

E hó 6-án hívta össze dr. M árki Sándor egyetemi tanár az alakuló-ülést. 
Ő, meg Kuncz Elek tankerületi főigazgató állottak kezdettől fogva a 
mozgalom élén. Hetek óta folyt a taggyűjtés. Végre a mondott napon 
az egyetem tanácstermében megjelentek a következők: dr. Szam osi 
János a tanárvizsgáló bizottság elnöke, dr. Csengeri János és dr. H alász 
Ignácz egyet, és tanárképző intézeti tanárok, Boros Sándor, De Gerando 
Antonina, K iss  Sándor, dr. Hám  Sándor és dr. Sárkány  Lajos, r. katli., 
ev. ref., unitárius gymnasiumi, állami felsőbb leányiskolái és felső keresk. 
isk. igazgatók, továbbá Orbók Mór képezdei igazgató, dr. Borosa Mihály,
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Bonrnáz János, Cs. Pupp  József, Domokos Károly, dr. Erdélyi Károly, 
G&lfí Lőrincz, dr. Piám  Antal, K eresztély  Lajos, Kovács János, K ozár 
Ferencz, Móczár József, Nagy Lajos, dr. Nyiredy  Géza, Perédi József, 
Propper Ferencz, Szabó  Samu, dr. Széchy  Ákos, dr. Széplaky  János, 
Ulár Pál, dr. Versényi György, dr. Török István tanárok, ezeken kívül 
még vagy 40-en tettek Ígéretet, hogy a kör munkájában részt vesznek. 
Nagy  Lajos unitárius főgymnasiumi tanár elfoglalván a korelnöki széket, 
örömét fejezte ki a felett, hogy végre Kolozsvárt is alkalmuk lesz a 
különböző középiskolák tanárainak egymást személyesen is megismerni, 
eszméiket kartársaik között itthon és messze földön is terjeszteni. Majd 
felkérte M árki Sándort, hogy fejtse ki az ülés czélját és tegyen javas
latot annak megvalósítására nézve. Erre a tudós professor, a ki évekig 
vezette az egyesület budapesti körének szaktanácskozásait, felolvasta 
alább közlött megnyitóját, mely az actualis érdekű iskolaügyi kérdések
nek egész sorát veti fel.

A beszéd így szól:
„Kolozsvárnak félszázaddal ezelőtt felényi lakossága sem volt, mint 

manap s tanítással mindent összevéve sem foglalkozott száznál több 
ember. Egy negyedszázad múlva ez a szám nagyon helyes arányban a 
népesség növekedésével, 150- re emelkedett; annyira, a mennyire most 
az akkor alapított egyetem tudományos alkalmazottainak száma egy
maga  rúg. Tanítással Kolozsvárt ma közel 300 egyén foglalkozik és 
pedig valóságos középiskolákban (a felekezeti gymnasiumokban) 61, 
a középiskolai színezetű keresk. akadémián és a felsőbb leányiskolában 
pedig 39, középiskolai fokon tehát épen száz. Legalább ennyit sorol fel 
a ministeriumnak a közoktatásügy állapotáról kiadott XXV. jelentése, 
mely pedig csak a két esztendő előtt való álláspontokat veszi tekintetbe. 
Igaz, hogy nem volt mind a száznak középiskolai tanári képesítése; de 
viszont hányán vannak magán a tudomány-egyetemen is, kik oda a 
középiskolákban kifejtett tudományos és irodalmi munkásságuknak 
alapján kerültek be s hányán ismét, kik más iskolákban, vagy más 
alkalmazásban középiskolai tanári oklevéllel működnek.

Azon rokonszenv következtében, melylyel nagy múltjánál s a 
nemzeti közművelődésben reá váró nagy jövőnél fogva az egész magyar
ság viseltetik iránta, Kolozsvárt elnevezték a szamosmenti Athénnek. 
Ez a név talán meg is illeti azt a várost, hol az óvodáktól föl a tudo
mányok egyeteméig 8000 tanuló van, a hol tehát minden negyedik
ötödik emberre egy tanuló esik. És megilleti ez a név azt a várost, 
melyre most már nem vonatkozhatnak Apáczai Cseri Jánosnak nem 
egészen harmadfél századdal ezelőtt épen itt kiejtett szavai, hogy az 
iskola oltárához olyanok menekülnek, kiknek lelkét nem a tudományok 
tiszta szeretete, hanem csupán a testi nyomorúságtól való félelem vitte 
a tanításra. Az irodalomban és a társulatokban pezsgő élet is bizonyítja, 
hogy olyan tanárok a mostaniak, a milyeneknek Apáczai óhajtotta őket, 
tudományokra és művészetekre valók.

De szertelen volna a dicséret, ha mindamellett is meg tudnánk 
elégedni a mostani állapotokkal Haladni csak az önmagával elégedetlen 
képes Hiába épülnének városunkban évről-évre szebb és kényelmesebb 
paloták a tudományok és az ismeretek terjesztésének czéljaira, ha, mint 
a hegyek ormain, minden intézetben más és más volna a levegő sűrű
sége, s a nemzeti műveltség eszméjének nem ugyanazon szellője éltetné 
és üdítne valamennyit. Idáig bizony nem egyszer nemcsak külön épüle
tet, hanem olykor saját külön légkört is akart magának némelyik inté
zetünk s az Olymp szerepére vágyott, hogy ködbe burkolózhassék s az 
alacsonyabb hegyeknek, vagy épen a síknak csak kegyképen mutassa 
meg ormát.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX. 32
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Ha őszinték akarunk lenni, be kell vallanunk, hogy a régi kurucz 
nótában emlegetett ritkán kellő hűvös szellő Kolozsvárnak nemcsak 
rózsáit, hanem különböző fokú iskoláit is érte s az ilyen barátságtalan 
időkben senkinek sem volt kedve arra, hogy megtegye az egyik iskolá
tól a másikig vezető utat. Majdnem minden érintkezés hiányzott az 
ugyanazon pályán működők közt.

Talán nem érintek érzékeny oldalt, ha ennek okát főkép a feleke- 
zetiséghen, az állam gyámkodásától való félelemben s az önkormányzat
hoz való aggodalmas ragaszkodásban keresem A kormány hatalma 
iránt való bizalmatlanság mindamellett is kifejlett, hogy az erdélyi 
részekben ennek a kormánynak a fejedelemség idejében határozottan, 
a gubernális időkben pedig még mindig tűrhetően magyar jellege volt. 
Az utolsó harmincz év alatt a független felelős ministerium a magyar 
nemzeti műveltség szolgálatában már mégis keltett maga iránt annyi 
bizalmat, hogy a felekezetek nem tekintik a danaidák ajándékának a 
kormány segítségét s elfogadják az állam tantervét, mely ugyanazt 
egységesen akarja, mit ők századokon át külön-külön, annyi lelkese
déssel akartak: a magyar nem zeti műveltséget.

Kolozsvár mind a három felekezeti gymnasiumának története 
gazdag fölemelő részletekben és nagy nevekben. Ezekre a nevekre min
denkor büszkén fog hivatkozni az irodalom, a tudomány s különösen a 
nevelés története. De a lángész nem kinevezésre terem, s a középiskolá
nak általában véve be kell érnie tanult, kitartó, szorgalmas, kötelesség
ismerő s lelkes munkásokkal, tanárokkal.

Ilyeneknek ismerjük Kolozsvár mostani középiskolai tanárait. 
Épen azért bízunk bennök, hogy a dús tapasztalatnak azt a kincsét, 
melyet intézeteiknek szentelt falai közt, egy-egy jól betöltött cathedrán 
gyűjtöttek, valóságos közvagyonnak tekintik, melyet megosztanak min
denkivel, ki velők egyazon nemes ügy szolgálatában áll. A tanárnak a 
központosítás századában alkalmazkodnia kell ugyan a fennálló rendel
kezésekhez s követnie a hivatalos tantervet; de ez maga sem követeli 
egyénisége megtagadását, sőt egyenesen fölhívja, hogy életet leheljen 
a rendelkezések hideg betűjébe, s figyelmeztesse a kormányt a tanterv 
minden hibájára, fogyatkozására. Ezt megteheti ugyan minden tanár- 
testület a saját hatáskörében is, de bizonyosan nagyobb súlylyal és 
nyomatékkai teheti meg oly szakegyesületben, mely m ás  tanártestületek 
tagjait is magában foglalván, az eszmék kicserélésére s közhangulat és 
közvélemény képződésére tágasabb tért biztosít. Sőt az ilyen egyesület
ben a tanárok közvetlenül érintkezhetnének a tanügy iránt érdeklődő 
szülőkkel is, és az egymástól elválaszthatatlan családi és iskolai nevelést 
az eddiginél nagyobb összhangzatba hozhatnák.

Másrészt azonban a tanárok társadalmi és anyagi helyzete is 
kívánatossá teszik, hogy oly nevezetes tanügyi középpont, mint Kolozsvár, 
minden erre vonatkozó kérdésben jelezze a maga álláspontját és pedig 
ne intézetenként elszigetelve, hanem közösen. Igaz, hogy három gymna- 
siumunk fentartói külön felekezetek lévén, ez intézetek anyagi érdekei 
is meglehetősen különbözők; de az is igaz, hogy, a húr túlfeszítése 
nélkül, fizetés és ellátás dolgában törekedni kell valamennyit egyen
rangúvá tenni az államiakkal. Újabb időben sokan rossz néven vették 
a tanároktól, hogy látszólag teljesen rangsorozatuk és fizetősök kérdése 
foglalkoztatta őket. Ez a vád általában véve is igazságtalan, de épen- 
séggel az a kolozsvári középiskolák tanáraira nézve, kiknél Önzetlenebből, 
vagy — ha úgy világosabb a kifejezés — olcsóbban és jutányosabban 
már valóban nem lehet szolgálni a tanítás ügyét. Apáczai Cseri János 
népe ez, mely négyszerié, ötszörié kisebb fizetésért is eltanít, mint a 
külföldi, csakhogy szolgálhasson hazájának.
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A hazának sok életbevágó kérdése egyenesen az iskolában dől el, 
mert ott lehet legjobban hatni a fejlődő új nemzedékre, mélyé a jövő. 
Az erdélyi részeknek ebben a tekintetben külön feladataik is vannak. 
Csak nemrégiben hallottuk a Paedagogiai Társaságban, az erdélyi részek 
két kitűnő tanférfia: Veress Ignáoz és Kuncz Elek, román középiskoláink 
nevelési eszközeiről szólva, milyen terra incognitát tártak fel az ország 
előtt. Szász középiskoláink, a paedagogia történetében megörökített 
multjoknál, de jelen viszonyaiknál fogva is természetesen és igen közel
ről érdekelnek bennünket. A mennyiben a szászok és románok most 
már nem idegenkednek annyira az állami támogatástól, pedig felekezeti, 
nemzetiségi, sőt faji féltékenység sokáig bizalmatlanokká tette őket, 
remélhetőleg nem idegenkednek most már a magyar társadalomtól sem, 
melynek tanárai testvéri jobbjukat nyújtják feléjök. A modus vivendi 
már is megvan, s az államnál simább s annyira meg nem kötött tá r
sadalomnak kellene rajta lennie, hogy necsak eltűnjék a bizalmatlanság, 
hanem kölcsönös megbecsülés lépjen a fanyar türelmesség helyébe.

Ehhez és a nagyjában már jelzett többi czél megvalósításához 
azonban nem elegendő a kolozsvári tanároknak testvéries összetartása. 
Melléj ők kell csoportosulniok az erdélyi részek egész magyar tanárságá
nak. Kolozsvár nem tolja föl magát tanügyi kérdésekben Erdély közép
pontjának, de a viszonyok, az iskolák nagy száma s az a tény, hogy 
az erdélyi részek egyetlen más városában sem él és működik együtt 
annyi tanférfiú, legalább is feljogosíthatják arra a reményre, hogy nem 
találkozik visszautasítással, ha majdan, talán már bizonyos sikerekre 
hivatkozhatva, csatlakozásra és közös munkára szólítja a délkeleti 
felföld tanárait.

Csak tömörülésre, nem új egyesületre gondolunk. Az erdélyi 
tanárok részint buzgón működő felekezeti egyesületeknek, részint az 
országos középiskolai tanáregyesületnek, részint mindkettőnek, részint 
azonban, hogy őszintén szóljunk, egyiknek sem tagjai. Azt hiszszük, 
hogy ha megalakítjuk az orsz. középiskolai tanáregyesület kolozsvári 
körét s ha ennek tagjai közé számítjuk mindazon középisk. tanárokat 
is, kik tagsági kötelezettség nélkül önként ajánlkoznak munkatársainkul, 
sikerül végre fölfedeznünk egymást s megtalálni az érintkezésnek gyak
ran keresett módját és alkalmát. Az országos tanáregyesület szervezete 
és Közlönye a legkisebb anyagi megterhelés nélkül is befolyást biztosit 
számunkra a középiskolák függő kérdéseinek megoldásában, esetleg 
azonban külön érdekeink megóvását is elősegíti. Az egyesületben minden
esetre erősebbek leszünk, mint azon kívül.

Az egyesület országos jellege országos érdekeink megóvásában 
annyi befolyást biztosít nekünk, a mennyire munkánkkal és erélyűnkkel 
érdemesek leszünk. Az egyesület azonban, ha nevéhez méltóan egységet 
akar is, nem követeli áldozatul az egyéniséget s nemcsak nem akarja 
elnyelni a vidéket, hanem a józan decentralisatio által még előmozdítani 
is kívánja fejlődését.

Húsz tagja már kört alakíthat. Városunkban pedig több mint 
negyven tagja van. Igaz, hogy e tagok felerésze az egyetemi tanárokból 
kerül ki. De ez csak azt bizonyítja, hogy azok, kik a középiskolából 
kerültek egyetemünk tanítószékeire, a felső oktatás szolgálatában sem 
vallanak mást, mint a mit a középiskola szolgálatában kellett vallaniok, 
hogy t. i. a középiskola a nemzet legféltettebb kincsei közé tartozik, 
melyet megőrizni és gyarapítani föltétien kötelesség. Különben az egye
temi tanárok közül a bölcsészeti és mathematikai karok tagjai egyúttal 
jobbadán tagjai az orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizottságnak, részben 
tanárai a középisk. tanárképző-intézetnek s mint kormánybiztosok, többen 
eljárnak közülök egyes középiskolák érettségi vizsgálataira. Első sorban 
a középiskolák érdeke ugyan, de érdekében áll az egyetemnek is, hogy

32*



4 2 0

a tanárképző intézettel kapcsolatban végre-valahára találjon már módot 
a törvényhozás és a kormány, hogy a tanárképző intézetek mellé gya
korló-iskolát, a tanárjelöltek számára pedig intern á tust állítson.

Elismerés és köszönet illeti meg a kegyesrendi szerzetet, mely 
saját növendékei számára helybeli gymnasiumában ez évben már tényleg 
nyitott gyakorló-iskolát, Kalazantinumában pedig internátust a kegyes
rendi tanárjelöltek részére. Ugyanily elismeréssel és köszönettel kell 
adóznunk az erdélyi ev. ref. egyházmegyének is, mely minden kénye
lemmel rendezte be az ev. ref. tanárjelöltek internátusát s az államnak, 
mely ebben az alapítványos helyek számát növelte. Meg vagyunk győ
ződve, hogy ez intézetekből a vallás-erkölcsös, egyúttal azonban a túlzá
soktól ment modern nevelés elvei áradnak szét mindenüvé, hol növen
dékeik majdan működni fognak. Épen azért remélni merjük, hogy szerény 
igyekezeteinkben mindkét intézet jeles tanári kara gyámolítani fog 
bennünket.

Nagy örömmel üdvözölnők e körben a szüléket s egyáltalán a 
tanügy barátait is, kik a tanáregyesületbe belépvén, fölhívhatnák figyel
münket oly körülményekre, miket a kathetráról talán nem lehet oly 
világosan látni.

1895. decz. 19-én az egyetem a nők előtt is megnyílván, szóba 
jött, hogy a budapesti és kolozsvári felsőbb leányiskolákat leánygymna- 
sinm okká  kellene átalakítani s mivel ez, ha valahol megtörténhetik, 
csakis ezen két egyetemi városban lehetséges, már is kívánatos, hogy 
tanári körünkben teljes számban legyenek képviselve a helybeli felsőbb 
leányiskola tanárai s hogy a kör az első sorban megvitatandó kérdések 
közé tűzze ki a leánygymnasiumok alakításának, illetőleg a felsőbb 
leányiskolák átalakításának ügyét.

Inkább szakszerű jellege mellett is teljes mértékben" bízunk a 
kereskedelm i akadémia  tanártestületének támogatásában s tagjait körünk 
oszlopos tagjai, alapitői közt óhajtjuk látni. Érdekeink annyi téren talál
koznak, hogy nélkülök valóban alig tudnók elképzelni középiskolai tanári 
körünket.

A munka súlyának, a komoly feladatok egész sorának legnagyobb 
része azonban természetesen Kolozsvár három gym nasium ára  s az 
ezekhez önként csatlakozó vidéki középiskolákra kell nehezednie. Oly 
nyilatkozatnak, melyet e körből három olyan dicső múltú s a magyar, 
főkép pedig az erdélyi paedagogia történetében oly előkelő helyen mél
tatott három intézet tanárai együttesen fognak tenni valamely kérdésben, 
minden körülmény közt legalább is meghallgattatásra tarthat számot. 
Miben s mikor nyilatkozzék, az a viszonyoktól és saját tapintatától, 
ítéletétől függ.

Egy kolozsvári tanár sem fog elfeledkezni minden idők legnagyobb 
kolozsvári tanárának, Apáczai Cseri Jánosnak arról a megjegyzéséről, 
hogy „a mi az ész az embernek, az a tudós férfiú hazájának“.

A tudós férfiú ma száz módon szólhat hazájához. Városunk közép
iskolai tanárait arra kérem, hogy e módok közül ne tartsák legcseké
lyebbnek azt a kört, melynek megalakítását a helybeli középiskolák 
igazgatóinak s néhány képviselőjének előértekezlete megbizásából ezennel 
tisztelettel indítványozom.

Saját jól felfogott érdekét s a közjót szem előtt tartva, kérem a 
tisztelt értekezletet, méltóztassék elhatározni, hogy

1. az Országos Közéjnskolai Tanáregyesület kolozsvári körét meg
alakítja;

2. hogy az előértekezlettől ajánlott alapszabály-tervezetet már ezen 
a gyűlésen m egvitatja;

és 3. hogy az alapszabályok elfogadása esetében, mivel ezt az 
anyaegyesület alapszabályai értelmében azonnal teheti, tisztikarát még
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ezen gyűlésben megválasztja s azt a munka haladéktalanul való meg
kezdésére utasítja.“

Indítványainak egyhangú elfogadása után az alapszabályok vita
tására került a sor. Az érdeklődés akkora volt, hogy a vitában csaknem 
az összes jelenvoltak résztvettek, de különösen dr. Szamosi János, Csen
ge ti János, H alász Ignácz egyetemi tanárok, K iss  Sándor felső keresk. 
iskolai igazgató, dr. Veress Vilmos, Keresztély  Lajos és Boross György. 
A beható vita azzal végződött, hogy a kör az előre kinyomtatott alap
szabályokat egészében elfogadta, részleteiben pedig stilaris módosításo
kat tett.

Az indítványok értelmében most a tisztviselők választására került 
volna a sor, de K iss  Sándor és dr. Versényi György indítványára a 
kör rendszeres választás helyett egyhangúlag kikiáltja elnöknek dr. M árki 
Sándor egy. tanárt és megkéri, hogy ajánljon 6 a tisztségekre olyan 
tagtársakat, a kik hajlandók a szervezés munkáját vele megosztani. 
Dr. Márki elfoglalván a korelnök helyét, előbb köszönetét mond Nagy 
Lajosnak, azután a tagok éljenzése közben kijelenti, hogy szívesen vál
lalkozik a vezetésre addig, a míg a kör megerősödik. Ajánlatára a kör 
többi tisztviselői a folyó csonka tanévre a következők lettek. Alelnökök: 
dr. Hám  Sándor r. kath. és dr. Sárkány  Lajos ev. ref. gymnasiumi 
igazgatók; pénztáros: Boros Sándor unitárius főiskolai igazgató; ellenőr: 
dr. Török István; jegyzők: Perédi József és dr. L ó ky  Béla gymnasiumi 
tanárok; titkár: Czigler Ignácz áll. felsőbb leányisk. tanár.

Az egyesület központi választmányába delegálandó két tagot majd 
csak akkor választja meg a kör, mikor az új tagok is érvényesíthetik 
szavazatukat.

A tisztikar megalakulása után a kör első tette — elnök indítvá
nyára — a hála lerovása volt azon férfiú iránt, a ki a tanáregyesület 
eszméjét legrégebben gondozza. Dr. Szam osi János egyetemi tanárt, az 
egyesület egyik alapítóját, Közlönyének éveken át szerkesztőjét, a közép
iskolai tanárvizsgáló bizottság elnökét, a ki évek óta sürgeti a kolozsvári 
tanárok egyesülését, egyhangúlag, nagy lelkesedés közt tiszteletbeli 
elnökének választja. Végre kimondja, hogy a nyugalomba vonuló dr. Kla- 
m arik  János közoktatásügyi államtitkárt üdvözli.

Dr. Szamosi meleghangú köszöneté után elnök a gyűlést bezáija.
Czigler Ignácz, titkár.

A máramaros-szigeti kör.
A máramaros-szigeti kör folyó évi január hó 21-ikén és folytató

lagosan január 26-ikén és febr. 8-ikán Marikovszky Menyhért elnöklete 
alatt tartott ülésben a tagok igen élénk résztvétele mellett foglalkozott 
a középiskolai tantervrevisio  napirenden levő kérdésével.

A tárgyalás alapjául a Boga Imre és Dobay Sándor tagtársak 
felolvasásai szolgáltak.

Boga Imre igen terjedelmes felolvasása szerint a középiskolától 
kell a társadalmat vezető factorokat várnunk. A mai érettségizett ifjú, 
mihelyt kilép az életbe, gigerli és stréber lesz; rögtön magára ölti a tár
sadalom minden félszegségeit. Nyilvánvaló ebből, hogy tantervűnkben 
sarkalatos hiba van. De nem is lehet az a tanterv jó, mely a czél szoros 
meghatározása nélkül készült. Azt a mérleget, melylyel a tantárgyak 
súlyát mérlegelnünk kell, a czél adja meg. A czélt illetőleg pedig hosszú 
időkön keresztül beérték ennyi meghatározással: „Magasabb általános 
m űveltség és előkészítés a felsőbb tudományos képzésre“. Azzal aztán, 
hogy mi az igazi műveltség lényege, nem törődtek Nézete szerint a 
középiskolák tantervéről addig nem lehet szólani, míg az általános
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műveltség' fogalmának általános, tudományos meghatározását nem bír
juk. Az állatot műösztön, az embert gondolkodása, belátása vezérli A 
minek az értelem értéket nem tulajdonít, arra nem is vágyik. A művelt
ség alapját tehát a gondolkodásban találjuk meg. Ha nemes kedélyt 
akarunk nevelni, előbb nemes gondolkodást kell teremtenünk. Mind
ezek alapján a középiskolai nevelés fundamentumául a helyes életelvet 
helyezi.

Boga Imre általánosságban mozgó felolvasása után Dobay Sándor 
felolvasása következett, mely az ügy meritumára részletesen kiterjesz
kedik. Először is Balogh Péter tagtársunknak a Közlönyben e tárgyról 
nyilvánosságra jutott értekezésére mondja el reflexióit, s kijelenti, hogy 
az ebben foglalt nézetek nagy részével egyet nem érthet.

Nézete szerint a középiskolát épen úgy önczélű intézetté kell változ
tatni, mint a népiskolát. A népiskola czéljának meghatározásában nincsen 
kimondva, hogy az a középiskolára készít elő; mégis megteszi. Épígy 
hagyjuk ki a középiskola czéljának meghatározásából azt, hogy annak 
a felsőbb tanulmányokra kelljen okvetetlenül előkészítő iskolául szol
gálnia. Ezzel egyik legerősebb békója van letörve úgy a középiskolai 
haladásnak, valamint az egységes nemzeti középiskola megteremtése elől 
a legnagyobb gátkő omlik le.

Mondassák ki tehát, hogy:
I A  középiskola épúgy m int az elemi iskola, önczélű intézet, 

Czélja az, hogy növendékeinek a z  általános műveltséget megadja. 
E z t eléri az általános m űveltségié nélkülözhetetlen ism eretek gyűjtése, 
azoknak nem zeti és classikus szempontból való rendezése, a köte
lesség teljesítésére való szok ta tás s a jellem  öntudatos fejlesz
tése által.

Ezután így folytatja:
A mint a középiskola nem lesz köteles legfőkép a magasabb 

iskolákra szolgálni előkészítő tanfolyamképen, azonnal szabadabban szab
hatja meg a tantervéből kihagyható vagy beveendő anyag mennyiségét 
s ezzel kikerülheti azt, hogy a túlterhelés vádja ránehezedjék. A túlter
helés megvan. Ennek legelső factorai a tankönyvek, melyeknek álta
lánosan ismert hibáit nagy részletességgel fejtegetvén, kívánja, hogy a 
tankönyv epigramma legyen, ne epos.

Mondassák ki:
II. A  tankönyvek lehetőleg röviden öleljék fel a tananyagot; 

n yú jtsák  tisztán az illető tantárgy elem eit; kihagyva a mellékes, nem  
főfontosságú részleteket. Legyenek a tankönyvek szorosan az utasí
tásokhoz a lka lm azta tva ; t. i. érvényesüljön bennök az a szellem, 
hogy minden tantárgy a többivel a lehető legszorosabb szellem i össze
kö tte tést igyekezzék elérni. Legyen végül a tankönyvek mindenike 
olyan, hogy abból egyszersm ind helyes magyarságot is  tanulhasson 
a tanuló.

Jöjjön végre a tanterv revisiója! A tananyagot úgy, a mint az 
most van előírva, csak a legtehetségesebb gyermekek bírják meg. Ez a 
mi középiskolai oktatásunknak legsötétebb árnyéka. A középiskolába 
belépő ifjúságnak legkevesebb (iO"/(l-a nem fejezheti be a középiskolai 
tanulmányokat. Ez a 60 °/0 aztán elzüllik. Ez nem jól van így. Változtatni 
kell valamit a középiskola szellemén. Új irányt kell kijelölnünk s ez 
nem nehéz. Az új szellemi irány, a melytől elzárkóznunk nem szabad, 
nem más, mint a nemzeti szellem. Hazánk, nemzetünk ellen a legnagyobb 
vétket akkor követnők el, ha nem akarnók észrevenni, hogy minden 
nép levetette már a középkor egyenruházatát, a latin köntöst és mindenik 
hazai köntösre vágyik. Nekünk ettől az iránytól félreállani egyértelmű 
volna a hazaárulással. No de hova lesz így a gymnasium ? Biz annak a 
mai formájában vége szakad, csak úgy mint a reáliskolának s lesz egy
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középiskola, melynek főirányát a nemzeti szellem adja meg. Ez az iskola 
nem egyes kiválasztott anyagi vagy szellemi gazdagsággal megáldott 
ifjúság iskolája lesz, hanem a magyar nemzet zömének iskolája, mert 
az lesz az iskola elve, hogy minél több nemzeti szellemben nevelt ifjat 
kapjon a társadalom az iskolából; míg most az az elv van felszínen, 
hogy ne mindenik tanulónak adassák meg az a bizonyos magasabb 
classicitás, hanem hadd hulljon a férgese.

Mondassák ki tehát:
III. begyen a középiskola egységes és legyen annak kiíejezett 

iránya m agyar nemzeti. E z  legyen ez iskola szellemének meghatáro
zója, ez az a vezéreszme , m ely a tanításban, a nevelésben az utat jelöli.

A tanterv a gymnasiumban jelenleg vezéreszméül, főideálként a 
latin műveltséggel együtt a cosmopolita irányt vallja.* Ez az a mysticus 
mumus, melyet a világ annyira fél megsérteni s a melyről azt állítják, 
hogy ha ezt valaki csak egy kevéssé megrövidíti, az már barbárrá, 
világtól elmaradott, műveletlen alakká torzul. Ezt a babonát pedig nem 
más tartja fenn, mint a pápai uralom ! A római pápaság a latin nyelv 
által tanítja, hogy első a latin nyelv és a latin ritus, azután jöhet szóba 
csak a haza szeretete. És római katholikus még ma is legnagyobb 
részben Európának, sőt hazánknak is a népessége. A latint tehát a tudo
mány iskolájából e miatt nem lehet elhagyni; de csakis e miatt; mert, 
a mit a formális képzés, nyelvérzék, jellemfejlesztés s erkölcsi irány 
tekintetében a latinból nyer a tanuló, azt más modern nyelvek irodalmá
ból is meg lehetne neki adni. Kihagyni tehát még ma nem lehet a latint, 
de reducálni kell. Nézete szerint az I. osztályból a latin nyelvtant ki 
kell hagyni s az így nyert időt különösen a magyar nyelv gyakorlására 
fordítani. A II-ikban kell kezdeni s itt a 7 órája megmaradhat.

Ha a latin nyelvtani órákat arra használjuk, hogy minél többet 
olvastassunk s így tárgyi és régiségtani stb. magyarázatokkal, de kevesebb 
grammatikai subtilitással mentői inkább behatoljunk tanítványainkkal a 
latin classicusok szellemébe; ha a magyarból latinra fordításnak teljesen 
felesleges nyűgét lerázhatjuk egyszerűen azzal, hogy az érettségi vizs
gálaton az írásbelit ne kívánják magyarból latinra, hanem latinból 
magyarra; ha ezek megtörténnek: akkor a latin megérheti 5—5 órával 
a többi osztályban s a mostaninál több lesz a formális képző hatása.

A magyar irodalom tanítása a VII. és Vili, osztályra terjesztes
sék ki.

A görög megmarad a mai helyzetében s facultative tanítandó. 
A ki nem a görög nyelvtant tanulja, az is görögöt tanuljon ám! Görög 
irodalmi olvasmányokat kapjon jó magyar fordításban. Tanuljon görög 
régiségtant, görög műtörténetet. Hagyjuk ki a görögpótlóból a külön 
magyar irodalmi olvasmányt, meg az ábrázoló mértant. De e helyett 
2—2 óra szabadkézi rajz igen helyes volna.

A német nyelvből kevesebb grammatizálást és több élőszóval 
való gyakorlást látna czélszerfinek. Mert szerinte nem azért vannak a 
nyelvek, hogy a grammatika szabályait legyen mivel igazolni, hanem 
épen fordítva.

Történelemből egy órát kapjon a görögtől Magyarország történelme.
Földrajz az I. osztályban egy órával többet kapjon, hogy hazánk 

földrajzi megismerését annál inkább megszerezhesse a kis tanuló.
A többi tantárgyból néhány jelentékeny részlet elhagyása mellett 

megmaradhat általában a tananyag. Azaz:

* Ez olyan különvélemény, melyet a következő mondatokkal 
együtt aligha sokan írnának alá. Szerk.
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IV. Nem kell kihagyni tárgyat, legfölebh tárgyrészletet; óra
szám ot legfölebb csak a latin rovására lehet m egtakarítani s  a 
magyar javára .

Az előadottakból világos, hogy külön gymnasiumra külön polgári 
és reáliskolára nincsen szükség.

V. L esz  tehát egyetlen egyfajta középiskola, melyből a kilépő 
végzett tanuló az egységes nem zeti középiskolának megfelelő egységes 

jogosítottság elvénél fogva bármely felsőbb iskolai folyam ra egyaránt 
mehet.

Mind a két felolvasás elénk érdeklődést és hosszabban tartó 
vitát keltett, melyben a jelen volt tagoknak csaknem mindenike részt- 
vett. A kör végül Dobay Sándor tagtárs I—V. pont alatt tömörített 
nézetét elfogadta.

Vékony A ntal, a kör jegyzője.

) A fiumei kör.
A fiumei kör f. hó 1-én tartotta ez egyesületi évben harmadik 

ülését. Fest Aladár, mint a kör elnöke üdvözli a megjelent tagokat és 
jelenti, hogy Mozog István gymn., valamint dr. Aczél József és Váncza 
Mihály áll. felsőbb leányiskolái tanárok beléptek a  kör tagjai közé.

A gyűlés ügyrendjének első pontja gyanánt az elnök felolvassa 
gróf Batthyány  Tivadar, Fiume városa országgyűlési képviselőjének hozzá 
érkezett meleghangú levelét, melyben általában a középiskolai tanárság 
és különösen a fiumei tanárok érdekeinek előmozdítását a jövőre nézve 
is kilátásba helyezi. A kör ezen átiratot örvendetes tudomásul veszi és 
elnök indítványára gr. Batthyány Tivadarnak egyhangúlag jegyzőkönyvi 
köszönetét szavaz.

Áttérvén már most a kör a kaposvári tanároknak a tanárok anyagi 
helyzetének javítására vonatkozó memorandumára, az elnök teljes elis
meréssel nyilatkozik arról, mint komoly, alapos, a szóban forgó ügynek 
teljes ismeretére valló munkáról, de mindazonáltal nem hagyhatja szó 
nélkül a memorandum azon passusát, mely a fővárosi és fiumei tanári 
szolgálat nagyobbra becsülése ellen irányul és jogos compensatiót csakis 
a helyi drágasági pótléknak megadásában Iát.

Mozog István gymn. tanár ráutal a fiumei tanárok nagyobb qualifica- 
tiójára oly értelemben, hogy a Fiúméban alkalmazandó tanároknak huza
mosabb időt — más magyarországi, gyakran szebb reményekkel kecseg
tető állomások elszalasztásával — Olaszországban kell tölteniük, az olasz 
nyelv és irodalomból kötelesek vizsgát tenni és fiumei állomásukat végre 
elfoglalván, az ország ezen exponált helyén olyan missiót teljesítenek, 
melyet a fővárosi collegák is elismernek.

A kör magáévá teszi Mozog nyilatkozatát, hangsúlyozza, hogy a 
drágasági pótlék magában véve a m ás államok gyarm ati alkalm azott
ja iv a l analog szolgálatot teljesítő fiumei tanárok  ambitióját nem elé
gítheti ki. Határozottan fentartja azon álláspontját, hogy a fiumei tanárok 
a fővárosiakkal ugyanazon elbánásban részesüljenek, mert ellenkező 
esetben a fiumei tanári szükségletre nézve megszűnik minden succre
scentia, a mint azt az utolsó évek tényei is eléggé mutatják, midőn a 
rendesnél amúgy is csak kevéssel kedvezőbb előléptetési viszonyok 
daczára (43°/0 VÍII-dik rangosztály) alig akadtak az olaszországi utazási 
ösztöndíjra pályázó tanárjelöltek, áttérve a napirend második pontjára, 
elnök felszólítja dr. Csepreghy Kálmán gymn. tanárt, hogy olvassa föl 
„A földrajz tanításáról“ szóló értekezését.

Felolvasó a vallás- és közoktatásügyi ministernek az orsz. közokt. 
tanácshoz intézett és a középisk. tanterv revisióját czélzó rendeletének
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azon pontjából indul ki, mely a nemzeti jelleget erősítő tantárgyaknak 
intensivebb tanítását javasolja. E tárgyak között különös fontosságot 
tulajdonít a hazai földrajznak. Véleménye szerint Magyarország föld
rajza, ha nem is lehet a tanítás középpontja, de mindenesetre a nemzeti 
nevelés abc-je, a nemzeti genius elengedhetetlen alapföltétele; mert csak 
az, a ki alaposan ismeri azon területet, a melyet hazának nevez, tanul
hatja lelkesedéssel és szeretettel a hazai irodalmat és hazai történelmet. 
Fölolvasó általában véve kevesli jelenlegi tantervűnkben azon időt, mely 
a hazai földrajz tanításának kijut; szerinte a mai tantervűnkben, midőn 
abban a hazai földrajzot Európa többi államainak geográfiájával egybe
kötötték, kelleténél többre becsülték azon készültséget, melyet az elemi 
iskolát végzett növendékek e tárgyból a gymnasiumba magukkal hoznak. 
Elítéli azon módszert, melylyel az elemi iskolákban a földrajzot tanítják, 
a mely nem tartalmazván egyebet puszta száraz nevek elősorolásánál, 
a növendék kedvét a földrajz tanulásától elveszi, a helyett, hogy inkább 
tapasztalati úton iparkodnék vele megismertetni azt, a mi őt érdekli 
(házi családi életet, embereket, állatokat). A fősúlyt magára az anyagra 
helyezik, nem pedig a földrajzi anyagban foglalt szív- és kedélyképző  
elemekre. A gymnasiumi földrajz tanításánál is tekintettel kellene len
nünk azon elemekre, melyek a tanuló szivét és érzelemvilágát ragadják 
meg. A felolvasó véleménye szerint az első követelmény az, hogy a 
növendék töviről-hegyire ismerje szülőföldjét és ebből kiindulva, össze
hasonlítva haladjon előre synthetikus módon könnyűről nehezebbre, 
kicsinyről nagyobbra.

Jelenlegi tantervűnk az I. osztályban heti 4 órában Magyarország 
s Európa többi államainak megismertetését rendeli el. A szorgalmi időt 
36 hétben állapítván meg s leszámítván az ünnepeket és más szünnapo
kat, rendelkezésre áll körülbelül 132 óra. Ha a tanár ezen idő alatt el 
akarja végezni az I. osztály számára előírt tananyagot, a speciális magyar 
földrajzra eső idő nagyon csekély. A tanár csak a legszükségesebb ada
tokra szorítkozhatik, mert térképrajzolásra, szemléltetésre, egyes vidé
keknek legalább képben való bemutatására és rendszeres kikérdezésre 
nem ju t idő. Legalább még egyszer annyi órára volna szükség, hogy a 
tanuló a szülőföld ismeretének teljes birtokába jusson, különösen ha 
arról vau szó, hogy növendékeinkkel necsak egyszerűen megismertessük 
szép hazánkat, hanem hogy azt meg is szerettessük.

A szülőföld iránt fölébresztett szeretetet szemléletileg át kefl vin
nünk az egész magyar hazára.

Ezen eszmét tankönyveinknek is kellene szem előtt tartaniok. 
Mostani tankönyveink az értekező szaktanár véleménye szerint sokkal 
többet ölelnek fel, mint a mennyire tényleg szükség volna. A hazai 
földrajzzal foglalkozó rész kétségkívül kevés, ha azon czélt akarjuk 
elérni, melyet a hazai földrajz tanítása maga elé tűz. Az állat- és 
növényvilágot tárgyaló fejezeteket minden nehézség nélkül meg lehetne 
rövidíteni.

Felolvasó nem barátja azon eszmének, hogy az 1. és VII. osztá
lyon kívül a hazai földrajz tanítását más osztályokba is vigyük be, 
nem pedig azért, mert a szép és jó iránt fogékony romlatlan tiszta 
gyermeki szivet tartja legalkalmasabbnak arra nézve, hogy benne az épen 
hozzá közel álló szülőföld szeretetének alapján a haza szeretetének mag- 
vát elhintsük. Czélszerűnek tartaná, ha az I. osztályban heti 4 órában 
csupán a hazai földrajz volna előírva, Ausztria földrajzával egyesítve; 
а II. osztályban pedig Európa más államaival lehetne foglalkozni. 
А III. osztály tananyagát meghagyandónak véli, kívánatos volna azon
ban, hogy tankönyveink nem annyira akadémikus, hanem inkább népies 
nyelven legyenek írva Az elméleti tanítással karöltve kellene járnia a 
szemléleti és tapasztalati oktatásnak, tanintézeteinket föl kellene szerelni
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szemléleti eszközökkel, a mi manapság a photographia és műreproductio 
haladása mellett épen nem nehéz dolog. Hasonlóképen nagyobb gond 
volna fordítandó a kirándulásokra.

Felolvasó a földrajz tanítására vonatkozó észrevételeit a következő' 
pontokban összegezi:

1. A népiskolában a hazai földrajz inkább szemléletibb alapon 
volna tanítandó.

2. A gymnasium I. osztályában heti 4 órában a szülőföldből ki
indulva és ezzel összehasonlítva Magyarország és Ausztria földrajza ki
merítően és ugyancsak rajzolással egyetemben szeinléletileg tárgyaltassék.

3. A gymnasium II. osztályában taníttassák a többi világrész.
4. A gymnasium III. osztályában pedig a physikai földrajzot a 

mostaninál népiesebb alapon lehetne tárgyalni.
Dr. Csepreghy Kálmán befejezvén felolvasását, Fest Aladár elnök 

köszönetét mond a szépen kidolgozott alapos dolgozatért, helyesli a sziv- 
és kedélyképző elemek hangsúlyozását a hazai földrajz tanításánál, 
kívánatosnak tartja, hogy úgy tankönyvíróink, mint tanáraink jobban 
ereszkedjenek le növendékeink gondolkodásköréhez és kerüljék a túl
ságosan tudományos ízű kifejezéseket, melyekkel a tárgy iránt bizonyos 
respectust lehet ugyan ébreszteni, de nem szeretetet és vonzalmat.

A kör egyhangúlag hozzájárul a mondottakhoz és minthogy más 
tárgy nincs napirenden, elnök az ülést bezárja.

(Fiume.) Kubicsek Albert, a kör titkára.

SEGÉDKÖNYV A SZÁMTANI OKTATÁS ÉLÉNKÍTÉSÉRE.

A tantervrevisio alkalmából megindult eszmecserék actualissá teszik 
s a puszta phrasis homályából a tiszta belátás világába helyezik azt az 
untalan hallatszó panaszt, hogy az oktatás, kivált a középfokon, túlsókat 
az elvont elmélet ködös régióiban bolyong; nem keresi vagy nem találja 
az érintkezési pontokat, melyek a való élethez kötnék, ennek jelenségeit 
már csak az érdekkeltés czéljából is kellőkép értékesítenék s viszont 
termékenyítőleg hatnának vissza az ifjúság értelmi, erkölcsi s társadalmi 
műveltségének kialakulására. Sokan hangoztatják a panaszt, de kevesen 
állnak elő a baj orvoslására alkalmas javaslattal s alig van, a ki rámu
tatna a segédeszközökre, melyek e czélra már is rendelkezésünkre állanak. 
Ezen ugyan nincs mit csodálni, ha meggondoljuk, hogy a szakszerűség
nek mai tanításunkban való túltengése mellett alig lehetséges például 
a mathesis tanárának olyan fokú tájékozást szereznie a közgazdaság, 
pénzügy, államszámvitel, statistika, árúforgalom, közlekedés és biztosítási 
ügy, kataszter s földmérés stb. terjedelmes ismeretköreiben, hogy azoknak 
nagyobb jelentőségű s elemi oktatásra alkalmas eredményeit és adatait 
kiszemelve, a tanuló felfogásához idomítsa s az oktatás keretébe fejlésre 
képes szerves csira vagy alkotórész gyanánt beilleszsze. Honnan is venné 
a középiskolai tanár az erre szükséges ismereteket? talán bizony ama 
kül- és belteijileg vaskos szakművekből, melyek egy-egy szaktudós egész 
élete munkáját foglalják magokban s jobbára szintén az egyívásu szak
ember teljes odaadását s bemélyedését követelik, hogy a nyújtott 
rengeteg ismerettömeg fölött mintegy souverain hatalommal rendelkezzék. 
Hiányzanak irodalmunkban a népszerű, világos s e mellett alapos szak
művek, milyenekért az angol, olasz s franczia irodalmat méltán irigyel
hetjük s a milyenekhez a tanintézeti és közkönyvtárak révén a tanuló ifjú is 
férhet s nagy lelki haszonnal olvasgathat. Annál nagyobb örömmel kell
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tehát úttörőül üdvözölnünk dr. Molnár István tagtársunkat, ki iskolai 
teendői mellett nemcsak az államszámvitelből tett kitűnő sikerű szigor
latot, hanem párját ritkító kitartással gyűjtötte az államháztartás ezer
felé ágazó szövedékében a személyes tapasztalatokat s az eddigelé senki 
által nem rendszeresített adatokat, hogy a Magyar A Ham szám vitel tant 
alapos és mély tudással megírhassa s közrebocsáthassa. Mily kitűnő 
sikerrel oldotta meg ebbeli feladatát, emellett tanúskodtak hivatalos s 
nem hivatalos közlönyökben előkelő szakférfiaktól megjelent ismertetések 
és bírálatok, a melyek lelkes szavakban magasztalják a munka rend
szerét, teljességét és világos, magyaros előadását.

íme egy segédeszköz, a melylyel a mathematika tanárai nemcsak 
magasabb, hanem a mi fő, nemzeties szempontokkal termékenyíthetik s 
gazdagíthatják tanításukat, az ilyeneket pedig, mint minden tanár saját 
tapasztalatából tudja, mindenkor hálás figyelemmel és lelkes érdeklődéssel 
fogadja a tanuló ifjúság. Jóllehet e kiváló, az alaposságot a világosság
gal szerencsésen egyesítő szakmunka első sorban azok számára készült, 
kik magántanulás útján kívánnak az államszámviteli szakmából állam
vizsgálatot tenni, mindamellett, sőt épen azért nem ajánlható eléggé 
annak forgatása azoknak a tanároknak is, kik a középiskolában vagy 
akár a kereskedelmi s polgári iskolában a számvetés tanításával foglal
kozva, élénk szükségét érezik annak, hogy a kezökre bízott tanulókat 
oly gondolatkörben is tájékoztassák, mely a mellett, hogy hazafias és 
nemzeties irányú, bizonyára benső érdeklődésöket fogja felkölteni, elméleti 
tanulmányukat mélyebbíti, megszilárdítja s magasabb szempontjaival 
megszabadítja ama léleknyügző banalitástól, melylyel a szükkörű magán-, 
polgári- és kereskedelmi élet köréből vett s unalomig csépelt aprólékos 
számolások sülyesztették. E czélra elég a könyv figyelmes lapozgatása, 
megadja ez azt a könyv tartalmában kívánatos tájékozást, hogy a könyv 
elején levő rendszeres s a végén levő betűsoros tartalomjegyzék nyomán 
Ízlésünk s belátásunk szerint megválogassuk a themát, melyre egyes 
esetekben a számtan elvont igazságait alkalmazni akarjuk.

A középfokú oktatás iskolái, nézetem szerint, csak kötelességöket 
teljesítik, ha dr. Molnár István Magyar Államszámviteltanát megszerzik 
s annak gazdag tartalmát, legalább válogatott fejezetekben, tanításuk 
körébe vonják s minél szélesebb körben ismertté s gyümölcsözővé teszik.

(Budapest.) Schmidt Ágoston.

BUCSÚZÁS ÉS ÜDVÖZLÉS.
Egyesületünk igazgatósága kettős tisztelgést végzett csütörtökön 

délután. Búcsúzott a távozó dr. K lam arik  János államtitkártól és üdvö
zölte a ministerium középiskolai ügyosztályának új vezetőjét: dr. Róm án  
Ottó ministeri tanácsost, kinek kinevezése aznap jelent meg a hivatalos 
lapban.

Mindkét tisztelgést a hang melegsége jellemezte, hisz mindkét 
ünnepeltet benső kapocs fűzi egyesületünkhöz s a magyar tanársághoz, 
melynek köréből emelkedtek ki.

A küldöttségben részt vettek az igazgatóság összes bpesti tagjai 
és Rombauer Emil brassói igazgató alelnök is.

Dr. K lam arik  János államtitkárnál tisztelgett a küldöttség először. 
Itt Beöthy Zsolt egyesületi elnök a következő beszédet mondta: 

„Méltóságos Államtitkár Ur£
Midőn Méltóságod hivatalos pályájától visszavonul, ő Felségének 

ritka és fényes kitüntetése kiséri magánéletébe. A legnagyobb s a nagyok 
elismerő, kitüntető kegyének fénye mellett, elárasztja Méltóságodat az
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egész magyar középiskolai tanárság hálájának, tiszteletének, szeretetének 
melege. Ez érzelmeknek jöttünk mi, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület 
igazgatósága, kifejezést adni Méltóságod előtt. Az új magyar középiskola 
történetétől elválaszthatatlan Méltóságod neve s vezérlő munkásságának 
elismerése mindabban, a mi fejlődésünkben igazi haladás és emelkedés, 
elmaradhatatlan. A középiskolai törvény szerencsés és bölcs végrehajtá
sában Méltóságod szelleme érvényesült: a rend szelleme, a munka szel
leme, a haladás szelleme, az egység szelleme, a hazafiság szelleme. Mind
erre s mindennek maradandó eredményeire nézve az elfogulatlanságnak 
és igazságosságnak csak egy véleménye lehet, mely épen ennélfogva 
bizonyára a jövő ítélete. Nem ezeket, a mindenki által ismert és elismert 
sikereket akarjuk emlegetni, hanem megköszönni, közoktatásunk ügyé
ben tanúsított lankadatlan munkásságán túl, azt az okos, nemes és 
mindig jóra törekvő érzületet, melyet amaz. ügynek összes munkásai, a 
középiskolai tanárság iránt tanúsított. Mi ismerjük ezt az érzületet fényes 
sikereiben, de ugyanúgy ismerjük és ugyanúgy tiszteljük azokban a 
törekvéseiben is, mikor sok esetben a kedvezőtlen viszonyok ellenében 
nem érhetett czélt. Tudjuk és köszönjük, hogy eszményével, a magyar 
középoktatás és közmívelődés fejlesztésével együtt egyenes és nemes 
szivébe zárta mindazokat, kik ugyanannak a feladatnak munkásai. 
Tudjuk, hogy velünk érez a reményben is, hogy jelenlegi válságos 
viszonyainkból nem a magunk, hanem ügyünk érdekében kibontakoz
hassunk. Tartsa meg Méltóságod a tanárságot és egyesületünket tovább 
is szivében; adjon az Isten erőt Méltóságodnak, hogy a hivatalos pálya 
terheitől menten tovább is munkálkodhassék közművelődésünk javára; 
Méltóságod lelkes buzgalma az alkalmas teret reá meg fogja találni maga.“

Dr. K lam arik  János államtitkár mélyen meghatva, hosszabb beszéd
ben válaszolt. Példákkal mutatott rá, hogy a középiskolai törvény meg
alkotásakor milyen rendezetlen állapotok uralkodtak a középiskolai ügy 
terén s hogy milyen nehéz volt a törvény végrehajtásával rendet és 
egységet teremteni. Megemlékezett arról, hogy mennyi méltatlan táma
dást kellett elszenvednie s ha most számot vet múltjával, öntudatában 
megnyugvást talál, mert mindig csak a jó ügy szolgálata, jó törekvés 
vezette. Az állam egységes érdeke vezette mindig s ha e miatt sokszor 
az autonómia ellen kellett is dolgoznia, az iskolák szellemét nem bántotta 
soha. Ha újra kellene kezdenie sem tenné máskép Ha a nehéz munká
ban sikereket érhetett el s ha a méltatlan támadásokat is el tudta 
viselni, azt főleg a tanárság támogatásának, lelkes munkájának, meg 
egyesek segítségének köszönheti s ezek közt első sorban elnökünknek, 
ki legnehezebb pillanataiban mindig mellette állott s kit válaszában is 
nagy melegséggel apostrophált.

A beszédek elhangzása után a küldöttség még hosszabban időzött 
az ünnepeltnél, meleghangú fesztelen társalgásban.

A küldöttség aztán dr. Hóman Ottó ministeri tanácsost kereste 
föl, a kit szintén Beöthy Zsolt üdvözölt az ő ismert ékesszólásával s az 
érzelmeknek ama nemes tolmácsolásával, mely neki sajátja.

Biztosította őt a magyar tanárság bizalmáról, melyre múltjánál 
fogva is számíthat s a középiskola ügye mellett jóakaró gondosságába 
ajánlotta a közművelődés munkásait, a tanárságot s ennek érdekeit is, 
valamint egyesületünket.

Dr. Hóma'n Ottó válaszában jó ómennek mondta azt, hogy a 
tanárság képviselete az első, mely őt nagy felelőséggel járó új állásában 
üdvözli. 0  tanárnak érezte s érezi magát mindig; a mi a tanárság 
öröme, öröme volt neki is, a mi fájt, azt érezte ő is. Ez változni nem 
fog ezután sem. Múltja fűzi a középiskolához, barátai vannak a tanárság 
körében s azt reméli, hogy e barátság meg fog maradni jövőre is. A 
maga részéről törekedni fog, hogy úgy legyen

A tisztelgést hosszabb fesztelen társalgás követte itt is.
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tó |EZ IS“VALAMI, Э
Egy kis örömhírt akarok közölni a polgári iskolától átlépett állami 

tanárokkal, egyúttal szóvá akarom tenni a mi, jobban mondva a köz
oktatási ministerium Hivatalos Közlönyének mulasztását, a melynek a 
gyengéire különben már mások is rámutattak.

A polgári iskolától átlépett tanároknak beszámíttatik tiszti díjukba 
az a nyugdíj-illeték, melyet az országos tanítói nyugdíjintézetbe befizet
tek, sőt a ki mindkét helyen eleget tett tartozásának, túlfizetését vissza 
is kaphatja az adóhivatalnál. Ez az örömhír. Csakhogy ezt nem nekem, 
hanem a Hivatalos Közlönynek kellett volna tudatni az érdekeltekkel.

Azonban a Hivatalos Közlöny nem tartotta szükségesnek tudomást 
venni a VKM.-nak 1895 évi 69.896. sz. rendeletéről, mely épen tanár- 
egyesületünk egyik fölterjesztésének lett a következménye és a mely 
szerint az országos tanári és országos tanítói nyugdíj-alapba befizetett 
összegek nem követelhetők újra az állami tanároktól tiszti díjuk levo
násakor, mert ez így folyik az 1894. évi XXVII. törvényben kimondott 
viszonosság elvéből. (Lásd Tanáregyesületi Közlöny 1895/6. 21. sz.)

Még kevésbbé tartotta közlendőnek a Hivatalos Közlöny azt a 
rendeletet, melyet a pénzügyminister bocsátott közre 1896. évi 79.177. sz. 
alatt, de a közoktatási minister hozzájárulásával, s a melyben utasítja 
a pénzügyi hatóságokat, hogy a felekezeti, községi középiskoláktól vagy 
polgári s egyéb népoktatási intézetektől átlépett tanároknak hivatalból 
számítsa be tiszti díjukba azon összegeket, melyeket akár a tanítói, akár 
a tanári nyugdíjintézetbe befizettek. (Lásd Pénzügyi Közlöny 1896. 30. sz.)

Sőt e két rendeletből kifolyóan több is történt. Némely pénzügy
igazgatóság azonnal vissza is térítette azon összeget, melyet egy-eg-y 
átlépett tanár már tiszti díját megelőzően fizetett akár az egyik, akár 
a másik nyugdíj-alapba. Most csak az volna a kívánatos, hogy mindenik 
pénzügyigazgatóság hasonlókép magyarázná a kérdéses rendeleteket és 
visszaható erőt tulajdonítana nekik, hogy az érdekelt tanároknak ne 
kellene ismét Pontiustól Pilátusig futniok és folyamodniok a nyugdíj-inté
zetekben úgyis régóta kamat nélkül ott heverő pénzük visszanyerésére.

A Hivatalos Közlöny szerkesztőségét pedig, ha ugyan van ilyen, 
kérve kérjük, hogy ne elégedjék meg azzal, ha a tanárokat legközvet
lenebbül érdeklő rendeletek csak más közlönyökben jelennek meg, hanem 
juttasson maga is egy kevés helyet e czélra.

Végül azon polgári iskolától átlépett tanárokhoz is van egy kéré
sünk, a kik már hozzájutottak pénzükhöz. Ne sajnálják a rájuk vonatkozó 
adatokat nyilvánosságra hozni, hogy ezekre támaszkodva, minden érde
kelt kartárs elérhesse a maga igazát.

Egy érdektelen tél,

NYILATKOZAT.

Tisztelt Szerkesztő Ilr! Engedje meg, hogy a Közlönyt egynéhány 
sorral igénybe vehessem, a melyben Horniseliek Henrik úrnak a Közlöny 
20. számában megjelent válaszára megteliessem megjegyzéseimet.

Hornischek úr tévedésnek mondja, midőn azt állítom, hogy röp- 
irata nem felel meg czímének. A ki e czímet elolvassa, azt várja, hogy 
a röpirat bő utasításokat tartalmaz az újabb geometriai módszereknek 
mikénti beolvasztásáról a középiskolában tárgyalandó tananyagba. 
Hogy pedig concret javaslata erre vonatkozólag egyáltalában nincs más, 
mint annak a kívánságnak kifejezése, hogy a dualitás elvét sűrűn han
goztassuk. meggyőződhetik mindenki, a ki a röpiratot elolvassa. Hisz
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Hornischek úr a geometria módszerén nem is akar alaposan változtatni, 
a mit röpirata 18 lapján is elmond.

Ama dicséret fejében, melyben röpirata 22. lapján a mathematika 
tanárait részesítette, nem várhatta viszonzásul, hogy komolyan ne uta
sítsák vissza azt a vádját, hogy mi maradiak* vagyunk. Hogy a röpirat 
e vádat magában foglalja, mindenki olvashatja annak 16. és 17 lapján, 
a hol ez áll: „Hiányzik mi nálunk, mint mondám, a kellő érdeklődés és 
nagyon is szeretünk a megszokottság kényelmes országútján haladni 
ama megokolással, hogy a mi eddig jó volt, azt nem kell felforgatni." 
A 15. lapon pedig olvasható: „Nézzük most, hogyan áll a dolog nálunk. 
Őszintén megvallva, itt erre vonatkozólag nem történt még jóformán 
semmi. Az említett reform fontosságát eddigelé nem igen hangoztatták, 
de a mi a legbámulatosabb, alig ügyeltek és utaltak még ama mozgal
makra, melyekben a külföld legkitűnőbb tudósai résztvettek és vesznek.“ 
Ki nem olvassa ki ebből azt a vádat, hogy nálunk nem követik figye
lemmel a külföld tudományos mozgalmait.

Hogy a röpirat 17—22. lapjain foglaltakat, a melyekre Hornischek 
úr válaszában hivatkozik legalább akkor, a mikor röpiratát megírta, 
nem tartotta valami lényegesnek, abból is kitűnik, hogy azokat petit 
szedéssel a vonal alatt közli és a következő szavakkal vezeti be: „Nem 
akarván a fonalat hosszabb és a tárgvgyaj össze nem függő észrevéte
lekkel megszakítani, e helyen vonal alatt teszem meg abbeli észrevéte
leimet stb.“

Hogy Hornischek úrnak nincsen oka feltételezni, mintha elfogult 
volnék vele szemben, azt hiszem, ő maga is be fogja látni, ha t. Szer
kesztő Úr e soraimat névaláírásommal együtt közli.

Kijelentve, hogy e tárgyra vonatkozó további polémiába nem 
bocsátkozom, maradok Szerkesztő Urnák igaz híve

Rados Ignácz.

VEGYESEK.

Igazgatói kinevezés. A király ő felsége 1897. január 26-án kelt leg
felső elhatározásával Zolnay Károly szentesi községi főgymnasiumi 
igazgató-tanárt ugyanezen, állami ellátásba vett főgymnasiumhoz a 
VIII. fizetési osztály II. fokozotába való sorozással, igazgatóvá nevezte ki.

Előléptetés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Kardos 
Albert debreczeni áll főreáliskolai, Bulyovszky  Sándor munkácsi áll. 
főgymnasiumi, továbbá dr. Bútorka  Száva és Takács Gyula verseczi 
áll. főreáliskolai rendes tanárokat eddigi minőségükben és állomáshelyü
kön a IX. fizetési osztály 1. fizetési fokozatába léptette elő. (3243. szám.)

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Pechány 
Adolf trencséni kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárt jelenlegi minősé
gében a budapesti V. kér. állami főreáliskolához helyezte át.

Minister! köszönetek. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Benka  Gyula igazgatónak és B atizfa lvy  István tanárnak, továbbá 
Rappensberger Vilmos igazgatónak a szarvasi illetőleg budapesti ág. 
ev. főgymnasium és a magyaróvári kath. algymnasium történetének 
megírásáért; — dr. Bothár Samu beszterczebányai orvosnak, ki az ottani 
ág. hitv. ev. algymnasiumnak 200 azaz kétszáz forint értékű természet- 
rajzi gyűjteményt ajándékozott elismerő köszönetét nyilvánította.

* Válaszában elmaradottságról beszél.
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Rajztanári vizsgálatok. Keleti Gusztáv, a vizsgáló bizottság elnöke, 
fölhívja azokat, kik e tanév végén rajztanári képesítést akarnak szerezni, 
hogy kellőleg fölszerelt folyamodványukat hozzá márezius hó 15-ig 
küldjék be.

A Ferencz József-nevelőintézet ma, f. évi febr. 21-én, d.e. l/*ll órakor 
az intézet dísztermében matinéét tart, magyar, német, franczia és angol 
szavalatokkal, zenei és énekszámokkal.

Tanárhiány. Hova-tovább állandó rubrikánk lesz ez. Mint írják a 
pozsonyi államilag segített ел7, lyceum (főgymnasium) egyik tanára f. 
évi február 1-én Budapestre költözött új állomására. Helyébe nem lehetett 
embert kapni. A tanárok 13 órát maguk közt osztottak fel, ötöt pedig 
az ottani reáliskola egyik tanára vállalt el.

A középiskola reformjához. Debreczenből ilyen czímű füzetkét kap
tunk, melyet dr. Bayer Ferenez a kereskedelmi iskola igazgatója írt. 
Az egységes középiskola mellett száll benne síkra Dolgozatát erős nem
zeti érzés hatja át s ebben a tekintetben tudna megszívlelendő dolgokat 
is mondani, ha mégis csak túlságos sötéten nem látná állapotainkat. 
Talán épen ebből foly, hogy irányzatában sem tud mértéket tartani s 
javaslataiban nagy túlzásokba téved. Mert — bocsásson meg — egyéb
nek nem mondhatjuk azt a merész felfogást, hogy nyolczosztályú egy
séges, tehát egyetlen középiskolánk vesse ki tantervéből egészen a 
latin nyelvet is. Ezen az áron ma még a magyar alkotmánytannak sem 
kívánnánk külön órákat szerezni a középiskolában.

Magyar Írásbeli feladatok. Dr. Bupp  Kornél főgymnasiumi tanár 
ilyen czím alatt munkát irt, mely mintegy 1000 magyar Írásbeli dolgo
za to t tartalm az. Vannak benne vázlatok, kidolgozott tételek s egyszerű 
dolgozatczímek a legváltozatosabb anyag szerint összegyűjtve a közép 
és polgári iskolák növendékeinek írásbeli dolgozatok gyanánt való fel
adásra szánva. E feladatok rendezve, csoportosítva, gyűjteményt képeznek, 
mely segítségére lehet a tanárnak is, a ki a 3. osztálytól kezdve feljebb 
magyar nyelvet tanít. A könyv megrendelhető lapunk útján is kiadónál 
és így ára csak 1 frt 50 k r , portómentes küldéssel 10 krral több. Ha 
könyvárus útján rendeltetik meg, bolti ára 2 frt.

Chemiai értekezés. Dr. Buchböck Gusztáv, a ki egyetemi tanársegéd 
dr. Than Károly chemiai intézetében, „A Carbonylsulfíd Hydrolytes 
bom lásának sebességéről“ figyelemre méltó értekezést írt mint doctori 
dissertatiót. Megjelent Budapesten 1896-ban a Pallas részvénytársaság 
nyomdájában (VIIIй 33 1.). Nagy szorgalommal és szaktudással írt munka.

Névhiba. Múlt számunkban az igazgatósági ülésről közölt tudó
sításban az új tagok közt „Szerg“ János helyett Szever  János selmecz- 
bányai ág. ev. lyceumi tanár olvasandó.

Tartalom : Dr. Hóman Ottó. — Feleletek a középiskolai tantervek revi- 
siója tárgyában föltett kérdőpontokra. Sinka  Sándortól — Egyesületi 
élet. — Segédkönyv a számtani oktatás élénkítésére. Schmidt 
Ágostontól. — Bucsúzás és üdvözlés. — Ez is valami. Egy érdek
telen féltől. — Nyilatkozat. Rados Ignácztól. — Vegyesek. — Hirdetés.
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Legújabb tankönyv-engedélyezés.
A nagymélt. vallás- és feözokt. magy. kir. ministerium a 316—1897. sz.

elnöki rendeletével

Dr. Csengeri János: Latin nyelvtan I. részt
Ára 70 br. és ugyanehhez

Latin olvasó- és gyakorlókönyvét
az I. és II. oszt. számára

a gym nasium ok s z á m á ra  tankönyvül engedélyezte .

Tiszteletpéldány nyal tankönyvül való alkalmazás czéljából kívánatra 
szívesen szolgálnak a kiadók.

— —

Az idegen anyanyelvű tanulók legjobb tankönyve!
A tekintetes tanár urak szives figyelmébe ajánljuk 

1 > 0 1 1 x 0  K á r o l y
k ö v e t k e z ő  k ö n y v e i t :

Magyar nyelvtan mondattani alapon.
Approbálva van a középiskolák, polgári fiúiskolák, polgári és felsőbb 
leányiskolák I—II. osztálya számára. 112 oldal. Ára 60 kr. (Új kiadás.) 

A magas püspöki kar is elfogadta.

Rendszeres magyar nyelvtan és a hangsúlyos verselés.
Approbálva van a közép-,és polgári iskolák Ш. osztálya részére. 92 oldal. 

Ára 50 kr (Új kiadás.)

Irálytan és az időmértékes verselés.
Approbálva van a polgári iskolák IV. osztálya számára Az olvasmányok

kal együtt 182 oldal. Ára 90 kr. A magas püspöki kar is elfogadta.

A szerző ismeri azt az általános panaszt, hogy a magyar nyelvi 
tankönyvek túlságos terjedelme nemcsak a nemzetiségektől lakott, 
hanem a magyar vidékeken is„megnehezíti a tanításban , a kellő ered
mény elérését. Ez okból ő a könyveibe csak a legszükségesebb és leg
hasznosabb dolgokat vette f e l  és ezeket is egyszerű nyelven bár, de 
nagy gonddal és mindenben a gyerm eki észhez alkalmazkodva tár- 
gvalta. A ki ezeket a könyveket figyelemmel olvassa át, rögtön észre
veheti, hogy kiválóan gyakorlati értékük teszi őket becsessé. A nem
zetiségektől lakott vidékeken ezek legked.veltebb nyelvtani kézikönyvek. 

Kívánatra szívesen szolgál mutatvánvpéldánynyal
Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) 

c s .  é s  k i r .  u d v a r i  k ö n y v k e r e s k e d é s e  

Iíudap'e-iten, Anclrássy-út 21. szám alatt.

H0RNYÁN8ZKY VTKTOR BUDAPEST.



XXX. évfolyam. 22. szám . 1897. február 28.

O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér. Aradl-utcza 58. szám. R iljuer  FerenCZ. V. kér. állam i föreáliskola.

A MÁRAMAROS-SZIGETI VOTUM.

Közlönyünk múlt száma közölte a m.-szigeti kör jegyzőkönyvét, 
melynek tanúsága szerint a kör az egységes középiskola mellett foglalt 
állást s kifejezést adott annak a kívánságnak is, a mely tanári köreink
ben mind inkább erősödik, hogy az első osztályból hagyassák el minden 
idegen nyelv, tehát a latin is.

Az egységes középiskola olyan problémája a mai kornak — és 
pedig nem csak nálunk, hanem világszerte, — a mely fölött bizonyára 
sokáig fogunk még vitázni. Nem csak annak kellene módját találni, 
hogy áthidalható legyen az a csaknem leküzdhetetlen akadály, melyet 
az újkor sokágú és szélesmedrű tudományossága a tanítás teljes egysége 
ellen emel; hanem meg kellene dönteni azt a fölfogást is, hogy a nem
zet tudományos életének és culturájának csak hasznára lehet, ha a 
közműveltség bizonyos határú egység mellett mennél több forrásból 
meríti erejét.

Ez a problema nálunk ma tulajdonképen nem is actualis, azért 
jelen tanterv-revisionális tárgyalásaink körében meg sem kísérlem a 
kérdés fejtegetését, mert ha ezt tenni akarnám, legelső figyelmeztetésem 
az volna, hogy itt igazán nem elég elvi határozatot mondani, hanem a 
részletes javaslat próbájával (de nem óra-renddel!) kell előállani.

A m.-szigeti határozatot tehát egyszerűen csak egy érdekes votum- 
nak tekintem s elismerem, hogy mint álláspont jogosult lehet.

De szavam van az ellen, a mint az előadó megokolja a latin nyelv 
tanításának a II. osztályba való kitolását, a mivel különben — mint 
javaslattal — teljesen egyetértek magam is. Sőt épen nem riadtam volna 
meg akkor sem, ha а 11. helyett III. osztályt mond is. De nálam — s azt 
hiszem, nagyon sokunknál, a kik a változtatást óhajtjuk — ez csak  
didaktikai kérdés. Nem játszhatik bele semmiképen az a túlzás, melylyel 
az előadó igaztalanul vádolja mai gymnasiumunkat; sem az az elfogult
ság, mely nem átalja hamis érvet kovácsolni a felekezeti türelmetlen
ségből.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX. 33
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Daczára, hogy didaktikailag nem tartom helyesnek, hogy a 
gyermeket idegen nyelvre akarjuk tanítani, mielőtt anyanyelvén meg
tanulta volna a nyelvtani abstractiókat; daczára, hogy ezt a gyermeki 
agy ellen veszedelmes kísérletnek, a korai túlterhelés legfőbb forrásának 
s a további haladás akadályának tartom , s végül daczára annak, 
hogy nemzeti szempontból is üdvösnek ítélném, ha az első osztály tisztán 
a magyarságé volna s a magyar nyelvi tudáson mint szilárd bázison 
nyugodnék a többi nyelvek tanításának már alapja is: mind a mellett 
is a latin nyelvi tanítás eltolása éllen szólanék, ha nem volnék meg
győződve, hogy ez az eltolás épen nem válnék kárára sem a tanításnak, 
sem a tanítás eredményének, magának a latin tudásnak, melynek leszál
lításában semmiképen sem tudnék megnyugodni.

Nem csak vallom, hanem többirányú tapasztalatból is tudom, hogy 
a latin nyelv sem kivétel az alól a szabály alól, hogy a mit jobb alap 
után s érettebb észszel kezdünk, rövidebb idő alatt is jobban megtanuljuk.

Azért a kérdés tisztán csak didaktikai. Maradjunk vitánkban ezen 
az igaz alapon s ne zavarjunk bele olyan szempontokat, melyek nem 
is valók oda, de hamisak is.

A pápaságnak semmi köze ehhez a kérdéshez; de sőt még az sem 
igaz, hogy a katholikus népek gymnasiumai ápolnák legjobban, vagy 
ezen népek közműveltsége olvasztaná leginkább magába a latin nyelv 
tudását. Tanári körök előtt nem szükség fejtegetnem, hogy a modern 
cultura alapjainak s a tudományok haladásának megértésében, sőt 
magának a tudományos búvárkodásnak lehetővé tételében ma még mi 
szerep ju t a latin nyelv tudásának. Nem szükség rámutatnom, hogy a 
modern haladás hajójának mekkora utat kell még befutnia az idők 
tengerén, míg odáig jut, hogy a latin nyelv szüksége megszűnjék.

Nem okvetetlen szükség már, hogy intelligentiánknak minden 
tagja tudjon latinul, azért van latin nélküli reáliskolánk is; de nagy 
veszedelem volna, ha latin tudás nélkül képzelnők egységes középisko
lánkat s intelligentiánk egésze elől elzárnék vele nemcsak a múltnak 
legtöbb tanítását, hanem magát a nemzeti múltnak mélyebbre ható 
ismeretét is.

Jól tudom, nem gondolhatott ilyen radikalizmusra a m.-szigeti 
előadó sem. De akkor aztán mire valók azok az erős kifakadások és 
vádak, melyek félreértésre adhatnának okot akkor, mikor épen a tanári 
komolyságnak kell megnyilatkoznia.

Olyan helyen, a milyen egy tanári kör s annak hivatalos irata, 
a szavaknak súlya van, ott a nemzeti fölbuzdulásnak dicséretes erénye 
miatt sem szabad túlozni. S nem szabad a cosmopolitaság könnyen oda
vetett vádjával discreditálni a magyar gymnasiumot sem, a melynek 
szervezetében megvan a nemzeti törekvés s tantervi utasításaiban 
határozottan kimondva, hogy a magyar irodalom legyen a tanítás köz
pontja.

Gondolkodjunk és gondoskodjunk, miképen ejthetjük módját, hogy
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ennek a méltatott nemzeti szellemnek nagyobb erőt adjunk a gyakorlat 
terén is; de ne tagadjuk meg azt a javunkat, melylyel már rendelkezünk.

S mindenek fölött ne engedjük be a felekezeti türelmetlenség és 
szííkkeblűség szempontjait a középiskolai ügy terére, a hol végre egyek- 
nek lennünk van kilátás.

Nagyon bántana, ha bárkit is a magyar középiskola munkásai 
vagy hívei közül megzavarna az egyetértésben a m.-szigeti előadónak 
különvéleménye, a mely bizonyára csak a jegyzőkönyv kivonatoló rövid
ségében kapta azt az erős élt. És bánt már az is, ha a jegyzőkönyv 
teljes, — ha a kör a nélkül fogadta el a javaslatokat, hogy valaki 
szükségnek látta volna felszólalni az indokoló beszéd túlzásai ellen.

Jobb szeretem hinni, hogy a szerkesztői megjegyzés igaz a kör 
tagjaira is, hogy tudniillik azokat a különvéleményeket nem tették 
magukévá. R. F.

EGYE SÜLE TI  ÉLET.

Ig a z g a tó sá g i ü lé s  1897. feb ru ár 18-án.

Az igazgatóság ez ülését ismét az egyesületi élet fejlődésének egy 
örvendetes mozzanata tette emlékezetessé. A főtitkár jelentette, hogy 
Czigler Ignácz kolozsvári tagtársunk, ki csak nemrég ajánlott négy 
tagot, most újabban ismét nyolcz új tag belépését jelentette be. E tagok: 
dr. Farkas  Gyula, dr. Moldován Gergely, dr. Schneller István egyetemi 
tanárok; Boros Sándor unit. főisk igazgató, dr. L óky  Béla. kegyesrendi 
gymn. tanár, dr. Széplaki János keresk akad. tanár, Nagy  Károly 
keresk. akad. tanár, dr. Rosenberg  Mór fels. leányiskolái egészségtan- 
tanár és Jurássy  Berta fels. leányisk. tanítónő. Mind e tagokat öröm
mel fölvette az igazgatóság.

Ezzel kapcsolatban jelentette az elnök, hogy dr. M árki Sándor 
egyetemi tanárnak hozzá intézett levele szerint megalakult a kolozsvári 
tanári kör, M árki Sándor elnöklete alatt, 42 taggal (1. a Közlöny múlt 
számában). A kolozsvári kör megalakulását örömmel vette tudomásul 
az igazgatóság.

Uj tagokul felvétettek még: dr. A czél József fiumei állami fels. 
leányisk. tanár, aj. Fest Aladár; K unz  Ödön, aj a szepesi kör.

Az elnök jelenti, hogy a nmélt vallás- és közoktatásügyi minis
ter úr f. év 7H8J. sz. rendeletével a középiskolai m űszótár  czéljára 
utolsó részletül 500 irtot kiutalványozott. A műszótár készületeinek 
állásáról az igazgatóság legközelebbi ülésén dr. Sim onyi Zsigmond szer
kesztő jelentést fog tenni. Az illető bizottságnak elnöke bold. eml. 
Szarvas  Gábor volt, az ő elhunyta óta nincs elnöke, s azért újból 
szervezkednie szükséges.

A pénztárnok  jelenti, hogy a pénztárban 303 fit készpénz van. 
A hátralékok megint szaporodnak s immár megközelítik a 2500 frtot. 
Indítványozza, hogy a régi adósokat a főtitkár hívja fel fizetésre. Az 
ügyvéd bizonyos évi díjért elvállalná a régi hátralékok sürgetését; de 
ez a mód talán nem lenne czélszerű, s elég lenne, ha másodfokúlag a 
főtitkár, harmadfokúlag pedig az igazgatóság szólítná fel a hátraléko
sokat. Rombauer kívánatosnak tartja az ügyvitel rendezése szempontjá
ból, hogy pontosan megállapíttassék az egész eljárás, mikor és minő

33*
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fokozatban kapja a tag a befizető lapot, a posta-megbízást, a főtitkári, 
az igazgatósági felhívást stb. Ez a szabályzat kötelező lesz az illető 
tisztviselőkre nézve s ezzel el is hárítja tőlök az ódiumot. Ezek alapján 
az igazgatóság megbízta a pénztárnokot a tagdíjbeszedés eljárására 
vonatkozó szabályzat elkészítésével

A  ségélyző-pénztárh an  van 176 frt 78 kr. Egy tagtársnak 20 frt 
segélyt szavazott meg az igazgatóság.

Dr. Molnár István titkár, ki a nem-állami tanárok vasúti ked
vezménye ügyében az igazgatóság memorandumát készítette volt, jelenti, 
hogy ő figyelemmel kisérte az ügy fejlődését, csatlakozott ahhoz a kül
döttséghez, mely a fővárosi és egyéb népoktatási intézetek tanférfiainak 
nevében dr. Berzeviczy  Albert v. b. t t., volt államtitkárnál já r t s őt 
az ügy szószólójául megnyerte; tudvalevő, hogy Berzeviczy Albert a 
nem-állami tanárok vasúti kedvezménye érdekében melegen és nyomós 
érvekkel felszólalt a képviselőházban, s hogy a kereskedelmi minister 
elutasította e kérést. Fölveti a kérdést, ezek után mi az igazgatóság' 
teendője; beterjeszsze-e a kérvényt, a melynek sorsa most alig lehet 
kétséges, vagy elhalaszsza actióját. A kérvény kész s bármikor benyújt
ható. Rombauer fölemlíti, hogy csakhamar a ministernek a Házban tett 
nyilatkozata után egy közlemény jelent meg a „Pester Lloyd“-ban, mely 
láthatólag arra volt szánva, hogy a minister kijelentéseinek kedvezőtlen 
hatását eloszlassa s az érdekeltekben továbbra is bizalmat ébreszszen. 
Hiszi, hogy az adott válaszszal nincs végleg elintézve az ügy, s ha 
most azonnal lehetetlen a ministertől más választ kivánni, mint a mit 
oly tekintélyes felszólalásra adott, de nemsokára, talán még ez évben 
újra szóba fog kerülni ez ügy és történni fog valami. Az igazgatóság 
a jelen körülmények közt nem látja az ügy érdekében levőnek a kér
vény benyújtását, de készen várja a kellő időpontot, hogy ez igazságos 
ügyet diadalra jutni segítsen.

Elénk örömmel constatálta az igazgatóság azt a nagy és általá
nos buzgóságot, melylyel a magyar tanárság országszerte tárgyalja a 
tantervrevisio kérdését.

Négyesy László, főtitkár.

B u d a p esti kör.
A budapesti kör f. év február hó 17-én tartott ülésén dr. Schm idt 

Ágost elnökölt, a jegyzői teendőket dr. Bozóky  Endre titkár végezte. 
Jelen voltak: dr. Веке Manó, Balog Mór, Kiss E. János, Hornischek 
Henrik, dr. M ihály József, Emó'di Antal, liá tz  László, dr. Kopp Lajos, 
Szirtes  Ignácz, dr. Molnár István, dr. Wagner Alajos, Roseth  Arnold, 
dr. Waldapfel János, R e if  Jakab, Rados Ignácz, A rany  Dániel, 
dr. Négyesy  László.

Tárgy: Eszmecsere dr. Веке Manó előadása fölött a mathematikai 
tanterv revisiójáról.

Hornischek Henrik sorra veszi előadó tételeit. A math, tanításra 
nézve ajánlottakhoz, különösen a 3. fokú egyenletnek a reáliskolából 
való kiküszöböléséhez teljesen hozzájárul. A geom. tanításra nézve elő
adóval nem ért egyet. Hogy a geometriával ne három Ízben foglalkoz
zunk, ezen csak a rendszeres geom. oktatás behozatalával segíthetnénk; 
de ekkor a constructiv elemek háttérbe szorulnának, a mit előadó sem 
kíván: Egyetért az iránt, hogy a rajzoló geom. tervet ne bolygassuk, 
de nem hiszi, hogy a gvmn utasítások a reáliskolaiaknál jobbak Úgy 
látszik, hogy a gymn. utasítások készítői a rendszeres geom. oktatás 
ellenségei; megelégszenek primitívebb eszközökkel. Ez különösen a.
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III. osztálynál vehető észre. Felszólaló a IV.-ben a cycloist és magasabb 
transcendens görbék ismertetését helyén levőnek tartja. Az Euclides 
ellenes áramlatról szólva, nézete szerint a geometriai tanításban a 
mozgás nem nélkülözhető. Előadóval szemben tiltakozik az ellen, mintha 
Euclidest nem ismerné, s műveit nem becsülné. De általában tudjuk, 
hogy Euclides nem ismeri a projectiv tulajdonságokat, s művéből hiány
zik a szoros belső összefüggés. A synthetikus módszer közelebb áll az
I. oszt tanuló felfogásához. Nem kívánja, hogy a középiskolában synth. 
geometriát tanítsunk; de főbb mozzanataira tekintettel kell lennünk, 
legalább is a dualitás elvére. Ezen kívánalomnak az utasításokban is 
nyoma lehetne. A stereom. tanításnál előadó a szerkesztés bevonását 
óhajtja. E tekintetben rendelkezésre áll az ábrázoló geometria. De ki 
tanítsa ezt? Figyelemmel kell lenni a térbeli szerkesztésre is. Az ábr. 
geometriának a mathematikába való bevonása ideális állapot lenne, 
melytől most még messze vagyunk. Az ábr. geometria jelenlegi hely
zetét nem kívánja megbolygatni. Annak megvan a maga fontossága 
és czélja.

Bados Ignácz az algebrai tanításra nézve előadóval egyetért. 
A IV. osztályban nagyobb reductiók is történhetnének, pl. a polynómok 
osztása elmaradhatna. Az V.-ben a binomok hatványozása szerinte is 
elmaradhat. A 2. fokú egyenletnek egyszerre való letárgyalását s a
3. fokú egyenletnek a reáliskolából való kiküszöbölését helyesli. Azt, 
hogy a combinatorika a tanítás végére marad, nem tartja  a tanítás 
méltó befejezésének. Ezek elméletileg egyszerű dolgok, melyeknek egy
szerűbb esetei már alsóbb fokon is föllépnek, s itt el is végezhetők. 
A combinatorika inkább játék, mely a tanulókat érdekli. A geometriai 
tanításra nézve részletesebb javaslatai vannak. Propaedeutikának elég- 
az I. és II osztály anyaga. A rendszeres tárgyalás kezdődjék a III. osz
tályban. A meglevő anyag mellett szeretne maradni; mert a geometriai 
tanítás czélja, hogy más tudományszakok számára a szükséges anyagot 
szolgáltassa. Ennek a projectiv geometria tanításával nem tehetünk 
eleget. A módszer a tanítás betetőzése s módszert az analytika geometria 
is ad. Kérdés: mi a projectiv geometria módszere? A szigorú eljárás, 
mely a projectivitás fogalmából indul ki, nem középiskolába való. 
A másik szokásos mód, mely a tételek duális szembeállításánál sokkal 
többet nem ad, szerinte nem valami nagy vívmány; ily kicsinyes 
követelés nem tantervbe való. Erre vonatkozó részletes utasítások 
az egyéni felfogás szabadságát túlságosan korlátoznák. Az is kérdés, 
vájjon a schematikus szembeállítás helyes-e paedagogiai szempontból? 
A projectivitás tárgyalására az analytikai geometriában is rátérhetünk. 
Ezért a jelenlegi anyag mellett marad. A tanításnak szerinte a 
constructióval kapcsolatosnak kell lennie. Véleménye szerint, a III. osz
tály anyaga a párhuzamosság, congruentia és a polygonok ezekre 
vonatkozó constructiói lehetnének. A IV. osztályban a stereometria 
szintén a párhuzamosság és congruentia tételei alapján. Itt kezdőd
hetnék az ábrázoló geometria tanítása, mely ezentúl mindkét közép
iskolában tovább haladna. Ezzel használnánk a gymnasiumnak, mert 
a tanulók a geometriát tüzetesebben megértenék, s a reáliskolának, 
mert a teher könnyítésével járna. Az ábrázoló geometria jelen álla
potában a régi reáliskola maradványa, s belőle sok oda nem való 
anyag kiküszöbölhető volna. Az V. osztály foglalkoznék a hasonló
sággal kapcsolatos tételekkel, a kerület- és terület-számítással, a kör
méréssel Itt volna helye a prizma és pyramis leírásának és ábrázolásá
nak. A VI. osztály folytatná a henger, kúp, gömb leírását és ábrázolását, 
a reájuk vonatkozó számításokból. A trigonometriából sok olyan 
elhagyható, a mi nem a praxis követelménye. így elég lenne, ha csupán 
a szög-functiók táblázataival dolgoznánk, azok logarithmusait mellőznők.
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Ezzel elmaradnának a képletek transformation melyekből a tanuló 
mathematikát nem tanul, s melyeket csakhamar elfelejt. Tudja, hogy 
vannak sokan, kik ezen kihagyásokat barbarizmusnak tartják, azért 
nem nyilatkozik határozottan mellettük, csupán kívánatosaknak mondja. 
A VII.-ben a háromoldalú testszöglettel kapcsolatban elvégezhető a 
sphaerikus trigonometria. Ide tartoznának a szabályos polyederek, bár 
nehezen sorozhatok be. Ezeknek számítás alapján való tárgyalását nem 
kívánja. Az analytikus geometriából ezen osztályban csak az egyenest 
tárgyalná; a kör és a kúpszeletek a VIII. osztályra maradnának, a hol 
szerkesztésük is jobb helyen volna, mint az most van a IV. osztályban.

Dr. Wagner Alajos csupán a részleteket kivánja bővebben meg
vitatni. Kornisckek-ke\ szemben hangsúlyozza, hogy az utasítások alap
ján az alsó osztályokban a geometria rendszeres tanítása nem foglalhat 
helyet. E részben az utasításokat helyesli. Az I.-ben a síkalakok, a
Il.-ban a téralakok megismerése a czél. A III. osztály anyagát a leg
sikerültebb és legszebb résznek tartja; practikus keresztülvitele nehéz
ségekbe nem ütközhetik. A IV. osztályban a kúpszeletek tárgyalásával 
is meg van elégedve. A kúpszelet, mint ornamentikus elem szerepelhet 
A dualitás használata újabb keletű, kizárólagos alkalmazása olyan lenne, 
mintha a physikus mindent kizárólag az energia megmaradásának elvé
ből kiindulva magyarázna. Úgy, a hogyan a dualitást most használják, 
azt szélhámosságnak tartja. Az analytikus geometria bevezetése neki 
is főbb óhajtása, s itt mint physikus beszél, mert analyt. geometria 
nélkül a physikai tanítás alig lehet el. Ha az új középiskola 9 osztályú 
lesz s az analytikus geometriát a végire teszszük, akkor annak a 
physikus már alig veheti hasznát. Ha 8 osztályú marad, akkor is úgy 
kell neki helyet keríteni, hogy a physikus hasznát vehesse. Erre nézve 
azt hiszi, hogy ha az V. osztályban az elsőfokú határozatlan egyenletet 
tárgyaljuk, itt van helye az elsőfokú függvény tárgyalásának is A 2. fokú 
egyenlet teljes tárgyalásával kapcsolatban rátérhetünk a 2. fokú függ
vényre, a mi a VI.-ban történhetik meg. Itt a kúpszeletek elemi tulaj
donságai is kifejthetők lennének. A VIII. osztályban analytikát nem 
tárgyaltatna; meghagyná a combinatorikát, bár ez részben már a
IV.-ben is elvégezhető lenne. A valószinüség-számítás bevezetését 
helyesli. A gömbháromszögtant a mathematikai földrajzzal kivánja kap
csolatba hozni; a mathematikus vegye át a physikustól a cosmographia 
tanítását. Abban, hogy az ábrázoló geometriát bevigyük a stereometriába, 
nem lát nehézséget. Nem a polytechnikumra való előkészítés legyen itt 
a szempont, hanem a rajzolás. A többi kérdést ezek mellett apróléko
saknak tartja. A tárgyi körökre nézve, ha a jövő iskolája 8 osztályú 
marad, a physikusnak csak az a kívánsága lehet, hogy a mathematikus 
vegye át tőle a physika alkalmazását. Magának a tárgyi körnek is 
érdekesnek kell lennie. Ezért a IV. osztályban a kerület-számítástól 
semmit sem vár, a terület-számítástól keveset.

K iss  E. János első sorban megkérdezi előadót, hogy mindkét féle 
középiskolára nézve vagy csak a gymnasiumra nézve tartja-e fönn 
javaslatait. A reáliskolákra nézve nézeteit bejelentett előadásában majd 
kifejti. Most csak a gymnasiumokra reflectál. Előadónak a mathematikára 
vonatkozó nézetei helyesek és szépek; azokat teljesen elfogadja. Az
I. osztályban a törtek tárgyalását nehéznek tartja; az eddigi eredmény
nyel nincs megelégedve. Az egész számokon végzett műveletekben a
II. osztálytól átvehető a kettős tétel, s a törtek aztán a П.-ban tárgyal
hatok. 'A geometriára nézve előadóval nem érthet egyet. A rajzoló 
geometriát illetőleg mind a mostani tanterv, mind Веке propositiói 
ellen kifogásai vannak. Évek óta gymnasiumokban is tanítván, azt látja, 
hogy а III. és IV. osztályokban itt túlterhelés van. Nem látja az oktatás 
természeres menetét. Az első osztályokban a rajzeszközök kezelése is
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nagy nehézségekkel jár. Az egész cyclust. csak geometriai propaedeutiká- 
nak tekinti, szerkesztések alkalmazása nélkül. Az I -ben a rajzeszközök 
alkalmazását és használatát tanítaná, czeruzával elkészített díszítmé
nyeken tanítván a legegyszerűbb geometriai ismereteket. A II -ban 
tussal és kihúzó tollal dolgoztatna. Egyenes vonalú síkidomok rajzolá
sára a III.-ban térne át, de itt sem szerkesztene semmit. Szükségesnek 
tartja  a rajzolt idomok alkatrészeinek megmérését s a rajzok cotirozását. 
A stereometriát a IV -be tenné, elhagyván a kúpszeleteket. Ezek marad
janak a VIII. osztályra.

Dr. W aldapfel János nagy örömmel hallgatta előadót, de nála is, 
a fölszólalóknál is az irányadó szempontok explicit kifejezését nélkülözi. 
Egyes dolgok ide-oda helyezéséről van szó, de nincs megmondva, egyes 
osztályokban s az egész középiskolában a tanítás meddig menjen s mit 
karoljon fel. Hangoztatták a haszon, önczél stb jelszavakat Heterogen 
szempontok szerint tantervet nem lehet alkotni. Ezek a szempontok 
nem az iskola talaján nőttek, s így velők nem boldogulunk. Előtte a 
gymn. áll mint iskola. Különben a math, oktatás terén a két iskola közt 
különbséget tenni fölöslegesnek tartja. Főszempont a közműveltség, 
mindent ezzel kell mérlegelni. Bár ez relativ fogalom, de meglehetős 
pontossággal lévén körvonalozva, lehet vele operálni. Hogy mit kell 
egy művelt embernek tudnia, azzal tisztában vagyunk. Az elvek tan
tervűnkben felismerhetők, s erről eddig nem volt szó. Hármas tagozatot 
lát, az I—HL, a IV—VI. és a VII—Vili. osztályok egy-egy tagozatot 
alkotnak, melyek közül az utolsó csak akkor válnék teljessé, ha az 
iskola 9 évfolyamos lenne. Az első tagozat tényeket tanít, fogalomalkotás, 
következtetések nélkül. A középső minden téren megadja a fogalmakat, 
a felső a törvényszerűséget ismerteti, csekély mértékben a tudományszak 
methodikájával kapcsolatban. A mathematikai tantervben ez nincs elég 
következetességgel keresztülvive; így a mértannál sántítás vehető észre. 
Az alsó tagozatban számtan és mértan mint paedeutikus tanfolyam (a 
propaedeutikus szót nem helyesli) befejeződjék. A III. osztályban a számtani 
műveletek összefoglalásával kapcsolatban az algebrai tanítástól sem 
riadna vissza. A geometria az I. osztályban a stereometrián kezdje, 
erős óraszámmal, a II.-ban a szögletes testek metszetei rávezetnek a 
planimetriára, a III -ban a gömbölyű testek és metszeteik a kúpszeletek 
tárgyalását legtermészetesebben adnák. A IV -ben a geometria kapcsolatba 
lép az algebrával. Történelmi fejlődés szempontjából kívánja, hogy az 
irrationális szám előzze meg a negativ szám tárgyalását Tárgyi kör a 
terület- és felület-számítás, mely a tiszta négyzetes egyenlet puszta meg
oldását involválja. Az V.-ben a stereometria köbtartalom-számítással 
kapcsolatosan, átmenet a körre és a trigonometriára. A VII. és Vili.-ban 
Euclides algebrai alapon feldolgozva. Módszerileg új itt az analytikus 
geometria és a Vlll.-ban az ábrázoló geometria. Itt kaphat helyet a
2. fokú egyenlet teljes tárgyalása is. Mindebben történeti szempontok 
vezetik. Ha 9 osztályos középiskola létesülne, ez csak a fokozatokban 
okozna változást, de egyik fokozatból a másikba semmit sem kellene 
átvinni. Az anyag megváltoztatásában a közműveltség követelményei 
vezetik A projectiv geometria és a dualitás ismerete még most nem 
követelményei a közműveltségnek. A IV. oszt. algebrájában a polynomok 
osztását azért ellenzi, mert a középiskolában az algorithinusok tanítását 
lehetőleg meg kell szorítani. Az V. osztályban a Pascal háromszögének 
mellőzését már csak azért sem ajánlja, mert dicső névhez van kötve s 
minden alkalmat meg kell ragadni, hogy az emberiség nagy szellemei
nek neveit az iskolában fölemlítsük. Másrészt, itt van az egyetlen alkalom 
arra, hogy a tárgyalásba a sorok is bele kerüljenek így a VII osztály
ban a geometriai sornak kell szerepelnie, kapcsolatban a járadékszámí
tással. Helyesli azon törekvést, mely a VIII. osztályba a valószínűség
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számítást akarja bevinni. A közműveltség szempontjából nem ártana a 
függvénytannak és a végtelen kicsinyek elméletének tárgyalása sem. 
A mathematikában felsőt és alsót nem bír megkülönböztetni. Egyedül 
az vezérli, hogy művelt embernek ezekről a dolgokról is tudnia kell.

Hornischek Henrik előtte szólóval szemben hangsúlyozza, miszerint 
tudja azt, hogy a projectiv tulajdonságok analytikus úton is tárgyalhatok.

Szirtes  Ignácz csupán az ábrázoló geometriáról mondottakra akar 
reflectálni Szerinte ezen szakma szélesebb alapokon tárgyalandó, mint 
az itt contempláltatik. Nem elégedhetik meg azzal, hogy ott tárgyaltassék, 
a hol épen föllép s a mathematika szolgálatába csak azért álljon, hogy 
a hiányos térszemléleten segítsen. Ez nem oly tárgy, mely egykönnyen 
szétdarabolható Ha kisebb körben is, de önállóan kell tárgyalni. A testek 
ábrázolását kellőképen elő kell készíteni. Minthogy az ábrázoló geomet
riánál nemcsak a térszemlélet, hanem a rajzolás és a rajzoltak értelme
zése is nagyon fontosak, nem hiszi, hogy mindezen követelményeknek 
a mathematika keretén belül eleget lehetne tenni.

Em ődi Antal nem a mathematika tanárainak szempontjából szól 
a kérdéshez. Rá a tárgyalás azon benyomást teszi, hogy a felhozott 
kívánalmak a tanuló megterhelésén inkább nehezítenek, mintsem segíte
nének. A Waldapfel által hangoztatott szempontokat tetszéssel fogadja, 
bár a közműveltség fogalmát igen tágíthatónak tartja. Ha mindezt taní
tani akarnók, a mi a közműveltség szempontjából kívánatos, akkor erre 
se 8, se 9 év nem lenne elég.

Dr. Веке Manó előadó az idő előrehaladottsága miatt a felszólam
lásokra csak röviden reflectál. Baj lenne Em ődi álláspontjára helyezkedni. 
Az ő javaslatai egybevéve mindent, semmi könnyítést sem vonnának 
maguk után. Ha van túlterhelés, az nem az anyagban, hanem a 
módszerben van. Akár culturpolitika, akár a túlterhelés ürügye alatt 
támadják is meg az iskola színvonalát, azt leszállítani nem hajlandó. 
Szirtes-sei szemben hangsúlyozza, hogy nekünk az ábrázoló geometriára 
nem mint tudományra, hanem mint módszerre van szükségünk. W aldapfel 
nagy stílusú felszólalása hibáztatja, hogy a czél nem hangsúlyoztatott. 
A mit Waldapfel követel, az nem az általános, hanem a mathematikai 
műveltség követelménye. Az iskola nem ad befejezett műveltséget, de 
képességet ad arra, hogy az észrevett hiányok annak idején pótoltathas
sanak Fokozatainak felállítását pusztán a mathematika keretén belül 
nem lehet keresztülvinni, épen oly kevéssé, mint pl. pusztán a nyelvtan 
körében. Hibája, hogy elszigetelten csak a mathematikára gondol, holott 
azt, mint az egész természettudományi oktatás formáját bővebb köréből 
kiragadni nem lehet. Szerencsés az elvek felállításában, de annál kevésbbé 
szerencsés a részletekben. Ezért egész tervezete igen mesterkélt. A ste- 
reometriából való kiindulás helyes, de a gömbölyű testek metszése alapján 
kúpszeleteket nem lehet tanítani; ha a kúpszeletet nem tudjuk meg
szerkeszteni, akkor az egész disciplina a levegőben lóg. Az sem szeren
csés gondolat, hogy az irrationális szám előzze meg a negativ számot. 
A kereskedelem tárgyi körén belül a negativ szám fogalma nélkül nem 
mozoghatunk. Nem felel meg a történeti fejlődésnek sem, mert a görögök 
irrationális száma egészen más, mint a mai fogalom. Ha a problémában 
irrationális szám lépett föl, azt a görögök épen úgy lehetetlennek tar
tották, mint a későbbi mathematikusok azt a problémát, a melyben az 
imaginarius szám lépett föl. A polynomok osztását megtartaná, mert 
szükség van rá s egy számtani művelet általánosítása. Az infinitezimális 
számítás elemeit csak akkor lehetne a középiskolába bevinni, ha az 
9 osztályúvá bővülne, K iss-sei szemben megjegyzi, hogy a törteknek az 
I osztályból való kiküszöbölése régi kérdés. Törtnek törttel való szorzását 
taníttatni maga sem tartja szükségesnek De bármely tárgyi körben moz
gunk is, a tört fogalma nélkül nem mehetünk semmire. Bár a rajzoktatás
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ügyében nem vagyunk szakemberek s azzal nem is foglalkoztunk, de mint 
a középiskolák dolgaihoz értök annyit hangsúlyozhatunk, hogy tanterv- 
revisiót a szabadkézi rajzolás általános behozatala nélkül nem képzelhetünk. 
Wagner szerint az analytikus geometria behozatalának módja meg
fontolandó. Örvend ama kijelentésnek, hogy a mathematikus vegyen át 
a physikából egyet-mást, a mit saját körében sikeresebben taníthat. 
Rados-sál szemben megjegyzi, hogy a combinatorikának korábbi osz
tályban való tanítását nem helyesli. Egyszerű alkalmazásai kellő helyen 
elvégezhetők. Azonban itt kínálkozik alkalom a teljes inductio mód
szerét megismertetni. Ez a VII -nél alsóbb osztályba nem való. Ha nem 
lenne tárgyi köre, teremteni kellene egyet a számára. Azzal, hogy a 
trigonometriában csak a szög-functiók tábláira szorítkozzunk, teljesen 
egyetért. A szabályos polyederek leírása nem nélkülözhető (Euler tétele); 
de a sphaerikus trigonometriával kapcsolatos tárgyalásuk nem helyén 
való. Az iránt, hogy a rendszeres geometriai oktatást már a III. osztály
ban kezdjük, előadásában aggodalmait kifejezte s azok most is fenn- 
állanak még. Hornischek-kel szemben megjegyzi, hogy az, vájjon ki 
tanítsa az ábrázoló geometriát, oly kérdés, melylyel nekünk nem kell 
foglalkoznunk. Ha a mathematikus most nem is taníthatja, de rövid 
idő alatt erre képessé válhat. A dualitás használatát csak mint az 
ismétléseknél szükséges új szempontból való csoportosítás eszközét 
helyeselheti. Szívesen kibővíti tételét ilyként, hogy algebra és mozgás 
nélkül Euclides ne taníttassák. Az Euclides ellenesekre tett megjegyzései 
nem vonatkoznak felszólalóra. Végül örvendve constatálja, hogy négy 
főkérdésben a nagy többség egyetért. Még pedig: i. az analytikus 
geometriának a gymnasiumba való behozatalát illetőleg; 2. az iránt, 
hogy az ábrázoló geometria a stereometriai tanítás érdekében segítségül 
veendő; 3. hogy a valószinűség-számítás bevezettessék és 4. hogy a 
reáliskolai és gymnasiumi mathematikai tanítás közös terv szerint 
haladjon.

Az idő előrehaladottsága miatt Balog Mórnak mára kitűzött és a 
physika-tanítás tervére vonatkozó előadása egy rendkívüli ülésre, f. hó 
25-ére halasztatott el.

Dr. Bozóky Endre, a kör titkára.

ÜDVÖZLÉS.
A budapesti középiskolák képviselői dr. Erődi Béla tankerületi 

főigazgató vezetése alatt e hó 22-én tisztelegtek a középiskolai ügy
osztály vezetőjénél: dr. Uóman Ottó ministeri tanácsosnál, hogy őt új 
állásában üdvözöljék.

A tisztelgés nem vált a hideg hivatalos formalitás tényévé, 
inkább a kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló meleg érzésnek 
megnyilatkozásává lett Azzá tette az a mesterkéletlen nyájasság, mely
lyel az ünnepelt a küldöttséget fogadta s az üdvözlésre válaszul adott 
szép szavai, melyek bizonyára meleg visszhangot fognak kelteni az 
egész magyar tanárság szivében.

A küldöttség vezetője: dr. Erődi Béla főigazgató a következő 
beszédet mondta:

„Méltóságos ministeri tanácsos Úr!
A Budapest fő- és székvárosi középiskolák képviseletében jelen

tünk meg Méltóságod előtt, hogy ministeri tanácsossá és a középiskolai 
ügyosztály vezetőjévé történt kineveztetése alkalmából tisztelettel üdvö
zöljük Méltóságodat.
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Őszinte örömünkre szolgált e kineveztetés, mert Méltóságod sze
mélyében a sokoldalú tudományos képzettség, az iskolai administratio 
minden ágában való jártassága, a fenkölt szellemű humanus gondol
kodás finom műveltséggel párosulva, mint olyan tulajdonok találkoznak, 
melyek a díszes, de nehéz és nagy felelősséggel járó álláshoz meg
kívántadnak.

Őszinte örömmel vettük Méltóságodnak ezen állásra való elhivat- 
tatását: mert Méltóságod — hogy úgy mondjam — a mi vérünkből való 
vér, a mi csontunkból való csont; a mi sorainkból, közülünk emelkedett 
ezen állásra, melyen ezentúl a mi vezérünk lesz. Méltóságod évek hosszú 
során át velünk munkálkodott s így ismeri a magyar tanárságot. 
Ismeri a magyar tanár nemes idealizmusát, hazafias lelkesedését, azokat 
a forrásokat, melyekből kötelességtudása, lelkiismeretes munkássága, 
buzgósága fakadnak. De ismeri anyagi helyzetünket is, ismeri azt a 
törekvést, melylye! azon javítani kívánunk.

Mi teljes bizalommal viseltetünk Méltóságod"iránt s meg vagyunk 
győződve, hogy munkatársai, a magyar tanárság iránti szeretete, humá
nus gondolkozása és igazságérzete meg fogja keresni és meg is találni 
azt a módot, az alkalmat, hogy állásának tekintélyével és befolyásával 
a magyar tanárság anyagi helyzetét az élet, a társadalom követelmé
nyeivel s a tanári állás tekintélyével egyensúlyba hozni segítsen.

Mi bizalommal látjuk ügyünket Méltóságod kezeibe letéve.
Midőn őszinte tiszteletünknek és szerencsekivánatunknak újólag 

is kifejezést adunk, s magunkat és ügyünket Méltóságod jóindulatába 
ajánljuk, Ígérjük Méltóságodnak, hogy nemes intentiójában támogatni, 
mint vezérünket követni fogjuk s azon leszünk, hogy állásának terheit 
megkönnyítsük Ezt nemcsak a magunk nevében mondom, hanem ebben, 
azt hiszem, az ország tanársága is egyetért velünk.

Adjon Isten Méltóságodnak erőt, egészséget, hogy díszes állásában 
a magyar közoktatásügy, a nemzeti cultura javára sokáig éljen.“

Dr. Hóman  Ottó ministeri tanácsos hosszabb beszédben válaszolt. 
Megköszönte az üdvözlést s a felajánlott bizalmat, melyet nagyrabecsül, 
mert tudja, hogy a nélkül helyzete legyőzhetetlenül nehéz volna. Szólt 
a középiskolai ügynek megoldásra váró feladatairól s erős bizalmát 
fejezte ki, hogy közös akarattal, közös munkával sikerülni fog a 
szerencsés megoldás. A középiskolai törvénynyel leraktuk az alapokat, 
de az új épületen még sok tennivalónk akad. Néhol szűknek találjuk, 
néhol talán a tág helyiséget üresnek is; néhol a díszítés munkája 
hiányzik s vagy attól kell félnünk, hogy a falak és az alap nem igen 
bírják meg a súlyosabb díszt, vagy pedig az építő költsége apadt meg.

Ma nemcsak tantervrevisio, hanem középiskolai reform-törekvés 
is van napirenden. De mind e kérdésekben a legfontosabb és legfőbb 
tényező a tanár és annak munkája Tacitus-ból idéz, hogy már e classikus 
író is így ítél a lelkes munkálkodásról.

A maga részéről ismeri a magyar tanárságot s tudja, hogy munká
jára számítani is lehet. S hogy számítani lehessen még jobban, tőle 
telhetőleg igyekezni fog szolgálni a tanárság ügyét minden tekintetben. 
Kétségtelen, hogy javításra szorul a tanárság anyagi helyzete is. De ez 
iránt megvan a törekvés minden factornál. Nem követ el indiscretiót, 
lia szem élyes meggyőződés alapján kijelenti, hogy legilletékesebb 
helyen, magában a ministerben is nem csak a jóindulat van meg, 
hanem a határozott törekvés is, hogy a tanárság súlyos bajain segít
sen s  a tanárság anyagi helyzete jav itta ssék . A maga részéről erősen 
hiszi is, hogy e törekvések sikerre fognak vezetni. Minden esetre idő 
kell hozzá, máról-holnapra mindent rendezni nem lehet; de kölcsönös 
törekvéssel s a viszonyok nyugodt mérlegelésével meg lehet majd oldani 
ezt a kérdést is. S meg is kell oldani, mert összhangzó testületi szellem



m
és lelkesen munkálkodó megelégedett tanárság nélkül a középiskola 
nem töltheti be nagy hivatását.

Ebben a meggyőződésben kötelességének fogja tehát tartani, hogy 
a középiskola egyéb ügyei mellett munkás szolgálatát és segítségét 
szentelje a tanárság anyagi érdekeinek is. Azt az elvet fogja vallani 
mindig, hogy a jó  korm ányzatnak első föltétele az igazság. Kinek 
a mihez joga van, azt meg kell kapnia föltétlenül és legelső sorban, 
így kell lennie s bizonyára úgy fog történni a tanársággal is, hogy 
első sorban meg kell kapnia azt, a mire joga a törvényben gyökerezik. 
De elégnek még ez sem elég. Tovább kell menni s megadni a zt is, a 
m i méltányos. Megelégedett tanári kar, mely a világ előtt is tisztelet
ben részesül s mely az iskola és tudomány szolgálatának szentelje egész 
lelke erejét, — legyen a ezél. Ő bízik benne, hogy el fogjuk érhetni 
ezt is; hogy lassanként teljesedni fog a tanárságnak minden méltányos 
kívánsága.

Akkor aztán meg lesz oldva a középiskolai kérdés is.
. A bizalmat és támogatást, melyet a küldöttség szónoka fölaján

lott, nemcsak köszöni, hanem elfogadja s a jövőre kéri is.
A ministeri tanácsos szavai, melyeket hangos éljenzés követett, 

mély hatást tettek a jelenlevőkre, kiknek mindenikéhez volt a szives 
házigazdának egy meleg kézszorítása s barátságos szava.

V E G Y E S E K .

Ministeri köszönet. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Hoffer Endre, szegedi áll. főreáliskolai igazgatónak állandó nyugalomba 
helyezése alkalmából a tanügy terén kifejtett hosszú és buzgó szolgá
lataiért elismerését és köszönetét fejezte ki.

A közoktatási budgetvita e hó 26-án indult meg, pénteki napon, a 
mikor lapunk már lezárás után szokott lenni. A részletes tudósítást 
tehát csak jövő számunkban fogjuk megkezdhetni. De az első napon 
nem is merült föl semmi nevezetesebb mozzanat, mely a középiskolát 
közelről érdekelné. Az előadóén kívül három beszéd volt, de csak egyik 
foglalkozott a szorosan vett oktatásügygyei s az sem behatóbban a közép
iskolával. Fenvvessy  Perencz tölti he az előadói tisztet ezúttal is. 
Kiemelte, hogy a közoktatás ügye nálunk nem szokott pártkérdés lenni; 
rámutatott, hogy a tárcza összes kiadásai a tavaihoz képest 1,900.000 frttal, 
a bevételek pedig 1,290.000 frttal emelkedtek és elismerte, hogy a javu- 
lus nem elég gyors, csakhogy a pénzügyi helyzet nem engedett többet. 
A kiadásból a gymnasiumra 100.000 frt, a reáliskolára 21.000 .frt, 
középiskolák segélyezésére 53 000 frt, az állami felsőbb leányiskolákra
29.000 frt jut. Végül a megoldásra váró kérdések közt megemlítette az 
egységes középiskolához való közeledést, a tanárképzést, tanárhiányt és 
a tanári pragmatikát. Az utána következő szónok Rátka.y László volt, 
ki határozati javaslatot nyújtott be, hogy a tanítói fizetés minimuma 
400 frtra emeltessék. A középiskolánál túlterhelést lát; kifogást emel a 
német nyelv kötelező tanítása ellen; kevesli a magyar történelmi tani-
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tást s kifogásolja, hogy az erdélyi román gymnasiumokban nem halad 
a magyarság ügye. Általában pedig a jó magyar olvasókönyvet sürgeti 
s panaszkodik a tankönyvek új kiadásai ellen. Az egész költségvetést 
pedig igen csekélynek találja s azért nem fogadja el. Konkoly-Thege 
Miklós rövid beszédében azt sürgette, hogy állami csillagvizsgáló ala- 
píttassék. Utána pedig a néppárti Kálm án  Károly beszélt harmadfél 
óra hosszat. Kitartó tüdővel és nagy hangerővel rengeteg sok szót 
mondott el, tömérdek idézetet olvasott föl annak az egyszerű igazság
nak a variálására, hogy a vallásra nagy szükség van. A közoktatás 
mezejére a hosszú idő alatt sem tévedt el.

A nyári közgyűlés előkészítése ügyében dr. Beöthy Zsolt az egyesü
let elnöke és dr. Négyesy László főtitkár f. hó 19—-21-én Pannonhalmára 
és Győrbe utaztak. Mindkét helyen olyan sikerrel jártak, hogy a nyári 
közgyűlés helye, és főbb vonásaiban programmja is immár végleg meg
állapítottnak tekinthető. Fehér Ipoly pannonhalmi főapát kitűnő szíves
séggel fogadta az egyesület küldötteit, s mint volt tanár és a tanárság 
melegszívű barátja, lekötelező előzékenységgel hívta meg az egyesületet 
a győri közgyűlés alkalmából egy napra vendégeiül a „magyar Sion“-ra, 
Pannonhalmára. A pannonhalmi benczés tanárok általában is meleg 
rokonszenvel karolják fel a közgyűlés ügyét, kivált a pannonhalmi kirán
dulás tervét, úgy hogy az ősi monostor falai közt az egyesület tagjait 
nemcsak a történelmi emlékek, a műemlékek és a gyűjtemények gazdag 
tanulságai várják, hanem kartársi érzés és a benczés rend ősi vendég
szeretete is Győrött az elnök és a főtitkár Zechmeister polgármesterrel, 
Németh  Antal főigazgatóval, A csay  Ferencz főgymn. és Leaner Emil 
főreálisk. igazgatóval értekeztek s mindenütt a legszívesebb készséget 
tapasztalták a közgyűlés ügye iránt. A gyűlés programmja előreláthatólag 
következőleg alakul: 2-án lesz az érkezés Győrbe, a közgyűlés két napig 
tart. Első nap, júl. 3-án, délelőtt ülés Győrött; második nap (júl. 4.) 
vasárnap lesz a pannonhalmi kirándulás, egyszersmind ugyanott ülés 
délelőtt a könyvtárteremben. Tervbe van még véve júl. 5-ikére a lébényi 
templom és a magyaróvári gazdasági intézet megtekintése A részletes 
programmot különben a győri kartársak dolgozzák ki. Győr város forma
szerű meghívása legközelebbre várható.

A tantervrevisio  a budapesti középiskolákban. A tantervrevisio tár
gyában megindult eszmecsere a budapesti tanárság köreiben nagyon 
széles mederben foly. És pedig nemcsak az egyesület kebelében, a hol 
például a mathematika ügye olyan behatóan és részletesen tárgyaltatott, 
mint eddig egyetlen körben sem; hanem külön-külön az egyes közép
iskolák tanári testületéiben is. Bizton remélhetjük, hogy ebben a széles- 
rnedrű eszmecserében nem fog megvitatás nélkül maradni egyetlen 
mozzanat és eszme sem, mely komoly figyelemre tarthat számot s hogy 
mintegy a budapesti tanárság votumaként sok dologban igen érdekes 
közvélemény fog kijegeczedni. S ez utóbbiban a kezdemény érdeme 
dr. Erődi Béla főigazgatóé lesz, a ki — mint e lap hasábjain már 
említve volt — a középiskola ez életbevágó kérdését még deczemberben 
kitűzte az idei főigazgatói cönferentiák méltó tárgyává. Tudomásunk 
szerint, eddigelé már hat iskolában tartatott meg ez az értekezlet s a 
szőkébb tanácskozásokon épült előadói dolgozatok a tanársághoz méltó 
színvonalon állottak, tartalmasak voltak, sok gondolatot vetettek föl s 
annak bizonyságai, hogy az általános kérdésekben mégis csak van már 
egy kis közvéleményünk, sőt a részletekben sem divergálunk már 
annyira. Hogy teljesen egyet mindenben nem érthetünk, az a dolog
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természetéből foly; s az uniformizálás nemcsak czél nem lehet, de még 
csak okos kívánság sem. Egyébaránt úgy tudjuk, hogy ez eszmecserék 
nem fognak az egyes iskolában elzárúdni, mert az egész tankerület 
tanárságának alkalma lesz egy közös és nyilvánosabb ülésen is hozzá- 
szólani az eszmék tisztázásához s a közvélemény megállapításához.

„Katholikus Paedagogia.“ Ilyen czímű új havi folyóirat indult meg 
Gyürky Ödön szerkesztésében és kiadásában. Az első füzetben, — mely
nek élén a negyven éves jubilaeumot ért Lubrich  Ágost ír a folyóirat 
czéljáról — három czikk foglalkozik a középiskolai vallásoktotás reform
jával. Örvendünk, hogy e kérdéssel papi körökben is foglalkoznak s 
velünk együtt hirdetik, hogy a reform szükséges. Ez a közös meg
győződés már maga is sokat ér.

Pályázatok. A  budapesti VI. kér. állami fő  reá lis ко Iá n ál betöltendő 
2 tanári állásra, melyekkel ha rendes tanár neveztetik ki, hosszabb 
rendes tanári szolgálat alapján а VIII., máskülönben а IX. fizetési osztály
nak megfelelő törvényszerű fizetés és lakáspénz, továbbá ötödéves 
pótlékokra és a nyugdíjra való jogigény, helyettes tanárok alkalmazása 
esetén pedig évi 1000 frt illetmény van egybekötve, — ezennel pályázat 
hirdettetik. Ez állások egyikére a német és magyar, másikára a mennyi- 
ségtani és ábrázoló geometriai vagy mennyiségtani és természettani 
tanszakból középiskolai tanári képesítéssel biró egyének pályázhatnak. 
A pályázók a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumhoz czímzett 
folyamodványukat, a budapesti VI. kér. állami főreáliskola igazgatósá
gához f. évi május 1-ig küldjék be. — A  budapesti I. kér. m. kir. 
állami főgymnasiumnál a jövő 1897/98. iskolai évvel ugyanazon föl
tételekkel betöltendő károm tanári állás. Ezen állások egyikére oly 
egyének pályázhatnak, kiknek a m agyar és német (esetleg a latin) 
nyelvből, másikára olyanok, kiknek a történelemből és földrajzból, har
madikára olyanok, kiknek a mennyiségtan- és term észettanból közép
iskolai képesítésök van. Május hó 30-ig. — A z erzsébetvárosi m. kir. 
állami gymnasiumnál 1897 98. tanévvel betöltendő tanári állásra a latin  
és görög, vagy latin és m agyar nyelvből és irodalomból Az erzsébet
városi gymnasium igazgatóságához folyó évi márczius hó 31.

Figyelmeztetés és kérelem. Az alapszabályok 18. pontja 
szerint a tagdíj deczember 31-ig fizetendő. A 17. pont szerint pedig, 
a ki valamely körnek tagja, a tagdíjat az illető kör pénztárosánál, a ki 
pedig nem tagja valamely körnek, egyenesen az egyesület pénztárosá
nak fizeti. A tagdíjfizetés legczélszerűbben és legolcsóbban a 10-ik 
számhoz mellékelt postatakarékpénztári befizetési lappal történik, mely- 
lyel a t. tagok a tagdíjat az ott helyben levő postahivatalnál az egye
sület javára teljesen díjtalanul fizethetik be. Az egy évi tagdíj 4 frt. 
A tisztelt előfizetők az előfizetési díjat szintén a befizetési lappal fizet
hetik Kérem a t. tagokat és előfizetőket, hogy a tagdíjakat és az 
előfizetési díjakat minél előbb befizetni szíveskedjenek. Az előfizetési 
díj egy évre szintén 4 frt.

Budapesten, 1897. febr. 25-én.
Müller József, 

egyesületi pénztáros.
(V. kér. főreálisk.).

Tartalom : A máramaros-szigeti votum. В. F.-től. — Egyesületi élet. — 
Üdvözlés. — Vegyesek. — Figyelmeztetés és kérelem. — Hirdetések.



Lampel Róbert (Wodianer F. és  Fiai) cs. é s  kir. udv. könyvkereskedés kiadóhivatala, 
Budapesten, A ndrássy-út 21.

Legújabb tankönyv-engedélyezések.
Enged, szánt :

Magyar nyelvtan. II Halász Ignácztól 40 kr., ktve 60 kr. 45607/1896 
Magyar nyelvtan. Mártonfy Márton és dr. Weszely

Ödöntől. 80 kr. ktve 1 fit. 178/1897 ein.
Magyar olvasókönyv. Dr. Badics Ferencztöl. II.

18 ábrával. 1 frt 20 kr., ktve 1 frt i r kr. 2600/1896 ein.
Parainesis. Kölcsey Ferencztöl. 40 kr. 857/1896 ein.
Német olvasókönyv. II. Felsmann 8.-tői gymn. és

reálisk számára, II. r. 10. kiadás. 90 kr. 73054/1896
Ugyanaz. Felsmann i?-től, IV. i\, 5. kiadás 1 frt. 148/1897 ein.
Hebel, Sehatzkästlein. Magyarázta Bartos F. 30 kr. 50998/1896
Latin nyelvtan. Dr. Csengeri Jánostól. 70 kr. 316:1897 ein.
Latin olvasó- és gyakorlókönyv. dr. Csengeri

Jánostól. 1 frt 20 kr., ktve 1 frt 40 kr. 316/1897 ein.
Rövid latin nyelvtan. Dávid Istvántól. 90 kr., ktve 1 frt 10 kr. 41422/1896 
Kisebb latin nyelvtan. Schultz F. és Dávid I.

9. kiadás. 1 frt 20 kr. 58345/1896
Taeiti ab exessu divi Augusti, lib. 1—6-od. G.

Németiig 65 kr. 22225/1896
Római régiségek és a római irod. tört. vázlata.

Wagner I  és dr. Horváth Balázstól, (könyvtárak
nak engedélyezve) 1 frt 40 kr. ktve

Franezia nyelvtan, a fels. oszt. számára. Dr. Kemény 
Ferencz közreműködésével Klimo Mihálytól.
(segédkönyvül engedélyezve) 60 kr., ktve 80 kr. 44806/1896

Franezia nyelvtan. Noel K. 9. kiadás, átdolg. Bartos
és dr. Chovancsálc I. 1 rész. 1 frt, ktve 1 frt 20 kr. 55151/1896 ein.

Földrajz. II, r. Körösi Albintól, gymn. II. osztálya
számára. 150 képpel., 1 frt 20 kr., ktve 1 frt 40 kr. 2031/1896

Egyetemes földirat. (Ázsia, Afrika, Amerika és 
Ausztrália) Visontay I .  Borbás F.-tól, 19. kiad.
gymn. sz. 96 kr. 3395/1896

Fizika és fizikai földrajz, dr. Schmidt A. 8. kiad.
a III. oszt. számára. 80 kr. 4392/1896 ein.

Rajzoló geometria. Dr Hornischek H. gymn. szám.
II. 5 színes táblával, és 86 ábrával. 1 frt, ktve 1 frt 20 kr. 35513/1896 

Növénytan, dr. Szterényi Hugó tói, a középisk. felső
oszt. számára. 1 színes mellékl. és 189 ábrával 1 frt 50 kr.

ktve 1 frt 70 kr. 42766/1893 
Ásványtan. Dr. Szterényi Hugó-tói, a gymn. IV. oszt.

számára. 1 frt 20 kr., ktve 1 frt 40 kr. 42586/1896
Katholikus egyháztörténet. Dedek Crescens Lajos

tól. (Főm. herezegprimási jóváhagyással 1 frt.

1 frt 60 kr. 36990/1896

Engedélyezés végett a következők vannak beterjesztve:
Magyar nyelvtan. Imre Sándortól, átdolgozta Balassa József. 80 kr.
Magyar olvasókönyv. III. dr. Badics Ferencz-tői,
Magyar verstan. Beksich Ignácz-tó1. 60 kr., ktve 80 kr.
A német helyesírás szabályok és szójegyzék. Kemény Ferencz-tő\ 25 kr.
Rajzoló geometria. III., dr. Hornischek Henriktől.
Rendszeres m agyar nyelvtan. Dr. Halász Ignácz-tó\.



Tankönyvirodalmi újdonságok. (Előkészületben.)

Веке Manó dr. — Ilados lgnácz. Mértan, "az V. — Vili. osztály számára. 
Dávid István, Latinolvasó- és gyakorlókönyv a rövid latin nyelvtanhoz. 
Eberling József, Számtan, a középiskolák alsó osztályai számára.
Endrei Ákos, Német nyelv tan  és olvasókönyv. 1.
Heller Ágost dr. Term észettan, a középiskolák felső osztályai számára.
Human Ottó, Latin stílusgyakorlatok.
Katona Lajos dr.. Német nyelvtan.
Kemény Ferenci, Német olv. és nyelvtan, I. kötet a gymn. III. és reálisk, 

I. oszt. számára, II. kötet a reálisk II. és III., a gymn. IV. oszt számára. 
— Rendszeres ném et nyelvtan.
Király lJál, M agyarország oknyomozó tö rt. Szilágyi Sándor előszavával 
Schack Béla dr. Ném et-m agyar, m agyar-ném et szótár.
Schiller. Mária Stuart. Magyarázta dr. Heinrich Gusztáv. (Német írók tára.) 
Theisz Gyula — Matskássy József, Franezia-magyar, m agyar-franezia 

szótár.
Zeitiger Vilmos dr., Biblia, kath. középiskolák számára.

Egyéb újdonságok.
Dr. Ottó József, Iskolai játékkönyv. — A műben előforduló ábrák Collaud 

Ferencz tanár eredeti fényképei nyomán készültek. (A nm. vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium megbízásából készült mű.) 53,236—1896. könyv
táraknak. 1 frt 50 kr.

Deák Gerő, Az Emke négyszólamú daloskönyve. 1 frt 20 kr.
Forrni Soma, Fokozatos gyorsírászati olvasókönyv a Gabelsberger-Markovits 

rendszer szerint magyarázó jegyzetekkel és kulcsosai ellátva 60 kr.
Dr. Erődi Béla, Utazásom A Fáráók országában.

» » » » Szieziliában és Málta szigetén. 2 frt, kötve
2 frt 80 kr.

» » » » Török- és Görögországban. ) 4 .., ,
> » » » Olasz-és Délfraneziaországban. ) J a '

T isz te le tp é ld á n y  o h h a l á tte k in té s ü l a  jö v ő  
ta n évb en  va ló  a lk a lm a z á s  czé ljá b ó l k iv á 
l ta i r a  k észség g e l in g y e n  és b érm en tve  s z o l
g á ln a k  a  k ia d o k :

LAKI PEL RÓBERT (WODIANER F. ÉS FIAI.)
cs .  é s  kir. udvari  k ö n y v k e re sk ed ése

Budapesten, Andrássy-út 21. sz. a.
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P á ly á z a t .
A  m iskolczi ev. ref. fó'gymnasiumnál az 1897/98. tanévben új 

tornatanárt állás rendszeresíttetik.
Ezen állomással a tornászat minden nemének, iskolai játékoknak, 

esetleges kirándulásoknak, meneteléseknek a középiskolai állami tan
terv szerint heti 16—20 órán leendő tanítása van összekötve, továbbá 
az önként vállalkozóknak tartozik a vívást is tanítani, de ezért külön 
mérsékelt díjazásban részesül.

Az állomás f. év augusztus hó végén foglalandó el, s a megvá
lasztott tanár véglegesítése sikeres próbaév után történik

Javadalmazása évi 600 frt, negyedévenkénti részletekben előre 
fizetve, de a mely összeg, mihelyt a tanintézet az állami segélyszerző
désben biztosított legmagasabb segélyt megkapja, évi 800 írtra fog 
emeltetni.

Pályázók felhivatnak, hogy életkorukról, képzettségükről, katonai 
kötelezettségükről, más életkörülményeikről szóló okmányaikat f. év 
június hó 1. napjáig alulírott egyházi főgondnokhoz küldjék be.

Miskolcz, 1897. február hó.
Mikuleczky István,

ev. ref. egyházi főgondnok.

A tankönyvmegállapító conferentia szives figyelmébe.

Legyen szabad a küszöbön álló tankönyvmegállapító conferentia 
alkalmából becses figyelmét a kiadásomban megjelent

Pirchala, Latin nyelvtan
(Approbálva Я69/1896.)

czímű műre felhívni, mely jelenleg több mint 70 középiskolában hasz- 
náltatik, s négy év alatt — négy kiadást ért.

Szerző az egyes kiadásoknál a kritika minden figyelmeztetését 
fehasználta könyve tökéletesítésére, miért is mindig több és több intézet 
hozza használatba.

Továbbá megjelent:

Pirchala, Latin olvasó és gyakorló könyv.
Harmadik kiadás. (Approbálva 60012/1894.)

Pirchala, Latin gyakorló könyv a III. és IV. oszt. számára 
Második kiadás. (Approbálva 53170/1893.)

Pirchala, Rerum Romanarum Liber.
Második kiadás. (Approbálva 53170/1893.)

A könyvek külső kiállítására nagy gondot fordítottam; tiszta 
nyomás, jó és szép papiros, csinos kötés és olcsó ár által iparkodtam a 
kivánalmaknak megfelelni.

Mindazon t. szaktanár uraknak, kik kiadványaimmal megismer
kedni óhajtanak, kívánságra készséggel szolgálok egy-egy tisztelet- 
példánynyal

Pozsony, 1897 Kiváló tisztelettel

Stam pfel K ároly könyvkiadóhivatala.

HORNYANSZKY VIKTOR BUDAPEST.
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O R S Z Á G O S

KÖZ É PI SKOLAI TANÁRÉ GYES ÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér. Aradi-utcza 58. szám. R í l j l i e r  F e re ilC Z . V. kér. állam i főreáliskola.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI OKTATÁSNAK EGY CLASSIKUS SEGÉD
ESZKÖZE.

E lapok újabban többször közöltek apróbb czikkeket, melyek az 
oktatás tartalmi gazdagítása érdekében becses irodalmi vagy egyéb 
tárgyi anyagot adó munkákra felhívták a tanárság figyelmét. Közlö
nyünknek ez irányú, bizonyára mindnyájunktól nagy örömmel fogadott 
működéséhez kívánok én is hozzájárulni, midőn a következőkben a 
magyar történelem, különösen a VIII osztályú történelem egy classikus 
értékű, bár épenséggel nem új, de mégis talán sokaktól nem ismert és 
még kevésbbé használt segédeszközére figyelmeztetek. A magyar alkot
mánytörténetnek egy classikus kivonata az, mely közjogunk legsarkala- 
tosabb alkotásait ismerteti, illetőleg főbb pontjaikat híven reprodukálja, 
még pedig a vérszerződéstől kezdve egészen 1847-ig.

E  kivonat sze rző je : a legnagyobb magyar, Széchenyi István . 
Széchenyi-nek egy rövid összeállítása Magyarország közjogának sarkala
tos törvényeiből a híres „Blick“ függeléke gyanánt jelent meg 1859-ben.* 
Későbben kiadta ez összeállítást Török János magyar nyelven, az idé
zett helyek latin eredeti szövegével együtt, megtoldva azt a maga 
részéről bizonyos közjogi történeti okmányok szövegét tartalmazó 
függelékkel.**

A két összeállítás szövege, a „Blick“-é és a Török  Jánostól közölt, 
csak néhány, részben ugyan jelentős apróságban tér el egymástól, de 
egészben véve a Török János magyar szövege szószerinti magyar mása 
a „Blick“ német, illetőleg latin szövegének.

Én a Török János kiadását is, de még sokkal inkább a „Blick“ 
czímű könyvnek már Széchenyi szándékára, illetőleg felfogására nézve 
is authentikusabb függelékét kitűnő segédeszköznek tartom a Vili. osz
tály történelem-tanárára nézve. Az összeállítás tartalmánál a Török 
kiadásában az egyes pontok fölé írt czímek sorozata is ád némi felvilá
gosítást. E czímek a következők: Osszerződés. Az arany bulla. A magyar

* Ein Blick auf den anonymen „Rückblick“, welcher für einen 
vertrauten Kreis, in verhältnissmässig wenigen Exemplaren im Monate 
October 1857. in Wien erschien. Von einem Ungarn. London, 1859. a 
470—514. lapokon.

** Magyarország sarkalatos törvényei s államjogi fejlődése 1848-ig. 
Gróf Széchenyi István hagyományaival. Pest, 1864. Eggenberger F. 
könyvkereskedése.

Oraz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX. 34
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nemzet (mindenféle ajkú nemesség) sarkalatos jogai. A törvényhozási 
közösség joga. A nép eszméje régente, csak a szabad ember tartozott 
a néphez. A királyi városok. A törvény kötelező ereje. Koronázási eskü.* 
A bécsi békekötés. Linczi békekötés Az elsőszülöttségi trónörökösödés 
megállapítása fiágon. A koronázási hitlevél (diploma). Honvédelmi köte
lesség, adó-megajánlási jog. A trónörökösödési jog átruházása a felséges 
uralkodóház leányágára is az elsőszülöttség szerint, vagyis a pragmatika 
sanctio, mint kétoldalú szerződés. A magyar alkotmány újabb meg
szilárdítása József császár halála után. A koronaőrök. Az ország inte
gritása. A magvaszakadási clausula. A koronázási eskü és hitlevél.
II. Lipót király koronázási esküje. A magyar király megkoronáztatásá- 
nak határideje. József kiváltságai csak megkoronázott királyi utódja 
megerősítése által nyertek törvényes érvényt. Magyarország saját eon- 
sistentiája és önkormányzati joga. A magyar szent korona területének 
feloszolhatlansága. Törvényhozási jog s a végrehajtó hatalomnak a 
törvények értelmében való gyakorlata. Országgyűlés tartása minden 
harmadik évben. A kir. helytartótanács függetlensége. Adó és ujonczok 
megajánlási jogának megerősítése. Magyarország sarkalatos jogainak 
megújított megerősítése. Az alkotmányos alaptörvények sérthetetlen 
megtartásáról általában. A fennemlített 1790/91-iki törvényczikk sértetlen 
megtartásáról. Az országgyűlésnek minden három évben megtartásáról.

Hogy ez összeállítás magában véve is kitűnő és a Vili. osztály 
történelmi oktatása czéljából igen hasznavehető volta mellett milyen 
tanulságos még abból a szempontból is, hogy mit tartott Széchenyi 
István lényegesnek és sarkalatosnak a magyar közjog történeti meneté
ben, azt sokáig fejtegetnem nem kell Annál becsesebb és újabb nemzeti 
létünk történetére nézve tanulságosabb ez összeállítás, mivel, úgy látszik, 
a mint a Blick-ben való megjelenéséből következtetni lehet, egyenesen 
fegyverül készült Bach nemzetellenes politikájával szemben, és némileg 
a 60-as évek alkotmányos küzdelmeinek praeludiuma gyanánt tekinthető.

Igen kívánatosnak tartom, hogy a Török-ié\e könyvnek újabb, 
a „Blick“ nyomán javított, esetleg valamely historikusunktól magyarázó 
jegyzetekkel is ellátott kiadása jelenjék meg akár valamely általános 
irodalmi, akár pedig specialiter valamely tankönyvirodalmi olcsó gyűj
teményünkben. Addig is, míg ez megtörténhetik, történelem-tanáraink 
figyelmébe ajánlom az Eggenbergernél 1864-ben megjelent fentjelzett 
kiadást, melyet most eredeti árának egyharmad részéért, 1 koronáért 
árul az említett könyvkereskedés.

(Budapest.) W aldapfel János.

A KÖZOKTATÁSI BUDGET-VITA.

I. nap, február hó 26-án.
A vita első napja tartalomban nem mondható gazdagnak. Az elő

adó csak a budget főbb tételeinek és számbeli eredményeinek ismer
tetésére szorítkozik; kívüle pedig csak egy szónok foglalkozik a szorosan 
vett közoktatással, főleg a tanítók anyagi helyzetének javítását sürgetvén. 
Egyébaránt az ülés nagyobb részét egy néppárti szónok foglalja le, 
nagyobb bőbeszédűséggel, mint tartalommal.

* E pontból hiányzik Töröknél a „Blick“-ben található érdekes 
kis összefoglalás a koronázás és az aranybulla m egtartására vonatkozó 
eskü elengedhetetlen voltáról. (L. Blick 478. 1.)
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A vita lefolyása a következő volt:
Fenyvessy  Ferencz előadó azon kezdi beszédét, hogy a magyar 

törvényhozás a közoktatási budgettel szemben sohasem helyezkedett az 
egyoldalú pártpolitikának az álláspontjára s azt hiszi, hogy az objectiv 
tárgyalás fog dominálni ezidén is. Annyival inkább hiheti ezt, mert a 
Házban sohasem a nemzeti cultura nagy aspiratiói, sohasem a nemzeti 
culturának iránya és czélja tekintetében forogtak fönn eltérések, hanem 
igazán csak az eszközöknek miként való felhasználásában voltak eltérők 
a felfogások.

A budget az előző évhez képest emelkedést mutat. Az összes 
kiadási többlet 1,900.000 forint, a mivel szemben a bevételek csak
1.290.000 forinttal emelkednek A kiadások többlete így oszlik meg: 
a  budapesti egyetemnél 40.000 frt; a gym nasium oknál 100.000 fr t;  
a reáliskoláknál 21.000 f r t ; a középiskolák segélyezésénél 53.000 f r t ; 
a z  állami felsőbb leányiskoláknál 29.000 fr t;  az elemi iskoláknál
460.000 frt; polgári iskoláknál 57.000 frt; praeparandiáknál 24.000 frt; 
kisdedóvóknál 16.000 frt; kereskedelmi iskoláknál 47.000 frt, stb.

Elismeri, hogy ez még nem elég a nemzet culturalis missiójának 
nagy czéljaihoz; de a pénzügyi egyensúly veszélyeztetése nélkül ezúttal 
többet áldozni nem lehet. A haladást ez a kis keret is biztosítja. Ámbátor 
sok kérdés vár még megoldást. Ilyenekül említi az egyetemek teljes 
kiépítését, az egységes középiskola megéiielésének eszméjét, a tanár
képzést, a tanárhiányt, a tanári pragm atikát, s a népiskolai törvény 
olyan revisióját, hogy mindenütt teljesen érvényesüljön az állam aka
rata, a tanítói képesítés államosítását, végül a szépművészet kérdéseit.

Mindezek azonban sok pénzbe kerülnek. A pénzügyi bizottság 
helyesli azon utat, melyen a jelenlegi cultusminister halad s ez alapon 
ajánlja a költségvetést elfogadásra.

R á tka y  László volt az első fölszólaló. Mielőtt a költségvetés bírá
latába fogna, constatálja, hogy a középiskolákról és a tanítói nyugdíj
alapról köteles ministeri jelentések még nincsenek a képviselők kezében.

Maga is hangoztatja, hogy a közoktatás ügye nem lehet párt
kérdéssé. E tárczánál az ellenzéknek csak az a feladata, hogy jelszava 
legyen az excelsior s ne élje be az előirányzott költséggel. Pártja két 
okból nem fogadja el a költségvetést még általánosságban sem. Először, 
mert kevesli a kiadást; másodszor, mert a bizalom kérdése e tárczától 
sem választható el.

Sok kérdés vár elintézésre a vallásügy körében is. De ezeket 
csak érinteni akarja, mert e kérdések még izzók.

Inkább folyjon a vita csak a közoktatás körül. Elismeri, hogy itt 
némi javulás van, hisz emelkedés van a kiadásokban. De ha a köz
oktatási költségeket az egész költségvetéshez arányítja, elszomorító, sőt 
megszégyenítő azt látnunk, hogy közoktatásunkra csak 2°/,, ju t, vagyis 
m inden kiadott forintból ké t k ra jc zá r!

A nemzeteknek nem szabad elfeledniük, hogy a közoktatásba a 
nemzet a maga lelkét lehelje bele. S ebből a szempontból támadható meg 
a mi közoktatásunk legjobban.

A z elemi iskolákra  nézve elismeri, hogy a nemzetnek 1868-ban, 
a nehéz viszonyok közt, nem lehetett elég ideje kellőleg gondoskodni a 
közoktatásügyről. Érti, hogy az akkori törvény nem mondta még ki, 
hogy Magyarországon a népoktatás nyelve nem lehet más, mint a 
m agyar; de azt már megengedhetőnek nem tartja, hogy ez 30 év múlva 
sincs keresztülvíve.

A népoktatás hiányait nemcsak a ministeri kezelésben keresi, 
hanem magában a népben is. Azért a tanítás kötelezettségét a leg
szigorúbban kell venni s e végből tanfelügyelőségeinket jobban dotálni.

34*
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De gondoskodni kell a tanítókról is. Szinte megmagyaráznatatlan, 
hogy ma még vannak Magyarországon, kik a tanítói pályára készülnek. 
Bizony nem az országgyűlés gondoskodásának érdeme ez, hanem a 
magyar geniusé, a ki megérinti egyes emberek szivét. Magyarország 
szégyene a tanítók mai helyzete.

Erdőt ha lát az ember, sohasem kérdezi, hogy ki ültette; gyümölcs
fát ha lát, nem kérdezi, hogy ki vesződött vele, csak leszakítja gyü
mölcsét. így tesz a képviselőház is, nem gondolván a nemzet virágainak 
a kertészeivel.

A  középiskola  ügyével azért nem akar részletesen foglalkozni, 
mert e kérdés ép tanulmányozás alatt áll. De azt mégis elmondja, hogy 
a középiskolai tananyagot túlterheló'nek találja. Soknak ta rt a 
magyaron kívül három nyelvet; de a nemzeti méltóság legnagyobb 
sértésének tartja, hogy kötelezőiig tan ítjuk a német nyelvet. Ha akadna 
osztrák minister, a ki indítványozza, hogy kötelezőleg tanítsák a magyart, 
ezt odaát Ausztriában bolondságnak neveznék; pedig a mi bolondság a 
Lajthán túl, bolondság az a Lajthán innen is.

Kifogása van továbbá az ellen, hogy nincs elég gond arra, hogy 
az ifjúság kellően m egtanulja a m agyar nem zet lélekemelő történetét. 
Ezért nem fejlődnek eléggé férfias jellemmé s becsülik mindennél többre 
a protectiót.

Nincs megelégedve az ellenőrzéssel sem. Főleg azért, mert „az 
erdélyi gym nasium oknál a magyarosodás kérdésében nem hogy előre
haladást, hanem határozott visszaesést tapasztal“.

Felújítja aztán a sokszor hangoztatott, de aligha általánosítható 
panaszt, hogy a tankönyvek új kiadásaival üzleti visszaélés történik; 
ennek orvoslását a közoktatási tanács révén várja, pedig hát e tanács 
— hál’ Istennek — nem foglalkozik már a tankönyvek bírálatával. 
Ugyancsak a tanács kérdésénél veti föl egy jó  magyar olvasókönyvnek  
a szükségét is.

Majd azt kívánta, hogy a gazdasági ism étlő iskolák  ne tartoz
zanak két minister hatáskörébe; hogy a zeneakadémia  szelleme legyen 
mindenben magyar; hogy a nem zeti m useum  kincseinek jobb elhelye
zésére vétessék föl már a jövő évi budgetbe pénz; s végül meleg indo
kolással határozati javaslatot nyújt be, hogy a tanítói fizetés m inim um a  
400 forintra emeltessék.

Konkoly-Thege Miklós egy állami csillagvizsgáló alapítása érde
kében emel szót Példákkal illusti'álja a csillagászat hasznát; elmondja, 
hogy egy állami csillagvizsgáló érdekében az utóbbi években miféle 
kísérletek történtek; s figyelmeztet, hogy 1898-ban, mikor Budapesten 
lesz a nemzetközi csillagász-társulat congressusa, illő volna legalább az 
alapkövét letenni egy állami csillagvizsgálónak.

Kálm án  Károly néppárti pap-képviselő volt a harmadik felszólaló, 
a ki előre jelezte s meg is tartotta, hogy s/4 2 óráig fog beszélni. Az 
alatt a hosszú idő alatt beszélt is rengeteg sokat, idézett is épen annyit, 
de nem sokat mondott. A közoktatás kérdéseihez nem szólt, ha csak 
azt az elmésséget nem veszi valaki annak, hogy „közoktalanság“-unk van.

II. nap, február 27-én.
A vita második napja sokkal mélyebb mederben folyt, tartalm a

sabb volt az elsőnél. Beszélt maga a minister és nemcsak hogy felölelte 
a közoktatásnak minden ágát, hanem mindenütt tudott eszméket is 
fölvetni és okos reformok irányát jelölni ki. Sok teendőre kiterjedő egész 
programmot adott s arról tett tanúságot, hogy munkás figyelme kiterjed 
az egész nagy vonalra.
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Nagy moralis erő az nekünk is, a mi egyúital a közel jövőbe 
vetett bizalomnak záloga, hogy a m inister az ország színe előtt is 
elismerte, hogy anyagi helyzetünk ja v ítá sá ra  irányzott törekvéseink  
jogosak, kívánságaink méltányosak. Különösen elismerte azt ama két 
pontról, melyet legfőbb kívánságul s az orvoslás legsürgősebb eszkö
zeiül jelöltünk meg magunk is: a  fizetési törvény kedvezőbb és gyor
sabb végrehajtásáról és a quinquenniumok emeléséről. Ez a belátás 
fölér bármi Ígérettel, mert utána következnie kell a megvalósulásnak is.

A minister előtt még Groisz Gusztáv, a kolozsvári egyetem volt 
tanára, mondott közoktatási beszédet. S bár főleg a felső oktatással s a 
nemzetiségi iskolákkal foglalkozott, mondott általában a tanári állásról 
is sok igaz dolgot.

A két nagy beszédet a következőkben ismertetjük:
Groisz Gusztáv: Beszéde elején olyan szellemidézésnek mondja az 

előtte szólónak beszédjét, a melyből csak a fanatismus látszik. Veszedel
mesnek azonban nem tartja, mert Magyarországon senki sem hiszi el, 
hogy itt manapság culturharcz folyna.

A maga részéről a közoktatás kérdéséhez akar szólani, mint olyan 
ember, a ki 31 évet töltött e téren. A vagyonnál s anyagi érdeknél 
többre kell becsülnünk a hazafias szellem erejét s azért az összes tárczák 
közt a közoktatásira kell a legnagyobb súlyt fektetnünk. Az oktatás és 
nevelés ügye legyen az egész vonalon nemzeti. Ebben a tekintetben ma 
nem állunk jól. Nem vád ez a kormányok ellen, mert 30 év nem lehetett 
elég a kérdés megoldására. De rám utat mint tényre, hogy a nemzetiségi 
agitatiók nem a nép rétegeiből, hanem a műveltek köreiben gyökereznek. 
Azért az orvosság nem lehet más, mint az oktatásügy államosítása  az 
egész vonalon. Ha a népnevelés terén még engedményeket is tenne, de 
a tudományos pályákra készítő iskolák államosítását föltétien szükségnek 
tartja. Hisz a bajok forrása épen a nemzetiségi középiskolák szellemében 
van. Az államsegély itt hatástalan eszköz, mert hisz ép ezek az iskolák 
nem veszik azt igénybe, nehogy az állami ellenőrzés tért nyerjen. Tudja, 
hogy a közép- és felső oktatás államosítása nehéz kérdés és hogy ma 
pénzügyileg sem birnók meg. De azért nem szabad a kérdést elodáznunk, 
hanem legalább meg kell kezdeni az orvoslást s az államosítással olyan 
gyors tempóban haladni, a mint csak lehet. Meg van győződve, hogy a 
magyar felekezetek készséggel meghozzák az áldozatot, hogy lemondja
nak autonomiájokról a nagy őzéiért.

De hiba van a társadalomban is. Egyik hibája, hogy idegenkedik 
a nemzetiségektől; a másik, hogy nem appretiálja kellőleg a közoktatás 
ügyét s nem becsüli meg a közoktatás munkásait „M agának a törvény- 
hozásnak kellene első sorban példát adnia a magyar társadalomnak, 
hogy azok  a férfiak, k ik  a tudománynak, a közokta tásnak terén m űköd
nek, első sorban érdemlik meg a haza tiszteletét“. Ez ma nincs meg 
A tanár előtt a legmagasabb emelkedés az egyetemi tanszék, a mely 
még mindig nem já r azzal a javadalmazással sem, mint a ministeri 
tanácsosság, vagy kúriai bíróság.

Majd arról szól, hogy erős vidéki culturalis központokat kell 
létesíteni s gondoskodni rólok a köteles nyomdai példányokkal is. 
A harmadik egyetem ügyére térve, nagy elismeréssel nyilatkozik a 
mostani minister jóakaró gondosságáról, melyet a kolozsvári egyetem 
iránt tanúsít. Azt reméli tőle, hogy keresztül fogja vinni a két egyetem 
tanári fizetésének egyenlővé tételét is. Sőt szeretné, ha a kolozsvári 
egyetem kiváló tanárai akár működési pótlékokkal is ott tarthatók
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volnának s ne helyeztetnének oly gyakran át Budapestre. Ha majd a 
kolozsvári egyetem ki lesz építve, gondoskodni kell egy harmadik egyetem
ről is, melynek legalkalmasabb helyéül a maga részéről Szegedet tartja.

Végül a kötelező jogi doctoratus ellen s az egységes jogi állam
vizsga mellett érvel, aztán a kath. autonómiára tér át.

Dr. W lassics Gyula közoktatási minister mondott aztán hosszú 
beszédet, melyben felölelte a közoktatás egész mezejét s egész program- 
mot adott.

A tartalmas beszéd bevezető része ez volt:
„T. Ház! Ha az eddigi szokástól eltérőleg nem azonnal a t .  előadó 

úr után szólaltam fel, a mint R átkay  László t. képviselő úr várta tőlem; 
annak t. Ház, kettős oka van. Az egyik az, hogy már többször adtam 
itt e házban programmot és vettem igénybe e tekintetben a t. Ház 
figyelmét; a másik az, hogy a parlamentaris szokásnak megfelelőleg 
választóim előtt egy nagyobbkeretű s a hírlapokban is megjelent 
beszédben fejtettem ki úgy cultur-, mint cultus-programmomat. Ennek 
daczára t. Ház, érzem, hogy nem várhatok addig, a meddig a tétel 
felett a vita berekesztetik, hanem felszólalok eleve. Talán több hozzám 
intézendő kérdésnek ez által elejét veszem s talán a discussio megrövi
dítéséhez hozzájárulok.

Teljesen osztozom a t. előadó úrnak abban a nézetében, hogy a 
magyar nemzeti cultur-politika irányzatában, czéljában és — mint ő 
magát kifejezte — nagy aspiratióiban mindnyájan egyetértünk. Én t. kép
viselőház, sokszor kifejtettem már, épen erről a helyről is, hogy a 
magyar cultur-politikának a lényege nem változhatik szünet nélkül, nem 
változhatik, bárki üljön ezen a helyen. Ez az irány, hála Isten, ma már 
nem egyeseknek a privilégiuma, nem is a szakegyesületek czéhbelileg 
korlátolt területének működési köre, hanem ez a nemzetnek közkincse. 
Irányváltozások a nemzeti cultur-politika terén nem érvényesülhetnek, 
mert mondom, bármily nagy szellem sem nyomhatná erre egyéni 
bélyegét, mert elhomályosodnék a nemzet közkincsének fényében.

Ha szabad egy hasonlattal élnem, én is azt mondom, a mit a 
Ház nagyérdemű elnöke, Szilágyi Dezső egy szép beszédében nemrég 
az általános politikai irányra nézve alkalmazott, hogy a magyar nemzeti 
cultur-politikának a főiránya is olyan változatlan, a mint az égi testek 
mozognak eltérés nélkül örök pályájukon.

A nemzeti egységes cultur-politikának vezérlő gondolatát, mint 
nemzeti közkíncset, mindnyájan átérezzük s mindnyájan át is értjük.

Arra nézve is osztozom a t. előadó úr nézetében, hogy nagyon 
sok reformot azért nem vagyunk képesek megvalósítani, mert az anyagi 
eszközök nem állnak rendelkezésünkre.

T. Képviselőház! Kétségtelen dolog, hogy innen, e helyről, a hol 
az ország számos és egyetemes culturalis szükségleteit van alkalmam 
átlátni, a legmélyebben érzem azt, hogy igen sok  cultur-szükségletet 
nem lehet kielégíteni az anyagi eszközök hiányában. De nekem, t. Ház, 
mint a cabinet tagjának, le kell számolnom egy másik nagy érdekkel 
is, t. i a pénzügyi egyensúly követelményével. Mégis választóim elé 
lépve azt mondtam, hogy sokat te tt és áldozott az állam, egyház és 
társadalom a nemzeti közoktatásért eddig is, de felelősséggel teljes állá
somban kimondom a nemzet színe előtt, hogy az eddiginél minden 
irányban és minden téren sokkal többet kell tenni. Az egységes szer
ves nemzeti közoktatás az az archimedesi pont, a melyből nemzetünket 
nagygyá és hatalmassá lehet felemelni. De ugyanakkor hangsúlyozom 
azt is, hogy minden tényezőnek, tehát nemcsak az államnak, de a tá r
sadalomnak és az egyházaknak is, mindegyiknek a maga sphaerájában 
és hatáskörében sokkal többet kell tennie a nemzeti közoktatásért, mert
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ha igaz az, hogy a magyar nemzet fennállása cultur-problema; ha fenn
állásunk attól függ, hogy vájjon mennyire tudjuk a magyar culturát 
minden izében európaivá, de mégis minden izében magyarrá tenni: 
akkor t  Képviselőház minden tényezőnek fokozottabb mérvben kell a 
cultur-problema iránt érdeklődnie és ezen érdeklődés folytán az általános 
tettvágynak hatalmasabban, erélyesebben kell lüktetnie.

De nem akarok ma általánosságokban mozogni, akadémikus fej
tegetésekbe bocsátkozni; különösen óvakodni kívánok attól, hogy olyan 
csillag-távlatakból nézzem a dolgokat, mint a minőket tegnap mutatott 
be egy képviselő úr, mert azt hiszem, ezzel egy időre megelégedhetett 
a t. Ház. Én t. Képviselőház, a hazai földön akarok maradni fejtegeté
seimmel, de megvallom, azon eszményekkel eltelve, a melyek nélkül a 
magyar culturának napszámosa senki sem lehet.

T. Képviselőház! Teljesen osztozom R á tka y  László t. képviselő 
úrnak abbeli óhajában, hogy ez a vita, a mennyire lehet, inkább köz
oktatási kérdések körül csoportosuljon; mert hiszen valóban tárczámnak 
egyházpolitikai részét, hosszú éveken keresztül praedominálólag vitatta 
meg a t. Ház Azért természetesen fentartva magamnak azt, hogy bár
mely oldalról történjék oly észrevétel, a melyre szükségesnek tartom 
reflectálni, ezt a vita közben vagy bezárása után megtehessem, ma leg
inkább csak oktatási kérdésekkel kívánok foglalkozni. Előre jelzem, 
hogy az eddig hallott szónok urak megjegyzéseit tárgyak szerint fogom 
csoportosítani és a maga helyén fogok a t. képviselő uraknak válaszolni.“

Ezek után a minister először is a felső oktatásról nyilatkozott. 
Fölveti az eszmét s mint programmot tűzi ki. hogy a felső oktatás ügye 
törvénynyel szabályozandó Míg a népoktatásnak és a középiskoláknak 
új törvényük van, addig a felső oktatás nincs törvénynyel szabályozva, 
hanem sok tekintetben elavult rendeleteken és sok részben az absolut 
korszakból származó rendeleteken nyugszik. Ezt a törvényt meg kell 
csinálni s ha terminust nem is mondhat, de a komoly előkészítést Ígéri. 
Kétségtelen, hogy az egyetemi rendszer jobb a szakiskolainál. De ma 
még az sincs törvényben, hogy mi az egyetem, hány facultás kell hozzá. 
Pedig ezt több más részlettel együtt tudnunk kellene, mikor a felekeze
tek az egyetem-állítási jogról beszélnek. A törvény által leendő szabályo
zásnak egyik legnagyobb nehézsége a theologiai in tézetek kérdése lesz. 
Báró Eötvös József és Trefort Ágost törvényjavaslatai ebben ellentétes 
álláspontot képviseltek, de ő az Eötvöséhez hajlik s biztosítani akarná, 
hogy minden felekezet találja meg az egyetemen a magasabb papi kép
zést. A bpesti egyetemre tervezné a római kath. és gör keleti, a kolozs
várira az egyesült protestáns és a gör. kath theologiai facultást

A törvénynyel való szabályozást az egységes jogi államvizsgával, 
a kötelező seminariumokkal vagy colloquiumokkai s azzal akarja meg
kezdeni, hogy az államvizsga az akadémiákon is letehető legyen. Ezt a 
törvényjavaslatot már rövid idő alatt beterjeszti.

Majd a tanárképzésről nyilatkozott a minister a következőkben: 
„Ki kell mondanom azt a határozott véleményemet, hogy attól az elvtől, 
hogy a tanárképzés az egyetemen történjék, el nem térek soha. Azt 
feltétlenül megkívánom és elengedhetetlen feltételnek tekintem a tanár
képzésnél, hogy az mindenek előtt tudományos szellem ű legyen: mert 
csak  az lehet jó  tanár, a k i  a tudomány szellemébe be tud hatolni. 
Azokat az elemi dolgokat is csak az a tanár tudja jól megmagyarázni, 
a ki a tudomány mélyére tud hatolni. De a tárgyát is csak az a tanár 
szeretheti, a ki a tudományt szereti. De e mellett, t. Ház, gondoskodnom 
kell arról is, hogy az egyetem keretén belül az úgynevezett szakkép
zésre különös gond fordíttassék  és bizonyos tekintetben megtörtén
jenek az előkészületek már a tanárképzésben egyik-másik reformra, hogy 
ha itt, vagy amott ez vagy az a hiány észlelhető, ezen a hiányon eleve
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a tanárképzésben, természetesen az egyetemi tanárok közreműködésével, 
a tanárképző intézet segíthessen. Ez irányú törekvésemet már maga 
az bizonyítja, hogy az Eötvös-collegiummal szerves kapcsolatba kívánom 
hozni a tanárképző intézetet, amely Eötvös-collegiumot nagyon ajánlom 
a t  képviselő urak figyelmébe, amely valóban meglehetős szép eredmény
nyel dolgozik és amely a tanárhiányon is van hivatva segíteni. Fájdalom, 
hogy többel, mint 8 helylyel ezen budgetem alkalmával nem tudtam 
a helyek számát szaporítani“.

A z orvosi szigorlati rend reformjáról szintén rövid időn benyújtja 
a javaslatot. Most még csak az Ausztriával való reciprocitás ügyében 
kell befejezni bizonyos tárgyalásokat.

A csillagvizsgáló felállítását, kapcsolatban az egyetemi tanszék 
alapításával szintén fontos dolognak tartja. Törekedni fog rá; de ezúttal 
két akadálya volt: az egyik az alkalmas egyén hiánya, másik, hogy 
sürgősebb szükségleteket kellett előbb kielégíteni.

A középiskola  ügyével foglalkozott aztán a minister. Beszédének 
ez a része így hangzik:

„A t. Ház engedelmével talán áttérnék a középiskolák kérdésére.
És itt, t. Ház, mindenekelőtt arra akarok kiterjeszkedni, hogy én 

a közoktatási tanácsot felhívtam a tanterv revisiója  tárgyában véle
ményadásra, még pedig rendeletem, mely a tanterv revisiója tárgyában 
a közoktatásügyi tanácshoz szól, kiemel különösen három momentumot. 
Az eddigi tapasztalatokat véve természetesen alapul, először kiemeltem, 
hogy tegyék consideratio tárgyává a görög nyelvet pótló tanulmányokat, 
továbbá azt, hogy a nemzeti elemet lehetőleg erősítsék a tantervben 
és végre a harmadik, az itt sokszor emlegetett túlterhelés kérdése, a 
miről mellékesen meg kell jegyeznem, hogy ha én összehasonlítom a 
külföldi iskolák tantervét és tananyagát a mienkkel, semmi tekintetben 
sem látom, hogy ebben hiba volna. Túlterhelés legtöbbször előfordul úgy, 
hogy a professor urak egy része és pedig bizonyára kisebb része, egy kissé 
rosszul kezeli ezt vagy azt a tárgyat. Hanem méltóztassék elhinni, hogy 
ámbár a tanterv fontosságát nem kicsiny lem, jó tanár és a másik lénye
ges kellék, jó és világos tankönyv segélyével könnyen van ezen a túl
terhelésen segítve. De nem vitatom tovább és nem bocsátkozom annak 
vitatásába, vájjon egyik vagy másik tárgy milyen órában taníttassák, 
vájjon egyik vagy másik tárgyat el lehetne-e hagyni? Épen azérí 
hívtam föl a közoktatásügyi tanácsot, hogy az mérlegelje s erre nézve 
tegyen előterjesztést.

Én azonban egy illusióban nem élek és ez az, hogy ez gyökeres 
reform volna. Ez épen nem oly mélyreható reform, a melytől igen nagy 
eredményt lehetne várni. Épen azért én a közoktatásügyi tanács elé 
azt a kívánalmat terjesztettem, hogy vegye fontolóra és arra nézve is 
adjon minél előbb részletesebb javaslatot, hogy vájjon milyen előfel
tételek szükségesek, mit kell előre készítenünk, hogy az egységes jogo
sításéi középiskolát létrehozhassuk. T. Ház! Szándékkal nem úgy 
fejeztem ki magam, hogy egységes középiskola, hanem így fejezem ki 
magam, hogy egységes jogosítású középiskola. Én t. i. tervezek olyan 
egységes természetű középiskolát, mely az egyetemekre készít elő és 
ezzel szemben áll egy életképes és fejlődésképes polgári iskola, mely 
azután nem az egyetemekre készít elő, hanem részben önálló, részben 
bizonyos szakiskolákra teszi meg az előkészítést. Természetesen itt a 
polgári iskolákkal kapcsolatban a m inősítési törvény revisiójára  gon
dolok, mert nálunk kissé túlbuzgalomból az érettségi vizsgálatok nagyon 
is kiterjesztettek olyan pályák előfeltételévé, melyeket bátran lehetne a 
jól szervezett polgári iskola előfeltételéhez kötni. Már most ezen polgári 
iskola mellett egy egységes jogosítású középiskola eszméjét vetem fel
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és ha szabad, igen röviden megmondom, hogyan képzelem. Én nem 
akarok olyan középiskolát, mely mint a tojás a tojáshoz chablonszerűleg 
hasonlít és különösen nem akarok oly városokban, a hol több közép
iskola létezik. Azt óhajtom, hogy minden középiskolában bizonyos tan
anyag-kör egyenlő és változatlan legyen, de azt is óhajtom, hogy a hol 
több középiskola van, pl. az egyik középiskolában a classikus nyelv, a 
másikban a modern nyelvek, a harmadikban a mathematika legyen az, 
a mi inkább praedominál Hiszen a mi hajlamaink különbözők Ha még 
a ehablonszerű egységes iskolába járunk is, én talán inkább a történe
lemre fogom összes tanulmányaim közben jellemem, egyéniségem ki
képzését fektetni, a másik pedig más irányban, a harmadik meg a 
harmadik irányban, de a végén mindegyikünk bír a képesítettséggel 
arra, hogy egyetemi tanulmányokat folytathasson Hát t. Ház, pl. ott, 
a hol több ilyen iskola van. miért ne gondoskodnánk arról, bogy az 
egyikben inkább ezt, a másikban inkább azt az irányt cultiválnák. 
Én úgy látom, hogy az egységes jogosítású középiskola eszméje igen 
életképes és kérem, méltóztassék nézeteiket kiterjeszteni erre is, hiszen 
azért vetettem fel a kérdést, bár elismerem, hogy így általánosságban 
nehéz kölcsönös capacitatio. Én csak azt akarom elkerülni, pl. ha három 
iskola van egy városban, mind a három chablonszerűleg egyforma 
legyen és bifurcatiót létesítsünk mindegyikben. Ennek értelme nincs. 
Szeretném, ha megértenők egymást, mert azt hiszem, hogy az eszme 
életképes. Azt hiszem, hogy a hol egy középiskola van, ott bizonyos 
irányban kell gondoskodni m ajd  a bifurcatióról is. Azon tehernek 
azonban nem akarom kitenni az országot, hogy minden egyes intézet
ben, különösen ha több van egy helyen, a bifurcált tananyagra nézve 
tanárokat állítsak be. De talán nem is tehetném hosszú ideig, mert igen 
nagy tanármennyiségre van szükség. Tehát azt hiszem, hogy a köz
oktatási tanácshoz intézett rendeletem, a mely ezzel bővebben foglal
kozik és a mely — a mint látom — a szakirodalomban meglehetős 
élénk mozgalmat is idézett elő, sikerre fog vezetni és így azon eszmét, 
a melyet Csáky Albin gróf, igen t. hivatalbeli elődöm oly nagy szere
tettel karolt föl: az egységes középiskola eszm éjét a maga realizálá
sához vezethetjük le.

T. Ház! Bocsánatot kérek, ha talán kissé hosszadalmas vagyok. 
De szükségesnek tartom, hogy ezen kérdések itt az országgyűlés szine 
előtt fölvettessenek. T. Képviselőház! Egy általános nizust tapasztalok 
és ez az, hogy igen sok helyen kivannak gymnasiumot. Nagyon sokszor 
van szerencsém fogadni különböző küldöttségeket, a melyek gymna- 
siumokat kívánnak fölállítani. T. Ház! Igaz, hogy körülbelül 4/B-öd része 
a lakosságnak oly helyen lakik Magyarországon, a hol középiskola nincs; 
de ezt a dolog természete hozza magával, mert a nem-városi lakosság 
nem számíthat arra, hogy helyben középiskolája legyen. Viszont, ha 
egyszer 4 r,-öd része a lakosságnak nem lakik oly helyen, a melyben 
középiskola van, — engedelmet kérek — mégis csak a városoknak  
bizonyos nagyobbmérvű áldozatokat kell hozniok, mert igen helyes
nek és méltányosnak tartom, hogy az a város, a mely a legnagyobb 
előnyt húzza ezen iskolából, bizonyos tekintetben áldozatokat is hozzon. 
Én megvallom őszintén, hogy ha az absolut számát nézem a mi gymna- 
siumainknak, akkor az nagyon sok, pl. hasonlítva a népességet magával 
Ausztriával is. A territorialis elhelyezés azonban nem szerencsés, de 
ebbe megint belejátszik az, hogy nagyon sok felekezeti, alapítványi 
iskola van, és így van aztán olyan hely is, a hol hat középiskola van 
és a város ehhez képest nem oly jelentékeny, hogy hat középiskolát 
kívánna. De az alapítvány helyhez kötött, és a fentartó felekezet ragasz
kodik az iskolához Az absolut nagy szám tehát hamar kijön, de a 
territoriális elhelyezés nem szerencsés. De azért én nem mondhatnám
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azt, hogy azon általam említett deputatiókat azzal bocsátanám el, hogy 
ne állítsunk több gymnasiumot; ellenkezőleg magam is szaporítottam  
a gym nasium ok szám át és fogom is szaporítani, a hol a territoriális 
elhelyezés megkívánja és első sorban a megyei székhelyen. De oly 
kisebb jelentőségű községeknek és városoknak ajánlom azt a metho- 
dust, hogy oly helyen, a hol közel jó  gymnasium van, állítsanak a 
sa já t gyerm ekeik szám ára interna,tust, mint a hogy a gyertyámosi 
fiúk számára van Szegeden, a melyet magam is megnéztem és igen 
életképes intézménynek tekintek. Viszont azt óhajtanám, hogy minden 
kis község ne kívánja, hogy ott gymnasiumok állíttassanak.

T. Ház! A középiskolákról szólva, én magam vetem fel a tanárok  
fizetésének kérdését, mert hisz talán a képviselőház tagjainak is tudo- 
piásuk van arról a ké t memorandumról, a melyet a tanárok benyúj
tottak és a melyben panaszkodtak a miatt, hogy fizetésük nincs arány
ban munkásságukkal.

T. Ház! Senki jobban nem becsüli a tanárok munkáját, mint én 
magam, sőt igen helyeslem azt, a mit Groisz Gusztáv t. képviselőtársam 
is mondott, és a mely eszmének magam is többször adtam kifejezést, 
hogy a társadalom minden tényezőjének át kellene hatva lenni a 
tanári m unka becsétől, m ert épen akkor fog a törvényhozás is  e 
tekintetben többet tehetni, ha -maga a társadalom is, m integy a 
tanári m unka nagy becsét átértve, e becsérzet mintegy oly irányú 
közvéleménynyé válik, hogy a tanárt bizonyos öt m egilletőpiedestaha  
állítsuk.

T. Ház! Én elismerem azon kívánság jogosságát, hogy a fizetési 
törvény végrehajtását sürgetik, de méltóztassék arról is meggyőződve 
lenni, hogy az állam a pénzügyi helyzet tekintetbe vételével nem tudott 
ebben a budgetben mást tenni, mint а XI. és X. fizetési osztályra nézve 
a fizetési törvény végrehajtásának terére lépni. A mikor a tanárok 
2/3-ad része а IX., V3-ad része a Vili. fiz. oszt.-ban van és az igazgatók 
sem állanak az arány szempontjából jobban, belátom, hogy bizonyos 
gyorsabb tempójú végrehajtását k íván ják  a, fizetési törvénynek. 
A kormány megkezdte ezt a fokozatos végrehajtást és iparkodni fog 
mindenesetre arra, hogy a jövő évi budgetben ismét ezen fokozatos 
végrehajtásnak terére lépjen. Minél nagyobb mérvben teheti ezt, annál 
nagyobb öröm lesz ez a kormányra nézve. Én magam is meg vagyok 
győződve, hogy a quinquennalis pótlékok is csekélyek, már csak a 
budapesti elemi iskolai tanítók quinquennalis pótlékaival szemben is. 
Elism erem  én a panaszoknak ezen irányban való jogosultságát, de 
sohasem m úlik az valami rosszakaraton  — mert ezt lel sem szabad  
tenni — vagy a korm ány közönyén. Hogy nem tudott a kormány e 
tekintetben többet létrehozni, ennek oka tisztán a pénzügyi helyzetben 
keresendő.

T. Ház! Az autonom felekezeti középiskolák segélyezése mind
inkább nagyobb arányokat ölt, és örömmel constatálom, hogy iparkodnak 
az autonom felekezeti középiskolákat oly niveaura helyezni, a mely 
niveaun az állami iskolák vannak és ezt lehetővé is kívánjuk tenni oly 
segélyösszeggel, a mely ezt biztosítja. Itt a régi szerződéssel biró fele
kezeti iskolákkal megindítottuk a tárgyalást arra, hogy tekintettel az 
új törvényekre, melyek több igénynyel lépnek fel a felekezeti iskolákkal 
szemben, ezeket revideáljuk és bizonyos tekintetben felemeljük. És azután 
vannak az újabbak, kikkel szerződésre lépünk. Itt azután a beruházások
nál, minthogy a felekezeti iskolák építkezésre beruházás czímén kaptak 
egy bizonyos összeget, erélyesebb eszközökhöz kell nyúlnunk. Mert pl. 
egy iskola számára építkezésre 80 -  90 ezer forintot kell adni. A budget 
összeállításánál ha csak öt iskolát veszünk is, az mindjárt */2 millió és 
ez a budget mérlegét lenyomja. Tegyük lehetővé, hogy az egész összeg
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rendelkezésükre bocsáttassák és a törlesztési részletek iránt vállaljon az 
állam bizonyos mérvű kötelezettséget. Én egészen jogosnak tartom, 
hogy ily esetben nemzedékekre osztassák szét a teherviselés Mi culturalis 
kérdésekben bizonyos dolgokkal nem várhatunk igen sokáig, azokat 
meg kell csinálni, és azok a nemzedékek nekünk nem fognak szemre
hányást tenni azért, hogy mi lehetővé teszszük, hogy ezeken a szükség
leteken már most segítsünk. Ezért én ezt a költségvetés indokolásában 
bővebben kifejtettem és ajánlom a t. Ház figyelmébe.

T. Ház! R átkay  László t. képviselő úr felhozta azt, hogy ügyeljek 
azokra a tankönyvekre, a melyeket újabb kiadásban kiadnak, mert 
csak a czímük változik és hogy a közoktatásügyi tanácsot e tekintetben 
figyelmeztessem. A t. képviselő úr, úgy látszik, nem bir tudomással arról, 
hogy én az egész tankönyvbirálat ügyét a közoktatási tanács keretéből 
teljesen kivettem és ez már egészen más személyes felelőségű bírálati 
rendszeren nyugszik. Épen azon tapasztalatok — ámbár abban nem a 
közoktatási tanács a hibás — indítottak bennünket arra, hogy a személyes 
felelősség elvére vigyük vissza a tankönyvbirálat ügyét. Mellékesen azt 
is megjegyzem, mert azt mondotta a t. képviselő úr, hogy a közoktatási 
tanács intézménye tanulmány tárgyát képezi, hogy az nem képezi 
tanulmány tárgyát, azt életbe léptettem és működik mai keretében és 
szervezetében és bizton hiszem eddigi ügybuzgalmából, hogy kellő 
eredménynyel is.

Ajánlotta a t. képviselő úr egy jó magyar olvasókönyv készítését. 
Teljesen át vagyok hatva attól, minő fontossággal bir egy jó  magyar 
olvasókönyv  készítése. És a mennyiben meg is tettem eddig is az 
intézkedéseket, megvallom őszintén, ha módomban volna, hatalmas 
díjat tűznék ki arra, hogy jó magyar olvasókönyv legyen. Ez fontos 
dolog és egy ily családi könyv nagy befolyást gyakorolhat az ifjúság 
szellemi érzelmi és nemzeti kifejlődésére.

Gondoskodtunk arról is, hogy középiskolai tanáraink számára 
tudományos kézikönyvek  készüljenek. E tekintetben már több jeles 
tudósnak adtam megbízást Ennek is megvan a maga nagy hordereje, mert 
ha a tanár német nyelvű könyvből készül az előadásra, ennek alapján 
néha gyorsan szedve össze az adatokat, rossz stílusban kénytelen az 
előadást megtartani. Ezért a magyar tudományos kézikönyvek készítése 
rendkívül nagy fontossággal bir. Ebben az irányban legelső tudósainkat 
sikerült megnyerni, a kik ezt a hézagot hivatvák kitölteni.

Arra is nagy súlyt helyeztem, hogy nem magyar ajkú középiskolák  
számára jó tankönyvek Írassanak. Nemzeti eszmétől áthatott könyvek, 
különösen a történeti téren és e tekintetben merem mondani, hogy 
autonom iskolákban is szivesen használják az általunk íratott könyveket “

A népoktatási törvény revisiójára tért aztán Itt nem annyira a 
didaktikai rész a fontos, mint az administratio s ebben főleg az állam 
ingerentiája a fegyelmi eljárásra. Volt idő, mikor azt hitte, hogy ezt 
novelláris úton lesz jó elintézni; de jobban megfontolván a dolgot, 
okosabbnak tartja az egész revisiót egyszerre csinálni. A kérdés elő
készítés stádiumában van. De a polgári iskolát kiveszi belőle, mert azt 
külön törvénynyel akarja szabályozni.

Az osztatlan népiskola tanterve kész van. Állami népiskolát ott 
állít a minister, a hol az állam érdeke kívánja és annyit, a mennyire 
telik a pénzből. Nem helyes a vita, hogy az állami iskola a magyar 
vagy a nemzetiségi vidéken állíttassék-e ? Az igazság a középen van. 
Ne legyen túlsúlyban egyik irány sem.

A gazdasági ismétlő iskolák czélját fejtegetvén, a minister figyel
mezteti Rátkay-t, hogy a földmívelésügyi minister csak arról gondos
kodik, hogy a tanítókat ki lehessen képezni, a mint hogy nyolczvanat 
már ki is képeztek.

35*
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A tanfelügyelők száma kevés, de irodai munkájukat apasztani 
törekszik, hogy annál inkább látogathassák az iskolát. Lehet, hogy ez 
ügyben le is mond az átalány rendszeréről. Foglalkozik a tanfelügyelői 
szakvizsgálat kérdéseivel is. Az nem helyes, hogy minden iskola-faj 
külön tanfelügyeletet óhajt.

A tanítói fizetés m inim um át m integy 2000 román tanító nem  
élvezi, m ert a föntartóság nem akarja  igénybe venni az államsegélyt. 
De intézkedett, hogy a törvény szigorú végrehajtása lehetővé váljék.

Az államnál 300 frtos tanító már nincs; sőt a megyei és járási 
székhelyeken a jelen budget 500 írtra emeli a fizetést. A 400 frtos 
minimum a felekezetekre nagy teher. Egyébaránt erről még zárszavá
ban fog nyilatkozni.

A  kisdedóvónői és tanítónői képesítés egyesítését is tervezi a 
minister s módot akar adni, hogy a mai kisdedóvónők is megszerez
hessék pótlólag a tanítónői képesítést.

A  ielsőbb leányiskolák reformjáról a minister így nyilatkozott:
„T. képviselőház! A nőoktatás terére nem akarok bővebben ki

terjeszkedni; most csak azt akarom kiemelni, hogy az 1868-iki törvény 
a felsőbb nőoktatásról egyáltalában nem szól, tehát erre nézve törvényünk 
nincs. 1873-ban a költségvetés tárgyalása alkalmával Molnár Aladár 
vetette fel az eszmét és az akkori geniális közoktatásügyi minister, 
Trefort Ágoston, gondolom, 1875-ben mindjárt fel is állította a felső 
leányiskolát. Ezek már nagyon szép fejlődést vettek, de szabályzatukat 
nem tartom ma olyanoknak, a melyek mellett hosszú ideig megmarad
hatnak; különösen nem tartom azért sem, mert egy bizonyos combina- 
tióba okvetlenül kell hozni az egyetemre való bocsáttatás kérdésével. 
Arra nézve tárgyalásokat folytatok szakközegeimmel, hogy a felsőbb 
leányiskolákban egy két évre szóló tanfolyam létesíttessék  és ezen a 
két évi tanfolyamon azok, a kik már elvégezték a hat osztályt, ha 
egyetemre akarnak menni, elsajátíthassák a szükséges ismereteket és 
így készen álljanak az egyetemre. Egészen meg vagyok arról győződve, 
hogy az a két év elegendő. Nem akarok m ost állami leánygymna- 
sium okat életbeléptetni, mert nem akarom azt, hogy a leány, a kit én 
természetes rendeltetésénél fogva a család számára kívánok megőrizni, 
már 9 -1 0  éves korában az egyetemi pályát válaszsza. De ha 15—16 éves 
korában arra határozza magát, hogy ő az egyetemi képzést akarja 
igénybe venni, mégis módot kívánok erre nyújtani s meg vagyok róla 
győződve, hogy ez lehetséges a tantervnek revisiója segítségével, mert 
nemcsak arra a két esztendőre számítok, de a reformált tantervre is“.

Majd a felsőbb kereskedelmi iskolák új szervezetét említé a 
minister s azt az intézkedését, hogy az ott működő polgári iskolai 
tanítók pótló tanári vizsgálatot tehetnek, a mit nemcsak a méltányos
sággal, hanem a tanárhiánynyal is indokol.

Végül rámutatott a szépművészeti akadémia létesítésének kezde
tére; védelmébe vette a zene-akadémiát; közölte, hogy a museum nép
rajzi gyűjteményeinek elhelyezésére bérházról gondoskodik; rámutatott, 
hogy az emberbaráti intézetek ügyét is igyekszik előbbre vinni — s 
aztán beszédét így fejezte be:

; „Merész kísérletezésbe nem bocsátkozom, mert egyáltalán nem 
tartom helyesnek a culturalis kérdések kényes területén a merész 
ugrásokat, hanem a fokozatról fokozatra való haladást szolgálom. 
Méltóztassanak megítélni, hogy elég gondosan, körültekintően és nem 
koczkáztatásával bizonyos magasabb culturalis érdekeknek vezettem-e 
az ügyeket.

Én megnyugvásomat találom kötelességem hű teljesítésében. 
Ajánlom a költségvetést elfogadásra.“ A jobb oldalról hosszantartó 
élénk helyeslés és éljenzés követte a beszédet.
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III. nap, m árczius 3-án.
A vita harmadik napja nem válhatott valami gyümölcsözővé. 

Igen izgalmas volt a hangulat s a vita nemcsak hogy jó időre elterelő
dött, hanem meg is szakadt. Beütött ismét egy affaire — épen mint 
tavaly — a mely leköti a kedélyeket a vita kellő közepén, pedig hogy 
semmi köze a közoktatás kérdéseihez. Az ülés felét a kiállítási jegy
vállalat pőre s az abból támadt Morzsányi-affaire foglalta le.

Az ülés elején a testi nevelés érdekében volt egy beszéd, utána 
pedig egy másik a nemzetiségi iskolákról és a népoktatásról. Az említett 
affaire megbeszélése után pedig ismét egy népoktatási és egy nép
párti beszéd.

A mi ügyünkről, a középiskoláról, e napon nem beszéltek.
Szabó  István volt az első felszólaló. A testi nevelés ügyével fog

lalkozik. Szükségnek tartja, hogy a testi nevelés párhuzamban haladjon 
a szellemivel. S ügy látja, hogy erre még nincs elég gond fordítva. Az 
iskolában szellemi túlterhelést lát, ez ellen orvoslás a testi nevelés, a 
mely három fokozatban történhetik. A gyermekkor első felében a játék 
és szabad gyakorlat; második felében szintén a megfelelő játék s a 
tornagyakorlatok; a lő-ik éven tűi a sport egyes nemei: úszás, korcsolyá
zás, vívás, evezés, kerékpározás és a tűzoltói gyakorlatok az alkalmas 
formák. Hangsúlyozza a tornának s játéknak erkölcsi hatásait is. Hogy 
pedig a tornatanítás országosan egységes legyen, tornafelügyelők rend
szeresítését óhajtja. De szükségesnek tartja azt is, hogy a tornatanítók 
külön állami intézetben s jobban képeztessenek, tőlők érettségi bizonyít
vány kivántassék s fizetésük javíttassák. Az akrobata mutatványokat ki 
kell zárni az iskolából. A középiskola felsőbb osztályaival gyakoroltatni 
kell a sportot is. Hivatkozik a győri reáliskola jó példájára a csolnakázás 
gyakorlásában. A tornaversenyeknek is híve, de ezeket a tanév végén, 
a vizsgálatok után kellene tartani.

Végül pártját — a néppártot — védelmezte az ellen, hogy nem 
követne nemzeti politikát.

Dózsa  Endre főleg a nemzetiségi iskolák vétkeiről beszél. Addig, 
míg a román népiskolákban meg sem kezdik a magyart tanítani; a míg 
román középiskoláink végzett növendékei is csak törve beszélik a magyar 
nyelvet; a míg többet tanítanak Trajánról, Decebálról és Mihály vajdáról, 
mint Szt-Istvánról, Mátyásról és Nagy Lajosról: addig egységes magyar 
nemzeti közoktatásról beszélni nem lehet.

Nem akarja a népoktatást egészen államosítani, de azt föltétien 
szükségnek tartja, hogy a magyar hazafias szellem nem kerülő úton, 
hanem az állam jogánál és erejénél fogva, minden melléktekintet nélkül 
bevitessék az iskolába. Példákkal is illustrálja a mai helyzetet s kívánja 
a törvények szigorú végrehajtását és a tanfelügyelők hatalmi körének 
erősbbítését.

Örömmel látja a minister beszédéből, hogy a tapogatózás politi
kája helyett erélyesebb föllépés következik De figyelmeztet, hogy e 
mellett a papoknak és tanítóknak is biztosítanunk kell a műveltségökhöz 
mért tisztességes megélhetést.

Szónok azután a függetlenségi és a néppárt politikai irányát 
bírálja.

Pichler Győző volt a harmadik szónok, de nem a napirendhez 
szólt, hanem a kiállítási jegyvállalat pőrével s az ebből támadt affaire- 
rel foglalkozott, a mi aztán ismételt nyilatkozatra késztette M orzsányi
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Károlyt s később báró Dániel Ernő ministert is, Polonyi Gézának pedig 
hosszabb beszédre adott alkalmat.

A tárczá budgetjének így megszakított tárgyalását aztán
báró Petényi Zsigmond folytatta. Csak a népoktatással foglalkozik. 

Nagy elismeréssel nyilatkozik a minister beszédéről és programmjáról 
és belátja igazát abban is, hogy a népiskolai törvény revisiőját most 
nem czélszerű napirendre hozni. De szükségnek tartja  mégis kiemelni, 
hogy az állam felügyeleti jogát a felekezeti iskolában erősíteni kell. 
E mellett még a tanítói fizetés javítását sürgeti s nem találja méltányos
nak, hogy a járási székhelyeken az állami tanítók fizetését őOJ írtra 
emelik, míg a falusi tanítókat kisebb fizetéssel tovább sanyarogni hagyják.

Mócsy Antal néppárti képviselő volt a következő szónok. Azon 
kezdte, hogy abban nem lehet véleménykülönbség, hogy közoktatásunk 
nemzeti legyen; de hozzáteszi, hogy nyugodjék egyej'smind vallásos alapon, 
a mint 1000 éven át volt. Majd azt fejtegette, hogy a tanítás és nevelés 
joga és hivatása az egyházé és nem az államé; hogy mit köszönhet ez 
ország a kereszténységnek; hogy egyháznak és államnak egy közös 
ellenség: a socialismus ellen kell küzdenie; hogy az állam mindenható
sága rosszra vezet.

Majd hosszasan beszél a sérelmekről, melyeket az egyházpolitika 
ejtett az egyházon. Erről beszélt jóval két óra utánig, úgy hogy az 
elnök már figyelmeztette is, hogy az ülések csak két óráig szoktak 
tartani.

I Y .  n a p ,  m á r c z i u s  4 - é n .

A vitában e napon ismét a közoktatás ügye dominált. Négy 
beszéd volt s csak egyik: a gróf Zichy Jánosé foglalkozott majdnem 
kizárólag a néppárt dolgaival s az egyházpolitikával. Ketten hozzászóltak 
a középiskola ügyéhez is. M adarász Imrének inkább csak vádjai voltak 
a középiskola ellen, meglehetősen kevervén az alapos megjegyzéseket a 
téves felfogásból eredő kifogásokkal; míg Kola János a középiskolai 
tanárság igazságos ügyének lett szószólójává, abbeli reményének adván 
kifejezést, hogy m ár a jö v ő  évi költségvetés segítni fog anyagi helyze
tünk méltánytalanságain. Magunk is reméljük, hogy így lesz s azt hisz. 
szűk, a minister még meg fogja erősíteni e bizalmunkat.

A vita következőképen alakult:
Gajáry Géza hosszabb beszédet mondott, melyben nem csak meleg

séggel, hanem sok ismerettel s adattal támogatva is fejtegette az ember- 
baráti intézmények ügyét. Üdvözli programmjáért a ministert, kiben 
annál is inkább megbízik, mert már eddigi működésének is sok jó 
eredményét látja. Nagy megnyugvással veszi a közoktatási költségek 
emelkedését is, a mit ő azon összegeknek hozzáadásával, a melyeket 
más tárczák költenek oktatási czélra, egy milliónál többre számít ki. 
Részletesen foglalkozik aztán a siketnémák, vakok, hülyék és dadogok 
oktatás ügyével, ismertetvén a külföldi állapotokat, statistikai adatokat 
és oktatási rendszereket is.

Mondott sok figyelemre méltó dolgot is, melyeket csak azért nem 
közlünk, mert nem illenek bele lapunk szűk keretébe, de melyeket 
elolvasni érdemes.

Gróf Zichy János azt igyekezett bizonyítani, hogy a néppárt nem 
felekezeti, hanem politikai párt. Vitatta, hogy a papképzés az egyházak
nak kizárólagos joga s az állam abba nem szólhat. Aztán azzal vádolta
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az iskolát, hogy atheista irány kezd benne lábra kapni s ennek a puszta 
állításnak alapjául említette azt is, hogy egy tanár azt akarta indítványozni 
a millennáris congressuson, hogy a vallásoktatás a középiskolában ne 
legyen kötelező; valamint azt az esetleget is, a mit Szolnokon egy 
gymnazista a vallásos érzés ellen vétkezett.

Kola János, a harmadik szónok, beszéde elején a néppárt ellen 
polemizált, azt fejtegetvén előtte szólóval szemben, hogy e párt csakugyan 
felekezeti s hogy nem csak a néptől áll nagyon távol, hanem a történelem 
tanulságait is meghamisítja.

Majd a közoktatásra tér át s legelőször is üdvözölte a minister 
abbeli programját, hogy az egyetemek theologiai facultásokkal egészíttes- 
senek ki. Valamint helyesli az egységes jogi vizsgarendszert is.

Aztán a középiskolákra  tért át s a következőket mondta:
„Igen helyes, igen czélszerű dolog az, t. Ház, hogy a közoktatás- 

ügyi minister úr a középiskolákba egységes okta tási rendszert szán
dékozik behozni. Volt idő, mikor ez a rendszer megvolt, ámbár nem 
az összes középiskolákban. A középiskoláknak nálunk kettős czéljuk van. 
Az egyik az egyetemi kiképzésre való előkészítés, a másik pedig az élet 
practikus vitelére való kiképzés. Itt bátor vagyok a t. minister úrnak 
figyelmébe ajánlani azokat a kis gymnasiumokat, a melyek Magyar- 
országon sok helyen, különösen a nagy Alföldön, a nagy mezővárosok
ban fennállanak. Ezekbe a gymnasiumokba, sőt ott, a hol reáliskolák 
vannak, a reáliskolákba a szülők nem mindig azzal a czéllal adják be 
gyermekeiket a legtöbb esetben, hogy az egyetemi kiképzésre előkészít
tessenek, hanem arra a czélra, hogy a kereskedelmi vagy reáliskolák 
alsóbb osztályaiban szerezzék meg maguknak azt a kiképzést, a művelt
ségnek azt a bizonyos fokát, a mely őket az életbe kiképzésüknél vezetni 
fogja, mely őket képesekké teszi arra, hogy a maguk foglalkozásában, 
legyen az ipar, kereskedés vagy földművelés, nagyobb ügyességgel és 
képzettséggel járjanak el. Ugyanez képesíti őket, hogy vezetői legyenek 
a nép többi részének, a melyet olyan nagyon szeretnénk középosztálylyá 
alakítani. És valóban úgy van, hogy ezek azután vezetői a nagy váro
sokban a törvényhatósági bizottságokban a népnek, a mezővárosokban 
és falvakban pedig a községi képviselő-testületekben. Ezeknek a gymna- 
siumoknak további fentartása tehát bizonyos figyelmet érdemelne és 
különös fontosságuk is van. De van itt egy nagy baj. A  középiskolai 
tanárok dotatiója ugyanis nagyon csekély. É s így ezeknek társadalm i 
állása nem olyan, a milyen az 6' hivatásukhoz kötött igényeknek 
megfelelne. A  középiskolai tanároktól nagy qualißcatio, egyetemi 
kiképzés kívántatik, azonkívül ké t év s így öt évi előkészület a közép
iskolai tanárságra. A z  ö fizetésük nagyon csekély, m ert ha azt 
mondjuk, hogy 1200 frt és azután ötödéves korpótlék képezi az ő 
fizetésüket, ezt aránylag a többi pályákhoz nagyon csekélynek kell 
tekinteni. Nézzük meg, ha egy végzett jogász kilép az életbe. Megjegy
zendő, itt olyan emberekről beszélek, a kik tehetséggel bírnak, kiképezték 
magukat és életre való emberek. Egy végzett jogász vagy a bírói pályára 
lép s ott mindjárt avval az 1200 frt fizetéssel 25—30 éves korában albiró 
lesz, előtte áll a törvényszéki bírói pálya, a kir. táblai, a curiai bírói 
pálya. Sokan nem jutnak el ugyan annyira; igen, de a középiskolai 
tanárok meg sehová sem ju tnak . A  korpótlékkal nagyon csekély 
kárpótlást nyernek Hát az igazgatói és főigazgatói állások, igaz, hogy 
nyitva áll előttük, de milyen csekély % az> mely erre az állásra eljut.

Mi következik ebből ? Nem szólok a szerzetes rendek által fen- 
tartott gymnasiumokról, azok a hazának háláját érdemlik meg ezen 
iskolák fentartásáért, ott szolgálatképtelenségük esetére az 5 ellátásuk 
biztosítva van; de akár a felekezeti, akár az állami középiskolai tanárokat
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veszem, miután szegényül vannak dotálva, nagyon sokszor megtörténik 
— saját tapasztalásomból beszélek — hogy az a nagy családú közép
iskolai tanár, a ki a maga csekély fizetéséből a családját fentartani sem 
tudja, magántanítással foglalkozik, zene-órákat ad, vagy tudományokból 
ad egyeseknek előadást. Ez a középiskolai tanításnak rovására megy, 
mert elvonatnak fontos foglalkozásuktól, a melytől pedig elvonatniok 
nem volna szabad Ezenkívül a középiskolai tanárok szám a  — épen 
ezen okból — napról-napra fogy. Én úgy tapasztalom — méltóztassék 
megczáfolni, ha nem így van — hogy az ifjúság a tanári pályára most 
sokkal kisebb mértékben megy, mint azelőtt. Tudok eseteket, a hol a 
tanári pályázat eredménytelen volt, a hol a tanári állásra oklevél nélküli 
egyéneket kellett alkalmazni. Hát ez nem az oktatásnak hátrányára és 
rovására szolgál ?

Ennélfogva óhajtanám és kérem is az igen t. közoktatásügyi 
minister urat, méltóztassék ezen bajon segíteni, névszerint ezeket a 
középiskolai tanárokat a magasabb rangosztályba helyezni és lehe
tőleg magasabb fizetéssel látni el, úgy, hogy jövőjük is a nyugdíj 
tekintetében biztosítva legyen. Méltányos figyelemmel akarok ón arra 
lenni, hogy ez az állam pénzügyi viszonyainak a combinatiójával jár. 
De hát t. Ház, volt szó harmadik egyetem felállításáról; evvel még 
várhatunk, szerintem ez nem oly nagyon sürgős.

A népoktatás is rendkívül nagy áldozatokat vesz igénybe az államtól, 
azonban hiszen azt a népoktatási törvényt 30 esztendővel ezelőtt alkottuk 
meg s akkor tudva úgy alkottuk meg, hogy annak végrehajtása nem 
1—2 évtizednek a munkája, és íme csakugyan még sok évtized el fog 
telni, míg a népoktatás államosítása teljesen végrehajtható lesz. Én tehát 
a z t hiszem, hogy az igen t. közoktatásügyi m inister úr találni fog 
módot arra, hogy a középiskolai tanárok helyzetén a jö v ő  évi költség- 
vetésben m ár ném i ja v ítá s t tervezni és eszközölni m éltóztassék.

A többit, a mit még mondani akartam, elhagyom. Berekeszteni 
beszédemet és a költségvetést elfogadom.“

M adarász Imre pénzügyi szempontból haladást lát a budgetben, 
de ezt még mindig igen csekélynek tartja Ekkora anyagi eszközökkel 
nem lehet elérni a nagy czélt.

Tanügyi szempontból nem is vesz észre semmi különösebb haladást. 
Tanügyi téren valóságos chaos van s eddig csupa kísérletezés volt, a 
mit az is bizonyít, hogy nincs egyetlen tanügyi törvényünk sem, melynek 
revisióját a tanférfiak s a közvélemény ne sürgetné s hogy maga a 
minister is revisiót akar az egész vonalon Van iskolánk bőven minden
féle czímen, de úgyszólván minden szerves összefüggés nélkül. Nem ért 
egyet a ministerrel abban, hogy a túlterhelést csupán a tanárok okoznák; 
túlterhelés van a tantervben is, a tankönyvekben is Erősíteni kell továbbá 
a nemzeti szellemet is. Nem vádolja sem az iskolát, hogy nem ápolná 
a nemzeti szellemet; sem a tantervet, hogy nem gondolna erre; ámde 
az tarthatatlan állapot, hogy a nemzeti történelemnek s az irodalom- 
történetnek csak a VIII osztályban ju t 3^-3 óra hetenként.

Aztán így folytatja beszédjét:
„Legyen azért e tekintetben is valóságos reformatio a mi közokta

tási ügyünkben, vagyis legyen nemcsak tanterv, hanem szellemi reform 
is iskoláinkban

T Ház! A t. Ház kegyes engedelméből, még csak néhány rövid 
észrevételt óhajtanék tenni, és ezekkel aztán be is zárom a beszédemet 
Említettem már fentebb, hogy vannak nekünk iskoláink bőven és minden
féle czímen, hanem ezen sok és különböző iskoláink között kétségkívül 
vannak olyanok is, a melyek a mai szervezetükben, a mai alakjukban 
tovább fenn nem tarthatók Ilyenek már pl. a polgári iskolák, a melyek-
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ről az igen t. minister úr már a múlt évben megjegyezte azt, hogy a 
polgári iskolák nálunk tulajdonképeni feladatukat eltévesztették; a múlt
kori beszédében pedig azt méltóztatott mondani, hogy a polgári iskolák 
reformját külön törvény számára tartja fel. De t. Ház, hogyha ezek a 
polgári iskolák csakugyan nem válnak be, hogyha azok a maguk felada
tuknak, miként a t. minister úr is mondotta, nem felelnek meg, azt 
gondolom, megfontolandó és nagyon nagy kérdés az, hogy vájjon azok  
reformálandók, avagy egyszerűen megszüntetendők-в ? Az igen t. 
minister úr nem akarja azokat elejteni, megszüntetni, sőt gondoskodik 
reformjukról a népiskolai törvények keretén kívül. Nos, hogy miben állhat 
majd ezen reform, milyen módon vitetik ez keresztül, nem tudhatom, 
tehát e tekintetben nem is beszélhetek róla, annyit azonban mégis bátor 
vagyok a magam részéről megjegyezni, hogy én a polgári iskolákat valami 
külön csoportba, vagyis úgy, hogy azok sem az elemi népiskolák, sem 
a felsőbb iskolákkal semmiféle szervezeti összeköttetésben ne legyenek, 
továbbra fenn nem tartanám.

A  reáliskolák  szintén czélt tévesztettek mostani szervezetükben, 
sőt még a gymnasiumoknak is roppant nagy hátrányára van a reál
iskolákkal való versenyzés, a mennyiben t. i. a reáliáknak nagy tömeg
ben való átvétele következtében nem tudják kikerülni vagy a túl
terhelést, vagy a felületességet Tehát ezeket is vagy a legszigorúbban 
el kellene egymástól különíteni és mindegyiket a maga czéljának külön 
szervezettel fentartani, vagy pedig a már sokszor kívánt egységes közép
iskolát kellene létesíteni. Hogy a minister úr által tervezett egységes 
jogosítású középiskolák vájjon mily módon lennének felállítandók és 
vájjon mennyiben pótolhatnák ezek a középiskolák reformját, ez egészen 
a jövendő titka, az igen t. minister úr pedig nem engedett még csak 
egy kicsit sem bepillantani jövő tervezetének titkába, ép úgy, mint az 
egyetemek reformjánál sem.

A  görögpótló tanfolyam  szintén nem vált be ; nem is válhatott 
be, mert a mint a tapasztalat bizonyította, sem tantárgya, sem tanterve 
egyáltalán nem helyes; miért is tehát az erre vonatkozó törvény is 
kétségkívül és sürgősen módosítandó lenne.

A leánygymnasiumokra vonatkozólag az igen t. minister úr még 
a múlt évben nyilatkozott, nevezetesen azt mondá, hogy egyáltalában 
nem akarja a leánygymnasiumokat a fiúgymnasiumok mellé fölállítani; 
a múltkori beszédében pedig szintén kijelentette, hogy állami leány- 
gymnasiumokat felállítani nem akar. De hát ha igaz az, a mit már a 
lapokból olvastunk, hogy mindezen nyilatkozatoknak daczára a t. minister 
úr egyeseknek leány-gymnasiumok felállítását engedélyezte, ha igaz, 
mert én, mondom, csak a lapokból olvastam, mégis kérdés, hogy mi 
lesz hát voltaképen a leánygymnasiumokkal ? Ez, szerintem, oly fontos 
kérdés, a melyre nézve nagyon óhajtandó volna, ha az igen t. minister 
úr kellően és bőven felvilágosítaná a Házat.

A felekezeti középiskolák segélyezésére vonatkozólag azt mondja 
a t. minister úr, hogy örömmel constatálja, hogy azoknak a segélyezése 
mindinkább nagyobb arányokat ölt, sőt kilátásba is helyezte a szük
séges összeg megadását. Én ezt feltétlenül helyeslem, mert szerintem a 
középiskolákra mindenütt szükség van, szükségük van az egyes vidékek
nek, sőt ha a városoknak lakosságát s helyi körülményeit tekintjük, 
igen sok esetben szüksége van az egyes városoknak is, és szüksége 
van a nemzetnek. Ezeknek számát tehát egyáltalában nem apasztani, hanem 
sokkal inkább növelni kell, ott, a hol nagy szükség van, újaknak felállítása 
által, ott, a hol csonka gymnasiumok vannak, ha az egységes középiskola 
nem sikerül, mindenesetre a csonka gym nasium ok kipótlásával

Végül a népiskolák 15 kros adójának eltörlését sürgeti s pártolja 
R átkay  határozati javaslatát, hogy a tanítói fizetés minimuma 400 írtra 
emeltessék.
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E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

Budapesti kör.
A kör f. év február 25-én dr. Schm idt Ágost elnöklete alatt rend

kívüli előadó-ülést tartott. Jelen voltak: Balog Mór, Müller József, 
Szirtes  Ignácz, dr. Kopp Lajos, Bados Ignácz, dr. Wagner Alajos, 
Kemény X. Ferencz, dr. Веке Manó, Arany  Dániel, Fr. K iss  Károly, 
dr. W aldapíel János, R e if  Jakab, dr. K árm án  Mór, Em ődi Antal 
R ajner  Ferencz. Jegyző: dr. Bozóky  Endre.

Tárgy: Balog Mór VI kér. áll. főreáliskolai tanár előadása kap
csán a physikai tanítás tervének revisiója

Előadó, mint a physikai oktatás hiányait felemlíti, hogy oktatá
sunk nem nyugszik tapasztalaton, tehát nem képesíthet észszerű meg
figyelésre, nem vezethet a természeti tünemények igaz ismeretére. 
Tanításunk túlságosan elméleti és nem méltatja kellően a gyakorlati 
élet igényeit.

A tanítás sikertelensége nem lehet kritériuma a tantervnek, mert 
nem tanítunk szerinte, maga az Utasításoknak (különösen a reáliskolai
nak) felfogása is eltérő, sőt ellenkező. A tanterv kísérleti, az Utasítások 
ellenben mathematikai alapra fektetik a tárgyalást. Ezt az Utasítások 
nemcsak hogy általános részükben hangsúlyozzák, hanem a részletekben 
is követik. Kinematikával kezdik a tárgyalást, mathematikai deductiora 
adnak példát, természeti törvényeknek kísérleti alapon való levezeté
sére nem.

Előadó azt hiszi, hogy az Utasítások és tanításunk iránya időhiány 
miatt tértek el a tantervtől. A mathematikai alapra helyezés által 
lehetővé akarták tenni a tananyag bevégzését, a mi, kísérleti alapon 
való tárgyalás mellett a mai óraszámmal lehetetlen. Á kísérleti alapot 
előadó úgy értelmezi, hogy a tanulók előtt, ha lehet egyesekkel együtt, 
létesítünk tüneményeket s ezeken végezünk méréseket, többször is 
megváltoztatva a feltételeket. Az eredmények összefoglalásából rávezet
jük a tanulókat a természeti törvényre, melyet utóbb mathematikailag 
formulázunk. A sikertelenségért a felelősség nagy része az Utasításokat 
terheli, de némileg a tantervet is, mert helyes intézkedéseinek kivitelét 
nem biztosította. A mostani physikai oktatást túlterhelőnek tartja; 
vissza kell térni a tapasztalati alapra A gymnasiumot és reáliskolát 
illetőleg nem kell különbséget tenni a physikai tanításban. Itt is, ott is 
egy a czél.

Az alsó fokon intensivebbé kell tenni a természeti oktatást; 
számolni kell a gyermeknek a természet, a reális világ felé tartó hajla
mával ; jobban ki kell elégíteni szellemi szükségleteit. Egységessé 
kellene tenni a természeti oktatást, a szakrendszert elhagyni és egy 
tanár kezébe concentrálni az egészet De addig is, a míg ez nálunk 
lehetséges lesz, addig az egyes tárgyak közt minél több összefüggést 
kell keresni és összefűző kapcsot létesíteni. Szigorúan követni kellene 
a gymnasiumi Utasításoknak erre vonatkozó helyes és fontos intézke
déseit, mert a természeti oktatás csak így lehet valóban folytonossá. 
Az alsóbb osztályokban nem szabad rendszeres, vagy csekély terjedelme 
mellett mégis annak látszó stúdiumot nyújtani, azért nem helyesli elő
adó, hogy а III. osztályban physikát vagy physikai és mathematikai 
földrajzot, a reáliskola IV. osztályában chemiát tanítunk, mert ez a 
gyakorlatban okvetetlen rendszeres tanításra vezet.

Indítványozza, hogy а III. és IV. osztályban heti két órában 
természettudományok czímén leíró, elbeszélő, könnyen érthető, kisér-
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letekkel egybekötött előadásokat tartsunk. A reáliskolában volna meg
felelő idő, a gymnasiumban még egy óra kellene, a másikat az ásvány
tan adhatja, melynél a chemiai bevezetés elesik Eme előadások legfőbb 
ezélja volna átmenetet és összefüggést létesíteni az egyes természeti 
tárgyak között és megakadályozni a megfigyelő képesség egyoldalú 
fejlődését.

A felsőbb physikai oktatásra áttérve, először is a matliematika 
alkalmazásával foglalkozik.

A physikai oktatásban ma nem sok a matliematika, de kevés a 
physika. A matliematikai tárgyalást nem lehet megszorítani, még kevésbbé 
eliminálni. Ez a most fennállónál nem kisebb baj volna. Matliematika 
nélkül nincs exact ismeret. Exact tudományban a számszerinti felfogás 
a végczél. A tanulót a tünemények quantitativ felfogására is kell 
képesíteni.

Mathematika kell törvények leszármaztatására, törvények formulá- 
zására és összefoglalására. A mathematika nem nehezíti meg a tárgyalást, 
hanem könnyíti.

A tananyagot redukálni kell. Csak annyit kell tanítani, a mennyi 
a jelenségeknek és azoknak a tudomány által már kiderített összefüg
gésének megértésére szükséges és e mellett a gyakorlati élet követel
ményei is figyelembe veendők Hogy mi legyen az, azt csak az egész 
természeti oktatással összefüggésben lehetne megállapítani, erre külön 
bizottság volna kiküldendő. Leginkább az által segíthetünk, hogy a 
physikának mathematikai részét átadjuk a mathematikának. Azokat a 
részeket, melyekben ismert tapasztalatokból kiindulva, tisztán logikai 
következtetés utján újabb törvényekre jutunk. Ez által nemcsak a physi
kának, hanem még a mathematikának is nagy szolgálatot tehetnénk.

A physikában megmaradó anyagot kísérleti alapon kell tárgyalni.
Indítványozza, hogy a physikai oktatás terjesztessék ki a 3 tanévre 

a YI. VII. VIII. osztályra, mindenütt heti 3 órával. Azért kell a VI-ban 
kezdeni a physikát, mert abból, hogy az egész physikai oktatás csak két 
évre terjed, túlterhelés származik. A sűrű előadások (heti 4—5 óra) a 
fennálló viszonyok között nem lehetnek gyümölcsözők. A tanulók sok- 
oldalúlag vannak elfoglalva, ennélfogva nem marad idejük a tanultak 
átgondolására. Nem több órát kér, hanem nagyobb időtartamot.

A tananyag felosztása ez volna.
VI. osztály: Bevezetés, általános fogalmak, alapmértékek, mérő

eszközök, mérések. Mechanika, hydro-, aero-mechanika. Hullámmozgás.
VII. osztály: Hangtan, optika, hőtan.
VIII. osztály: Magnesség, elektromosság, esetleg cozmographia. 

Összefoglalás az energia megmaradása elve alapján.
Sorrendben nézve, kevés változtatással, lehetne a gymnasiumi 

utasításokat követni. Kinematikát nem szabad külön tárgyalni, ezzel az 
elméleti mechanika élére való, teljesen abstract tárgyalással elkedvet
lenítjük a tanulókat. A mozgás első törvényéből kell kiindulni és a mozgás 
törvényei fonalán haladni.

A mechanikának nagy részét át lehet adni a mathematikának, 
még talán a hullámmozgást is, a geometriai optikát, stb.

Az energiát nem kell külön fejezetben tárgyalni, hanem a physika 
minden részében.

A magnességben és elektromosságban a modern felfogást érvényre 
kell juttatni.

A potentiák fogalma nélkülözhetetlen. Az elecrotechnika újabb 
vívmányait ismertetni kell.

Előadó végre még a tanuló önmunkásságáról is szól, kifejtvén, 
hogy a physikai oktatásnak csak akkor lehet az életre is kiható sikere, 
ha a tanulók maguk is kísérleteznek, kutatnak, mérnek. Ez okból szűk-
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ségesnek tartja  a physika i gyakorlatokat. Gondoskodni kell arról, hogy 
az iskola legalább egyeseknek erre alkalmat nyújtson.

Dr. Wagner Alajos egyetért előadó methodikus kitéréseivel. 
Védelmébe fogadja a megtámadott utasításokat. A III. osztályban az 
utasítások szerint is mellőzendő a rendszer. A physikából tanítandó az, 
a mi a physikai földrajz és chemia megértéséhez szükséges. Abból, 
hogy az utasítások az anyagot részletezik, nem következik, hogy rend
szeres physikát és rendszeres physikai földrajzot adjunk. A tanítás e 
fokán elő akarjuk készíteni a természettudományi tanítást Előadó elle
nében a VII. osztály utasításait is meg tudná védeni. Örvend, hogy 
előadó a mathematika segítségét igénybe akarja venni. A physikában 
a mathematikát nem nélkülözhetjük, ha a physikai törvényeket alkal
mazni akarjuk, vagy ha physikai törvényt fogalmazni akarunk. A III. 
osztályban szerzett physikai ismereteket a mathematikusnak kell ébren- 
tartania és továbbfejlesztenie. Az itt rendelkezésre álló tárgyi köröket 
a mathematikus alig nélkülözheti. Előadó fölemlítette a titkos integrálást. 
Nézete szerint a physikus integrálása a valódi, s az a titkos vagy titok
szerű, a mit a mathematikus végez. A physikának a VI., VII. és VIII. 
osztályokra való szétosztása előnyös lenne, de míg a Vl.-ban természet
rajzot tanítanak, addig erre kilátás nincsen. Kívánatosnak tartaná, ha 
a mathematikus is kísérleteket mutatna be, a szőnyegen levő feladat 
megoldásával kapcsolatban. Ha csak a VII.-ben kezdünk ismét kísér
letezni, a tanulóra nézve ez szokatlan. Az intézetek physikai szertárait 
a tekintetben át kellene alakítani, hogy mérő kísérleteket végezhessünk.

Dr. W aldapfel János az utasítások általános részére hivatkozik; 
ezek a rendszeres tanítást minden téren kizárják. Hogy az anyag fel
sorolásában rend van, az még nem jelent rendszert. Előadóval szemben 
a mostani természeti tanítást nem tartja üresnek. A III. osztály physikai 
földrajza mint a földrajzi ismereteknek üj szempontból való összefogla
lása nélkülözhetetlen. Nagyobb baj a folytonosság hiánya. Valamint 
össze kellene állítani az olvasmányok canonját, úgy a megfigyelések 
canonjával is bírnunk kellene. Sokat vár a tanulók kirándulásaitól és 
utaztatásától. A korábban kifejtett hármas évfolyamok miatt a VI. osz
tályban nem kíván physikát taníttatni. De a 9 osztályos középiskola
9- ik osztályában biológiát kellene tanítani. A mathematika segítségét 
igénybe kell venni. Előadóval szemben a sűrű óraszám paedagogiai 
előnyeit fejtegeti. A mérő-kisérleteknek híve s kívánja, hogy a tanulók
kal egyénileg foglalkozzunk.

Müller József a három évre való felosztással nem ért egyet. 
Neki két osztályra felosztott 9 óra többet ér, mint három osztályban
10— 12 óra. Oraszaporításről a mostani áramlat mellett nem lehet szó. 
A meglevőből veszíteni nem akar, s azért a status quo mellett nyilat
kozik. A reáliskolai utasításokat védi. Igazságtalanság lenne az ered
ménytelenségért azokat felelőssé tenni, holott egy tankönyv sincs, mely 
azokat teljesen megvalósítaná. A kinematikát védi, s jó bevezetésnek 
tartja, mert a fogalmak nem együttesen, hanem külön-külön lépnek föl 
benne. Kísérleti természettant tanítani nem annyit tesz, mint mindent 
kísérletekkel igazolni. Ha egy rendelkezésre nem álló eszközt ismerte
tünk, azért még mindig kísérleti természettant tanítunk. A tanulók 
segédkezését a kísérleteknél idővesztegetésnek tartja, s nem hiszi, hogy 
haszna fölérne-e vele.

Rados Ignácz szerint Waldapfel hármas fokozatából (tények, 
fogalmak, törvényszerűség) a physikai tanításnál a középső mindig 
hiányozni fog. Ezt a felső fokon pótolni kell. A kinematikát abstract 
volta miatt a tanítás kezdetén nem szívesen látja. A kísérletezést fon-
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tosnak tartja, s a főtörvények tényleg kísérleti alapon lennének leveze- 
tendők. Előadó javaslatát e tekintetben igen messzemenőnek tartja. 
Elég volna befejezésül egy törvényt minden oldalról kísérletileg meg
világítani.

Dr. Kárm án  Mór nem volt jelen az előadáson, de szeretné 
elmondani a maga gondolatait. A physikai ismereteket nem lehet szigorúan 
a többi természettudományoktól elválasztani. A földrajz nem lehet el 
physikai ismeretek nélkül. A szerzett megfigyelések összefoglalása arra- 
való, hogy a tanuló következtethessen oly körülményekre is, melyek 
személyes tapasztalatán kívül esnek. Mit tanítsunk a physikából ? 
Azt-e, a mi tudományos szempontokból fontos, vagy azt, a mit az ember 
a maga életének berendezésénél felhasznál. Ez a kettő nem esik egybe, 
s mindkettő mellett számos érvet lehet felhozni. Körültekintő meg
fontolás az utóbbi felfogás mellett szól. Ez nem zárja ki azt, hogy egyes 
főbb törvényeknél ne menjünk a dolgok végéig. Hibának tartja, hogy 
a gymnasiumban a chemiának alig ju t hely, s hogy a középiskolából a 
biológia teljesen kiszorult A tananyagot kellene megrostálni, hogy 
ezeknek hely jusson. E tekintetben sokat remél a mathematika segít
ségétől, ha az mindent átvesz, hol csupán a ratio szerepel. Ekkor a 
physika consolitásra szorítkozva, az anyag tetemes része alól felszaba
dulna. Hivatkozott e tekintetben a külföld példájára. Kifejti a hasznot, 
melyet ebből a mathematika vonhatna. Rátér a tankönyvek kérdésére, 
s e tekintetben azt hiszi, hogy egy szépen megírt tankönyvet 16—18 éves 
ifjakra magánolvasmányképen is rá lehet bízni. A tanár az olvasottakat 
a tanulókkal egyetemben tárgyalhatná. Végül kiemeli, hogy a physika 
gyakorlati oktatásáról is gondoskodni kellene. A gyakorlatok idejét a 
tanár heti óraszámába be kell ez esetben számítani.

Balog Mór előadó röviden reflectál az egyes felszólalásokra. 
Nagyon örül annak, hogy dr. Kárm án  több tekintetben egyetért vele, 
különösen a mathematikai részletek tárgyalását és a gyakorlati tanítást 
illetőleg. Bados észrevételeire megjegyzi, hogy a physikai oktatást nem 
lehet különválasztani a természeti oktatástól, csak arra kell tekinteni, 
hogy ott ne szakadjon meg a folytonosság. Müllerrel szemben hang
súlyozza, hogy szó szerinti idézetekkel kimutatta a reáliskolai utasítások
nak lényeges eltérését a tantorvtől. Sajnálja, de meg kell maradnia 
állítása mellett, úgy szintén a mellett is, a mit a kinematikára vonat
kozólag mondott. Waldapfelnek igaza van abban, hogy az utasítások a 
rendszeres tárgyalást kizárják, abban is igaza van, hogy az anyag
felsorolásban a rend még nem rendszer. De a felsorolás mindenesetre 
bizonyos tanmenetet ad és az a bizonyos rend a gyakorlatban rendszeres 
tárgyalásra vezet. Ebben előadónak van igaza, a tapasztalat legalább 
mellette szól. A folytonosságot illetőleg ő is kiemelte a gymnasiumi 
utasítások helyes intézkedéseit. De a gyakorlatban nincs kapcsolat a 
természeti oktatásban. Úgy látszik, mindenki örül, ha tárgyának legfonto
sabb részét elvégezheti. A sűrű óraszám csak akkor paedagogiai előny, 
ha a következő órák nagy részét az előbbi órákban tanultaknak átdol
gozására fordíthatjuk, de nem akkor, ha folyton új ismereteket kell 
nyújtani, nem akkor, ha a tanulók más oldalról is erősen igénybe van
nak véve. Dr. Wagnerrel szemben megjegyzi, hogy az olyan kijelentések, 
mint „a mi a physikai földrajz és chemia megértésére szükséges,“ 
tulajdonképen nem mondanak semmit, a felveendő anyagot illetőleg. 
A III. osztályban annyit nem is lehetne felvenni. A III. osztályban tény
leg rendszeresen tanítják a physikát, helyesebb volna a physikai föld
rajzon belül magyarázni physikai tüneményeket, akkor a midőn azok 
tárgyalás közben természetszerűen fellépnek. W agnernek azon kívánsága, 
hogy a mathematikus is kísérletezzék, csak akkor volna teljesíthető, ha
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a physika és mathematika egy tanár kezében volna, a minek van sok 
előnye, de van hátránya is. Végig tekintve az egész vitán, constatálja, 
hogy majdnem mindnyájan egyetértenek abban, hogy az anyagot redu- 
cálni, a matheinatikai részeket át kell adni a mathematikának, tapasz
talati alapon kell tanítani és physikai gyakorlatokat létesíteni. Elnök az 
ülést berekeszti. Dr. Bozóky Endre, a kör titkára.

VEGYESEK.
Á thelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m kir. minister Gerecz Lajos 

debreczeni állami főreáliskolai rendes tanárt, jelen minőségében, saját 
kérelmére a kassai állami főreáliskolához helyezte át.

V églegesítés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Bournácz 
Ernő, kaposvári állami főgymnasiumi ideiglenes rendes tanárt rendes 
tanári minőségében véglegesen megerősítette.

A budapesti kör márczius 10-én rendkívüli előadóülést tart. Tárgy: 
dr. Chovancsák előadása a franczia tanterv revisiójáról.

Irodalmi Dolgozatok Vörösmartyról. A középiskola egyik ismert lelkes 
munkása: Pintér Kálmán kegyesrendi tanár e czímen szándékozik közre
bocsátani Vörösm arty  Mihály költészetéről egyes szépirodalmi lapokban 
és folyóiratokban megjelent irodalmi tanulmányait, összegyűjtve könyv
alakban. Könyvének összes jövedelmével — a nyomdai költséget leszámítva 
— Vörösmarty szobrának  létesítéséhez óhajt valamelyest hozzájárulni. 
Tisztelettel kéri tehát a hazafias közönséget, hogy a szép czél megközelíté
sében könyvének szives megrendelésével támogassa. A könyv Horny ánszky  
Viktor kiadásában díszesen, kis nyolczadrét alakban, 10 ívnyi terjedelem
ben, f. évi április hó közepén jelenik meg. Ára, bérmentes postai küldéssel, 
80 kr. A megrendeléseket szerző lakására kéri: Budapest, IV., Városház
tér 4. (Piarista collégium).

Halálozás. A magyar tanügyet ismét fájdalmas veszteség érte 
Egy alapos képzettségű lelkes munkása: dr. Sebestyén  Jenő, a budapesti 
kereskedelmi akadémia tanára, e hó 3-án rövid szenvedés után, 50 éves 
korában, meghalt. Eredetileg nem a tanári pályára készült, jogász volt, 
de lelkülete mintegy praedestinálta a tanári hivatásra, melyet mint az 
eperjesi jogakadémia tanára kezdett meg. Szigorú jellem, az eszmék 
cultusa, melegen érező szív, puritán igénytelenség és a csöndes munka 
szeretete voltak azok a vonások, melyek a magyar tanár tipikus képvise
lőjévé tették s az ezekkel járó egyéni szeretetreméltóság szereztek neki 
köreinkben oly sok jó barátot. Temetésén a hazai tanügynek több elő
kelősége is megjelent. A sírnál a gyászoló iskola tanársága nevében 
dr. Koltai Virgil mondott meleg búcsúztatót, utána pedig egy tanuló 
tolmácsolta a tanítványok fájdalmát.

NÉVSORA
azon tagoknak, kik az 1897. január 21-től február 25-ig tagdijat fizettek:

1886/87-re II. felét és 1887/88-ra I. felét: Újlakán Sándor. 
1891/92-re: Kubicsek Albert (P50), Osztroluczky Gyula, Vajda 

Ignácz, Vajda Károly.
1892/93-ra: Osztroluczky Gyula, Vajda Ignácz (1 frt).
1893/94-re: Angyal Dávid (6 frtot), Bozsenik Béla (II. felét), 

Osztroluczky Gyula.
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1894 95-re: *Ágotha Imre (5 irtot), Bozsenik Béla (I. felét), Mazuch 
Ede (még 1 irtot), _Micsinay János, * Schön Dávid (5 irtot).

1895/96-ra: Ágotha Imre, Hofrichter József, Horay József (I. felét), 
Keul Sarolta, Mazuch Ede (I. felét), Pávay Yajna Gábor, dr. Staub Mór, 
Szemethy Béla.

1890 97-re dr. Alexander Bernát, Arató Frigyes, Ábrái Lajos, Baczoni 
Albert (I felét), dr. Balogh Péter, dr. Becker F. Ágost, Belányi Tivadar, 
Bernáth Elemér (I felét), Besse Dávid, Bélteky Albert (2.50), dr. Bokor 
József, dr. Bozóky Endre, Bóbita Endre (I. felét), Bruckner Károly, 
Demek Győző (1.20), Fankovich Sándor, Fábián János, Fábry János, 
Fekete József, dr. Fináczy Ernő, Fischer Miklós, Gáspár Károly, 
dr. Gerevich Emil (még 3 frtot), dr. Geréb József, Greguss Imre, Grittner 
Gyula, Groszbauer József, Grosz Leopoldina, Guhr Márton, Haan József, 
Halmi László, Hegedűs István (Budapest), Herchl János, Hlatky József, 
dr. Horváth Balázs, Horváth Lajos, dr. Hóman Ottó, Jablonszky Flóris, 
Jeszenák Ráfael, Imre Lőrincz (I. felét), Inczédy Dénes, dr. Kanárik 
Jakab (I. felét), Kardos Mátyás (I. felét), Kasinszky Géza (I. felét), 
dr Kálmán Miksa (1. felét), Keleti Gusztáv, Kempf József (II. felét), 
Kirchknopf András, Kiss Albert, Kiss Kolozs, Kolacskovszky Elza, Konrády 
Lajos (I felét), Kosztka György, Kovács István, Kövi Imre, Krantz Béla, 
Krauze Ervin, dr Krenner József, Krompaszky Béla, Kuntz Ödön, 
dr. Lengyel Béla, Luger Valér (I. felét), Marcsek Andor, Martinyi József, 
dr. Márki Sándor, Mittelmann Nándor, Möszl Gusztáv, Münster Tivadar 
(I. felét), Nagy Károly (I. felét), dr. Négyesy László. Obermayer György, 
Pákh Károly, Péchy Zsigmond, Pintér Elek, Pirchala Imre, Pogány Kornél, 
dr. Pruzsinszky János, Rath E. Ferencz, Requinyi Géza, Roch Gyula, 
Rosztóczy Leó, Roth Márton, Salamin Leó (1 50), Samu István, Sárgay 
Antal, Sebestyén Gyula, Stern Ábrahám (I. felét), Stöhr Sz. Antal, Strauch 
Béla, Szabó Adorján, Szabó András, (I. felét), dr. Szekeres Kálmán, 
dr. Szelényi Károly, Szentkirályi Zsigmond, Szever János, dr. Szigetvári 
Iván, Szőke Adolf, Terner Adolf, Ternyei Ferencz, Unger Emil, Vadász 
József, Vozáry Gyula /még 3 frtot), dr. W argha Samu, dr. Zelliger Vilmos, 
Zimann János, Zorkóczy Sámuel, Zsoldos Benő.

1897/98-ra: dr. Szigetvári Iván, Vozáry Gyula (1 frtot).
E l ő f i z e t t e k :
1892/93-га II. felét, 1893 91-re és 1894/95-re: bécsi Beck-féle cs. k. 

udvari könyvkereskedés
1895/96-ra: bécsi Beck-féle cs. k. udvari könyvkereskedés, Pécsi 

r. k. főgymnasium (még 1 frtot).
lö96/97-re: bajai áll. tanítóképző, balázsfalvai gör. kath. főgym

nasium, bécsi Beck-féle cs. k. udvari könyvkereskedés, budapesti II. kér. 
felső kereskedelmi iskola, budapesti V. kér. főgymn., budapesti VIII. kér. 
főgymnasium, csik-somlyói róm. kath. főgymnasium, debreczeni állami 
főreáliskola, dévai állami főreáliskola, dobsinai állami polgári iskola, 
egri áll. főreáliskola, Györky Ödön (Bpest), gyulafehérvári róm. kath. 
főgymn., homonnai polg. és felső kereskedelmi iskola, kapuvári állami 
polgári iskola, kézdivásárhelyi róm. kath. gymnasium, kis-kun-félegy- 
házai gymnasium, losonczi áll főgymn., lugosi áll. főgymn., m.-szigeti
r. kath. gymnasium, miskolezi ref. főgymn.. nagy-szalontai gymnasium, 
pannonhalmi szt. B. r. főkönyvtár, pannonhalmi szt. В r. növendék papság, 
pécsi r. kath. főgymn (3 frtot), sárospataki ev. ref. főiskola főkönyvtár,
s. -szt.-györgyi ev. ref. Mikó-collegium, szakolczai gymnasium, özv. Szarvas 
Gáborné (Budapesten), szarvasi főgymnasium könyvtára, tatai gymnasium, 
trsztenai kir. kath. gymnasium, Varga Mihály (Beszterczebánya), váczi 
főgymnasium, zilahi ev. ref. collegium.

* =  II. felét.
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Figyelm eztetés és  ké re lem . Az alapszabályok 18. pontja 
szerint a tagdíj deczember 31-ig fizetendő. A 17. pont szerint pedig, 
a ki valamely körnek tagja, a tagdíjat az illető kör pénztárosánál, a ki 
pedig nem tagja valamely körnek, egyenesen az egyesület pénztárosá
nak fizeti. A tagdíjfizetés legczélszerűbben és legolcsóbban a 10-ik 
számhoz mellékelt postatakarékpénztári befizetési lappal történik, mely- 
lyel a t. tagok a tagdíjat az ott helyben levő postahivatalnál az egye
sület javára teljesen díjtalanul fizethetik be. Az egy évi tagdíj 4 írt. 
A tisztelt előfizetők az előfizetési díjat szintén a befizetési lappal fizet
hetik. Kérem a t. tagokat és előfizetőket, hogy a tagdíjakat és az 
előfizetési díjakat minél előbb befizetni szíveskedjenek. Az előfizetési 
díj egy évre szintén 4 írt.

Budapesten, 1897. febr. 25-én.
Müller József, 

egyesületi pénztáros.
(V. kér. főreálisk.).

A tanári testületek figyelmébe!

M. évi 36.232. min. sz. a. engedélyeztetett a gym nasium okra  és 
reáliskolákra: i

P o l g á r  G y ö r g y

Ókori hitéleti és művészeti régiségek
k é p g y ű jte m é n y e .

Szemléltető könyv az ókori történethez, a classikusokhoz, görög
pótló tárgyakhoz és a rajzhoz is. A középiskolák, polgári, felső leány- 
s kereskedelmi iskolák és tanítóképzők számára.

715 nagy, sikerült ábrával.
A 13 ívre terjedő könyv ára i  f r t  40 kr.
Megrendelhető Lövy J ó zse ffia  könyvkereskedésében, Miskolczon.
A bírálatok szerint kívánatos: „hogy e könyvet ne csak a tanár 

mutogassa, hanem a tanulók is megvegyék és lapozzák m inél g ya k
rabban, az iskolában és odahaza egyaránt“. Azért óhajtandó, hogy a 
tanári testületek e könyvet a jö v ő  tanévre behozandó könyvek je g y 
zékébe felvegyék.

Tartalom : A magyar történelmi oktatásnak egy classikus segédeszköze. 
Waldapfel Jánostól. — A közoktatási budget-vita. — Egyesületi 
élet. — Vegyesek. — Névsora azon tagoknak, kik az 1897. január 
21-től február 25-ig tagdíjat fizettek. Figyelmeztetés és kérelem. 
Müller Józseftől. — Hirdetés.

H0RNYAN8ZKY VIKTOR BUDAPEST.
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O R S Z Á G O S

KÖZ É PI SKOLAI TANÁRÉ GYES ÜLET1

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér. Araüi-utcza 58. szám. R aju er  FerenCZ. V. kér. állami föreáliskola.

A TANÁRKÉPZÉS REFORMJA.
(Felolvastatott a kolozsvári körben.)

Azt ma már mindnyájan elismerjük, hogy a tanárképzés az egye
tem, nevezetesen a philosophiai kar tiszte. Az alapos szaktudományi 
képzést s a nemzet tudományos műveltségével való szükséges érint
kezést a tanárjelölt nem szakiskolákban, hanem egyedül a tudományok 
egyetemén szerezheti meg a kívánatos mértékben. Azonban ez is csak 
akkor lehetséges, ha a philosophiai kar — az orvosi kar példáját kö
vetve — czélszerűen, azaz hallgatóinak igazi szükséglete szerint ren
dezi he előadásait Hogy az elvont, tisztán tudós képzés, a mely az 
élettel és a jelöltekre a nemzet közművelődése érdekében váró felada
tokkal nem törődik, e tekintetben nem tehet eleget, azt már sokan 
kifejtették, még többen elismerték. Mert igaz ugyan, hogy a tudomá
nyos képzettség conditio sine qua non-ja  a közművelődés feladatait 
szolgáló vezető elméknek, de önmagában, mondhatni: a maga elszige
teltségében csak a szellemi önzés táplálója s így a farizeusok és írás
tudók tudományára emlékeztet. Érdekes meghallgatnunk, hogy gondol
kodnak e tekintetben maguk az egyetemi hallgatók. A budapesti Egyetemi 
L apok  1892-ik évi 3-ik számában Gulyás Is tvá n  a tanárképzés kérdé
séhez szólva többek közt ezeket mondja: „Ha más pályára készülőknek 
szükségük van a gyakorlati képzésre, úgy nekünk tanárjelölteknek 
kétszeresen szükségünk van. Tudósok leszünk, a dicsőségre inkább 
vágyók közülünk könyveket is írnak — de arra senki se tanít bennün
ket, s a magasabb tudományok szépségeibe elmerülve magunk sem 
igen gondolunk rá, hogy, ha majd az életbe lépünk, az első coniugatiót, 
a törtek szorzását, az egyszerű verset s más ilyen középiskolába való 
tárgyat, miképen kell 12—13 éves növendékeinknek megmagyarázni. 
Pedig azt hiszem, szemernyivel sem kisebb fontosságú dolog az a tanár
nál, hogy a mit tud, azt növendékei felfogásához mérten  elő is tudja 
adni, mint az, hogy az előadandókban maga is otthonos legyen. Isme
rek tanárokat (s e téren bizonyára nem egyedül állok), kik a legnagyobb 
igyekezettel, a legtiszteletreméltóbb jóakarattal sem bírnak leszállni 
növendékeik fejletlen felfogásához arról a magaslatról, hová őket az 
egyoldalú szakképzés juttatta, s épen azért alapos tudásuknak tudós 
modorban való előadása a növendékekre nézve csaknem teljesen kárba 
vész. Szükséges a szakképzettség, de gyakorlati készség nélkül, paeda- 
gogiai szempontból, különösen alsó osztályok tanításánál, többet árt, 
mint használ. íme a hazai tanárképzésnek egyik legnagyobb, legégetőbb 
baja, mely mindenekelőtt orvoslásra vár. Az orvoslásnak két módja

Orsz. Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny. XXX. 36
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önként kínálkozik: vagy az elméleti képzés befejezése után tanárok 
vezetése mellett kötelező gyakorlati tanfolyamot állítani fel, vagy a 
gyakorlatot az elméleti képzéssel szoros kapcsolatba hozni, hogy a tan
folyam befejezése után a jelölt necsak szaktudós, hanem gyakorlati 
tanár is legyen“.

Egyszerű szavak, de méltók érdeklődésünkre, és ha két egyete
münk philosophiai karának hallgatóit m a  megkérdeznők, azt hiszem, 
hasonló értelmű nyilatkozatokat hallanánk.

De jól van, ne gondoljunk egyelőre a tanárképzéssel, fogadjuk el 
a született paedagogus tanárok ama nézetét, hogy a szaktudományában 
képzett tanárjelölt magától is meg fogja találni a czélra vezető utat, 
sőt egyéniségét szabadabban és bátrabban érvényesítheti (ha ugyan 
ezt föltétlenül haszonnak tartjuk); kérdjük: czélszerűen vannak-e csak 
ebből a szempontból is berendezve két philosophiai karunk előadásai ? 
Yan-e bennök tekintet arra a mindenkire nézve elemi követelményre, 
hogy a nehezebb és több előismeretet kívánó előadások ne előzzék meg 
a könnyebb, bevezető stúdiumokat? A philosophiai kar négy évfolya
mának növendékei együtt hallgatnak négy évfolyamon, nyolcz semes- 
teren át mindent. Csoda-e, ha a kezdő nem emésztheti meg azt, a mi 
az utolsó évfolyambelinek van szánva? csoda-e, ha a már-már végzett 
tanárjelölt csekélyli a kezdők igényeihez mért előadásokat? ha ugyan 
vannak ilyenek, mert hiszen a tanár ilyen körülmények közt csaknem 
erkölcsileg van rákényszerítve, hogy a legmagasabb igényeknek is ele
get tegyen s így voltakép mindig az utolsó évesekhez beszél: majd a 
többi is megérti, ha odáig jut. Világos, hogy hallgatóink tudományos 
képzése szempontjából is csak akkor lesz eljárásunk helyes, ha úgy 
rendezzük be a philosophiai cursust, hogy abban minden alkalommal, 
minden semesterben a kezdők, a haladók és a végzők igényeiről is meg
legyen a gondoskodás. Bizonyos tanulmányi rend megállapítása, vagy 
legalább lehetővé tétele sem a sokat hangoztatott tanszabadságnak nem 
fog ártani, sem magának a tudományos képzésnek: mert módszer nél
kül még képzelhetni tudományt, de rendszer nélkül soha.

Ha már most e tanulmányi rendet úgy lehet megállapítani, hogy 
egyúttal — a tudósképzés csorbája nélkül — a tanárképzés érdekeit 
is felkarolja, vagyis ha a philosophiai kar azt tekinti legnemesebb fel
adatának, hogy a nemzetnek necsak tudósokat, hanem főkép tudós 
tanárokat — igazabban szólva: tudományszerető és a nemzeti művelő
désért lelkesülő tanárokat képezzen: ki lesz olyan félszeg idealista vagy 
abstract tudós, a ki így kiáltson a philosophiai karra: „te eltérsz igazi 
feladatodtól, mikor tanárokat is képezel; a te feladatod az, hogy tudó
sokat képezz, a kik magáért a tudományért hevülnek; hogy növendé
keidnek 9í)‘7n-a tanár lesz. az igaz, de ezzel az esetlegességgel nem 
kell törődnöd: majd megtanulnak tanítani maguktól is?“

Igen, ha tanítás és tanítás közt nem teszünk különbséget; igen, 
ha azt hiszszük, hogy bármily biztos ismeretek egyszerű közlése és 
megtanulásuk jó-rossz ellenőrzése egy kis fegyelemtartással egybekötve 
már tanítás. A tapasztalati psychologia eredményein felépült paedagogia 
azonban ezt nem nevezi tanításnak és épen mert nem pusztán az isme
retszerzést tekinti a középfokú iskolák feladatának, hanem az igazságok 
megismerésére való képességet, a mindenirányú érdeklődést s ez alapon 
az erkölcsös jellem megalakítását, azért az ismeretek közlése módját 
nem kevésbbé fontosnak tartja, mint magukat az ismereteket. Hisz ki 
ne látná be, hogy egészen másnemű ismeret az, a melyet összes lelki 
tehetségeink kifejtésével s a mennyire lehet, a magunk activ részvéte
lével szerzünk, mint az, a melyet gépiesen sajátítunk el ? Azonban elmé
leti paedagogiai képzettség és didactikai gyakorlottság nélkül, bármily 
tudomány birtokában is, csak a legnagyobb — erre termett — láng-
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■elméktől lehetne várni, hogy saját tapintatukból megtalálják az ismeret- 
közlésnek azt a módját, a mely a tudáson alapuló jellemet megépítheti. 
De Sokratesek nem születnek oly gyakran s elmondhatjuk Horatiussal: 

„Doctrina sed vim promovet insitam 
Rectique cultus pectora roborant“.

Szükség van tehát mindenekelőtt arra, hogy a philosopliiai karok 
előadásainak tanulmányi rendje a tudomány rendszere, teljessége és 
fokozatossága szempontjából megállapíttassék s gondoskodva legyen 
arról is, hogy a szaktudománynyal érintkező tudományokat, különösen 
pedig az elméleti paedagogiai és philosopliiai disciplinákat a tanárjelölt 
rendszeres egymásutánban és teljességben hallgathassa.

Azonban az akroamatikus előadásokban való puszta p a ssiv  rész
vétel nem elég. Egyetemeinken a német egyetemek példájára túltengés 
állapotában vannak az ilyen előadások. Azt hiszszük talán, hogy az a 
néhány úgynevezett „tanárképző“-óra, melyen a jelölteket foglalkoztat
juk, elégséges az egyéni munkásság ébrentartására? Hisz ezek az órák 
alig elégségesek arra, hogy minden jelöltre rákerüljön egyszer a sor. 
Hát levonna-e valamit az egyetemi előadások tudományosságából, ha 
oly collegiumoknál, a melyeknél a hallgatók activ részvétele volna a 
fődolog (teszem: nyelveknél, idegen nyelvből való fordításoknál), a tanár 
az arra vállalkozó hallgatóknak adná át a szót? О azután hozzá fűz
hetné a maga helyreigazító észrevételeit vagy vitát provokálna, mely
nek sokkal több lenne a haszna, mint annak, ha a hallgató nem törek
szik egyébre, mint hogy a hallottakat lestenografálja.

Szükségesek az összefüggő előadások, mert az élő szó hatásával 
a holt betű soha sem vetekedhetik, de az összefüggő előadás nem szük
séges a tudomány minden részletében; szükséges a bevezetéseknél, az 
irányadó eszmék kifejtésénél, az összefoglaló áttekintéseknél vagy egyes 
speciális kérdések önálló felfogásánál, de nem szükséges sem oly rész
leteknél, a melyeket a hallgatók könnyen megtalálhatnak kisebb kézi
könyvekben is, sem olyanoknál, a hol nem a passiv hallás, hanem a 
tevékeny részvétel teremheti meg a kellő gyümölcsöket.

A mai tanárképző-intézet (lucus a non lucendo) az egyetemi tanul
mányoknak a tanárképzés szempontjából való fogyatékosságát, szintén 
fogyatékos, sőt czélszerűtlen szervezeténél fogva, nem pótolhatja. Ennél
fogva a tanárképző-intézet mint mai alakjában meg nem felelő, gyöke
resen reformálandó. Nevezzük bárminek, tanárképzőnek vagy semina- 
riumnak, szerves viszonyba kell hoznunk az egyetemi tanulmányokkal 
s valóságos gyakorlatokat és értekezleteket kell helyébe tennünk, mint 
Kárm án Mór kívánja a „Tanárképzés és az Egyetemi Oktatás“ czimű 
paedagogiai tanulmányában (Budapest, 1895 ): „Az összefoglaló, tájé
kozó, bevezető előadások mellé sorakoznak a tervszerű, rendszeres gya
korlatok kezdők számára, melyek a tanulmány különféle ágaiban érvé
nyesült eljárásmódok mindenikében kellőképen ügyesítenek; a tüzetes, 
speciális, a tudomány újabb eredményeinek szánt collegiumok társa 
pedig a kutatás módjainak elsajátítására szánt feladatok kitűzése és 
megoldásuk kísérletének pontos megbirálása, a tudós seminariumi gya
korlat“ (XCIX. 1.). Helyesen mondja továbbá Kármán, hogy kétségkívül 
legsürgősebb az egyetem minden karán a kezdőket gyámolító, a tudo
mányos munkásságba bevezető gyakorlatok haladéktalan szervezése. 
E gyakorlatok tárgyait és sorrendjét természetesen a két egyetem illető 
szaktanárai állapítanák meg közös tanácskozások alapján. A szaktudo
mányi osztályon kívül okvetetlenül szükséges volna mindenkire nézve 
kötelezővé tenni a paedagogiai osztályban való részvételt.

Azon hiányokat, a melyeket az eddigi tanárképző-intézet szerve
zetében és eljárásában, valamint a német rendszert másoló seminariumok
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szervezetében a tanárképzés szempontjából oly könnyű észrevenni, pótolni 
igyekszik az az új intézmény Budapesten, mely Eötvös-collegium  nevet 
visel. Rövid időre terjedő működése felől még nem mondhatunk vég
leges ítéletet, annyit azonban tudunk, hogy feladatának magaslatán áll 
és komolyan törekszik a hozzá kötött várakozásoknak megfelelni. Kívá
natos, hogy ily internatus Kolozsvárt is létesüljön. Két szempontból 
fontos ez: a többnyire szegény sorsú tanáijelöltek existentiájának biz
tosítása és az általános műveltség minél teljesebb megszerzése czéljából, 
valamint abból a szempontból is, hogy a sikeres szellemi munkásság 
eszközeit kezébe adja a jelöltnek s tanácsaival és ellenőrző gondjával 
irányítsa a különféle egyéniségeket. Azt azonban nem szabad várnunk, 
sem Budapesten, sem Kolozsvárt, hogy ez az internatus végezze azt, a 
mit az egyetem bölcsészeti kara nem végez: a tanárképzést, mert külön
ben az a veszedelem fenyegeti az egyetemet, hogy az internatus fog
lalja el közműveltségünk terén azt a helyet, a melyről az egyetem 
philosophiai kara önként lemondott. Legyen az internatusé az anyagiak
ról és a szellemi szükségletek mindennapi eszközeiről való gondos
kodás, de maradjon a szellemi szükségletek irányítása és kielégítése az 
egyetem philosophiai karának feladata, mert a nemzeti műveltség hagyo
mányainak letéteményese és fejlesztője széles alapon csak a tudomá
nyok egyeteme lehet.

Azonban a philosophiai kar szükséges czélszerű tanulmányi rendje 
egymagában még nem biztosítja a tanárképzés eredményességét. Grau 
is t alle Theorie. Sikeres a tanárképzés csak úgy lehet, ha eleven gya
korlattal fog kezet, mert épen az elméleti okulás gyakorlati alkalmazá
sában szoktak előállani a legfőbb nehézségek A budapesti gyakorló 
iskolának immár 25 éves működése minden fejtegetésnél jobban bizo
nyítja az intézménynek áldásos és szükséges voltát. Főleg ennek az 
iskolának köszönhető, hogy középiskolai tanításunk ügye az utolsó 
negyedszázad alatt annyira emelkedett. Azonban az egyetemi tanárkép
zés czélszerű berendezése mellett még többet tehetett volna maga a 
gyakorló iskola is; viszont meg kell gondolnunk, hogy egyrészt mindig 
liarczolnia kellett létjoga érdekében, másrészt hogy az egymást követő 
ifjú nemzedéknek mindig csak egy kis contingensét vehette szárnyai 
alá. A külföld, nevezetesen Németország, érdeme szerint méltányolja 
gyakorló iskolánkat és nem egy hangot hallottam, hogy ez iskola nemes 
irigység tárgya előttük s megvalósításáról náluk csak azért nem lehet 
szó, mert a tanári próbaévnek berendezésével a porosz kormány elébe 
vágott a gyakorló iskola létesítésére irányuló törekvéseknek. Ki kell 
tehát mondanunk, hogy egy gyakorló főgvinnasium fölállítása Kolozs
várt elodázhatatlan szükséglet; egyaránt megkívánja ezt egyetemünk 
philosophiai karának tanerőkben és hallgatókban nem remélt fejlődése, 
e fejlődés folytonosságának biztosítása, és az erdélyi részek közművelő
dési érdeke. E gyakorló iskola a philosophiai kar tanárképzőjének, neve
zetesen paedagogiai osztályának volna a kiegészítő része, ennélfogva 
természetesen a paedagogia egyetemi tanárának szellemi vezetése alatt 
állana, administrativ igazgatását azonban egy ezzel megbízott igazgató 
végezné.

Tanárai methodikailag is kiválóan képzett középiskolai tanárok 
volnának, úgy azonban, hogy az egyetemi tanárképző tanárai mint 
állandó iskolalátogatók meg volnának bízva az egyes szakokra való 
felügyelettel s a gyakorló iskola tanártestületi conferentiáinak tanács
kozásaiban — szavazati jog nélkül — részt vennének. Azt hiszem, a 
szervezésnek a budapestivel szemben való e correctivuma garancziát 
nyújtana egyrészt a tanárképzés egységes szellemének megóvására, 
másrészt a közműveltség munkásainak czéltudatos együttes működésére. 
Az egyetemi hallgatók, illetőleg tanárjelöltek pedig kötelezve volnának
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a  harmadik évben esetről-esetre a paedagogiai osztály vezetőjének uta
sításaihoz képest, a negyedik évben rendszeresen hospitálni a gyakorló 
iskolában; az ötödik évben pedig mint gyakorló tanárok a vezető taná
rok útmutatásai szerint és ellenőrzése mellett tanítani egészben véve 
úgy, mint ez a budapesti gyakorló iskolában történik.

A mondottakat összefoglalva indítványozom, mondja ki a t. tanári 
kör annak szükségét, hogy

1. a tanárképzés módja mindkét egyetemünkön gyökeresen refor
málandó;

2. a philosophiai (és math. term.-tudományi) karok tanulmányi 
rendje a tanárképzés czéljainak megfelelőleg állapítandó meg;

3. a mai tanárképző-intézetek úgy alakítandók át, hogy a jelöltek 
önmunkásságát, módszeres képzését inkább biztosítsák:

4. hogy Kolozsvárt középiskolai tanárjelöltek állami internatusa 
létesüljön;

6. hogy Kolozsvárt a budapestihez hasonló gyakorló iskola állít
tassák fel, azzal a szervezeti különbséggel, hogy benne a tudomány- 
szakok egyetemi képviselőinek szellemi befolyása a tanárképzés egysége 
•és a tudomány érdekében érvényesüljön.

(Kolozsvár). Dr. Csengeri János.

A KÖZOKTATÁSI BÜDGET-YITA.

Y. nap, m árczius 5-én.
A vita ötödik napja gazdag volt. Nem kevesebb, mint hét beszédet 

mondtak. Legérdekesebb köztök a dr. Berzeviczy  Alberté. És pedig 
nemcsak a szónok személyiségénél s annál a szerepnél fogva, melyet 
közoktatásunk közelmúlt vezérletében betöltött; hanem azért is, mert 
kivált az egységes művészi politika érdekében megszívlelendő dolgokat 
tudott mondani. Nagy figyelmet érdemel továbbá s bennünket nagyon 
közvetlenül érdekel K iss  Albert beszéde is A közoktatásnak e régi híve 
ugyanis igaz kifejezést adott annak, a mit mindnyájan érezünk: hogy 
a tanárságot kár volt ranglétrába sorolni s ha m ár megtették, a tör
vényt gyorsan és előnyösen végre kell hajtani. Méltó komoly beszéd 
лгоК továbbá a gróf Teleki Sándoré a népnevelés irányáról.

A vita folyása ez volt:
Török Bertalan azon kezdi beszédét, hogy a közoktatási budgetet 

eddig minden párt el szokta fogadni, most történik először, hogy a 
függetlenségi párt megtagadja, pedig a tavalyihoz képest haladás van 
benne s a tárcza vezetője is elég bizonyságát adta, hogy állása magas
latán  áll.

Majd azokra a panaszokra, hogy a vallásosság hanyatlik, azt feleli, 
hogy ez ellen a papságnak kell tennie. Hogy az iskolákban a vallás- 
oktatás ügye jobban nem áll, annak okai is maguk a hitoktatók, a kik 
nem mindig teljesítik egész odaadással kötelességüket s nem az erkölcs
nemesítő eszméket tanítják, hanem a száraz dogmatikai részt, a mivel 
n, gyermek szivére hatni nem lehet.

A minister programmjában nincs arról szó, hogy a papképzés 
kivétessék a felekezetek kezéből; de hogy a magasabb egyetemi kép
zés lehetősége megadassák, az csak előnyös lehet.
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A tanítóképzés államosítása sem felekezeti szempontból szükséges,, 
hanem azért, mert még mindig sok a magyarul nem tudó s a magyar
ság ellen küzdő tanító.

Nemzeti érdekből kell a görög kath. és görög keleti magyar 
püspökség is.

A költségvetést abban a reményben fogadja el, hogy a minister 
programmja meg fog valósulni.

M arjay Péter azt feleli előtte szólónak, hogy a függetlenségi párt 
elismeri, hogy a jelenlegi minister kellő figyelemmel, körültekintéssel, 
nagy tudással és jóakarattal teljesíti nagyfontosságú kötelességét; 
tudják azt is, hogy a budgetben van haladás: de azért még sem szavaz
zák meg, mert a helyzet változott s ma e tárczára sokkal több pénz 
kellene s mert látják, hogy folytonos Ígéretek előtt állunk, melyeket be 
nem váltanak, a magyar nyelv kötelező tétele sincs még keresztülvive.

Ha pedig a papságot vádolják, gondoljanak anyagi helyzetének 
javítására is. Ecseteli a protestáns papok s tanítók rossz anyagi hely
zetét s az állam hathatósabb segítségét kéri. Végül pedig kifogásolja, 
hogy a tanfelügyelők nem látogatják eléggé az iskolákat s példát hoz 
a pártoskodásra is.

Dr. Berzeviczy  Albert mondott aztán hosszú beszédet. Egyetért a 
minister egyetemi programmjával s maga is az egyetemi rendszer híve. 
Szaporítani kell egyetemeinket már az orvosképzés érdekében is. Szeren
csét kíván a ministernek a sikerért, hogy a kolozsvári egyetem javát 
a Karolina-kórház ügyével megoldotta s hogy az egyetemi építkezések 
törvényjavaslatát is benyújthatta. Helyesli, hogy az egyetem theologiai 
facultással bővíttessék; hogy a kolozsvári egyetemi tanárok fizetése a 
budapestivel egyenlő legyen; s hogy a budapesti egyetemen csillag- 
vizsgáló állíttassék.

Majd így folytatja:
„A középiskolák  kérdésével ezúttal nem szándékozom behatóbban 

foglalkozni, csak egy-két megjegyzésre szorítkozom.
Én az egységes középiskola és az egységes jogosítású középiskola 

közt valami lényeges különbséget nem látok, mert hisz az egységes 
középiskolát rendszerint nem úgy szoktuk érteni, hogy a középiskolák
nak még a tananyag facultativ részeiben is szükségkép egységeseknek 
és változhatatlanoknak kell lenniük, mert a fődolog, hogy a tanításnak 
az a törzse, mely közös és kötelező mindenkire nézve, egységes legyen. 
Ha pedig ez nem volna egységes, akkor a középiskolát a jogosítás 
tekintetében is alig volna lehetséges egységesíteni.

A felekezeti középiskolák  segélyezését szóba hozta Groisz Gusztáv 
t. képviselő úr, a mi már csak azért is jogosult, mert a segélyezés 
összege — különösen, ha hozzászámítjuk az építkezési segélyeket is — 
tényleg ma már igen nagy összegre rúg. Én azonban azt hiszem, hogy 
egyoldalúan látja a dolgokat az, a ki azt találja, hogy a felekezeti 
iskolák segélyezése eddig meddőnek bizonyult azért, mert csak oly közép
iskolák vették igénybe a segélyt, a melyek hazafias szellem és a képzésnek 
nemzeti iránya tekintetében kifogásra amúgy sem szolgáltatnak okot. Én 
úgy tudom, hogy a törvényhozásnak akkor, a mikor a középiskolai tör
vénynek idevonatkozó rendelkezéseit megalkotta, nem az volt a kizárólagos 
czélja, hogy ez által módot nyújtson az államnak nagyobb mértékben 
beavatkozhatni és befolyást gyakorolhatni azoknak az intézeteknek az 
ügyeibe, a melyek talán hazafias irány és a képzésnek nemzeti szelleme 
tekintetében kifogás alá esnek, mert elismerem, hogy e tekintetben a 
törvényhozás intentiója nem valósult meg: de az is szándéka volt a 
törvényhozásnak, hogy az oly intézetek, a melyek hazafiasság, nemzeti 
irány tekintetében teljesen megfelelnek a követelményeknek, de a melyek 
anyagilag szűkölködnek, állami segélylyel úgy tanáraik létszáma, mint
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tanáraik fizetése, felszerelésük, elhelyezésük tekintetében jobb karba 
helyeztessenek, magasabb színvonalra emeltessenek. Ez a czél pedig 
teljes vagy legalább is igen nagy mértékben már eddig is megvaló
sítva lett.

Mint főleg a középiskolákhoz tartozó kérdést legyen szabad ezúttal 
is a  testi nevelés ügyét az igen t. minister úrnak figyelmébe ajánlanom, 
habár tudom, hogy ő ennek az ügynek lelkes barátja. Az ifjúsági torna
versenyek intézménye rövid idő alatt oly népszerűségre te tt szert, nálunk, 
hogy azt hiszem, azok fejlesztése érdekében teljes mértékben számíthatni 
a társadalom támogatására, de azért még sok kezdeményezésre, sok 
buzdításra, sok példaadásra és áldozat-hozatalra lesz szükség az állam 
részéről, hogy az ifjúsági testedző játékok és versenyeknek intézményeit, 
ezeket a legbiztosabb orvosszereket az ifjúság elernyedése és elpuhulása 
ellen és legbiztosabb ellenszereit a szellemi túlterhelésnek, felvirágoztas
suk, ha nem is arra a fokra, a melyen Angliában látjuk őket, de csak 
arra a fokra is, a melyre újabb időben Francziaországban és Német
országban is emeltettek.

A  leányok középfokú oktatására, nézve teljesen osztozom a 
t. minister úrnak felfogásában, a ki a nélkül, hogy a jelenleg létező 
intézmények felforgatásával olyan középiskolákat akarna a leányok 
számára állítani, a melyek már kezdettől fogva az egyetemi képzés 
szem előtt tartásával hivatottat és hívatlant a tudományos pályára 
terelnének, a létező intézmények betetőzésével óhajt csak módot nyújtani 
az erre hivatottaknak arra, hogy az egyetemi tanulmányokra szükséges 
előképzést megnyerjék.“

A  népoktatás  ágazatára tért aztán. Ismételte, hogy nem híve a 
népoktatás teljes államosításának s Francziaország példájára hivatkozott, 
hogy ez keresztül sem vihető. Elég, ha a tanítóképzést s az iskolákat 
az állam a mainál hathatósabban fogja ellenőrizhetni.

Beszéde további folyamán aztán a museummal s a művészet kér
déseivel foglalkozott. Kéri a ministert, hogy a képzőművészeti museum 
mellett ne hagyja feledésbe menni azt a tervet sem, hogy a mai museum 
maradjon tisztán történelminek s a többi gyűjtemények számára új épület 
emeltessék.

Kívánatos az is, hogy a képzőművészeti erők foglalkozási körét 
tágítsuk, kitérjeszszük. A közoktatási ministeriumnak egyúttal a művé
szetek ministeriumának is kellene lennie, pedig törvényeink ma még 
nem declarálják annak s tényleg nem is lehet azzá. A képzőművészetet 
bele kell vinni az iparba.

Általában szépen és behatóan fejtegette a művészet kérdéseit s 
beszédét aztán így fejezte be:

„T. Ház! Mi aránylag kicsiny és nyelvileg teljesen elszigetelt 
nemzet vagyunk. E helyzetünkben ránk nézve a művészet — és itt 
nemcsak képzőművészetet, hanem a zeneművészetet is értem — vala
mivel több, mint pusztán üres óráink szórakozásának és lelkünk pilla
natnyi felüdülésének eszköze. Ránk nézve a művészet az a nyelv, melyen 
szólva, szellemünk megnyilatkozását minden nemzet megérti; az az 
eszköz, melynek segélyével, mint azt számtalan példa mutatja, nemzeti 
erőink korlátoltsága daczára lehetséges a művelt világ egyik szellemi 
központjává válnunk, lehetséges a civilizált világ szellemi versenyében 
jelentékeny és fontos szerepet vinnünk. A gondviselés az utóbbi időben 
bőven megáldott bennünket jeles művészi tehetségekkel. Rajtunk áll, 
hogy azok kiképzése és kihasználása által ezt, a művészetek felvirágoz
tatásához kötött nagy nemzeti feladatot megvalósítsuk.

A t  vallás- és közoktatásügyi minister úr, kormányzatának rövid 
ideje alatt is, jeleit adta annak, hogy a művészetnek azt a fontos és 
nagy szerepét teljesen felismerte és a művészetek felvirágoztatását fel
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adatának tekinti Ez is egy ok, melyért — ép úgy mint egyáltalán 
tárczája egész körében követett politikájáért — iránta a legteljesebb 
bizalommal viseltetem és ezért költségvetését készséggel fogadom el.“

M arsovszky  Endre következett aztán szólásra. Helyesli, hogy az 
állam felekezeti különbség nélkül támogassa anyagilag az alsó papságot, 
csak be ne vigyék az egyházba a politikát. Örvend, hogy Berzeviczy  
is a népoktatás államosítása ellen van.

Aztán a kath autonómia ügyével foglalkozik, a néppártot védi 
s kijelenti, hogy az egyházpolitikai törvények reformjára törni nem 
fognak megszűnni.

Gróf Teleki Sándor azt fejtegette s bizonyítgatta a külföldi áram
latok és törekvések példáival, hogy „a szakoktatást mindig jobban és 
jobban ki kell terjesztenünk az egész népre“, hogy gazdasági és ipari 
ismereteket kell adnunk s a munkához hozzá szoktatnunk már az iskolás 
gyermeket is

K iss  Albert így kezdte beszédét:
„Hogy eijött már az az idő, mikor a t. közoktatási minister úr nyíl

tan is oda állott a nemzeti egységes cultura azon talapzatára, a melyet 
ezen függetlenségi és 48-as párt oly régi idő óta sürgetett, a melynek 
elfoglalását különböző alkalmakkor, különböző szavakkal, különböző 
indítványokkal oly sokszor sürgette: ennek csak örvendeni tudok. 
Óhajtom, hogy a minister úr, ha megtalálta azon archimedesi pontot, 
melyre hivatkozott, a nemzeti egységes cultura ezen pontjáról nemze
tünket nagygyá és hatalmassá tehessük!“

De nem ért mindenben egyet a ministerrel. Ő azt akarná, hogy 
minden egyetemen váljék lehetővé a papi képzés minden történelmi 
egyháznak. Nem tartaná helyesnek, hogy a protestáns theologiai facultás 
a kolozsvári egyetemre szoruljon, helyet követel számára a budapesti 
első egyetemen is.

Majd így folytatta:
„Most pedig áttérek a középoktatás kérdésére. Megvallom, hogy 

a Berzeviczy  Albert t képviselőtársam által mai beszédében idevonat- 
kozólag felállított tételt nem tudom megegyeztetni a t. minister úr 
által hangoztatott eszmével. Gondolkoztam én is azon, hogy mi lesz az 
az „egyenjogosítású középiskola“ s miben fog az különbözni az eddig 
hangoztatott s ennek a Háznak múlt ülésszakában a túlnyomó nagy 
többség által helyeselt egységes középiskolától. Ha azt úgy fogom fel, 
a mint azt ma Berzeviczy  Albert t. képviselőtársam mondotta, hogy 
középiskoláink egységesek lesznek, mert a tananyag törzsére nézve meg 
lesz közöttük az egység, akkor nem tudom megérteni a mélyen 
t. minister úrnak erre vonatkozó kijelentését, ugyanis, a t. minister úr 
azt mondotta, hogy azoknak a középiskoláknak nem kell annyira 
hasonlítaniok egymáshoz, mint tojás a tojáshoz. Sőt, mikor beszédében 
azon kérdéssel foglalkozik, hogy a középiskolák ezentúl mire képez
zenek ? feleletként azt adja, hogy az egyetemre. És mikor az egyetem 
különböző facultásairól szól, akkor már eltér Berzeviczy  t. képviselő
társam más kijelentésétől, mert azt mondotta, hogy oly városokban, a 
hol több középiskola áll fenn, lehet azt oly módon szervezni, hogy az 
egyik középiskolában a classikus nyelvek, a másodikban a modern 
nyelvek — a t .  minister úr így mondta — s a harmadikban pedig a 
mathematika képezzék a főtantárgyat. Sőt tovább ment s azt mondotta, 
hogy oly községekben, a hol csak egy középiskola van, a mostani 
bifurcatiót, vagyis a görögpótló tanfolyamot is meg lehet tartani. Lehet 
t. képviselőház. hogy tévedek, mert ezen kérdések gyakorlati alkal
mazása képesebbé tesz bárkit az új alkotást majd megbírálni, de azt 
már most állítom, hogy ha ez a középiskola ilyen sokféle alakban 
módosítható, akkor az lehet egységesen jogosító, de a képzésre, okta
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tásra  nézve egységesnek azt nem tekinthetem. Azért szólaltam fel, hogy 
ez eszmét tisztázzuk, mert attól félek, hogy középoktatásunk terén a 
mostani zavarnál még nagyobb chaos fog bekövetkezni és nehézzé fog
ju k  tenni a középiskolai növendékeknek az egyik középiskolából a másik 
középiskolába való átmehetését.

És most, t. Ház, óhajtok még megjegyzést tenni a középiskolai 
tanárok fizetésének  itt felvetett kérdésére is. Nem  tartottam  szerencsés 

gondolatnak, m ikor középiskolai tanárainkat a rang- és fizetési osz
tályzatba sorozták. Nem tartottam szerencsés gondolatnak azért, mert 
a középiskolák tanárai közt nemcsak fizetési különbséget, hanem rang
különbséget teremteni mindig veszélyesnek mondottam. Nem rég szüle
tett meg az a törvény és mit tapasztalunk? Az a rang- és fizetési osz
tályokba való beosztás a tanárok közt nemcsak különböző fokozatokat 
kezd megteremteni, hanem fájdalommal tapasztaljuk, hogy az elégedet
lenségnek, a protectio-keresésnek egyik kútforrása kezd lenni és a 
különben is meglévő panaszoknak még nagyobb és tágasabb tért nyit. 
Én tehát t. Ház, ha már az a törvény megalkottatott és a középiskolai 
tanárok azon rang- és fizetési osztályokba besoroztattak, óhajtom, hogy 
azon középiskolai tanároknak jogos és igazságos kérelm ük kellő  
figyelemben részesíttessék és a meghozott törvény minél gyorsabban 
■és rá juk nézve minél kielégítőbben végrehajtassák.

Még egy tárgyról óhajtok szólani és ez az igen fontos tárgy 
a  fe lső  leányoktatás kérdése.

Felső leányoktatásunk terén az igen t. minister úr szintén egy 
eszmét hozott a t. Ház elé, melyre vonatkozólag már az előintézkedé- 
seket megtette. Értem leányainknak azon feljogosítását, hogy az egye
temi oktatásban részt vehessenek. Ezen eszme magában helyes. De a 
megoldási módozat az, a mit nem tartok szerencsésnek, mert félek, hogy 
a czélt elérni nem fogjuk.

Azt méltóztatott ugyanis mondani, hogy szakközegeivel tanács
kozásokat folytat oly czélból és oly irányban, hogy a felsőbb leány
iskolában meglevő hat osztály felett egy kétéves tanfolyam nyittassák 
•oly czélból, hogy ezen kétéves tanfolyam keretében és e két év alatt 
azon leányok, kik az egyetemre feljutni óhajtanak, a kellő képzést meg
nyerhessék és eddigi tanulmányaikat kiegészíthessék.

T. Ház, nézzük a maga egészében hová vezethet ez ? Felső leány
oktatásunk terén idáig is még nagyobb a túlterheltség, mint a fiúk 
részére fennálló középiskolákban. Sajnálom, hogy e túlterheltség ez 
ülésen is kétségbe vonatott. Pedig, hogy ez megvan, hogy ez ellen a 
túlterheltség ellen óvszert kell keresni minél előbb, ezt én állítom és a 
tapasztalat mellettem bizonyít Nem hiszem, hogy legyen ennek a 
Háznak oly tagja, a ki mint szülő, ha középiskolába járó gyermekét 
figyelemmel kísérte, hogy nekem igazat ne adjon, midőn azt állítom, 
hogy a túlterheltetés megvan. Azért is szólalok fel, mert ennek kétségbe 
hozatala ezen baj orvoslását hátráltatja, pedig ezen a bajon segíteni kell. 
Ha ez megvan a gymnasiumokban, sokkal nagyobb mértékben van 
meg a felsőbb leányiskolákban, hol azon leánygyermeknek sok oly tan- 
tárgygyal kell foglalkoznia, a melyekkel a gymnasiumokban a fiúk nem 
foglalkoznak. Ilyen pl. a női kézimunka, a mely sok időt elrabol, s a 
gazdasszonykodás-tan és az evvel egybekötött házi foglalkozás. De néz
zük magukat a tantárgyakat. Abban a felső leányiskolában a növendék
nek saját anyanyelvén kívül tanulnia kell a német nyelvet és a francziát, a 
mi a gymnasiumokban csak facultativ tantárgy. Ha már most még meg 
kell tanulnia a classikus nyelvek közül a latint, sőt a görögöt is és ha 
liozzáveszszük, hogy a nem magyar nemzetiségű leánynak saját nyelvét 
is alaposan meg kell ismernie, akkor annak a leánynak öt, esetleg hat 
nyelvet kell nem több, mint nyolcz év alatt elsajátítani A gyenge női
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szervezet mellett a ' tananyagnak oly halmazával, a  mi még ezenkívül 
reá váí, egy leány megküzdeni vagy erőtlen, vagy ha megküzd, az 
egészségének és fejlődésének csak hátrányára lesz. Kivételeket talál
hatunk, de a nagy többségnél azon tervezett rendszer meg fogja 
boszulni magát.

Óhajtom, hogy a leányok kiképeztessenek, hogy a szorgalmas, 
tehetséges, becsületes leány megélhetése biztosíttassák. Örülök annak, 
ha a tehetségesek feljutnak az egyetemre is, de a kik feljutnak, azokat 
oly pályára óhajtanám megnyerni, a mely pályán a mostani szakrend
szer mellett oly sok tantárgygyal agyonhalmozni őket talán nem épen 
szükséges Óhajtóm, hogy polgári és felsőbb leányiskoláink részére 
alkalmas és teljesen képzett tanárnőket nyerhessünk.

W lassics Gyula vallás- és közoktatásügyi minister: Ez a czél! 
Ott van a philosophiai kar!

Kiss  Albert: Ha ez a czél, az nem teszi múlhatatlanul szükségessé, 
hogy a gymnasiumi összes tantárgyak egész tömegével a leánygyerme
ket agyönhalmozzuk. Én a leányok egyetemre ju tását a nőnevelés 
terén csak kivételnek tekintem.

W lassics Gyula vallás- és közoktatásügyi minister: Mi is!
K iss  Albert: Akkor egyetértünk.. . De a fősúlyt én az óvónő- 

és tanítónőképzésre helyezném. Már ezen a téren a t. minister úrral 
egyetértek és ha az óvónői és tanítónői képzés egyesíttetni fog, egy
általában nem idegenkedem még attól sem, hogy az óvónői tanfolyam 
két éve fölé három, esetleg négyéves tanítói tanfolyam állíttassék. 
És nemcsak az óvodát bíznám rájuk, de kötelezőleg az elemi leány
osztályok tanítását is, hogy mikor képezünk és képesítünk, a képesítet
tek részére kellő helyről, kellő elhelyezéséről is teljes mértékben gon
doskodhassunk. Most, mikor a felvétel feltételeit oly alacsonyra méltóz- 
tattak szabni és mikor az óvónőképezdék oly nagy és megdöbbentő 
számban képesítenek, százával találunk oly képesített óvónőket, a kik 
alkalmazást nyerni nem képesek, hanem a világgal meghasonolva, 
reménységüket elveszítve, örökös zúgolódásba törnek ki Ezt egészséges 
helyzetnek nem tekintem.

Tudom, t. Ház, hogy mindezeknek és még sokkal inkább azon 
nagy reformoknak, a melyeket a minister úr fölemlíteni méltóztatott, meg
valósítása végett pénzre, még pedig igen sok pénzre van és lesz szükség. 
Osztozom úgy a t. előadó úr által, mint a t. minister úr által kijelentett 
azon szavak igaz voltában, hogy eddig is sok reformot azért nem vol
tunk képesek létesíteni, mert anyagi erőnk hiányzott. De t. Ház, oly 
nagy eszm ékért, m int a nem zeti cultura fölépítése, tudnunk kell 
küzdeni és tudnunk kell áldozni.“

Komióssy  Ferencz: „T. Ház! Az idő előhaladott stádiumában 
engedjék meg, hogy igen röviden fejthessem ki nézetemet. Mint a tan
ügy egy szerény munkása, kötelességemnek tartom a t  minister úr 
által a múlt hó 27-én tartott beszédjére, melyet a hazafias sajtó és a 
józan közvélemény egyhangúlag helyesléssel fogadott, némi reflexiókat 
tenni és ez által munkáját, a melylyel a magyar culturának előtérbe 
lépését kívánja némileg előmozdítani. Annál inkább is támogatásra 
szorul a t. minister úr mindnyájunk részéről pártkülönbség nélkül, mert 
bármilyen téren is kezdeményez, mindenkor bizonyos mértékben számolni 
kell neki a felekezeteknek s nemzetiségeknek bizonyos érzékenységével. 
Hogy csak egyet említsek meg, a Budapesten és Kolozsvárott fölállítandó 
theologiai karok bekebelezése által is bizonyára nem fogja tudni kielé
gíteni azon érdekeket, melyek egyrészről a nemzetiségek és felekezetek 
érdekei és azokat nem fogja tudni eléggé összhangba hozni a magyar 
állam jól felfogott érdekeivel. De engem nem az egyetem, hanem beszé
dének egy más pontja: az egységes középiskola kérdése érdekel,
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annál is , inkább,. mert ezen iskola tulajdonképeni czélja az, hogy a 
nemzet minél több tagját minél magasabb műveltségben részesítse és 
így legalkalmasabb mód a magyar intelligentiának, ezzel a magyar faj 
integritásának, ha kell hegemóniájának biztosítására és fentartásáiu, 
E kérdésnél mindenféle tervek merültek már fel és sokoldalúlag beszél
tek róla Sokan féltik a gymnasiumok jelenlegi álláspontját, mások 
viszont a reáliák hívei lévén, féltik a reáliskolákat.

Az én közvetítő indítványom, illetve véleményem az volna, hogy 
a polgári iskolákat közelebb kellene hozni a reáliskolákhoz, a gymna- 
siumokat pedig fenhagyni. De, hogy ezt közelebbről megértse a 
t. Ház, egy tételt kell felállítanom és ez az, hogy ma sokan csak azért 
választják a gymnasiumöt, mert ez a pályaválasztás tekintetében sokkal 
több előnyt biztosít, mint akár a polgári, akár a reáliskola.

Ha tehát idővel a minősítési törvényt megváltoztatjuk és több 
kedvezményt adunk a polgári és reáliskolát végzett növendékeknek, 
akkor a szülő sokkal hamarabb el fogja magát határozni a tekintetben, 
hogy gyermekét hová adja.

Ha a gymnasiumtól a classikus nyelveket elvonjuk, akkor hat 
osztályon át a gymnasium összes anyagát el lehet végezni, és így 
nagyon természetes, hogy a hatosztályú reáliskola teljesen megfelelne 
az én eszmémnek, hogy t. i bizonyos minősítést nyújtva a hat osztályt 
végzett reálistáknak, ezek szívesen lemondanának a gymnasium foly
tatásáról, mert megelégszenek azzal, hogy nekik ez a hatosztályú iskola 
is biztosít bizonyos állást, a mit eddig csak gymnasiumi érettségivel 
érhettek el. Ez által megszabadítjuk a szülőket a hosszú gondolkozástól 
és attól, hogy pályaválasztás tekintetéből gyermekeiket a gymnasiumba 
kényszerítsék.

így fogom fel az egységes középiskolát. De egy kérésem van a 
t. minister úrhoz és ez az, hogy tekintettel arra, hogy középosztályunkat 
minden tekintetben meg kell erősítenünk, minthogy idáig elegendő számú 
convictusaínk nincsenek, a melyek pedig vannak, nagyon drágák, igen 
ajánlatos volna, hogy úgy a szegényebb tisztviselői és földbirtokos osztály, 
valamint a jegyzők és tanítók gyermekei részére egy convictus állíttas- 
sék fel.

T. minister úr, e kérdés megoldása nem is volna oly nehéz, mert 
hisz az illető szülő a legszerényebb feltételek mellett is ma 3—400 irtot 
kénytelen kiadni, hogy gyermekét valamely középiskolában neveltesse. 
Ha tehát a szülő tudja, hogy gyermekének neveltetése a convictusban 
kellő felügyelet mellett 300 frtba kerül, szívesen fog áldozni erre a czélra; 
az államnak csak a kezdeményezést kell megtennie.“

Ezután a népoktatás ügyére térve, azt ajánlotta, hogy a tanterv- 
revisiónál legyen substratum a katholikusoknak újabban reformált tan
terve. Kívánja, hogy az elemi iskolák tannyelve mindenütt magyar 
legyen. Baj, hogy ma még itt-ott teljesen magyar városokban is kötelező 
a német nyelv.

A felsőbb leányoktatásról így nyilatkozik: „Hogy egyes nők 
qualifíkáltassanak az egyetemi pályára, erre nézve a magam részéről 
teljesen osztom előttem szólott t. képviselőtársam nézetét. Én sem sze
retném, ha a felsőbb leányiskolákat mintegy kiegészíteni akarnák és 
ez által a felsőbb leányiskolái növendékekben az ambitiót felkeltenék 
abban az irányban, mintha ők mindnyájan az egyetemi tudományos 
pályára készülnének. Minthogy pedig minden intézetben a leánynöven
dékek rendszerint azt az irányt követik, a melyet nekik az intézet meg
jelöl : a felsőbb leányiskolák növendékei mindig magasabb szellemi 
niveaun, a polgári iskolák növendékei fölött állóknak tekintik magukat 
és ezért többre érzik magukat hivatottaknak, minek folytán igényeik is 
fokozottabbak. Ott van a tanítónői oklevél; az már magában véve is
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nyújthatna némi qualificatiót a tanítónőknek, úgy, hogy pl. egy előkészítő 
tanfolyam után beléphetnének az egyetembe. A polgári iskolai tanítónői 
oklevéllel rendelkezők meg eo ipso igényt tarthatnak arra, hogy egyetemi 
hallgatók lehessenek minden további szakvizsga nélkül, mert hiszen a 
polgári iskolai tanítónői oklevél megszerzése sokkal nagyobb nehézsé
gekkel jár, mint magának az érettségi vizsgálatnak letétele“.

VI. nap, m árczius 6-án.
E napon befejezték az általános vitát s megkezdték a részletes 

tárgyalást is. Az általános vitához még három beszédet mondottak, aztán 
W7ass/cs Gyula minister reflectált a felszólalásokra. Foglalkozott a 
középiskola ügyével is, érdeme szerint méltatván gróf Zichy János vád
jait. Örömmel hallottuk, mily határozottan rámutatott arra az áldatlan 
viszonyra, mely a qualificationális törvény s az érettségi vizsgálat közt 
van. A tanári közvélemény igazát látjuk ebben.

A vita sorát következőkben ismertetjük:
Gróf Zichy Aladár néppárti képviselő röviden szól a polgári házas

ság ellen s kijelenti, hogy pártja folyton követelni fogja a revisiót Közbe 
vádolta a középiskolát is, hogy „a mit a hitoktató épít, azt egyes tanárok 
rendszeresen megsemmisítik és lerombolják“ ; de ez állítását igazolni 
elfeledte.

Major Ferencz szintén néppárti képviselő beszélt másodiknak s 
azt kívánta, hogy az egészségtan tanítása legyen kötelező úgy az elemi, 
mint a középiskolában; a mentő gyakorlatok pedig füzessenek a torna- 
tanításhoz.

Péchy Tamás az egyházpolitikáról beszél és kultur-harcztól tart. 
Ettől óvni akar. Azt hiszi, a mai hangulat arra sem alkalmas, hogy az 
egyetemek theologiai facultásai napirendre hozassanak. Ha a kérdés 
30 évig várt, várhat még egy darabig

A népoktatás államosítása ellenében a bölcseség és pénz politikáját 
ajánlja a magyarosításra s hivatkozik a maga ministeri múltjában a 
vasutak megmagyarítására. Az oláh és szász középiskolák szelleme ellen 
erélyesebb felügyeletet sürget.

Az alkotandó új törvényekben a történelmi jogokra s a magyarság 
terjesztésére kíván gondos figyelmet fordítani.

S ezzel az általános vita véget is ért, csak W lassics Gyula minister 
mondott ismét hosszabb beszédet, melyben reflectált a történt felszóla
lásokra. Megköszönte az objectiv kritikát s aztán kijelentette, hogy 
például az egyetemi reform és törvény eszméjét csak eszmecsere végett 
vetette föl, de nem mondta, hogy egy-két év alatt meg lehet oldani. 
Aztán így folytatta:

„Hasonlókép ehhez az eszmekörhöz sorozom az egységes jogosításéi 
középiskola kérdését is. Helyesen mondta K iss  Albert t. képviselő- 
társam, hogy ma még ő nem egészen tisztán látja az egységes jogosí- 
tású és az egységes középiskolák közti különbséget; mert hiszen t. Ház, 
ez a paedagogiai irodalomnak és egyáltalában azoknak, a kik ezekkel 
a kérdésekkel foglalkoznak, a legnehezebb és legtövisesebb kérdése. Oly 
kérdés, melyet még eddig egyáltalában egy európai nemzet sem oldott 
meg. Ep azért iparkodtam a közoktatási tanács és ez által az összes 
érdekelt körök figyelmét az egységesen jogosító középiskolák eszméjére 
fölhívni, melyre nézve igaza van Berzeviczy  Albert t. barátomnak, hogy 
lényegében az egységes jogosító középiskola nem tér el az egységes 
középiskolától, hogy ezen eszmét megérlelve és megtisztult alakban 
hozhassuk a törvényhozás elé.
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Én úgy látom, t. Ház, hogy az eddigi discussiók is bizonyos tekin
tetben előbbre vitték ez eszmét és semmi esetre sem fog többé a kérdés 
leszorulni a parlament napirendjéről. És én remélem azt, hogy az ily 
módszer, hogy ezeket a kérdéseket idehozzuk még ebben a töredékes 
alakban is a Ház elé, csak sietteti azok megérlelését“.

Arra a határozati javaslatra, hogy a tanítói fizetés minimuma 
400 írtra emeltessék, megjegyzi, hogy ha 1893-ban ezt akarták volna 
törvénybe igtatni, arra 1,442 334 frt kellett volna. Ezt az összeget a jövő 
évre sem bírnék meg. A kormány azonban megtesz, a mit tehet.

A testi nevelés ügyében is történnek intézkedések; lesz torna- 
verseny ezidén is.

Majd Dózsa  Endre beszédére reflectálván, így nyilatkozott a 
minister:

„T. Ház! Egész nyíltan kimondom, hogy én e helyen egy perczig 
sem maradok és maradnék, ha annak nem tudnék érvényt szerezni, 
hogy az államellenes üzelmekben résztvett papokat — kimondom egész 
nyíltan — a magyar állam költségvetéséből ne segélyezzük. Az állam
ellenes üzelmekben résztvett lelkészek nem érdemlik meg, hogy őket 
az állam segélyezze“.

Majd Mócsy Antal képviselőt figyelmezteti, hogy Krisztus parancsa: 
„elmenvén tanítsatok meg minden népeket“ a hitoktatásra vonatkozik 
és nem az egész világi oktatásra. Polemizált aztán az ellen a tan ellen, 
melyet a jezsuita Cathrein röpirata is vall s bizonyította, hogy az 
egyházpolitikai törvények nem irányulnak a vallásosság ellen. Mikor a 
nevelést vallástalansággal vádolják, ne feledjék el, hogy 2,342.000 tan
kötelesből csak 126.000 já r  állami iskolába; az egésznek 77°/e-a pedig 
felekezeti iskolába, sőt 39 - 40°/<> épen kath. iskolába!

Miután a minister még a kath. autonómiáról és congruáról nyi
latkozott, így felelt gróf Zichy Jánosnak középiskolai vádjára:

„T. Ház! Azt mondja t. képviselő úr, hogy a nevelésben egy 
atheistikus irány van. Ez igen merész állítás és oly állítás, a melyet 
nem lehet bizonyítani azzal, hogy két sporadikus esetet veszünk fel, 
melyek egyike sem igaz alkalmas bizonyíték. T. i. azt mondja a t. kép
viselő úr, hogy nevelésünkben az atheistikus irány mellett bizonyít a 
szolnoki eset, a hol elvetemült gyermekek azt a bizonyos cselekményt az 
oltári szentséggel elkövették, a hol én meg is vizsgáltattam az ügyet 
és gondolom, igen szigorúan meg is biintettettem őket. De itt tiltakoz
nom kell az ellen, hogy ez az ottani tanárnak felekezeten kívüli állásával 
a legkisebb causalis nexusba hozható legyen. Azután azt tetszik felhozni, 
hogy a tanügyi congressus előkészítő ülésén egy tanár indítványozta, 
hogy vitassák meg, vájjon a vallástanítás felvétessék-e a középiskolák 
keretébe vagy nem. Ezt is levették azonnal a napirendről, ezt különben 
is egy tudományos cathedrai discussio tárgyává akarta az illető tanár 
tenni, a mit ugyan én ebben az alakban sem helyeslek, de egyik vagy 
másik ily sporadikus jelenségből kimutatni akarni, hogy az egész neve
lési irány atheistikus, ez — bocsánatot kérek legalább is igazság
talanság. A mikor pedig én irataimban, rendeleteimben, beszédeimben 
folytonosan a vallás-erkölcsi nevelésre is a legnagyobb súlyt helyezem, 
akkor legalább is igazságtalannak tartom az ily vádak felhozását. 
Egyébiránt ki kell jelentenem, hogy maga Zichy János gróf úr is azt 
mondta, hogy talán tudtomon kívül vannak ily irányzatok, de én egy
általában tagadom azt, mert arra nézve van intézkedés téve, hogy 
mihelyt a tanárnak vallásfelekezeti meggyőződése oly természetű alak
ban, tettben vagy szóban nyilatkozik, hogy az kihatással van az ifjúság 
vallás-erkölcsi megrontására, ez, mint fegyelmi eset a fegyelmi eljárás 
tárgyát képezi.“
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M adarász képviselőnek azt válaszolja, hogy a polgári iskolát 
mai szervezetében nem kívánja föntartani, de épen az egységes közép
iskolával szemben életképes polgári iskolát akar szervezni, mely a 
szakiskolákra is jogosít; továbbá a minősítési törvénynek parallel meg
változtatását óhajtja, a mennyiben a mi m inősítési törvényünk nagyon 
is k iterjeszti a z érettségi vizsgára bazirozott minősítést.

Több apróbb megjegyzés után végül kijelentette, hogy egyetért 
azokkal, a miket Berzeviczy  Albert a művészeti kérdésről mondott s 
ily irányban történtek is már kezdeményező lépések.

Beszédét pedig azzal fejezte be, hogy meggyőződése szerint az 
egyházpolitika nyomán ebben az országban sokáig harcz nem lesz; de 
jöjjön a liarcz bárhonnan is, a szabadelvű pártot készen találja.

E beszéd után következett
a részletes tárgyalás,

melyet még ugyanazon az ülésen meg is kezdtek. Felszólalás nem tör
tént egészen az egyetem tételéig. De itt meg is állapodtak, mert az 
napra még két külpolitikai interpellatio volt napirenden.

VII. nap, m árczius 8-án.
E nap a részletes tárgyalásé volt s ennek során a középiskoláé 

is Sajnos, hogy ügyünk megbeszélése ezúttal sem folyt abban a mély 
mederben, a mint óhajtanok s a mint folynia a középiskolai ügy nemzeti 
fontossága szerint kívánatos volna. Lehangoló év-év után tapasztalnunk, 
hogy csak bizonyos platói hevülés az, a melylyel nálunk a középiskola 
nagy hivatását honorálni szokás; de korántsem foglalkoznak vele a 
közélet férfiai közül elegen alapossággal és korántsem elég ez ügynek 
sem ismerete, sem pedig a kapcsolat tanárság és politikusok közt. Irány
zatok küzdelmét óhajtanok ilyenkor látni irányzatokkal s e helyett kapunk 
közkeletű vádakat, melyekkel alig szokott valaki komolyan szembe nézni. 
A hivatott középiskolai emberek hiányát súlyosan kell éreznünk minden 
budgetvita alkalmával.

Az ülés folyása ez volt;
A részletes tárgyalás során az egyetem tételénél történt először 

is felszólalás.
Thaly  Kálmán melegen ajánlotta a ministernek, hogy az egyetem 

új épületét építtesse renaissance-stvlusban, mert ez ad legtöbb világos
ságot s ha ezt nem akarják, akkor görög stylben; de semmi esetre sem 
csúcsíves vagy barokk stydben s ne úgy, mint szokás, hogy az első 
benyomás luxusára legyen a legtöbb gond. Óhajtja továbbá, hogy az 
Ausztriában szerzett orvosi diploma nálunk ne legyen érvényes; hogy a 
budapesti Pasteur-intézet, melyet a sokkal gazdagabban dotált külföldiek
kel szemben is nagyon magasztal, állandó épületet s jobb dotatiót 
kapjon. Magát a tételt elfogadja.

Möcs у  Antal bevezetőleg az egyházpolitikáról s néppártról kezd 
vitázni; az elnök figyelmeztetése után rátér az egyetemre s legelőször a 
jogi tankönyvek hiányát panaszolja; aztán pedig azt, hogy a bölcsészeti 
kar egyes tanárai keresztény-ellenes tanokat hirdetnek; hogy nincs 
egyetemi hitszónok. Majd a harmadik egyetem helyéül Szegedet ajánlja. 
Végül pedig nem fogadta el a tételt, mert az egyetem föntartásához 
kath. alap is járul s ez mégis az állami költségvetésbe van illesztve.
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W lassícs Gyula minister megnyugtatja Thai у  Kálmánt, hogy az 
egyetem nem fog luxussal építkezhetni, arra pénz sincs. Az orvosi diplo
máknak Ausztriával való reciprocitása dolgában tárgyalások folynak, 
de az orvosi szigorlatok rendje ettől függetlenül reformálható A Pasteur- 
intézet tarthatatlan állapotát maga is ismeri és igyekezni fog segíteni. 
Mócsy Antal képviselőnek azt válaszolja, hogy nincs tudomása arról, 
hogy az egyetemen törvényellenes tanokat hirdetnének; de figyelmeztet, 
hogy nálunk tanszabadság van. Az egyetem pedig az 1848-iki törvény 
szerint állami intézet.

Az egyetem tételét erre megszavazta a Ház.
A  kolozsvári egyetem  tételénél felszólalt
K om játhy  Béla s azt sürgette, hogy a kolozsvári egyetemi tanárok 

fizetését egyenlővé kell tenni a budapestivel. Indítványt nem tesz — 
úgymond — mert egy ilyen ügyet, melynek igazságát mindenki belátja, 
nem szeretné kitenni a leszavaztatásnak. De kéri a ministert, nyugtassa 
meg, hogy maga is helyesnek tartja  e felfogást.

Hegedűs Sándor ugyanily értelemben beszélt, országos érdeknek 
mondván az ügyet, azért megnyugvással vette, hogy a minister a kérés
nek rövid időn való teljesítését helyezte kilátásba.

Thaly Kálmán nemcsak a tanári fizetések emelését helyesli s 
nemcsak ad personam szabott nagy javadalommal volna hajlandó oda 
kötni a tanár-celebritásokat, hanem új tanszékek állítását is kívánja, mert 
a kolozsvári egyetem egyik végvára a magyar műveltségnek.

W /assics Gyula minister ismételten kijelentette, hogy az egyenlő 
fizetés rendszerének a híve s ugyanígy gondolkodnék a harmadik egyete
met illetőleg is. A kabinet nevében Ígéri, hogy az erre szükséges összeg 
egy részét már a jövő évi budgetbe fölveszik Gondja van a kolozsvári 
egyetemre minden tekintetben s igyekszik a szükséges új tanszékeket 
is rendszeresíteni.

A téléit erre megszavazták.
A budapesti és kolozsvári tanárképzők, a budapesti gyakorló 

főgymnasium, az Eötvös-collegium  s a kolozsvári ref. tanárképző  
segélyének tételei felszólalás nélkül megzavaztattak.

A  műegyetem  tételénél Miklós Ödön felszólal az ellen, hogy a 
kolozsvári mérnök-vizsgáló bizottság olyan egyéneknek, a kiket kizáró
lag csak coinmassationalis ügyek vitelére qualifical, a „mérnöki“ czímet 
adja, a mi kisebbítése a műegyetemen szerzett diplomának. Óhajtja a 
műszaki qualificatio kérdésének rendezését Majd azt kifogásolja, hogy 
az államszolgálatban a műszaki képzettség alárendelt helyen áll, a tech
nikusnak alig van kilátása a VIII. osztálynál feljebb menni. Ha a baj 
forrása a műszaki nevelés, ám reformálják azt. Végül az épület ügyét 
sürgeti.

\Vlassies Gyula minister neki is azonnal válaszolt. Addig is, míg 
az épület ügye véglegesen megoldható lesz, új helyiséget bérelt. A tech
nikus congressus memorandumát considerálni fogja. A közigazgatási 
jogot tanulják a műegyetemen Nagyobb bajok nem lehetnek sem a 
tanrendszerben, sem a pályán való anyagi boldogulás dolgában, hisz a 
technikusok száma évről-évre nő.

Erre a tételt megszavazák. Valamint a jogakadém iák, a magán
tanárok  és a tanárjelöltek külföldi ösztöndíjának tételeit is.

A tankerületi főigazgatóságok tételénél Mócsy Antal szólal föl 
s kifogásolja a középiskolai törvénynek azt az intézkedését, hogy a 
kormány a kath. és főleg a szerzetes gymnasiumok fölött vezetést gyako
rol. a más felekezetiek fölött csak ellenőrző felügyeletet. Egyenlő elbánást 
sürget. Magát a tételt elfogadja, a mi aztán meg is szavaztatik. 
Következik
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az állami gymnasiiimok tétele.
iSorfa Vilmos helyteleníti azt a rendszert is, mely a polgáriskolákba 

sok helyen bevitte a latint, a melyben az iskola nem tud alapos munkát 
végezni; azt is, hogy egy időben nem akartak újabb gymnasiumokat 
alapítani; de kifogásolja a mai rendszert is, mikor igen nagy rnegter- 
heltetést rónak arra a városra, mely új állami gymnasiumot akar kapni. 
Számítása szerint azt kívánják, hogy a község adja a 2/3-rész költséget, 
az állam csak V3-részt. A tételt elfogadja.

Pap Géza egy sokat hangoztatott vádat ismétel, a minek pedig 
szélesebb körű alapja ma már aligha van: hogy a tanárok diétáit jegy
zetek szerint tanítanak, vagyis inkább követelik a leezkét. Az sürgeti, 
hogy a tananyag az iskolában taníttassák meg; kár volt azonban hozzá 
nem tennie, hogy 60 - 80 tanulót így tanítani nem lehet.

A természetrajzban, physikában szemléltetést és kevés elméletet 
óhajt; a történelemnél túlterjengőnek találja a tankönyveket, a miben 
sokszor igaza lehet, de meg aztán kifogásolja azt is, a mi legfölebb 
elvétve történhetik meg itt-ott, hogy sok évszámot követelnek: valamint 
azt sem tudjuk elképzelni, melyik magyar gymnasiumban tanítják térkép 
nélkül a földrajzot.

Majd azt az eszmét veti föl, hogy a vidéki museumok kérdése 
hozassák szorosabb kapcsolatba a gymnasiumokkal; hogy legyen tan- 
könyv-revisio; hogy az alsó négy osztályban ne engedtessék rendkívüli 
tárgy; hogy a középiskola megkezdését 11 éves korhoz kellene kötni.

Helyes az a megjegyzése, hogy a tornaóra az elméleti órák közé 
ékeltessék. Csak azt feledte, hogy a parallel osztályok mai túltengése 
mellett ez physikailag kivihetetlen, lévén egy iskolában csak egy torna- 
tanító és egy tornaterem.

Ajánlja az olcsó internatusok szaporítását.
Majd a latin nyelv  kérdésére tér át s azt kívánja, hogy a latint 

csak а III. osztályban kezdjük tanítani, a latinra fordítást pedig küszö
böljük ki.

A görögpótló tantárgyakat egészen elhagyná legfölebb a görög 
classikus irodalom ismertetésére szánna hetenként egy órát, a mivel 
bizony a semmivel alig érnénk el többet. Egyébaránt ő abban a téve
désben van, hogy a görögpótló tárgyakat azért hozták be, nehogy mi 
— a hogy ő egyik írónk szellemességével bennünket nevez: „a tanító
bácsik“ — nagyon felháborodjunk. Jellemző, hogy mennyire ismerik 
nálunk a tanárság nézeteit azok, a kik a közoktatással iskolán kívül 
foglalkoznak!

Elismeréssel van egyébaránt a minister programmja iránt s a 
tételt elfogadja.

Visontai Soma azt kéri, hogy a gyöngyösi gymnasium államo
sítása és nyolczosztályúvá leendő kiegészítése kezdessék meg s fogjanak 
az építéshez, mert hiszen a város megszavazta a kívánt hozzájárulást s 
a szerződés még 189í-beu megköttetett. Kéri egyúttal, hogy teljesedjék 
a város óhaja s a gymnasiumnak azok a Ferencz-rendi tanárai, kiknek 
megvan a qualificátiójuk, alkalmaztassanak az állami gymnasiumban is.

Major Ferencz az ellen szól, hogy a latin tanítása az elsőből 
eltolassék. 0  ezt „a classikus tanítás elleni merényletnek“ tekinti. Azt 
azonban helyesli, hogy 10 éves kora előtt ne vegyenek senkit föl a 
középiskolába.

A reáliskolának annyira ellensége, hogy a minister programmjában 
épen attól fél, hogy egyes iskolákban a mathematikai tudományok tanít
tatván erősebben, ez által föntartjuk a mai reáliskolát.

Az egységes középiskola híve, a melyet nagyon könnyen meg
oldana úgy, hogy a VI. osztályig a középiskola legyen classikus, csak 
aztán legyen bifurcatio. A részletes bizonyítást máskorra tartotta fönn
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magának, tehát arról sem szólt, hogy mit érne a technikusnak a befeje
zetlen hat évi latin s talán két évi görög tanulás.

W lassfés Gyula minister e felszólalásokra a következő beszéddel 
reflectált:

„T. Ház! Az e tételnél felmerült nagyfontosságú paedagogiai kérdé
sekre nem szándékozom kiterjeszkedni. Mindenesetre jelzem azt, hogy 
a Pap Géza t. képviselőtársam által felhozottakkal, habár vele sok 
tekintetben egyetértek más kérdésekben, ezekben a kérdésekben, melyeket 
kifejtett, legnagyobbrészt egyet nem értek. De ezek oly fontos kérdések, 
melyeket, azt hiszem, más alkalommal lesz szükség kifejteni. Sok figye
lemreméltó észrevételt tett, de már pl. a latin nyelv, a görögpótló tárgyak 
az életkor körül kifejtett nézetei stb. oly nagyfontosságú paedagogiai 
kérdéseket érintenek, a melyeket már csak az idő előrehaladottságánál 
fogva is egész más keretekben tartanék czélszerünek megbeszélni.

A Major Ferencz t. képviselő úr által felhozattak közül sem 
reflektálok másra, de egy helyreigazítással tartozom abból a szempontból, 
hogy miképen kontemplálom én az egységes jogositású középiskolát. 
Nem úgy kontemplálom és nem is úgy mondtam, hogy egyikben a 
mathematika, a másikban classikus nyelvek, a harmadikban a modern 
nyelvek praedominálnak. Én azt mondtam, hogy úgy értem az egységes 
jogositású középiskola eszméjét, mely lényegileg azonos az egységes 
középiskolával, hogy ha az államnak az illető városban pl. most két 
tanintézete van, mondjuk van egy reáliskolája és egy gymnasiuma, 
hogy akkor az új reformot keresztülvive. mindegyikben nem fogjuk 
keresztülvinni a felsőbb osztályokban az egységes középiskola mellett 
is elengedhetetlen bifurcatiót, azaz nem állítunk be külön tanárokat 
mindkét intézetben a bifurkált irányoknak. Mert úgy méltóztassanak 
felfogni, hogy bizonyos határig a törzsanyag egyenlő és csak a felső 
osztályokban kell változtatni, de már odáig nem megyek, hogy az egész 
egységes iskola minden egyes tanulóra nézve teljesen sablonszerűén 
azonos legyen, azaz, a felső osztályokban se legyen az optiónak bizonyos 
faja. Ha tehát egyszer az egységes középiskolát így fogom fel, akkor 
az egységes jogositású középiskola is pregnansabb elnevezés, mert a 
tananyag az utolsó osztályokban nem szükségképen egy és ugyanaz. 
Ha pedig egy városban két intézetet talál az új reform rendszere, akkor 
pl. a bifurcatio egyik irányát az egyik, a másik irányát a másik intézet
ben valósítom meg. Nem kell mind a két intézetbe beállítanom a bifurkált 
irány követelte tanerőt. Még azt is mondottam, hogy ez a rendszer nem 
já r  tanerőpazarlással és mégis az az intézet bizonyos tekintetben abba 
a renoméba jön, hogy itt inkább ezt az irányt, pl. a classikust, amott 
inkább a másik irányt, pl. a természettudományit cultiválják. így mél- 
tóztassék ezt felfogni.

Visontai t. képviselő úr a gyöngyösi gymnasium ügyét hozta fel, 
a mire ki kell terjeszkednem.

Teljesen úgy áll a dolog, hogy az ügyben régebben már csaknem 
perfectté vált a szerződés, úgy, hogy a város alkalmas helyen új épületet 
emel, ezt felszereli, évi 10.000 írttal járul a fen tartáshoz és így az álla
mosítás körülbelül 15.000 frt teherrel szaporítaná költségvetésünk mér
legét. Ez már annyira elő volt készítve, hogy én az 1896-iki budgetem 
előkészítése alkalmával azon gymnasiumok közé vettem föl a gyöngyösit, 
a melyek államosítandók; azonban ezt nekem pénzügyi szempontból nem 
sikerült fenn is tartanom a budgetemben Hasonlóan jártam 1897-ben is. 
De már most igen természetes dolog, ha kiszorult 1896-ban és 97-ben, 
minthogy bizonyos programmot követek arra nézve, hogy hány gymna- 
siumot és mily sorrendben állítok be az államosítandók sorába, ez oly 
előre jutott, hogy minden valószínűség szerint az 1898-iki budgetbe föl 
fog vétetni.
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Azon kérdést, liogy maga az építkezés megkezdhető-e, minthogy 
maga a város építi a gymnasiumot, consideratio tárgyává teszem és a 
kellő módozatok megtartása mellett, a pénzügyminister úrral egyetértve, 
6 felségéhez való bejelentés után intézkedni fogok; mert gymnasiumok 
államosítása ő felségéhez való bejelentés nélkül nem történik. Ezeket 
voltam bátor ez ügyben megjegyezni.

Még csaK Boda képviselő úrnak akarok egy megjegyzést tenni. 
Az ő beszéde, gondolom, oda culminált, hogy nagyon sok áldozatot 
kívánunk a községektől akkor, a midőn gymnasiumok felállításáról van 
szó. T. képviselő úr, természetes dolog, hogy sokba kerül egy gymnasium, 
mert csak ha a modern hygienikus követelményeknek meg akarunk 
felelni és meg akarunk általában felelni a paedagogikus modern köve
telményeknek, ez bizony mindenesetre nem olyan, a mit olcsó pénzzel 
lehetne előállítani. De viszont én egészen természetesnek találom, hogy 
azok a községek áldozatot is hozzanak, a hol egy középiskolát alkotunk, 
a mennyiben, a mint a múltkor is voltam bátor megemlíteni, a lakosság 
4/6-része oly helyen lakik, a hol nincsen gymnasium. A ki tehát ott lakik, 
az az y6-rész, igen nagy előnyt húz a gymnasium ottlétéből és ennek 
következtében méltányosnak tartom, ha azok a községek áldozatot hoz
nak, mert hiszen azok a községek maguk húzzák a gymnasium fenn
állásának közvetlen előnyeit.

Kérem a tétel elfogadását“.
A tétet maga meg nem támadtatván, elfogadtatok.
A z Á llam i reáliskolák  tételénél nem történt más felszólalás, mint 

hogy az előadó az átruházási jogot kérte a két tétel közt, a mit meg 
is szavaztak.

Szó nélkül szavazták meg a középiskolák állami segélyét is
458.000. frtban.

Nemkülönben az állami felsőbb leányiskolák, a középiskolai 
internatusok, vizsgálati bizottságok, utazási ösztöndíjak tételeit is.

S ezzel meg volt szavazva minden a középfokú oktatást közvetlen 
érdeklő tétel.

Következett a népoktatás  ügyének részletes tárgyalása, a melynél 
ez ülésen csak a tanfelügyelők tételét fogadták el.

Itt Mócsy Antal szólalt föl, hogy elmondja azt, a mit az általános 
vitánál ezért kellett elhagynia, mert az idő akkor már félháromra járt. 
Kifejtette aztán azt a kívánságát, hogy a népoktatás legyen a mennyire 
csak lehet felekezeti, a kormány is egyházi férfiakat nevezzen ki tan
felügyelőknek s addig is, míg ennek ideje elkövetkezik, az iskola-látogatói 
tisztre a papokat kell megnyerni.

V III. nap, m árczius hó 9-én.
A népnevelés napja volt s e tág mező sok ágával és tételével a 

Ház elég gyorsan végezett. Ez volt tulajdonképen a vita utolsó érdem
leges napja.

A felszólalások sorrendje következő volt:
A  népnevelés tételénél Mócsy Antal az osztatlan népiskolának 

külön tantervet sürget; kifogásolja, hogy a tanítói oklevelet a minősí
tésnél nem méltatják eléggé s hogy a fizetés és nyugdíj kevés; továbbá 
kívánja a 15 kros járulék eltörlését.

M ezei Mór a népoktatás államosításának a híve s kezdetül sem 
elégednék meg a tanítóképesítésnek államosításával, hanem az egész 
tanítóképzést államosítaná

Jurich  Mihály röviden a 15 kros járulék ellen szól s a tanítói 
nyugdíjalapról szeretne bővebb felvilágosítást kapni.
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Polonyi Géza a tanítói fizetés javítását követeli; az államosítás 
híve; kívánja,. hogy addig is a felekezeti tanítók mentessenek föl a 
kántori és harangozol teendők alól, végül pedig a katli. autonómiát 
sürgeti.

Péchy Tamás röviden a teljes államosítás ellen nyilatkozik.
Várossy Gyula szintén elodázhatatlannak tartja a tanítói fizetés 

javítását, de az államosítást nem pártolja, mert félj hogy ez által a 
tanítók mind kénytelenek lennének kormánypártiak lenni.

Schreiber Frigyes arra hivatkozik, hogy az iskola-tartás a fele
kezeteknek törvényes joga s hogy a felekezeti iskoláknak érdemes 
multjok van.

W lassics Gyula minister azt mondja, hogy a 15 kros járulékot 
majd csak a nyugdíj-alap revisiója alkalmával lehet eltörölni. Kifejti 
ismételten, hogy az exclusiv államosításnak nem híve. A tanítói fizetés igén 
kevés, de a pénzügyi helyzet egyelőre nem engedi az általános emelést. 
A törvény-revisiónál az állami érdek biztosítására kellő gond lesz.

A tételt elfogadták. Valamint felszólalás nélkül a polgári iskolák  
tételét is, megszavazván mindjárt az átruházási jogot is.

A tanítóképzők  tételénél ismét Mócsy Antal szólalt föl. Kívánja,, 
hogy a tanítóképzőkben könnyítsék meg a fölvételt azoknak, a kik 
nem végezték a középiskola négy osztályát, hanem magánúton készültek. 
A tanítóhiányon csak a fizetés javítása segíthet. Azt szeretné, hogy 
még az állami képzők is felekezeti tanítókat képezzenek, egyik katho- 
likust másik protestánst stb. Panasza van, hogy az autonom felekezetek 
képesítő vizsgálatain az állam küldöttje csak felügyel, a kath. képzőben 
meg elnököl. Egyenlő elbánást kér. A tanítóképesítés államosítására 
nincs szükség; elég, ha az állam felügyeleti joga megvan. Végül pedig 
sürgeti, hogy a tanítóképző tanárság fizetése teljesen egyenlő legyen a 
középiskolaival.

Erre a tételt megszavazták. Aztán nem történt felszólalás я gazda
sági ism étlő isko lák  tételéig. Itt

Ováry Ferencz igen melegen üdvözli az új intézményt, melytől 
sok jó t vár.

Megszavaztak aztán felszólalás nélkül minden tételt, egészen a 
nem zeti m useum  tételéig, a melynél gróf Zichy Jenő mutatott rá ismét 
a hely szűkére. W lassics Gyula minister válaszolt s megnyugtatta, 
hogy a kormánynak igenis lesz gondja, hogy a tarthatatlan állapotokon 
segítsen. Addig is. míg az új épületek s egyes gyűjtemények önállósí
tása keresztülvihető lesz, az ethnographiai gyűjteménynek alkalmasabb 
helyiségeket fognak bérelni.

A tétel megszavazásával a tárgyalás másnapra lialasztatott.

IX. nap, m árezius 10-én.
E napra elég sok tétel maradt, de csak felolvasták őket. Csupán 

két tételnél történt felszólalás. A tárcza nem is foglalta le az ülésnek 
csak egy részét; jutott belőle jelentős rész a következő tárczának: az 
igazságügyének, mely már méltóbb érdeklődés közt indutt meg.

Az ülésnek tanügyi része ez volt:
A z országos képtár tétele következett.
Lepsényi Miklós azt kérdi, hol tartózkodik s mi van a képtár 

volt igazgatójával, mire II'/assies Gyula minister azt válaszolja, hogy 
a volt igazgató ügye a pártatlan bíróság kezében van. Egyébaránt az 
egész képtárról, a történt vásárlásokról s a jövő terveiről készült jelen
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tését egy-két nap alatt be fogja mutatni a Háznak. A kormánybiztosnak 
pedig, a ki nagy munkát végezett, ezúttal is köszönetét mond.

A tételt erre megszavazták. Valamint felszólalás nélkül a kővet
kező kettőt is.

A m űem lékek fentartása  tételénél gróf Benyovszky  Sándor 
kevesli az összeget s kéri, hogy jövőre emeljék Egyúttal fölveti az 
eszmét, hogy a visegrádi romokat restaurálni kellene s ez talán leg
könnyebben úgy történhetnék, ha a korona-uradalomból egy részt villa
telkek gyanánt értékesítenének s az így nyert összeget fordítanák a 
restaurálás költségeinek fedezésére.

W lassics Gyula minister figyelemre méltónak ítéli a fölvetett 
eszmét, bár nincs hivatva nyilatkozni róla, mert a megvalósítás lehető
sége kívül esik az ő hatáskörén. Egyúttal adatokkal szolgál, hogy a 
műemlékek fentartása körül minő munka foly.

A tételt megszavazzák.
S azután gyors felolvasással megszavazta a Ház az összes követ

kező tételeket is. Közbe csak egyetlen rövidke felszólalás volt. Enclrey 
Gyula kérdezte meg, hogy a népoktatási épületekre fölvett félmillió 
forintban benn van-e a hódmezővásárhelyi polgári iskolai új épülete, 
mert a mai állapot tarthatatlan. W lassics Gyula minister azt felelte, 
hogy több száz népiskola vár új épületre, az előzetes tárgyalások folytán 
mintegy másfél millió frtra már le van kötve, tehát a szükséges épít
kezéseknek bizonyos sorát kénytelen megállapítani. A hódmezővásárhelyi 
iskola állapotát ismeri és igyekszik segíteni, mihelyt lehetséges lesz.

Ez volt az utolsó felszólalás a tárcza budget-vitájánál, a melynek 
befejeztével a ministert hosszan éljenezték.

I S M E R T E T É S E K .

Algebra a középiskolák számára. írta  Grünwald Miksa főgymn. 
tanár. 400 1. Budapest, Singer és Wolfner kiadása.

Élvezetes munkát végeztem, mikor Grünwald könyvét átolvastam. 
A könyv minden fejezetéből kitetszik, mennyi szeretettel, óvatos gondos
sággal és alapos tudással foglalkozott írója munkájával.

Nem akarom itt sorban fejtegetni, hogy a tantervnek és az utasítások 
methodikus követelményeinek mennyiben felel meg ezen algebra, mert 
hiszen ennyit legalább is megkövetelünk minden tankönyvünktől, a 
nélkül, hogy ezen kívánalmak betartását erényei között emlegetnők: 
azt azonban előre is kijelentem, hogy tankönyv-irodalmunkban nálánál 
egy j°bb könyvünk sincs, de jobb a legtöbbjénél. Vegyék egyszer kezükbe 
collégáim Grünwald algebráját, lapozzák át s azonnal meggyőződnek 
véleményem helyességéről. Ezen elért sikerben osztozik a szerzővel a 
kiadó czég is, mert a könyv kiállítása igazán oly ügyes, tiszta, könnyen 
olvasható, hogy megvesztegeti a szemet.

Nem czélom, hogy értekezést írjak arról, milyen tulajdonságokkal 
kell bírnia a jó algebrának: Grünwald könyve az első olvasásra meggyőz, 
hogy „nem tanít fogásokra ott, a hol gondolkodni kell oktatnia“, ez pedig 
nem kicsinylendő érdem, mikor tankönyveink legtöbbnyire a merev 
formalitások igájába kényszerítik a tanuló elméjét. Módszere induetiv, 
előadása világos és egyszerű; szoros kapcsolatban van a közönséges- 
számtannal, miáltal a tanuló az alsóbb fokon elsajátított anyagot éa 
igazságokat élesebb világításban látja.
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A tanulók munkásságát figyelő tanár észre vehette, hogy az osztás 
tárgyalása után — noha ide illik és a tanterv is úgy kívánja — nem 
tanítható sikerrel a geometriai haladvány. Ez az anyag ezen fokon még 
nem emészthető meg, de meg nincs is reá semmi szükség egészen a 
YII-ik osztályig. Grünwald algebrája nem is tárgyalja a IV-ik osztály 
anyagában a geometriai haladványt, hanem egészen önállóan feldolgozva 
a VII-ik osztály anyagában ismerkedik meg vele a tanuló, ott, a hol a 
járadék-számítás és a végtelen geometriai haladvány tényleg megköve
telik ismeretüket. És ez így van helyesen.

Igen jól teszi szerző, hogy az irrationalis egyenletek feloldásánál 
figyelmeztet arra is, hogy a gyök némely esetben mért nem elégíti ki 
az egyenletet és hogy ez a körülmény miféle feladatot von még maga után.

A számrendszerek tárgyalásában sem akad a tanuló nehézségekre; 
inductiv úton megértvén a tanuló a negativ és tört kitevők jelentményeit, 
általánosítva látja a hatványozás fogalmát, a mi igen megkönnyíti neki 
az ezután következő logarithmusok elméletét. Ezen szakasz Grünwald 
algebrájának igazán szép része.

A két ismeretlennel bíró másodfokú egyenletek tárgyalásánál 
mellőzi az úgynevezett fogások alkalmazását, hanem teljesen a már 
megismert úton haladva utal egyszerűen a tárgyalható esetekben köve
tendő eljárásokra.

Ha elismerőleg emlékezem is meg a könyv jó tulajdonságairól, 
azért egy szóval sem mondom, hogy helyteleníteni valót nem lelnék 
benne. így a két ismeretlent tartalmazó első fokú határozott egyenletek 
feloldásának egyik eljárási módját kiküszöbölési módnak nevezi — más 
algebrában is láttam így — holott nyugodtan megtarthatta volna az 
angol módszer elnevezést, mert a tanulót a fennebbi szó használata talán 
kissé zavarja, mert tudnia kell, hogy az egyenlet-rendszerek feloldása 
bármely módon történjék is, mindig csak kiküszöbölés.

Hasonlókép mellőztem volna az V. osztály anyagából az ( jj ) szám
alak tárgyalását. Kár vele hiába fárasztani a tanulót. Itt semmi szükség 
reá. Nem tetszik az irrationalis szám geometriai ábrázolásának azon 
módja, melyet Grünwald algebrája használ.

Ezek azonban csak kisszerű dolgok, melyek nem rontanak a 
könyv értékén, ily kevéssé fontos dolgokon a tanár mindig változtathat 
saját kedve szerint.

A munka terjedelme csak látszólagos (400 1.), mert felesleges nincs 
benne; csak a kiadó czég érdeme, hogy nagy betűkkel, könnyen olvas
hatóan nyomatta.

Magyarsága kifogástalan. Helyesen teszi, hogy a műszavakat 
nem magyarosítja. Sajtóhibája igen kevés. Példatára jól használható.

Ezek szerint Grünwald algebrája tankönyv-irodalmunkban hatá
rozott nyereség', örömmel üdvözlöm és szívvel-lélekkel ajánlom.

(Budapest.) Szem ethy Béla,

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

VÁLASZ A „MÁRAMAROS-SZIGETI VOTUM“-RA.
A tanáregyesületi Közlöny folyó évi 22. számában á  Közlöny 

szerkesztője megjegyzéseket te tt a m.-szigeti tanári kör jegyzője által 
beküldött közleményre. Kifogásolja különösen a III. pont alatt tett indít
vány indokolását s reflexióit azzal zárja be, hogy „nagyon bántanái, 
ha bárkit is  a m agyar középiskola munkásai, vagy hívei közü l meg
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zavarna, a z  egyetértésben a т.-szigeti előadónak különvéleménye s 
jabban szeretné hinni, hogy a szerkesztő i megjegyzés igaz a kör 
tagjaira is, hogy t. i  azokat a különvéleményeket nem tették m agokévá-.

Sietünk kijelenteni, hogy szerkesztő úr nem tévedett feltevésében. 
Hiszen a jegyző által beküldött közlemény utolsó pontja is így szól: 
„A kör végül Dobay Sándor tagtárs I — V. pont alatt tömörített nézetét 
elfogadja“. Tehát csak az öt pont alatt ritkított betűkkel szedett nézetét 
s nem egyszersmind annak indokolását is Kétségtelen, hogy nem történik 
a félreértés, ha az előadó terjedelmes előadásából tett extraholás mellett 
a tagok által történt hozzá-szólások is kifejezést nyertek volna az érte
sítésben, mert azokból kitűnt volna az, hogy az előadónak kifogásolt 
véleménye is erős discussio tárgyát képezte; de hát figyelemmel kellett 
lenni a jegyzőnek a Közlönyben rendelkezésére álló térre is s így csakis 
az előadónak tömörített indokolásai s azok alapján a három ülésben 
folytatott eszmecsere után megállapított s 1—V. pont alatt- összefoglalt 
nézetét közölte.

Egyébiránt sem az előadónak, sem a kör egyetlen tagjának sem 
volt még csak eszeágában sem, hogy a középiskola munkásai között az 
egyetértést megzavarni, vagy felekezeti súrlódást provokálni szándékoz
nék; hiszen mindannyiunknak az a legfőbb óhajtása, hogy mindenütt 
oly szép egyetértés oly szép összetartás legyen a különféle fokú és 
különféle jellegű iskolák tanerői között, mint a minővel mi dicsekedhe
tünk. Az is lehet, hogy ha az előadó philologus lett volna, talán nem 
volt volna indokolása oly éles; de hát Bobay mathematikus lévén, erő
sebben fejezte ki, mindenesetre sértő szándék nélkül, előadott nézetét.

Ennyit akartunk elmondani. Azt hiszszük, hogy úgy szerkesztő 
úr, mint a Közlöny olvasói megnyugvást fognak találni az elmondottakban.

Kelt M.-Szigeten, 1897. márczius 8-dikán tarto tt köri ülésből 
M arikovszky Menyhért, Vékony A nta l.

elnök. ' jegyző.

Budapesti kör.

F. hó 3-án tartott választmányi ülésén jelen voltak: dr. Schmidt 
Ágoston elnök, dr. Bozóky  Endre titkár, Tiber Ágost, dr. Lechner 
László, dr. Chovancsák István, R e if  Jakab és Balog Mór pénztáros. 
A választmány a titkár jelentése alapján tudomásul vette, hogy dr. Varga 
Ottó és K em p f  József tagtársak elfoglaltságuk miatt a titkár felszólítá
sának nem tehetnek eleget s a tantervrevisio tárgyalásában előadások 
tartásával részt nem vesznek. Az újabban bejelentett előadások sorrendje 
a következő leszen:

m árczius 31-én: dr. Schnábl Róbert a német nyelv-irodalom 
tanításról; Gallért Jenő a magyar nyelv-irodalom tanításról, tekintettel 
a reáliskolákra;

április 3-án: Roseth  Arnold a latin-görögnyelvi tanításról;
április 28-án : dr. Lechner László a philosophiai propedeutikáról.
Az előadó ülésen a felsoroltakon kívül jelen voltak még: dr. Pru- 

zsin szky  János, Gellért Jenő, dr. Kopp Lajos, Rosetli Arnold, K em pf 
József, Sam u  István, dr. Volf -György, dr. M aywald  József, Szirtes  
Ignácz, Hittrich Ödön, dr. Molnár István és R ajner  Ferencz.

Tárgy: dr. R ruzsinszky  János felolvasása az írásbeli dolgozatok 
kérdéséről*

* Közlésére ebben a számban nem juthatott hely. Szerk.
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Valamennyi hozzászóló .egyetért abban, hogy az írásbeli dolgozatok 
jelenleg dívó száma az alsó osztályokban reducálandó.

(faliért Jénő az írásbeli dolgozatokat rii'nd a tanárra, mind a 
tanulóra nézve a túlterhelés egy momentumának tartja. A javítás mun
kájának fáradsága nem ér föl 'az eredménynyel. A házi dolgozatok a 
hónap У égén megtorlódnak. A tételek előre megállapítását helyteleníti. 
A tanulók nem tudnak önállóan gondolkozni, mért memóriájukat nem 
műveljük s a folytonos kérdezgetés a beszédben lustává teszi Qkét. Az 
önálló fogalmazást nem а IV.-bén, hanem már az I. osztály ban’ kell 
kezdeni. .

Roseth  Arnold nem ért egyet előadóval abban, hogy fordítások 
csak a tanított nyelvre eszközöltessenek. Gellert egyes megjegyzései 
administrativ úton orvosolhatók.

Tiber Ágost a szabad dolgozatok tételeinek előzetes kijelölését 
helyesli. Az egyes tudományszakokkal való kapcsolatra nagy súlyt fektet, 
már csak az érettségi írásbelire való tekintetből is. A házi dolgozatnak 
csak akkor van értéke,, ha a kijelölt magánolvasmánynyal kapcsolatos. 
A tanulók a elausurához nincsenek szokva, mert a felső osztályokban 
nincsenek írásbeliek. Ennek hátrányai az írásbeli érettségin vehetők 
észre. Dr K am pf József az osztályok zsúfoltságára utal, mely dolgoza
toknál megtámadja a tanuló morális érzését, nem fejleszti tisztaság
érzetét. A dolgozatok a tanuló előmenetelének' elbírálásánál fontosak. 
Kevesebb dolgozat, hogy azok alaposabban mérlegeltethessenek. Az anya
nyelvre való fordítást írásban és szóban egyaránt fontosnak tartja.

Dr. Volf György hangsúlyozza, hogy magyar tanulókat tanítunk 
s a tanárnak is első sorban magyarnak kell lennie. Ezért magyarra 
kell fordítani. Itt tűnik ki legjobban a szóbőség léte vagy hiánya. 
A tanulóktól eredeti gondolatokat a szabad dolgozatoknál ne várjunk. 
Az idegen nyelvek tanárai használhatnak a helyes magyarságnak leg
többet, de esetleg legtöbbet ronthatnak is. A magyar dolgozatok szánandó 
állapotát annak tulajdonítja, hogy irodalmunk nem nyújt elegendő segéd
eszközöket. Hangoztatnunk kell továbbá a remekírók helyes magyar 
fordításainak hiányát. A létező bajokon csak úgy lehetne segíteni, ha 
zsúfolt osztályokban egyáltalán nem Íratnánk dolgozatokat. A dolgozatok 
javítás-módjánál azok felolvastatása ellen nyilatkozik. A javításnak közös 
munkával kell történnie, hogy belőle minden tanuló hasznot húzhasson.

R ajner  Ferencz egyetért előtte szólóval abban, hogy minden 
nyelvről magyarra fordítsunk. Necsak az írásban, de a beszéltetésnél 
is meg kell követelni a helyes magyarságot és nemcsak az irodalom- 
tanításnál. hanem minden tárgynál. Erre első sorban a tanárképzésnél 
kellene tekintettel lenni. A magyar dolgozatok szánalmas állapotát nem
csak az irodalmi segédeszközök hiányának tudja be, hanem annak is, 
hogy az önálló fogalmazás nálunk nem az I -ben kezdődik. A felső osz
tályok magyar dolgozatai egyénileg javítandók.

Dr. V olf György ezt nem helyesli. Szerinte az egész osztály dol
gozatbeli hibái categoriákba szedendők s a hibák elkövetőinek megem
lítése nélkül letárgyalandók.

Dr. Rruzsinszky  János végszavában reflectálván a felszólamlásokra, 
propositióit fentartja; a felsőbb osztályokban készítendő iskolai dolgozatok 
mellett foglal állást. A remekírók jó fordításainak hiányát fájlalja. Hang
súlyozza, hogy az idegen nyelv megtanítására summo opere törekedni 
kell. Egyébként a tanulságos vitában résztvetteknek köszönetét fejezi ki.

Az idő előrehaladottsága miatt dr. ChovancsAk István felolvasása 
a franczia nyelvi tanterv revisiójáról f. hó 10-re halasztatott

Dr, Bozóky Endre, a kör titkára.
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Kolozsvári kör.
Az új kör f. hó 4-én tartotta második rendes gyűlését. A vitára 

kitűzött tárgy — a tanárképzés reformja  — akkora éideklődést kel
tett, hogy a tagok nagy része, számszerint vagy 50-en jelentek meg a 
piarista gymnasium tanácstermében. A három gymnasium, a kereske
delmi akadémia, a felsőbb leányiskola tanárai csaknem teljes számmal 
o tt voltak. De eljöttek az egyetemi tanárok közül is többen, névszerint 
dr. S zam osi János, dr. Schneller István, dr. M árki Sándor, dr. H alász 
Ignácz, dr. Szádeczky  Lajos, továbbá Kuncz Elek tankerületi főigazgató, 
a piarista rend seminariumának és az ev. ref. theologiai facultásnak 
összes tanárai is. A tanácskozást dr. Hám  Sándor alelnöK vezette.

Elnök a gyűlés megnyitása s üdvözlése után mély megiiletődéssel 
jelentette, hogy a magyar tudománynak halottja van: dr. Martin  Lajos, 
a kolozsvári egyetem kiérdemült rectora, elköltözött az élők sorából. 
Indítványára a kör elhatározza, hogy a kiváló tudós özvegyéhez részvét- 
ira to t intéz.

Bejelenti továbbá, hogy B rassa i Sámuel, a magyar tudós-világ 
nestora, a napokban ünnepli tanárságának 60-ik évfordulóját s indít
ványozza, hogy a kör B rassai Sámuelt ez alkalomból válaszsza meg 
tiszteletbeli tagjának. A kör ez indítványt egyhangúlag elfogadja, uta
sítván Szabó  Sámuel indítványára az elnökséget, hogy az üdvözlő 
iratban utaljon arra a körülményre is, hogy épen B rassai Sámuel az 
egyetlen még életben levő tagja annak az Egyesületnek, mely több 
mint félszázaddal ezelőtt ugyanazon őzéiből alakult Kolozsvárt, mint a 
mostani.

Az elnöki előterjesztések után a titkár jelentést tesz a tisztviselő
kar időközi munkájáról, különösen a taggyűjtés eredményéről. E szerint a 
körnek összesen 85 tagja van. Különösen örvendetes tudomásul szolgált, 
hogy a piarista-rend tanárképzőjének és papnevelőjének, a Kalazantinum- 
nak, valamint a helybeli ev. ref. theologiai facultásnak összes tanárai 
beléptek a körbe, mert így több szempontból tárgyalhatja a középiskola 
ügyeit s a kör socialis czélját is inkább megközelíti.

Az anyaegyesületbe új rendes tagnak jelentkezett dr. Szádeczky  
Lajos egyetemi tanár, rendkívülinek pedig Fekete Gábor, a helybeli 
kir. Tábla elnöke, az unitárius főiskola gondnoka. A kör mindkét jelent
kezőt a legnagyobb örömmel fogadja s ajánlja felvételre az Egyesületbe, 
különösen örvendetesnek tartja, hogy 5 Méltósága bokros teendői mellett 
időt szakít magának arra is, hogy gondnoki állásából kifolyólag a 
középiskola ügyeivel foglalkozzék.

A kör munkaprogrammjára vonatkozólag határozatba ment, hogy 
a tanterv revisiójára nézve a kör csak akkor mond véleményt, ha minden 
egyes szakcsoportban kimutatja részletesen a nehézségeket, melyeket 
az a végrehajtásban feltüntet. Ehhez képest, annak megállapítására, 
minő nehézségek vannak a mostani tanterv részleteinek végrehajtásában, 
a kör minden egyes tantárgy-tervét külön-külön vitatja meg, előadókul 
jelentkeztek: a magyar nyelv és irodalomra dr. Erdélyi Károly, a 
classica philologiára Balogh Károly, történelemre dr. Török István, 
mathematika és geometriára Boros Sándor, a természettudományokra 
dr. Nyiredi Géza. Azonkívül dr. Versényi György referálni fog a magyar 
irodalmi olvasmányok codexéről, dr. Széplaki János pedig a szorosan vett 
középiskola és a felső kereskedelmi iskola kapcsolatáról, azon alkalom
ból, hogy a kereskedelmi szakiskolai tanárok testvér egyesülete con- 
gressusát városunkban tartja. Annak megállapításával, hogy az eszmecserék 
milyen egymásutánban kövessék egymást, a kör az elnökséget bízza meg.

Ezek után következett a gyűlés legfontosabb tárgya: eszmecsere 
a  tanárképzés reformjáról. Dr. Csengeri János előadó nagy gonddal s



497

körültekintéssel kidolgozott felolvasása után, melyre nézve a kör óhaj
tása, hogy azt a Közlöny egész terjedelmében megőrizze, a következő 
határozati javaslatokat terjesztette a kör elé.

Mondja ki a tanári kör annak szükségét, hogy:
1. a tanárképzés módja mindkét egyetemünkön gyökeresen refor

málandó;
2. a philosophiai (és mathematika természettudományi) karok tanul

mányi rendje úgy állapítandó meg, hogy az a tanárképzés czéljainak is 
megfeleljen;

3. a mai tanárképző-intézetek úgy alakítandók át. hogy ajelöltek 
önmunkásságát, módszeres képzését inkább biztosítsák;

4. Kolozsvárt középiskolai tanárjelöltek állami internátusa létesül
jön; végül

5. hogy Kolozsvárt a budapestihez hasonló gyakorló iskola állít
tassák fel, azzal a szervezeti különbséggel, hogy benne a tudományszakok 
egyetemi képviselőinek szellemi befolyása a tanárképzés és a tudomány 
egysége érdekében érvényesüljön.

Az éljenzéssel fogadott javaslathoz elsőnek dr. Szam osi János szólt. 
A tanárképzés ügyét nem látja olyan sötét színben mint az előadó, sőt 
constatálja, hogy az utóbbi negyedszázad alatt a középiskolai tanítás 
rendkívüli mértékben haladt. De a haladás nem a gyakorló iskola érdeme, 
hanem a felszabadult nemzeti erő nyilvánulása. A tanárképzés mostani 
intézményei legfölebb némi javítást igényelnek, de gyökeres reformra, 
mint az 1. pont ajánlja, nincs szükség. A tanárnak első sorban szak
embernek kell lennie: elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt Az 
elméleti képzést megadja az egyetem. Igaz, hogy jobb volna, ha az 
egyetem tanulmányi rendje inkább alkalmazkodhatnék a tanárképzés 
igényeihez is ; de ez a tanári kar mostani létszáma mellett lehetetlen. 
Ha minden tudománynak több párhuzamos tanszéke volna, akkor keve
sebb visszásság mutatkoznék e tekintetben. Constatálja különben, hogy 
a philosophiai facultás most is tekintettel van némileg a kezdők és 
haladók igényeire. Ha minden évben, minden szaktanár köteleztetnék 
erre, akkor annyi órát kellene tanítania, hogy alig vihetné tovább a 
tudományt. A gyakorlati képzést is eléggé megadja a mai tanárképző s 
mindig tekintettel van különösen a középiskolai tananyagra. S a tulajdon- 
képeni philosophia és paedagogia, melyek hallgatása kötelező, megadja 
azt a magas szempontot, melyre a köznevelés munkásának szüksége van.

Az institutiókban tehát nem volna hiba; de igenis baj az, hogy 
ezen institutiókat a tanárjelöltek jó része nem használja teljesen. A sti
pendiumok száma csekély s a jelöltek nem kis töredéke újabb időben 
már a negyedik év végén, sőt néha már az alapvizsgálat után közvet
lenül az életbe lép.

A tanítás gyakorlatára nézve már az intézményben is elismeri a 
hiányt. Kolozsvárt gyakorló iskolára szükség van, már csak azért is, 
mert az egyetlen budapesti könnyen országos bajt okozhat a tanításban: 
a chablont. E nézetét, a második gyakorló iskola felállításának szükségét, 
már 1886-iki rectori beszédjében is kifejezte; bár az első gyakorló fel
állítása alkalmával — elismeri — maga is az ellentáborban küzdött. 
Sőt a képző tanári kara is te tt már felterjesztést e tekintetben a magas 
kormányhoz s a minister úr legutóbbi jelentésében maga is utal e 
hiányra. De magát a gyakorló iskolát sem tartja  olyan intézménynek, 
melynek használata nélkül valaki jó tanár ne lehetne, még a francziák- 
nak, angoloknak, németeknek sincs. Különben még két gyakorló is a 
tanárjelölteknek csak egy részét fogadhatja be. A nagy többség számára a 
próbaévesség intézményét fejlesztené, rendszeresítené olyan formán, hogy 
a központ küldené ki a candidátust azon iskolákba, melyeket e szem
pontokból alkalmasaknak tart. De minden javítást, sőt reformot hiába
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valónak mond mindaddig, míg garantia nincs arra nézve, hogy csak 
olyan jelölt kap állást, a ki a tanárképzés minden intézményét felhasz
nálta, tehát csak a szak- és paedagogiai vizsgálat letevése után.

Dr. Schneller István azt tartja, hogy a tanárképzés az egyetem 
feladata ugyan: de csak annyiban, hogy a tanárnak első sorban szak
tudósnak kell lennie. Az igazi tudós, a ki az eszmék cultusának él, ha 
kellő ethikai és paedagogiai alapja is van, le tud tanítványaihoz bocsát
kozni, jó tanító is lesz. Megengedi, hogy nem minden tanárjelölt ju t el a 
szaktudós fokára s így érti, hogy az állam külön tanárképző intézmé
nyeket is létesít. De hogy az egyetem philosophia! facultása ilyenné 
váljék, azt határozott reactiónak tartaná. Lassanként visszaesnék a 
facultás arra a fokra, melyen Mária Terézia korában volt, mikor meg
szabták az egyetemi tanárnak, hogy mennyit mely könyvekből tanítson 
s ellenőrizték, nehogy a saját eszméit fejtegesse. Az egyetemek kelet 
kezése s története bizonyítja, hogy azok éltető lelke a szabadság. Ezt a 
tanárképzésért sem szabad koczkáztatnunk. Különben a tanárképzés 
mai intézményeit szintén elég jóknak tartja. Csak a gyakorlati ügyesség 
megadására nincs intézményünk. De erre a czélra a gyakorló iskolát 
alkalmatlannak tartja, különösen, ha már a tudományos képzés befejezte 
előtt nyílik meg a jelölt számára. Mert félős, hogy ott csak a külsősé
geket sajátítja el. Jobbnak tartaná a próbaévesség rendszeresítését, 
akkor az egyes iskolák és vidékek specialis viszonyai jobban meg
őriznék a tanár individualitását. De erre a czélra egyes iskolákat a 
régi archigymnasiumok módjára különös figyelemben kellene részesíteni, 
igazgatójuk mellé esetleg praefectus studiorum-ot, paedagogarkhat ren
delni. Az internatusoknak sem híve, mert elszakítják a candidatust az 
élettől, melyet a tanárnak ismernie kell és szintén veszélyeztetik az ifjú 
individualitását. Internatus helyett inkább stipendiumokat kellene men
nél nagyobb számban létesíteni.

Kuncz Elek a sokfelé hangoztatott eredménytelenséggel szemben 
utal a nagy haladásra, mely különösen a 83-as törvény fokozatos végre
hajtásában nyilatkozik. Ha az eredmény még mindig nem kielégítő, 
annak okát legkevésbbé kereshetjük a tanárok képzettségében, hanem 
sok egyéb okokban, melyeket minden tanár nagyon jól ismer. A tanár
képzés reformját mégis szükségesnek tartja  s a javaslat minden pontját 
elfogadja. Az egyetem nem zárkózhatik el a tény elől, hogy a philosophiai 
facultás hallgatóinak túlnyomó nagy többsége középiskolai tanárnak 
készül. Megengedi, hogy haladottabb országok nélkülözhetik az egyete
men a fokozatos előkészítést; de nálunk az még a tudomány szem
pontjából is elkerülhetetlen. Az internatusra is szükség van mindaddig, 
míg a tanári pálya kívánatosabbá nem lesz. Most még csak az inter
natus nyújt garantiát arra, hogy az ifjú a képzés minden eszközét 
igazán felhasználja. Stipendiumokkal könnyen megeshetik — a mint az 
nem egyszer tényleg történik — hogy a szegény ifjú hozzátartozói 
istápolására fordítja s maga leczkeadással tengődik. Elismeréssel nyilat
kozik az Eötvös-collegiumról s hasonló intézmény csak emelné az erdélyi 
részek tanárképzését.

Hasonlókép nyilatkozik Balogh Károly ref. gymnasiumi tanár is. 
Hangsúlyozza, hogy a tanulmányi rend egyátalán nem ellenkezik a tan- 
szabadsággal s előleges rendszeres gyakorlat nélkül az ifjú tanárnak 
évekig tartó nehézségekkel kell küzdenie s azt mindig a tanuló ifjúság 
sínyli meg. Ha a pénzügyi viszonyok igazán nem engednék még a 
második gyakorló felállítását, megfontolandónak tartja: nem lehetne-e 
valamikép a három kolozsvári gymnasiumot e tekintetben értékesíteni.

De Gerando Antonina csak arra utal, hogy mindaddig, míg a 
tanításról mint mesterségről, ügyességről beszélünk, nem lesz igazán 
fejlett iskolaügyünk. A tanítást a művészet magaslatára kell juttatnunk,
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a minek alapfeltétele, hogy a tanár anyagilag független, harmonikus 
lelkű ember legyen.

Dr. H alász Ignácz szerint az egyetem és a gyakorlati tanárképzés 
különböző dolog. A kettő kapcsolatának egyik érdeket sem szabad 
sértenie. De a tanárok mostani létszámával az szinte lehetetlen. Az 
adjunctusi intézménynek minden szakra való kiterjesztésével óhajtana 
a bajon ideiglenesen segíteni. De a gyakorló iskolát ő is szükségesnek 
tartja. Dr. Török  István ref. gymnasiumi tanár elfogadja a javaslatokat 
és szintén híve az adjunctusi intézménynek; de már a gyakorló iskolában, 
csak úgy mint Boros Sándor unitárius gymn. igazgató, a ki különben a 
többi javaslatot mind elfogadja, szintén chablon veszedelmét látja. K iss  
Sándor keresk. akadémia igazgató végül csak arra utal, hogy nem 
minden tanár képzése az egyetem feladata. A kereskedelmi iskolai szak
tanárok képzésére csakis e czélra kiszemelt kereskedelmi iskolákat tart 
alkalmasaknak. De a közműveltség tárgyaira vonatkozólag elfogadja a 
javaslat minden pontját

Miután még dr. Csengeri János előadó constatálta, miben értenek 
az összes felszólalók egyet s mire nézve nyilatkoztak eltérő nézetek, 
melyeket javaslataival kiegyeztetni törekedett.

Elnök  az idő előrehaladottsága miatt (az eszmecsere jó három 
óra hosszat tartott) a vitát bezárja. Köszönetét mondván végül az elő
adónak s mindazoknak, a kik az eszme tisztázásához hozzájárultak, a gyű
lést feloszlatja.

Gyűlés után a társaság nagy része átment a New-York fogadó 
ebédlőjébe s kedélyes áldomással ünnepelte meg a kör első eszmecseré
jének magas színvonalát.

Czigler Ignácz, titkár.

A debreczeni kör.
(A határozók rendszere.)

A debreczeni kerületi kör f. évi márczius 6-án tartotta negyedik 
rendes gyűlését Dóczi Imre elnöklete alatt; napirendre folyó ügyek és 
két értekezés voltak kitűzve.

A folyó ügyek során jelenti a titkár, hogy az előző gyűlés óta 
beléptek újságokul a körbe s így a tanáregyesületbe: Bogsch László, 
Chotvács Ágost, Dömötör György és Dauer Vilmos nyíregyházi ág. 
ev. főgymn. tanárok, a kikkel együtt a kör tagjainak a száma 56-re 
emelkedett; e szerint a tanáregyesületnek a kolozsvári után a debreczeni 
a legnépesebb vidéki köre.

Megemlékezik a titkári jelentés azon küldöttségről, mely f. évi 
február 25-én dr. Kola János, márczius 1-én pedig Thaly  Kálmán orsz. 
képviselőnél tisztelgett, átadván mindkettőjüknek a tanáregyesület 
tavalyi memorandumát. Mindkét képviselő kifejezte legteljesebb érdek
lődését és legnagyobb jóindulatát a magyar középiskola ügye és a 
magyar tanárság helyzete iránt. Dr. Kola János a vallás- és közoktatási 
tárcza tárgyalása folyamán (márcz. 4.) tett felszólalással lekötelezte az 
egész középiskolai tanárságot, miért is a gyűlés jegyzőkönyvben fejezi 
k i  elismerését és köszönetét.

Az első értekező dr. Gulyás István volt, a ki beható tanulmányt 
írt a magyar nyelvtannak és nyelvtanításnak egyik legfontosabb, de 
egyúttal legnehezebb kérdéséről, a  határozók rendszeréről. Csak váz
latosan mutatja be tanulmányát, mely első sorban a jelenleg, illetve az 
1894/95. iskolai évben használt nyelvtani kézikönyveknek ismerteti r'a  
határozókra vonatkozó részeit. Ez összehasonlításból kitűnik, hogy 
mekkora eltérés, mily különböző felfogás, mily rendszertelenség, sőt
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zűrzavar tapasztalható e téren. Még a legmodernebb írók sem egyeznek 
akár a határozók fogalmának megjelölésében, akár a határozók csopor
tosításában.

E tüzetes és igen tanulságos kritika után a tanulmány második 
része a szerző álláspontját fejti ki, mely velejében egyezik Dóczi 
Imrének azon felfogásával és csoportosításával, mely még 1885-ben 
jelent meg az Egyet. Philologiai Közlönyben „A határozók logikája“ 
czímű értekezésében.

A határozók e rendszerének elfogadása — a felolvasó szerint — 
minden nehézséget eloszlatna és nemcsak a magyar nyelvtanítás terén, 
hanem a többi nyelvek tanításában is nagy haszonnal járna.

A kör elismerését és köszönetét fejezi ki a felolvasónak a rend
kívül fáradságos és nem kévéssé tanulságos tüzetes tanulmányért; 
fölöttébb kívánatosnak tartja, hogy a terjedelmes dolgozatot közölje 
valamely nyelvtudományi vagy paedagogiai folyóirat; maga a kör 
azonban a tanulmány vitatásába bele nem megy, hanem csak azon 
óhajtását fejezi ki, hogy didaktikai szempontból a nyelvtanításnak e 
része mentői előbb rendezendő.

A napirendre ki volt még tűzve Kardos Albert értekezése „A helyet
tesítés ü g y é r ő l de ez az idő előrehaladottsága miatt elhalasztatott a 
következő havi gyűlésre.

Kardos Albert, a kör titkára.

VEGYESEK.
Dr. Hóman Ottó ministeri tanácsos már átvette a középiskolai 

ügyosztály vezetését s ez állásában meg is kezdte működését.
A pestvidéki tankerület új főigazgatója; Francsics Norbert elfoglalta 

állását. Ügyünk szolgálatában nem új ember s tanári köreinkben sem 
ismeretlen ember. Mint tanár s később az igazgatói székben a mai 
herczegprimás utódja, sokaknak rokonszenvét és tiszteletét tudta meg
szerezni sorainkban is; most pedig, mikor a képviselőség okozta meg
szakítás után ismét a régi körbe s a régi pálya munkájába tér vissza, 
őszintén üdvözöljük őt, abban a biztos reményben, hogy magasabb új 
állásában ugyancsak a régi lelkesedéssel fogja a középiskola javára 
gyümölcsöztetni tudását és tapasztalatait.

A közoktatási tanács állandó bizottsága letárgyalta azt a javaslatot, 
melyet, a kiküldött szűkebb bizottság a minister első revisionalis rende
leté ügyében készített A megállapodások jórészt egybehangzanak azokkal 
a pontokkal, melyeket a tanári közvélemény legáltalánosabban sürgetett 
s melyek egyesületi tárgyalásaink során is kijegeczedtek. Azt reméljük, 
hogy e megállapodásokat, melyek kétségkívül elhatározó hatással lesz
nek egyesületünk s köreink revisionalis tárgyalásaira is a maguk 
authentikus formájában fogjuk közölhetni már nemsokára.

Az ,.Ember tragédiája“ tanulmánya, melyek előfizetési fölhívását 
dr. M orvay Győző nagybányai tanár lapunkban is közölte, megjelent. 
34 íves nagy könyv lett belőle az Ígért 20 ív helyett s ezért árát is 
négy írtban állapították meg. A tiszta nyomású kötetet, melynek átolva
sására még nem lehetett elég időnk, Beöthy Zsoltnak, „a szeretett mes
ternek ajánlja hálás tanítványa“.

Pályázat. A  bártfai állami gym nasium nál betöltendő tanári állásra, 
a magyar és latin  nyelvi tanszakból A bártfai állami gymnasium 
igazgatóságához folyó évi juniós hó 1-ig.
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SZERKESZTŐI ÜZENET.
A Közlöny munkatársait s főleg azokat, a kik czikkekkel voltak 

szívesek fölkeresni, a szerkesztő egy kis türelemre kéri. Az okvetetlen 
közlendők annyi tért foglalnak le, hogy a szerkesztő — a kinek pedig 
szigorú kötelessége komoly számot vetni nemcsak a közgyűlési költség- 
vetéssel, hanem az egyesület anyagi erejével is — már is kénytelen volt 
jelentékenyen túllépni a Közlöny előirányzott terjedelmét. S mert kény
szerítő ok nélkül nem szívesen mondana le az olyan ezikkek közléséről 
sem, melyekkel egyet nem érthet; sok kéziratra nézve még nincs abban 
a helyzetben, hogy határozhasson. Nemsokára a helyzetnek egy kis tisz
tulását reméli s akkor felelni fog az egyeseknek is. Addig is, kivált a 
revisionális ezikkek íróit, a lehető rövidségre s tömörségre kéri. A leg
jobb megoldás az volna, ha mindenki csak kivonatban igyekeznék meg
küldeni dolgozatát. Erre a kis ön megtagadásra nagy szükség van a 
halmozódás és a helyszűke miatt.

Tartalom : A tanárképzés reformja. Dr. Csengeti Jánostól. — A köz
oktatási budget-vita. — Ism erte tések : Grünwald Miksa: „Algebra“ 
a középiskolák számára. Szem ethy  Bélától. — Egyesületi élet. — 
Vegyesek. — Szerkesztő i üzenet. — Hirdetések.

A tankönyvmegállapító conferentia szives figyelmébe.
Legyeji szabad a küszöbön álló tankönyvmegállapító conferentia 

alkalmából becses figyelmét a kiadásomban megjelent

Pirchala, Latin nyelvtan
(Approbálva 369/1896.)

czímű műre felhívni, mely jelenleg több mint 70 középiskolában hasz
nálatik , s négy év alatt — négy kiadást ért.

Szerző az egyes kiadásoknál a kritika minden figyelmeztetését 
felhasználta könyve tökéletesítésére, miért is mindig több és több intézet 
hozza használatba.

Továbbá megjelent:

Pirchala, Latin olvasó és gyakorló könyv.
Harmadik kiadás. (Approbálva 60012/1894.)

Pirchala, Latin gyakorló könyv а ш . és ív . oszt. számára.
Második kiadás. (Approbálva 53170/1893.)

Pirchala, Rerum Romanarum Liber.
Második kiadás. (Approbálva 63170/1893.)

A könyvek külső kiállítására nagy gondot fordítottam; tiszta 
nyomás, jó és szép papiros, csinos kötés és olcsó ár által iparkodtam a 
kivánalmaknak megfelelni.

Mindazon t. szaktanár uraknak, kik kiadványaimmal megismer
kedni óhajtanak, kívánságra készséggel szolgálok egy-egy tisztelet- 
példánynyal

Pozsony, 1897 Kiváló tisztelettel

Stam pfel K ároly könyvkiadóhivatala.
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P á l y á z a t  ta n á r i  á l l á s o k r a .

A pozsonyi ág. hitv. evangélikus államilag segélyezett lyceum- 
nál a jövő 1896 97. tanévvel betöltendő három rendes tanári állásra 
ezennel pályázat hirdettetik, még pedig:

1. rendes vallástanári állásra,
2. rendes ném et nyelvi és irodalmi tanszékre  és
3. rendes latin-magyar tanszékre.
A rendes tanár jövedelme 1200 frt, mely fizetés fokozatosan 1400, 

illetőleg 1600 írtra emelkedik, 300 frt lakbér és öt 100 frtos ötödéves 
korpótlék.

A másutt rendes tanári, illetőleg lelkészi minőségben töltött szol
gálati évek a korpótlékokba beszámíttatnak. Továbbá a másutt kitünően 
bevált pályázóknak, kik szolgálati éveik száma szerint nagyobb fizetési 
osztályba való besorozásra igényt tarthatnak — az egyházközség a 
nagyobb fizetést megadja.

Azon esetre, ha az állami nyugdíjtörvény nem a teljes utolsó 
fizetést biztosítaná nyugdíjképen, a hiányt a lyceumi tanárok nyugdíj
alapja fogja pótolni.

V allástanár: A magyarhoni ág-, hitv. evangélikus keresztyén 
egyház alkotmánya 214. §-ának alapján választott vallástanárnak jogai 
azonosak a többi lyceumi tanárok jogaival.

Teendői ■ a) a lyceum összes osztályaiban az ág. hitv» evangélikus 
vallástannak tanítása az egyetemes egyház tanterve szerint és az ott 
megállapítandó óraszámban; b) a lyceumi ág. hitv. evangélikus vallású 
tanuló-ifjakkal a vasárnapi istentisztelet tartása; c) az ifjúság vallásos 
erkölcsi életének lelkipásztori vezetése és egyetértőleg az osztályfőkkel 
ellenőrzése, e czélból a lyceumi ifjaknak rendszeres és gyakori meg
látogatása.

Olyan vallástanárok, a kiknek az alkotmány fentidézett §-ában 
megállapított kellékei mellett egyúttal középiskolai oklevelek van, 
előnyben részesülnek Ezen állásra csak ág. hitv. evangélikus vallásúak, 
a többi kettőre általában protestáns vallásúak pályázhatnak.

Intézetünk az országos tanári nyugdíjintézet tagja.
A pályázat határideje f. évi április hó 15-ike.
A megválasztott rendes, esetleg helyettes tanár, kinek évi fizetése 

800 frt, állását f. évi augusztus hó 26-én tartozik elfoglalni.
A pályázók a pozsonyi ág. hitv. evangélikus egyházközséghez 

czímzett és kellően felszerelt folyamodványukat a pozsonyi ág. hitv. 
evang. lyceum igazgatóságához küldjék be.

Pozsony, 1897. márczius hó 7-én.

Dr. Samarjay Emil,
egyházi és iskolai felügyelő.

Zorkóczy Samu,
lyceumi igazgató..
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér. Aradi-utcza 58. szám. R a ju er  F erenC Z . V. kér. állami föreáliskola.

A BUDGET-VITA UTÁN.
Ha az, hogy mennyit beszélnek egy ügyről, megbízható mértéke 

volna az ügy iránti igaz mély érdeklődésnek is: akkor a magyar köz
oktatás ügyének nagyon jól kellene állania. Akkor nagy örömmel 
kellene tudomásul vennünk, hogy a magyar politikai közvélemény 
komoly tudatára ébredt annak, hogy nemzeti jövőnknek alapjai a 
szerény munkában fáradó iskolákban formálódnak; hogy anyagi és szellemi 
erőink legjavával az iskola-ügy fejlesztő felvirágoztatására kell törnünk.

íme, a közoktatási budget-vita egyike volt a leghosszabb tárcza- 
vitáknak. Nyolcz és fél hosszú ülést töltött be, pedig sokkal kevesebbet 
foglalkoztak vallás-politikai kérdésekkel, mint az utóbbi évek budget- 
vitáiban, s hála istennek, a közbejött affaire sem akasztotta meg annyira 
a tárgyalást, mint a tavalyi kilencz napos vitát.

A tárgyalások külső terjedelme tehát elég nagy volt. De ez csak 
látszólagos haladás. Sajnosán kell oonstatálnunk, hogy a vita tartalma 
és menete mégsem elégíthette ki azt, ki a culturpolitika iránti lelkese
dést nem csupán a szakministertől, hanem az államvezérlő tényezők 
egészétől várja s a ki abban a meggyőződésben van, hogy — bár magas 
polczon egyetlen lelkes férfiú is nagyon sok jó t tehet — a szebb jövőt 
csak ennek az egésznek czélratörő közreműködésétől lehet reményleni.

Nem habozunk kimondani, hogy a vita semmivel sem emelkedett 
ama színvonal fölé, melyet megszokhattunk volna már, ha a belenyug
vás oly nehezünkre nem esnék; s hogy ha az ismétlésnek valami hasznát 
látnok, elpanaszolhatnók megint, hogy tanügyi köreink a parlamenttől 
nemcsak irányító eszmét nem szoktak kapni, de még csak impulsust 
sem, hogy eszmékért küzdjenek.

Van valami mélyen elszomorító abban a sivárságban, hogy 
mennyire hiányzik nálunk nemcsak a kölcsönhatás, hanem még csak 
az érdeklődő érintkezés is parlament és tanügyi közvélemény közt. 
Szinte megdöbbenünk kimondani a gondolatot, hogy mily gyéren vannak 
nálunk a férfiak, a kik csak ismerik is a modern iskolát, annak 
törekvéseit és küzködő bajait. Hogy a budget-viták eszme-szegénységé-

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX. 38
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nek, a felületesség merész állításainak, sokszor az igaztalan vádaknak, 
a mai iskola s főleg munkásai kicsinylésének itt van a tulaj donképeni 
forrása.

Pedig hogy e keserű reflexióktól a parlament épen az idén véd- 
hette volna meg magát a legkönnyebben. Hiszen W lassics Gyula 
minister olyan programmot adott, a mely reform-eszmékkel van tele. 
Á vitának kész anyagot hordott össze; fölvetett annyi eszmét, a mennyi 
hosszabb tárgyalásnak is elég tartalm at adhat vala. De valljuk be, 
hogy a parlament nem élt az alkalommal. A szellemedző tornára indult 
minister nagyon kevés méltó partnerre talált.

A népnevelés ügyének legalább van egy nagy haszna a vitából. 
Az, hogy az eddigieknél határozottabb erővel nyilatkozott meg s dom
borodott ki a követelés, hogy az állami és nemzeti érdeket erélyesebben 
meg kell védeni minden jellegű iskolánkban.

Az egész vitának ez a legörvendetesebb eredménye.
Van mit a nyereség számlájára írnia az egyetemnek s a művészet

politikának is.
De úgy érezzük, hogy legszegényebbek mégis mi, a magyar közép

iskola, maradtunk a vitában. A minister udvariassága azt mondatta 
ugyan a t. Háznak, hogy a vita segített tisztázni a fölvetett középiskolai 
eszmét is, de a mi hideg objectivitásunk ezt az eredményt sehol sem 
képes megtalálni a felszólalásokban. A legkevesebb komoly érdeklődést 
és készültséget, de a legnagyobb laposságot épen a középiskolai vitánál 
tapasztaltuk.

Azt hiszszük, valójában a minister is arról győződött meg, hogy 
középiskolai reform-eszméjéhez s annak megvalósításához máshol kell 
keresnie a segítséget.

A minister maga vetette föl a tanár-kérdést is, annak egyik jelen
tős oldalával, a fizetés kérdésével. Nagy morális erő forrása az nekünk, 
hogy kívánságaink jogosultságát ismételten elismerte s hálásan fogadjuk, 
hogy kívüle is ketten fölemelték szavukat érdekeink védelmére; de 
minden önző érdektől menten, félünk attól, hogy az orvoslásnak haloga
tása magára a középiskolára fog nehezen pótolható kárt hozni. A mi 
egyéni érdekeink — még mint testületé is — mellékes kérdés maradhat, 
ha a nélkül is meg lehet menteni magát az ügyet. Csakhogy mi ennek 
a módját nem látjuk.

A magyar tanárság soha sem vádolta rosszakarattal maga iránt 
a kormányt; jaj volna, ha egy országos fontosságú intézmény férfiai 
már ennyire juthatnának: de az ügy és intézmény komoly veszedelmére 
fölhívni nemcsak a politikai közvéleménynek, hanem az ennek hatása 
alatt álló kormánynak figyelmét is, kötelessége minden testületnek.

S épen azért, mert a veszedelem nem bennünket a férfiakat, hanem 
az intézményt fenyegeti, erősen bízunk abban, hogy habár a minister 
Ígéretében tartózkodóbb volt is, mint máskor s mint tavaly ilyenkor, ez 
nem jelenti az orvoslás messzibb halogatását.
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De az orvoslás nem lehet tisztán csak pénzbeli; meg kell szűnnie 
annak a kicsinylésnek is, melylyel a tanári állást honorálják sokan a 
magasabb társadalmi rétegekben még olyanok is, a kik nyíltan az ellen
kezőt hirdetik.

Ez a kicsinylő áramlat nyilatkozott meg annak a képviselőnek 
önkéntelen felfogásában is, a ki egy kis megmosolyogtatás olcsó hatásá
ért megengedhetőnek találta olyan komoly helyen az „írói classicitás“ 
dicsérő szavával „tanító bácsik“-nak nevezni egy testületet, melyben 
annyi érdemes férfiú van s melynek olyan véleményét akarja nevetsé
gessé tenni, a mely nincs és nem is volt soha.

Nyilván nem hallotta, vagy csak ártatlan tréfának ítélte e mondást 
a minister is, a ki nem védte meg ellene legalább egy mondattal a 
tanárságot.

Pedig ez nem pusztán ártatlan tréfa, hanem jellemző tünete is 
annak, hogy mily komolyan foglalkoznak velünk s megbecsülésünkben 
milyen példát adnak az ifjúságnak még barátaink is, a kik közé a kép
viselő urat a maga vallomása szerint számítani van jogunk.

A RAJZOLÓ GEOMETRIA TANTERV-REVISIÓJA.
(Felolvastatott a ka ssa i körben.)*

Dr. Heinrich Gusztáv előadó tanácsos a közoktatási tanácsban 
igen szerencsésen formulázott négy pontban foglalta össze ama kérdé
seket, melyekre, ha kellően megfelelünk, szerény nézetem szerint, a 
tanterv hiányait okvetetlenül meg fogjuk találni.

E kéi'dések közül csak az első vonatkozik tárgyam ra; az t. i., hogy 
tartalmaznak-e mai tanterveink oly követeléseket, melyek az ifjúság 
túlterhelésére vezetnek? Erre a kérdésre, a rajzoló geometria tanterveit 
illetőleg, a gymnasium III. osztálya számára előirt tananyag kivételével, 
habozás nélkül nemmel felelhetek. Mert a rajzoló geometria előírt tan
anyagát úgy a gymnasiumban, mint a reáliskolában minden túlterhelés 
nélkül be végezhetjük, csak módszeresen tanítsunk s ne engedjük meg 
tanulóinknak az otthoni rajzolást. Csupán a gymnasium III osztályában 
tartom soknak az előírt anyagot, de helyesebb beosztás által e bajon 
is könnyen segíthetünk.

Daczára, hogy Leonardo da Vinci több mint 500 év előtt kimondta, 
hogy „a rajzolónak szüksége van a geometriára“, az iskolák fejlődésével 
jóformán lépést tartott a paedagogusoknak azon való vitatkozása, hogy 
a geometria tanítása előzze-e meg a rajztanítást vagy megfordítva? 
E viták tetőpontjukat e század elején érték el, mikor a Pestalozzi-láz 
hatása alatt képtelennél képtelenebb módszerekkel árasztották el a német 
iskolamesterek jóformán Európa összes népeinek iskoláit. Érdekes, de 
egyben szinte comikus processusokon ment á t ez években a geometria

* Lapunk szűk terjedelme s a közlendők halmaza kényszerített 
hogy az egész bevezető részt elhagyjuk. Ebben az értekező üdvözli a 
revisionalis mozgalmat, melegen méltatja a minister rendeletét s főleg, 
az „egységes jogosítás“ eszméjét; de szerette volna, hogy azonnal a teljes 
revisióhoz látnánk s hogy a minister maga előzetesen véleményadásra 
szólította volna föl a tanárságot. Szerk.

38*
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alsófokú tanítása úgy Német-, mint Fkancziaországban s természetesen 
nálunk is. Hisz még a mai nemzedék is emlékszik a sok „Formenlehre“-kre 
s a „Baulehre“-kre, melyeknek gyarló fordításaival nyomorgatták agyon 
csak pár évtized előtt a mi iskoláinkban is a geometriát. Sajnos, hogy 
az e fajta tankönyvektől még máig sem szabadultak meg iskoláink 
teljesen.

Végig jártuk geometriai tanításunkkal a didactikai képtelenségek 
hosszú sorát, egészen a „szabadkézi mértani rajz“ absurdumáig, míg 
végre eljutottunk annak a helyes elvnek belátásáig, hogy a szabadkézi 
rajzolásnak alapja a kifejlett szemmérték; a szemmérték fejlesztésének 
természetes eszköze pedig csak a mérés, tehát a geometria tanítása 
lehet. így juto tt érvényre tanterveinkben az a helyes elv, hogy a szabad
kézi rajzolásra a geometriai fogalmak megismertetésével, a vonalzó és 
körző által végzett geometriai rajzolással készítjük elő legkönnyebben 
a tanulókat.

Ezt az elvet, mint egyedül logikusát, továbbra is fentartandónak
vélem.

Ennek az elvnek megfelelően, a rajzoló geometria tanításának 
czélját mindkét középiskolára úgy írnám körül, mint azt Pórszász  József 
igen jeles értekezésében* indítványozta. Ez indítvány szerint a rajzoló 
geometria tanításának három czélt kell szem előtt tartania: a) nyújtson 
biztos alapot a későbbi tudományos mértan számára; b) legyen minden
nemű szabadkézi rajzolásnak forrása (én még hozzátenném „és alapja“);
c) magában véve mint tantárgy is fejleszsze és képezze a tanulók kép
zelő és gondolkodó tehetségét (én még hozzátenném: „valamint ébreszsze 
és növelje a szép iránti érzékét“).

Megjelölve így a czélt, melyet a rajzoló geometria oktatása által 
elérnünk kell, áttérek magának a tananyagnak a beosztására s azután 
fogok szólani a követendő módszerről s ezzel kapcsolatban rámutatok 
az Utasítások ide vonatkozó azon részeire, melyeket helyteleneknek, 
tehát megcorrigálandóknak tartok.

*
*  *

A tananyagnak a négy alsó osztályba való beosztását, a mostani 
állapotnak megfelelően, helyesnek s fentartandónak tartom továbbra is 
mind a két középiskolában.

A rajzoló geometriából, főkép a két alsó osztályban, mindkét 
középiskolában, most is, mondhatni teljesen azonos anyagot tanítunk; 
csak kevés különbség van a két középiskola III. és IV. osztályának tan
anyaga között. E különbség is kevésbbé lényeges részekre vonatkozik, 
inkább az anyag nem arányos beosztásában (a gymnasiumban) s az 
Utasításokban rejlő különböző felfogásban rejlik.

Nézetem szerint, most a revisiónál teljesen azonossá kell tenni a 
rajzoló geometria anyagát mindkét középiskolában, a mi arányos beosztás 
mellett minden nehézség nélkül keresztülvihető Ezzel egyrészt elég lesz 
téve az 1896. évi decz. 15-én 3887 ein. sz. a. kelt s értekezésem elején 
méltatott ministeri rendelet azon üdvös intentiójáuak, hogy már a mos
tani tanterv-revisio által is közelebb hozzuk a két középiskolát egymás
hoz; másrészt meg megkönnyíthetjük általa a tanulók átlépését az egyik 
középiskolából a másikba.

Ezek oly szempontok, melyeket a tanterv revisiójánál már most 
figyelembe kell vennünk az egész vonalon.

* P órszász Jó zse f:  „A mértan és a mértani rajzolás tanítása 
középtanodáinkban“. Az Orsz. középiskolai tanáregyesület Közlönye. 
VIII. évf. 28. 1.
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Ha csak más tárgyak miatt nem válik szükségessé a mostani heti 
óraszám megbolygatása, miről talán más alkalommal mondom el néze
teimet, az anyag azonosítása mellett is megtartanám a rajzoló geometria 
mostani heti óraszámát úgy a gymnasiumban, mint a reáliskolában: a 
két alsó osztályban amott heti 3, emitt heti 5 s a III. és IV. osztályokban 
mindkét középiskolában heti 2—2 órával.

Tehetné valaki azon ellenvetést, hogy ha ugyanaz az anyag a 
gymnasiumban s a reáliskolában, miért legyen a reáliskola két alsó 
osztályában heti 5 óra, szemben a gymnasium heti 3 órájával ? Erre 
könnyen felelhetünk azzal, hogy addig, míg a kétféle középiskolát fen- 
tartjuk, a reálistának a dolog természete szerint úgy a szabadkézi 
rajzban, mint a szerkesztésekben nagyobb jártasságra van szüksége, 
mint a gymnasistának; miért a reáliskola I. és II. osztályaiban többet 
is kell rajzoltatnunk, mint a gymnasiumban.

Ha azonban más, talán nemzeti tárgyak számára volna a revisió- 
nak a reáliskola alsó osztályaiban szüksége, megnyugodnám itt is a 
heti 3 órában, mert az anyagot így is elvégeznők.

Összehasonlítva a két középiskolában a rajzoló geometria anyagá
nak mostani felosztását s tervét, a reáliskolait határozottan jobbnak s 
czéltudatosabbnak kell tartanunk a gymnasiuminál.

A reáliskola I. osztályának anyaga majdnem változatlanul volna 
előirányzandó mindkét középiskola ezen osztályára, azon hozzáadással, 
hogy itt a kör mérése is tárgyalandó. Ez a rész bizonyára csak elnézés
ből maradhatott ki a tantervből, mit az Utasítások (reáliskolai) is bizo
nyítanak, mert ott már „a tanult idomok“ területének kiszámításáról 
van szó; s mert a kör taníttatik, világos, hogy ennek a területe is 
számítandó.

A mostani gymnasiumi tanterv a kerülőket, sőt még néhány más 
görbe vonalat is előír az I. osztály számára. Az Utasításokból megtudjuk 
aztán, hogy ezen más görbék alatt hullám- és csigavonalakat kell 
érteni. Hogy ellipsist és csigavonalat az I. osztályban tanítani korai 
dolog, ezt talán bizonyítani is felesleges. Ez az ide semmiképen sem 
való rész a gymnasiumban heti 3 óra mellett különben sem volna 
elvégezhető. Elég ezen osztályban a görbék közül csak a kört tárgyalni, 
a többiek a IV. osztályra hagyandók.

Szinte magától értetődő dolognak tartom, hogy az I. osztályban 
a planimetriai geometriának csupán alapvető fogalmai tárgyaltassanak, 
de teljes alapossággal; a részletesebb kifejtése ezen elemeknek a III. osz
tály számára tartassák fenn.

Ennek megfelelően a kerületi szögeket s a két kör relativ hely
zetét (reáliskolai Utasítások), valamint a szabályos sokszögek tárgyalá
sát (gymnasiumi Utasítások) az I osztályban nem venném, hanem a 
Ul.-ban

Hasonlókép meghagyandónak vélem a II. osztálynak mostani 
anyagát, mely tudvalevőleg azonos mindkét középiskolában. Csak a 
testek távlati rajzolása ellen van kifogásom. Ma már általános a szak
emberek azon nézete, hogy távlati rajzolást csupán szemlélet útján az 
erre vonatkozó alaptörvények előzetes megismertetése nélkül tanítani 
annyi, mint homokra építeni házat; a távlattani alaptörvények meg
értése pedig sokkal nehezebb feladat, semhogy azzal egy Il-od osztályos 
gyermek megbirkózni képes legyen. Ép ezért a testek ábrázolását e 
fokon axonometrikus módon kivánom tanítani, és pedig az ú. n. cavalier 
perspectivával. Ez a mód, a tanítás ezen fokán, legalkalmasabb a tér
érzék fejlesztésére.

Megjegyzem, hogy valamint az I. osztályban alkalmas testmintán, 
pl. koczkán kell a geometriai elemeket bemutatni, úgy a stereometriát 
is kizárólag szemléltető módon tartom tanítandónák, az elvont abstractiók
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teljes kizárásával; kivéve természetesen a térfogat-számítást azon testek
nél, melyeknél empirikus úton czélt nem érhetünk. De a szemléltetést 
egy bizonyos fokig azért még itt is alkalmazhatjuk

Itt kell futólag érintenem a gymnasiumi Utasítások egy tévedését 
is. Ezek u. i azt kívánják, hogy a testek tárgyalását a felület és a 
köbtartalom kiszámításának empirikus módja fejezi be. Ezen Utasítások 
tehát az összes testeket empirikus úton kívánják mérni; empirikus 
mérésről pedig — tudvalevőleg — csak a koczkánál és a derékszögű 
négyoldalú hasábnál lehet szó. Lényeges eltérés van a két középiskola
III. osztályának rajzoló geometriai anyaga között. Míg a reáliskolában 
igen helyesen, csak az egyenes vonalú idomok szerkesztése van előírva, 
addig a gymnasiumi tanterv nemcsak a körre vonatkozó constructiv 
feladatok megoldását kívánja, hanem elég naivul még a geometria 
alkalmazását a mérésre és a térképrajzolást is. A gymnasium tehát 
ezen osztályra jóformán kétszer akkora anyagot ír elő, mint a reáliskola, 
pedig ez utóbbi intézet a két előző osztályban majdnem kétszer annyi 
heti órában készíti elő tanítványait a geometriai szerkesztésekre, mint 
a gymnasium. Hogy ez a beosztás minden paedagogiai és didaktikai 
belátást nélkülöz, azt talán bizonyítani sem kell

Ha tekintetbe veszszük még, hogy az Utasítások valóságos föld
méréssé torzították eme már magában is képtelen összehalmozású 
anyagot, úgy lehetetlen elhallgatni azon nézetet, hogy azok, kik a 
gymnasiumi tantervet s a hozzávaló Utasításokat készítették, sem az 
elméleti geometriával, sem a gyakorlati földméréssel, sem a rajzzal, 
sem mindezeknek a didaktikájával nem foglalkoztak alaposan.

A III. és a IV. osztályok rajzoló geometriai oktatásának feladatául 
azt tekintem, hogy itt a megfelelő pontos szerkesztések alapján a két alsó 
osztályban szerzett geometriai alapfogalmak egyrészt megszilárdíttassa- 
nak s másrészt kibővíttessenek, hogy így az V. osztályban kezdődő tudo
mányos geometriai oktatáshoz a tanulók kellő alapot nyerjenek. Termé
szetes, hogy a kézügyességre s szemmérték fejlesztésére, továbbá az 
alkalmas díszítmények rajzolására, mint a szabadkézi rajzolást előkészítő 
tényezőkre, szintén lehetőleg ügyeimet fordítsunk.

Ehhez képest a III. osztályban csak az egyenes vonalú idomok 
szerkesztését adnám, a görbe vonalúakat pedig a IV. osztályba soroz
nám, úgy mint az most a reáliskolai tantervben van.

Hallottam imitt-amott olyan véleményt is, hogy a gyakorlati föld
mérés elemeit, valamint a helvszinrajzolást teljesen el kellene hagyni, 
mint olyan dolgokat, melyek nem középiskolába valók. Ezen nézettel 
nem érthetek egyet, mert nézetem szerint a középiskolának az elméleti 
tudományos képzés mellett nem szabad a gyakorlati élet szükségleteit 
sem ügyeimen kívül hagyni. Ha pl. a számtan tanításánál — igen 
helyesen — arra törekszünk, hogy a számviszonyok kapcsolatát a 
gyakorlati életből vett feladatok megoldásán ismertessük meg tanít
ványainkkal, s ez által is szélesítsük látókörüket a gazdasági, ipari, 
statistikai, stb. viszonyok megítélésére: úgy nem látom be, miért ne 
tennők ugyanezt a geometriai oktatásnál is.

Nézetem szerint a gyakorlati földmérés elemeit tanítanunk kell a 
középiskolában egyrészt azért, mert a szerzett elméleti ismereteket a 
tanuló itt practikusan alkalmazhatja s másodszor, mert a gyakorlati 
földmérés elemeinek ismeretére lépten-nyomon szüksége van minden 
művelt embernek.

A rajzoló geometria anyagának ezen részét azonban a IV. osz
tályba soroznám úgy, mint az most a reáliskolai tantervben van; és 
pedig lehető legrövidebben, igazán csak az alapelemekre szorítkozva.

A gymnasiumi tanterv egyszerűbb építmények homlok- és alap
rajzainak, valamint metszeteinek ismertetését is előírja. Ezt olyan
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követelménynek tartom, melynek megfelelő ábrázoló mértani ismeretek 
nélkül megfelelni nem lehet. A gymnasiumi tanulók a mai tanterv 
mellett legfeljebb másolhatnak épületterveket, de nem készíthetnek; 
ennek pedig haszna alig van.

A reáliskolai tanterv ép ezért az épületek homlok- és alaprajzai
nak, valamint metszésüknek készítését az Y. osztályban írja elő, az 
orthogonális vetítéstan tárgyalása kapcsán Csakis így van értelme a 
tananyag ezen részének. Úgy a mint azt a gymnasiumi tanterv kívánja, 
a IV. osztályban, nem vihető keresztül. Azért véleményem szerint, ott 
el is hagyandó.

Összefoglalva a mondottakat, azt ajánlom, hogy a rajzoló geometria 
anyaga mindkét középiskolában ugyanaz legyen és pedig, a mondottak 
figyelembevételével, olyan terjedelemben s olyan beosztással, mint a 
minő a reáliskoláé a mai tantervben

Meghatározva így a rajzoló geometria anyagát és beosztását, 
áttérek a módszernek s az ezt tárgyaló Utasítások megbeszélésére. 
Annyival is inkább szükséges e kérdést tisztázni, mert — tapasztalatom 
szerint — egyetlen egy tárgy tanításának sikerére sincs oly döntő be
folyása az alkalmazott módszernek, mint épen a rajzoló geometriáé, s 
mert a tanárok nézete a módszert illetőleg sehol sem oly sokféle és 
különböző, mint ezen tárgynál. Az egyik a rajzolásra fekteti a fősúlyt 
s a geometriának csak alárendelt szerepet juttat, míg a másik a geome
triai elemek tanítása mellett alig veszi figyelembe a rajzoktatásba való 
bevezetést; ismét az egyik kevésbbé vagy többé rossz decorativ mintá
kon igyekezik a geometriai elemeket tanítani, míg a másik megfordított 
eljárást követ. Itt valóban elmondhatjuk, hogy a hány iskola, a hány 
tanár, annyiféle az alkalmazott módszer

Igaz, hogy e tekintetben a gymnasiumi Utasítások sem nyújtanak 
kellő támpontot (a reáliskolai Utasítások ezen része sokkal jobb); 
némelyik tankönyvírónk aztán ezen Utasítások homályos és sokszor 
zavaros rendelkezéseit is túllicitálva, szinte a naivitásig képtelen mód
szerrel zavarja össze a geometriát a rajzzal, mikor a tanítás kezdő 
fokán is már oly diszítményes síkidomokból próbálja a geometriai fogal
makat magyarázni, melyeket a tanulók lerajzolni képtelenek s így meg 
sem érthetnek.

Én teljesem csatlakozom azon nézethez, hogy minden rajzolásnak 
legbiztosabb alapja a geometria s ezért az első geometriai oktatást 
rajzolással kell összekapcsolnunk; de csak olyan értelemben tartom ezen 
igazságot realizálandónak, hogy a geometriai oktatásnál nagy súlyt 
fektessünk a geometriai idomok pontos csinos megrajzolására s diszít- 
ményi rajzokat csak akkor készíttessünk, ha arra a geometriai idomok 
rajzolása mellett idő ju t s e diszítményi rajzok csak a már tanult 
geometriai idomok foglalatai legyenek, vagyis olyanok, melyek csak a 
tanult geometriai idomokból legyenek összetéve.

Azt hiszem ugyanis, hogy már a geometriai idomok pontos rajzo
lása s a szerkesztések praecis keresztülvitele által is teljesen előkészít
jük  a szabadkézi rajzoktatást; a rajzolásnak intensivebb mintákon való 
gyakorlása aztán teljesen a szabadkézi rajztanításnak legyen a feladata.

Ebből kifolyólag következik, hogy én a rajzoló geometriai taní
tásra a genetikai módszert tartom legczélravezetőbbnek s értem ezt úgy, 
hogy nemcsak a geometriai anyagot állítjuk össze az elemekből foko
zatos egymásutánban, mint a házat az egyes kövekből, mindig a leg
egyszerűbb s már ismert igazságból fejtve ki a következőt, hanem a 
rajzolandó díszítményeket is a már ismert geometriai alakokból állítsuk 
össze. Csak így gondolom én keresztülvihetőnek azon követelményt, 
hogy az elmélet a gyakorlattal párhuzamban haladjon.

Szép az az analysis, mikor egy-egy ismert törvényt apróra szedve,
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belőle és általa újabb, meg újabb igazságokat derítünk ki; hisz kit ne 
gyönyörködtetne egy művészi kivitelű szép palota, melynek minden 
egyes része, minden egyes zege-zuga egy-egy új remekét tárja elénk 
az építészet különféle formáinak? De valamint e formákban csak az 
aesthetikailag művelt ember képes gyönyörködni, azok műbecsét csak 
ez képes megérteni, ép így a rajzoló geometriánál is csak akkor lesz 
képes a tanuló teljesen megérteni annak szerkezetét, ha alkotó elemeit, 
tehát az azt képező geometriai alapfogalmakat már ismeri.

Ezért já r  — nézetem szerint — helytelen úton a gymnasiumi 
Utasítás, midőn a diszítmény elemzése által kívánja a geometriai alap
fogalmakat a tanulókkal megismertetni. Ezen követelményével még egy 
nagy hibának is megveti az alapját; azét t. i., hogy az így nyert 
geometriai ismeretek között nem lehet teljes fogalmi összefüggést léte
síteni; hiányzik a kellő csoportosítás s így nem szerezhetnek általa a 
tanulók átnézetet maguknak.

A geometriai diszítmények nyújthatnak a tanulóknak képzeteket 
a geometriai alakokról és viszonyokról, de a geometriai tudás alapját 
képező alapfogalmak benső összefüggésének s kapcsolatának kimutatá
sára nem alkalmasak, s így a tudományos geometriai oktatásnak alapját 
általuk megvetni nem lehet.

A gymnasiumi Utasítások ezen követelménye csak a geometriai 
dilettantismus növelésére alkalmas.

Azt sem lehet elképzelni, hogy a rajzolás tanításánál helyesen 
járnánk el, ha oly complikált diszítmény rajzolásával kezdenők az okta
tást, melynek alkotó elemeit sem tudják még a tanulók lerajzolni. Pedig 
a gymnasiumi Utasítások már az I. osztályban ezt kívánják. Ékítményt 
rajzoltatni az I. osztályos tanulóval, mindjárt a tanítás kezdő fokán, 
akkor, mikor még a rajzeszközök használatával sincs tisztában, nem hogy 
kézi ügyessége legyen, igazán didactikai absurdum. Én azt hiszem, hogy 
a ki ezen Utasítások szerint tanítaná a rajzoló geometriát, nemcsak 
geometriából, de rajzból is dilettánsokat nevelne.

Ha a gymnasiumi Utasítások szellemében akarnók a rajzoló geo
metriát tanítani, akkor először oly fokozatos gyűjteményét kellene meg
szerkesztenünk a decorativ rajzmintáknak, a melyekből a geometriai 
anyagot ki tudnók az Utasítások által javasolt elemzéssel hámozni. De 
nem hiszem, hogy ily minták megszerkesztésére komoly szakember vál
lalkoznék; mert ezeknek lehetőségét is bajos elképzelni.

Innét van aztán, hogy tankönyvíróink egy része, kik minden áron 
kötik magukat az Utasítások e képtelenségeihez, előveszik néhai jó 
Pestalozzinak a gyermekkertekbe való négyzetes hálóit s ezeken kínozzák 
végig a geometriai alapfogalmakat s ezzel odaterelik rajzoló geometriai 
oktatásunk methodusát, a hol 100 évvel ezelőtt volt, mikor Pestalozzi 
badarságai megszédítették a német nagyhangú sulmájsztereket *

Igaz, hogy a Pestalozzi-láz több mint félszázadig pusztított a német 
tanítók egy részénél, megmételyezve helyenként a geometriai oktatást; 
de már Ausztriában is szakítottak vele; s ámbár a mi gymnasiumi 
Utasításaink a rajzoló geometriára vonatkozó része az akkori osztrák 
Utasítások másolata, nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a jelen
séget, hogy ma már német szomszédaink sem tagadják, hogy Pestalozzi 
vajmi keveset értett úgy a geometriához, mint a rajzoláshoz s hogy 
azok az ő hálói csakugyan „Eselsbrücke“-k, mint a hogy őket Flinzer 
olyan találóan elnevezte. Nem is találkozunk már velük másutt; csak 
nálunk kisértenek még.

Már említettem értekezésem elején, hogy a gyakorlati földmérést

* ? Szerk.
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és a helyszínrajzolást nem tartom a III. osztályba valónak, mint a hogy 
azt a mostani gymnasiumi tanterv kívánja. De még hangosabban kell 
kifogásolni a gymnasiumi Utasítások erre vonatkozó részét, mely a raj
zoló geometriának ezen osztályban gyakorlati főczéljául a kisebb területek 
felmérését tűzi ki triangulatio és coordinaták alapján, a nélkül, hogy 
először az idomok másolásának tanítását követelné ezen módok szerint. 
Igazán bajos elhinni, hogy ezeket az Utasításokat szakemberek csinálták.

Az Utasítások e képtelenségét némelyik tankönyvünk aztán úgy 
valósítja meg, hogy még Falke módszerét is túllicitálva, az összes geo
metriai szerkesztéseket gyakorlati felmérések alapján tanítja. Falke, az 
ő módszerével csak a hét első órán rándul ki tanítványaival a mezőre 
s az ott gyakorlati felmérések alapján szerzett fogalmakból aztán az 
iskola falai közt fejti ki a további geometriai anyagot; de a gymnasiumi 
Utasítások, úgy látszik, szó szerint veszik Fáikénak azt a kívánságát, 
hogy „a mértani azon módon kell tanítani, mint a hogyan az emberiség 
chronologice gyűjtötte a geometriai ismereteket“, vagyis a gymnasiumi 
Utasítások azt kívánják, hogy az egyptomiak ősmértanából induljunk ki 
s tanítsuk azon gyarló módon, a mint az ókori népek évezredek előtt 
ju tottak a geometriai fogalmak fokozatos ismeretéhez.

Hogy Falke módszere sem gyakorlati, sem didactikai szempontból 
nem állhatja meg a critikát, azt igen könnyű kimutatni. Gyakorlati 
szempontból kivihetetlen, mert ahhoz, hogy tanítványainkkal a szabad
ban méréseket foganatosítsunk, igen sok kedvező tényező összejátszása 
kívántatik. Az alkalmas tér távolsága az iskolától, a kedvezőtlen idő
járás stb. mind oly tényezők, a melyek egyenesen kizárják annak lehe
tőségét, hogy folytonosan kijárhassunk tanítványainkkal a mezőre geo
metriai órákat tartani.

Didactikai szempontból pedig nem lehet mosolygás nélkül elsiklani 
Falke azon kívánsága előtt, hogy a geometriai alapfogalmakra mérő- 
lánczczal tanítsuk meg növendékeinket.

Gondolom, nem szükséges bizonyítanom, hogy a gyakorlati föl
méréseknek csak akkor van igazán gyakorlati haszna s didactikai értéke, 
ha azokat az iskolában már megtanult geometriai fogalmak s ig-azságok 
gyakorlati alkalmazásának tekintjük.

Magán Falken kívül nem is használta ezt a módszert sehol senki, 
kivéve a gyakorló főgymnasiumot, hol a 70-es években tettek vele 
kísérletet, de úgy tudom, csakhamar abbahagyták. No meg (mert német 
találmány, tehát át kellett vennünk) nyoma van gymnasiumi Utasításaink
ban. Én igazán nemcsak azt a tanulót sajnálom, ki ezen Utasítások, tehát a 
Falke szellemében készült tankönyvből szerzi geometriai ismereteit, de 
azt a tanárt is, ki ilyen eljárással kénytelen ezt a szép stúdiumot agyon- 
módszerezni.

Összefoglalva a mondottakat, kívánatosnak tartom :
1. hogy a rajzoló geometriából azonos anyagot tanítsunk úgy a 

gymnasiumban, mint a reáliskolában, a mostani beosztás szerint az
I—IV. osztályokban, a fentiek figyelembe vétele mellett, lehetőleg a 
mostani reáliskolai terv szerint;

2. a fősúlyt a geometriára fordítsuk s nem a rajzra; az első az 
utóbbit csak a geometriai idomok csinos rajzolása s a szerkesztések 
precis kivitele által készítse elő. Ebből kifolyólag

3. a geometriai díszítmények csak másodsorban képezzék a rajzoló 
geometria anyagát s csak annyiban, a mennyiben ju t rájuk idő; végül

4. a szabadkézi rajz a gymnasiumban is a III. osztálytól kezdve 
mindegyik osztályban mint kötelezett rendes tárgy szerepeljen.

(Kassa.) Dr. Gere vich Emil.

Orsz. K özép isko lai T anáre tryesü leri K özlöny XXX. 39
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AZ ÍRÁSBELI DOLGOZATOK ÉS A TANTERV-RE VISIO.
(Felolvasás a budapesti körben.)

Nem szándékozom sokáig igénybe venni a mélyen tisztelt kör 
tagjainak szives ügyeimét Hisz belátó és tapasztalt szakemberek előtt 
beszélek, a kiknek nem kell külön hangsúlyoznom az írásbeli dolgozatok 
nagy fontosságát.

A classikus és modern nyelvek tanárai egyaránt érzik és tudják, 
hogy ügyesen vezetett írásbeli gyakorlat nélkül a nyelvtanítás egyoldalú 
és gyarló alapon nyugszik. Azért távol van tőlem a tervszerű tanításnak 
eme jelentékeny segédeszközét kicsinyelni.

Készséggel elismerem, hogy a lelkiismeretesen teljesített házi és 
iskolai dolgozatok a sikeres nyelvi tanításnak alaptényezői. Talán igaza 
lehet a nagy bölcsnek is, a ki az írást az emlékezet mankójának nevezte; 
de nézetem szerint ez az igazság csak kivételes tehetségű autodidakták
nak szólhat. Egészen más szempont alá esik az osztálytanítás. A mikor 
a tanárnak néha túlságosan megtömött osztályokban tartós alappal bíró 
tudásra kell törekednie, akkor tapasztalja csak, hogy itt bizony — sajnos 
— nem autodidaktákkal van dolga. Egyik lángeszű tudósunk, a ki 
autodidaxissal széles körű tudásra tett szert, tanügyi reformról szólva, 
mindazokat a tapasztalatokat akarta érvényesíteni az iskolai tanításban, 
melyekre a saját magántanulása és önálló kiképzése mellett jutott.

Osztályokat vezető paedagogusoknak nem kell külön mondanom, 
hogy ilyen önmegügyeléseken alapuló, magában véve helyes inductio 
nem általánosítható. Mert nem képzelhető nagyobb tévedés, mint ha 
valaki egyes kivételes egyéneken tett megfigyelések alapján, általános 
érvényű paedagogiát akarna csinálni, a mint az, sajnos, nálunk sokszor 
megtörtént.

A tömeges tanításnál mindnyájan azt látjuk és tapasztaljuk, hogy 
írásbeli feladványok nélkül nincsen alapos nyelvtanítás. Itt az írás nem 
mankó, hanem gyámolító és segítő támasza egész nyelvtanításunknak.

Ä mikor az írásbeli dolgozatoknak a tantervben való szerepéről 
akarunk értekezni, ezúttal nem szándékozunk a dolgozatok tárgyáról 
és tartalmáról elmélkedni. Erre nézve sok okos tanács olvasható a mostani 
Tantervben és az Utasításokban. A nyelvi tanítás közben, nézetem szerint 
leghelyesebben járunk el, ha mindig csak — szinte kizárólag — az illető 
nyelven írandó dolgozatokat csináltatunk. Tehát ha fordítást adunk, 
mindig az illető megtanítandó nyelvre fordíttassunk. Ha igaz az az elv, 
hogy tantum  scim us, quantum memoria tenemus, úgy a középiskolai 
nyelvtanításra nézve is azt állíthatjuk, hogy a tanulók igazán csak 
annyit tudnak alaposan, a mit az illető nyelven ki tudnak fejezni. Ezért 
mindig és mindenütt írásbeli dolgozatokkal csak az illető nyelvet gyako
roltassuk, mert az anyanyelvre való fordítást a tanulók sokkal egysze
rűbben, rövidebben és praktikusabban élőszóval végezhetik.

De ezzel az alkalommal az írásbeli dolgozatok nagyfontosságú 
kérdésének egy másik oldalával akarnék foglalkozni.

Eddigelé még nem találtam szakembert, ki a jelen állapotokkal 
meg lett volna elégedve. Itt a reformra okvetetlenül szükség van. Olyan 
észszerű reformra, mely mellett egyrészt maga az ügy, a tanításnak 
érdeke csorbát nem szenved, de másrészt többé napirenden nem lesz 
sem az iskolai szorgalmi időnek hasztalan vesztegetése, sem a hivatását 
szerető, lelkiismeretes tanárnak felesleges és oktalan munkával való 
megkínzása.

Nem akarnék hosszadalmas lenni, ezért nem bírálom meg egyen- 
kint a magyar, latin, görög, német, franczia nyelvi írásbeli dolgozatokra 
vonatkozó intézkedéseinket. Csak két szembeötlő jelenséget ragadok ki
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az úgynevezett füzetjavítás köréből. Bátran mondhattam volna: a gyűlö
letes füzetjavítás köréből. Mert manapság tényleg ez a közfelfogás. És 
vájjon miért ? Azt hiszem, nem csupán azért, mert a dolgozatjavítás 
magában véve sem valami lélekemelő munka, hanem főleg azért, mert 
kartársaink túlnyomó többsége érzi és tudja, hogy az a jobb ügyhöz 
méltó szorgalom, buzgóság és munka, melyet például 60 darab otthon 
készült magyar havi dolgozat javítása közben kifejtünk, semmiféle 
arányban nincsen az ebből származó eredménynyel vagy haszonnal. Ez 
a nyomasztó tudat tette a közgyülölet tárgyává az írásbeli dolgozatokat.

Vagy mit mondjak arról a második paedagogiai aberratióról, 
melynek értelmében kénytelenek lennénk az alsó négy osztályban heten- 
kint egy írásbeli iskolai latin dolgozatot Íratni és természetesen ki is 
javítani. A mostani tanterv nem írja ugyan elő a tanárnak az iskolai 
dolgozatok javítását, csak az Utasításokban van erre nézve útbaigazító 
tanács, de mi magyar tanárok, túlnyomó többségben azt hiszszük, hogy 
az iskolában készített dolgozatot illik átnézni, javítani és osztályozni. 
Hisz e nélkül a tömérdek iskolai dolgozatírás nem egyéb mint ártatlan 
társasjáték és sajnálatos időpazarlás. A tanterv itt, úgy látszik, egészen 
úgy okoskodott, mint Shakespeare hírneves Shylock-ja, a ki azt hitte, 
hogy az emoertestből kivágható egy font húsnál a vérontás magától 
értetődik és hogy ez a vérveszteség csak amolyan ráadás, a mit törvény
szerűen kikötni nem is kell. Denique vannak szép számmal intézetek a 
fővárosban ép úgy, mint a vidéken, a hol az igazgatók teljes joggal 
ragaszkodnak a törvényerővel bíró tanterv betűjéhez és megkívánják a 
hetenkinti iskolai latin dolgozatok javítását. Tessék már most elképzelni, 
minő kínos-keserves, felesleges és haszontalan munkát kell végeznie 
annak a tanárnak, ha két-három osztályban hetenkint több mint 200 dol
gozatot kell corrigálnia. Az ilyesmi elkeseredést szül és az elkeseredés 
rossz tanácsadó.

Nem hiszem, hogy akadna latin nyelvi tanár, a ki a hetenkint 
előírt iskolai írásbeli dolgozat számára lefoglalt egy órát vagyis az 
egész tanévben 28—30 órát nem tartaná nagyrészt tanár- és tanuló- 
gyötrést előidéző időpazarlásnak.

Az otthon végzendő írásbeli gyakorlatokat fontosaknak és szük
ségeseknek tartom, de az iskolai dolgozatok számát okvetetlenül le 
kell szállítani.

Pőelvnek kívánnám továbbá kimondatni, hogy a tanár csakis az 
iskolában készített dolgozatokat tartozik kijavítani és osztályozni. Ha 
majd a kívánatos tanterv-revisio útján kimondjuk ezt a helyes elvet, 
akkor a felső osztályokban tanító magyar tanárok sok felesleges teher
től szabadulnak meg. Nézetem szerint teljesen elegendő lenne, ha a 
tanár a havonként Írandó magyar házi dolgozatot számon kérné, egy
szerűen átlapozná, láttamozná és ha szükségesnek tartja, néhány szóból 
álló megjegyzést írna rá. Az eddigi szóról-szóra és betűről-betűre haladó 
javítás minden lelkiismeretbeli scrupulus nélkül elejtendő. Ha a tanár 
egy különórában fölolvastat 5 — 6 dolgozatot, jobbakat és gyengébbeket 
vegyest, akkor tág tere nyílik a leggyakrabban előforduló hibák és 
stíláris vétségek megbeszélésére. Az otthon készült dolgozatokat már 
csak azért sem czélszerű osztályozni, mert ezek igen sok esetben idegen 
talajon, teremnek.

így tehát a mostani tehernek oroszlánrészét leoldottuk volna 
magyar nyelvet tanító és érte szenvedő kartársaink vállairól.

Már most áttérhetünk az iskolai dolgozatokra, melyeket gondosan 
ki kell javítani és osztályozni. Ámde, ha a tanár az idegen nyelvek 
kezdő tanításánál vagy akár az anyanyelvnél is állandó diariumot hasz
nál és a tanulókat arra kötelezi, hogy az illető idegen nyelvekre való 
fordításokat már a tanórában gondosan és figyelmesen írják le, akkor

39*



azt hiszem, teljesen elegendő, ha minden nyelvből egy évharmadban 
két-két iskolai dolgozatot iratunk, egyet az ellenőrző conferentia előtt 
és egyet az ellenőrző conferentia után. így tehát évenként minden 
osztályban összesen hat dolgozatot kellene átnézni és osztályozni. Ez 
lenne a minimális követelmény.

De kívánatosnak tartanám, hogy ezekre az iskolai írásbeli dolgo
zatokra mindig két egymásra következő tanóra fordíttassék, mert az 
eddigi egy óra, jobban mondva 45 perez nagyon rövidnek bizonyul.

Egy igen kitűnő paedagogus, a ki, fájdalom, nagyon fiatal korá
ban dőlt ki a nehéz munkából, egyszer azt mondotta nekem, hogy ezek
kel a mi írásbeli dolgozatainkkal kapkodó, felületes munkához szoktatjuk 
a tanulókat. Talán mások is, igen sokan, ugyanerre a tapasztalatra 
jutottak. A jelenlegi állapot tényleg erre vezet. Higgadt, nyugodt munka 
helyett rendszerint ideges, szinte beszámíthatatlan állapotban készült 
irka-firkát kapunk. Gondoljuk csak el, hogy rövid háromnegyed óra alatt 
a tanulóknak le kell írnia a diétáit szöveget és a hozzá fűzött megjegy
zéseket, azután le kell írnia a fordítást és ha rendetlen, piszok munkát 
nem akarunk beszedni, az impurumot le kell tisztázni. Ez a kimért 
időben történő complikált munka idegessé teszi a fiúkat és innen van, 
hogy az iskolai írásbeli dolgozatok nem nyújtanak igaz képet a tanulók 
tudásáról. Ebből viszont az is következik, hogy kelleténél több elemi 
hibát is kell a tanárnak aláhúznia. A mostani visszás állapoton a tanulók 
érdekében segíteni kell és ezért javasolnám azt az újítást, hogy az éven- 
kint egy-egy tárgyból Írandó hat iskolai írásbeli dolgozat mindegyikére 
két összefüggő és meg nem szakítható órát fordítsunk.

Ha valamelyik tanár módszere vagy egyéni meggyőződése azt 
kívánná, hogy több iskolai dolgozatot Írasson, azt természetesen nem 
lehet meggátolni Egyáltalában az írásbeli feladványokra nézve szabad 
kezet kellene adni a tanárnak, a mint hogy különben is kívánatos, hogy 
a módosított tantervben és utasításokban szabadabban érvényesüljön a 
tanár egyénisége. A tanárt nem lehet és nem szabad gépnek vagy 
autoinatnak .tekinteni. A túlságos sok utasítás és útbaigazítani akaró 
paedagogia! bölcs tanács rendszerint megzavarja és elkábítja a kezdő 
tanárt. Sok fiatal ember jobban végezné dolgát, ha egyéniségét engednék 
érvényesülni és nem beszélnék tele a fejét mindenféle okossággal. Gyakor
lati paedagogiát legjobban igazán mintaszerű tanítás megfigyelésével 
lehet csak tanulni.

Végül csak egy-két szót kell még mondanunk a mathematikai 
dolgozatokról. A jelenlegi tanterv nem írja elő a külön iskolai dolgoza
tokat. Úgy tudom, hogy a gyakorlatban eddigelé a mathematikai dol
gozatok javítása és osztályozása is szerepelt. Az otthon végzendő mathe
matikai feladványokra nézve szintén teljes szabadságot kell engedni a 
tanárnak, az iskolai dolgozatok számának minimuma hasonlóképen hatban 
lenne megállapítandó.

Látni való, hogy az írásbeli dolgozatok kérdése némi jóakarattal 
és paedagogiai belátással könnyen megoldható. Csak nem szabad a 
kérdést sommásan tárgyalni és mindig csak a „lenni vagy nem lenni“ 
alternatívája elé állítani.

Először is annak rendje és módja szerint jól meg kell különböz
tetni egymástól az iskolai és a házi feladatokat.

Továbbá ki kell mondani elv gyanánt, hogy csakis az iskolai 
órában készített dolgozatok pontos átnézése és osztályozása követelhető. 
A classikus és modern nyelvek, valamint a mathematika tanárai kötelesek 
az egyes osztályokban évharmadonkint két-két írásbeli iskolai dolgozatot 
Íratni és osztályozni.

A házi dolgozatok ügye egészen módszertani kérdésnek tekintessék.
Úgy hiszem, hogy ha újabb intézkedéseink ilyen liberális felfogást
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tanúsítanának, az ép oly fontos, mint complikált kérdés a helyes mederbe 
jutna, a tanárok eljárása sokkal egyöntetűbb lenne, a tanítás ügye 
semmit sem veszítene és maguk a tanárok sok haszontalanul elfecsérelt 
órát okosabb dologra fordíthatnának.

Remélem nem fog senki azzal a váddal illetni, hogy csak a fővárosi 
tanárok érdekében írtam e sorokat. Ha azt kellenne hinnem, hogy az 
agyonterhelt fővárosi intézetek és tanárok az új aerában is megmaradnak 
a status quo ante-ban, akkor az írásbeli dolgozatokra nézve sokkal 
egyszerűbb és radikálisabb újítást ajánlanék. A hol két fiú számára 
készült kis padocskákban hármasával szoronganak a szegény tanulók, 
ott még a tanár ellenőrzése mellett készült iskolai dolgozatokat sem 
lehet komolyan venni. Ezek az állapotok egyenesen tűrhetetlenek

E tekintetben kövessük Lessing bölcs emberét, a ki mindig el 
van készülve a legrosszabbra, de reméli a legjobbat.

(Budapest.) Dr. P ruzsinszky János.

A FRANOZIA NYELV A REÁLISKOLÁBAN 
(Felolvastatott a budapesti körben.)

Megvallom, t. Kör, hogy bizonyos tartózkodással vállalkoztam 
arra, hogy a franczia nyelv oktatásáról a reáliskolákban értekezést 
tartsak, tekintettel a küszöbön álló tanterv-revisióra; és pedig azért, 
mert a humaniórák közül ez az első értekezés, mely e czélból a körben 
tartatik, már pedig itt talán mást illetett volna az elsőség, de másrészt 
azért is, mert talán sehol nem tapasztalható annyi divergáló felfogás, 
annyi nézeteltérés, és nem hallunk annyi panaszt az eredmény, akarom 
mondani az eredménytelenség felett, mint épen a modern nyelveknél s 
így a francziánál is. Itt az ember valóságos darázsfészekbe nyúl.

Ha már most ennek a sok panasznak az okát kutatja az ember, 
azt látja, hogy ez egyrészt magában a dolog természetében rejlik; mert 
a modern nyelveknél mutatkozó hiány, fogyatkozás, sokkal feltűnőbb és 
szembeszökőbb még a laikus előtt is, mint talán más tárgynál. Én azon
ban — különösen a hatóság részéről mutatkozó elégedetlenségnek okát 
vissza tudnám vezetni azon határozatlanságra, melylyel a Tantervben 
az elérendő czél van kitűzve a franczia nyelvi oktatást illetőleg a 
reáliskolában. Az elérendő czélt illetőleg ugyanis ezt mondja a tanterv: 
„Biztos nyelvtani ismereten alapuló megértése az újabb franczia irodalom 
műveinek. Azon képesség, hogy a tanuló valamely az oktatás köréből 
vett tárgyról szóló magyar szöveget francziára helyesen fordítani tudjon 
és végre a franczia nyelv szóbeli használatában lehető jártasságra 
tegyen szert“.

Mindez oly kevéssé praecisirozott, oly általánosságban van mondva 
és oly elastikus, hogy a hány hatóság teszi abba az iskolába a lábát, 
annyiféle követelménynyel lép fel, és bátran mondhatjuk, hogy a hány 
professor van, annyiféleképen értelmezi ezt a czélt és ugyanannyi az 
eltérés a czél elérésében követendő eljárásra vonatkozólag. Ezzel szem
ben azt mondhatná valaki, hogy épen az a körülmény, miszerint az 
elérendő czél nincs oly határozottan praecisirozva, a tanárnak bizonyos 
szabadságot ad, bizonyos latitude-t biztosít, hogy módszerét szabadabban 
érvényesíthesse. Ez igaz; de ha nekem választanom kellene, mindig 
szívesebben választom a kisebb és határozottan praecisirott kört; érvé
nyesülhet ebben is sok egyéni ambitio. Úgy vagyunk ezzel, mint a nagy 
és kis látkörrel; ez utóbbiban keveset lát ugyan az ember, hanem ezt 
azután tisztán és jól látja, itt nem mosódik el szemei elől semmi.
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A reáliskolai tanulók az érettségi vizsgálaton tudvalevőleg csak 
írásbeli vizsgálatot tesznek a franczia nyelvből és ez az írásbeli — 
bizonyos kifejlődött szokás folytán - rendesen valami magyar szöveg
nek a fordítása francziára. Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy 
bármely szöveget ügyesen francziára fordítani tudni, nem oly könnyű 
dolog; sokkal nagyobb ügyességet involvál ez, mintsem valaki hinné, 
de mindenesetre oly biztos jártasságot mind a két nyelv szellemében, 
a milyet a középiskolai tanulótól követelnünk nem igen lehet; ha pedig 
tekintetbe veszszük a sokféle tárgyat, ezek mellett aztán a francziára 
kitűzött óraszámot — még hozzá a zsúfolt osztályokat — akkor bátran 
kimondhatjuk, hogy követelnünk nem is szabad Hogy a tanár csak 
némileg is megközelíthesse ezt a czélt, már a tanítás kezdőfokán folyton 
gyakorolnia kell a magyarból francziára való fordítást, folyton össze
hasonlítania a két nyelv mondatszerkezetét, szórendjét, szóval önkén
telenül is bizonyos grammatikális irányba tereli az egész franczia nyelvi 
oktatást; ez absorbeálja az egész oktatásnak lehet mondani a felét; és 
az eredmény — valljuk meg őszintén — oly gyarló, hogy absolute 
semmi arányban nincs a rá pazarolt fáradsággal. A külföldön is már 
mindjobban szakítanak vele. Rendszeresen belevezetni a tanulót a kiváló 
franczia írók műveinek ismeretébe, minél többet olvasni, az olvasottak 
alapján conversálni, ez volna a tulajdonképeni czélja a franczia nyelvi 
oktatásnak, az érettségin is ezt kellene documeníálnia a tanulónak és 
épen ezért a franczia nyelvből szóbeli érettségire kellene utasítani a 
tanulókat, az írásbelit egyszerűen mellőzni Ez az egész franczia 
nyelvi oktatásnak más irányt adna; így meg lehetne közelíteni azt a 
czélt, a mely egy modern nyelvnél a legfontosabb, hogy t. i. a tanulók 
a nyelv szóbeli kezelésében jártasságra és ügyességre tegyenek szert s 
a mellett a sok olvasás által szellemi látkörük is emelkednék.

Ennyit általánosságban a kitűzött czélt illetőleg. A mi már most 
a részleteket illeti, a franczia nyelvi oktatás tudvalevőleg a harmadik 
osztályban veszi kezdetét, hol a tanulók már meglehetősen tisztázott 
grammatikai fogalmakkal rendelkeznek. A harmadik és negyedik osz
tályban a jelenleg fennálló heti öt óraszámmal alaposan el lehet végezni 
az alaktant részletesen, a mondattanból csak egynéhány részre kellene 
kiterjeszkedni, a melyekben bizonyos sajátos franczia mondatszerkezet 
nyilvánul, így pl. az infinitif és a participe-pel való mondatszerkezet. 
E két osztályban, a hol egy biztos és szilárd alap megvetéséről van 
szó, beható és az alaktan minden részére kiterjeszkedő grammatikális 
alapon történjék az oktatás, összefüggő, valamely tárgykörre vonatkozó 
olvasmányok alapján, melyek aztán szóbeli gyakorlatra is szolgáljanak.

Mai előadásom keretén kívül esik ugyan egy kissé, de lehe
tetlen itt egy pár szóval ki nem terjeszkednem a követendő módszerre. 
Igaz ugyan, hogy egy olyan általánosan üdvözítő módszer nem létezik. 
Az elérendő czéllal kell tisztában lenni, az út, mely annak eléréséhez 
vezet, többféle lehet. Én is, természetesen, itt csak a követendő jó 
irányelvekről szólok, és én azt hiszem, hogy a dolog természetéből 
folyik, miszerint egy modern nyelvnél főleg a gyakorlati irányt kell 
követni. De viszont a mellékkörülményeket is tekintetbe kell venni, 
igen gyakran ezek szabják meg az irányt. A mai tömeges oktatás 
mellett azt az úgynevezett direct methodust, melyet manap úton-útfélen 
annyit hangoztatnak, már a tanítás kezdőfokán oly kizárólagos mérték
ben alkalmazni akarni, mint a hogy azt itt-ott hangoztatni halljuk, 
szerintem kivihetetlen. A ki azt állítja nekem, hogy a III. és IV. osz
tályban, 60— 60, sőt 70 tanulóval minden könyv nélkül egyszerre conver
sálni kezdjünk, és ezen az alapon haladjunk fokozatosan tovább, az 
vagy jóhiszeműleg ámítja önnönmagát, vagy rosszhiszeműleg igyekszik 
mások szemébe port hinteni. A ki ilyen követelményt állít fel, az való-
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szinűleg maga gyakorlatilag nem tanított soha, vagy ha igen, akkor 
irigylésre méltó jó viszonyok közt és keveset, de 18 heti órát, tömeges 
osztályokban bizonyára nem. A tanulóra nézve is előnyösebb és köny- 
nyebb, ha jó tankönyvet adunk a kezébe, fokról-fokra megismertetjük 
őt az alaktan minden részével, lehetőleg összefüggő, s egy-egy tárgy
körre vonatkozó olvasmány alapján, ha ezt alakilag és tartalmilag jól 
átdolgoztuk az egész osztálylyal, akkor ezen elvégzett tárgykörön belül 
kérdések és feleletek alapján conversálni is lehet, sö't kell is. Én a 
conversatiónak csak ezt az egy módját ismerem, a mit a mai tömeges 
oktatás mellett sikerrel alkalmazni lehet, ha t. i. azt akarjuk, hogy az 
egész tömeg haladjon, és nem pedig, hogy csak egy-kettő brillírozzon.

Ha így biztosan megvetettük az alapot a harmadik és negyedik 
osztályban, a felsőbb osztályokban a tanulót aztán rendszerint be kellene 
vezetni a franczia irodalom termékeibe és pedig nem szemelvények, 
hanem lehetőleg teljes mű alapján oly íróktól, kik híven tükröztetik 
vissza a kor felfogásait. Utasításaink meglehetős részletességgel sorolják 
fel a felveendő olvasmányokat, de nagyon sok olyan dolgot is sorolnak 
fel, a mivel csakugyan kár az időt tölteni. A XVII. század írói közül 
Moherét, Lafontainet és Mme de Sévignet, a XVIII. századból Voltaire- 
től egy történeti művet okvetetlenül kell olvastatni, a többit azonban, a 
mit az utasítás és a tanterv felsorol, bátran el lehet hagyni és a fősúlyt 
a modern írókra fektetni. Itt kellene szerintem jól precisirozni, mely 
írókat és mely műveket kell a tanulóknak okvetetlenül ismerniök.

Nagyon természetes, hogy ezekhez képest az írásbeli dolgozatok
nak is egészen más irányban kellene mozogniok; de ha megmaradna 
is a mostani tanterv egész terjedelmében, a dolgozatok írásának mostani 
módját és számát a mai tömeges oktatás mellett fentartani majdnem 
physikai lehetetlenség. A harmadik és negyedik osztályban pl. a tanterv 
hetenkint ír elő egy-egy írásbeli dolgozatot, melyet a tanárnak át kellene 
néznie. Ha csak egy ilyen osztályban tanítana is tanár, akkor is erős 
munkát adna neki, ha ennek a követelménynek meg akarna felelni; de 
rendszerint három-négy osztályban tanít a nyelvész-professor s így aztán 
oly óriási munka nehezedik reá, hogy önkénytelenül is holmi expédiensek- 
hez kell fordulnia, miszerint csak némileg is megközelíthesse a tanterv- 
szabta követelményt és számot és kikerüljön holmi kellemetlen meg
jegyzéseket.

A franczia nyelvi oktatásra vonatkozólag, t. kör, én a magam 
részéről ezeket tartottam szükségesnek itt nagyjából kifejteni. Távolról 
sem volt szándékom a franczia nyelvi oktatást egész terjedelmében fel
ölelő részletes elaboratumot mutatni be; inkább csak a fő irányelvekre 
akartam a t  kör tagjainak figyelmét felhívni, mintegy megindítani az 
eszmecserét, hogy azután a felmerült eszmékből és hozzászólásokból oly 
egységes megállapodásra jussunk, mely a franczia nyelvi oktatást illetőleg 
mint e körnek megállapodása szerepelhessen.

(Budapest.) Chovancsák István .

EGYE SÜLE TI  ÉLET.
Budapesti kör.

A kör f. hó 10-én rendkívüli előadó ülést tartott, melyen dr. Schmidt 
Ágoston elnöklete alatt jelen voltak: Balassa  József, dr. Bozóky  Endre 
titkár, dr. W aldapfel János, M atskássy  József, Roseth  Arnold, Tiber 
Ágost, Tölgyi Gyula, dr. Mihály József, dr. Gerecze Péter, Rajner  
Ferencz, Balog Mór, Rados Ignácz.
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Tárgy: dr. Ghovancsák István előadása: a franczia-tanit&s tervé
nek revisiójáról*

Az előadás meghallgatása után az alábbiakban vázolt, néha igen 
élénk vita fejlődött ki.

Tölgyi utal azon rendkívüli nehézségekre, melylyel magyar szöveg
nek franeziára való fordítása jár. A tan terv és utasítások kitűzte köve
telmény elérhetetlen. Direct módszer a tanulók nagy létszáma mellett 
nem alkalmazható. Érettségin franczia szöveget kellene magyarra fordí
tani, egy kis analyse grammatical és logique kíséretében. Az alsó fokon 
a tanítás a grammatikával foglalkozzék, kevés mondattani ismeretekkel 
érvén be. Ezen ismeretek a felső fokon ismételhetők és kibővíthetők. 
A mostani állapot, mely puszta előkészítés az érettségire, nem megfelelő. 
A kitűzött czélnak az óraszám csekélysége miatt sem lehet eleget tenni.

M atskássy  hosszabb előadásban védelmezi a tantervet és utasítá
sokat. A közvélemény a nyelvben való jártasságot, a tanárvilág az iro
dalmi műveltséget kívánja meg. E kettőt összhangzásba kell hozni, a mi 
úgy lehetséges, hogy az olvasottakat a tanulókkal francziául meg kell 
hányni-vetni.

Dr. M ihály fődolognak a gyakorlati czélt tekinti. E tekintetben 
eredményt csak az osztályok decompositiójával lehet elérni. Egy-egy 
csoportban legföljebb 15 tanuló legyen. Magasabb fokon a csoportok 
40—45-ös létszámig egyesíthetők. E tekintetben a modern nyelvek taní
tása érdekében erélyesen föl kell szólalni.

M atskássy  nem látja be, hogy a tanítás czéljának kitűzésénél 
miért kell a tanulók létszámára s egyéb külső körülményekre tekintettel 
lenni. Ha a ministerium tantervet és utasításokat állapít meg, a keresztül
vitelt gátló körülmények elhárításáról gondoskodnia kell.

Balassa  legfontosabbnak a czél kitűzését tartja. Előadó rámutatott 
arra, hogy a franczia nyelvtanítás eredményességét az érettségi utasítás 
teszi tönkre. Most tényleg az érettségire való előkészítés a czél. Franczia 
nyelvre való fordítás képessége czél nem lehet, mert ez művészet. A tan
tervben és utasításokban három czélt lát kitűzve: 1. az irodalmit, 2. a 
beszédben való jártasságot és 3 a fordításban való jártasságot. Ha ezek
ből az utolsót mint fölöslegeset töröljük, akkor a másik kettő érhető 
lesz. A módszer olyan legyen, hogy a kettős czélnak együttesen meg
feleljen. Az írásbeli érettségi helyébe a szóbelit kívánja tenni.

Dr. Waldapfel a főczélt keresi, melynek minden egyéb alárendel
hető. Ez eddig az utasításokban nincsen kikerekítve, bár utalások tör
ténnek rá Főczélnak az irodalomba való bevezetést tartja. Az anyag 
kiszemelésére nézve megjegyzi, hogy nem a sajátos franczia érdekű, 
hanem a világirodalmi jelentőségű termékek tárgyalandók. A franczia 
beszédre a tanulókat nem lehet az iskolában megtanítani, mert a beszéd
hez a fül nem elég, oda száj is kell. A beszédben való jártasságot mint 
követelményt utolsó helyre teszi. A fordítást szükségesnek tartja. A nehéz
ségek elsimulnak, ha a tanuló a tanár által francziából magyarra fordí
tott szöveget kap kezéhez. Az írásbeli érettségit fentartandónak tartja, 
de érettségi vizsgálatot szóbeli nélkül nem tud elképzelni.

Dr. Gerecze szerint a nyelv mint tudományos anyag nem lehet a 
középiskola tárgya. Fő a gyakorlati czél. Tekinteni kell a nyelvtanulás 
psychologiai oldalát is. A nyelv elsajátításában vannak fokozatok. Idegen 
nyelvre való fordítás többet ér mint ötször annyi idegen szövegnek az 
anyanyelvre való lefordítása. Ezért az idegen nyelvre való fordítást meg 
kell tartani. Ha elejtjük, a többi czélok elérését veszélyeztetjük.

* Az előadást lapunk mai száma közli.
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Dr. Mihály általános világirodalmi olvasottság helyett a nyelv 
elsajátítását tekinti főczélnak. Mindennemű irodalmi vonatkozások a 
magyar nyelvtanítás körébe vonandók. Ne forgácsoljuk ezt szét, három 
tanár közt osztván ki a részleteket. A nyelvet tárgyi alapon kell tanítani, 
kapcsolatban az iskolában szereplő összes stúdiumokkal. Magasabb fokon 
pl. a történet egyes fejezetei franczia nyelven volnának tanítandók s a 
tanuló azokról franczia nyelven számolna be. Ha a nyelvtanítással kap
csolatban tárgyat is tanítunk, a czélt biztosabban elérhetjük.

Dr. Waidapfel ezzel szemben saját álláspontját még egyszer hang
súlyozza.

Dr. Bozóky  nem mint szakember szól a tárgyhoz, csupán önmagán 
észleltekről akar említést tenni. Reáliskolát (1873—81.) látogatván, nyolcz 
évig tanulta a franczia nyelvet, még pedig majdnem kizárólag gramma
tikai alapon. A tanításnak megvolt azon eredménye, hogy midőn az 
egyetemre került, a szakmájába vágó franczia munkákat szótár nélkül 
olvashatta. Ezt az eredményt teljesen elegendőnek tartja.

Dr. Chovancsák köszönetét mond az élénk eszmecseréért, s néhány 
megjegyzést téve, egészben fentartja az előadásában felhozottakat.

Dr. Bozóky Endre, a kör titkára.

A kassai kör.
A kassai tanári kör e hó 9-én tartotta rendes havi gyűlését. Jelen 

voltak: dr. Gerevich Emil elnök, dr. Takács Menyhért alelnök, Bóbita 
Endre titkár, Vadász József pénztáros és a körnek következő rendes 
tagjai : dr. Stöhr  főgymn. igazgató, Baczonyi Albert, H oray  István, 
Valló Vilmos, Géresi Károly, K irchknopf András, Greguss Imre, Im re  
Lőrincz kir. tanácsos és W olf Árpád mint vendég.

Az elnöki széket dr. Takács alelnök foglalta el s a jegyzői tisztet 
a jegyző távollétében Bóbita Endre titkár teljesítette.

A gyűlés tárgyai:
I. Dr. Gerevich Emil: „A  rajzoló geometria a középiskolában“ 

czímen felolvasást tart, mely a bevezető rész elhagyásával e lapok mai 
számában olvasható.

A felolvasás kapcsán élénk eszmecsere fejlődött ki, melyben részt- 
vettek: dr Stöhr, Greguss Imre, Vadász József, Baczonyi Albert, W olf 
Árpád, Bóbita Endre, dr. Takács  Menyhért és az előadó.

A felszólalók többsége a mellett foglal állást, hogy ugyanazon 
tananyag feldolgozására, már azon okból is, hogy a két iskola közelebb 
hozassék egymáshoz, ugyanazon óraszám irányozandó elő és erre nézve 
elegendőnek tartják a gymnasiumban előírt óraszámot. A III. osztályban 
előírt gyakorlati mérést mint korait és jelentőségnélkülit vagy egészen 
kell eltörölni, vagy a legkisebb mértékre reducálni s az így megtakarí
tott időt más irányban hasznosítani. E mérésnek gyakorlati jelentősége 
volna a trigonometriával kapcsolatban a VI. osztályban, ép azért azt ide 
kellene áthelyezni.

Dr. Takács a kör nevében köszönetét mond a felolvasónak tanul
ságos előadásáért és azon óhajának ad kifejezést, hogy az értekezés a 
Közlönyben is megjelenjék.

II. Dr. Gerevich azon kéréssel fordul a kör tagjaihoz, hogy a tan
tervi reform fontosságára való tekintetből a főreáliskolai, valamint a 
főgymnasiumi kartársak vállalkozzanak önként az egyes tárgyak elő
adására, hogy ezek alapján majdan a közoktatási tanács által közre
bocsátott kérdőpontokra megadhassuk a feleletet. A maga részéről a 
számtan és physika előadására vállalkozik.
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Dr. Takács jelenti, hogy a magyar stilistika és rhetorikára vonat
kozólag a jövő gyűlésen Kardos Gyula premontrei főgymnasiumi tanár 
és tagtárs fog felolvasni. Dr. Takács  a közelebbi ülések egyikén a latin 
nyelvre vonatkozólag ta rt felolvasást. A kör a bejelentéseket örvendetesen 
veszi tudomásul.

III. A kör tagjai közül többen felszólalnak arra vonatkozólag, hogy 
bár az alapszabályok szerint a kör tagjai helyben fizetik a tagdíjakat, 
a központi pénztáros több tagtól az írói díjakat lefoglalta tagdíj fejében, 
miáltal a kör °/e-ot veszít.

A kör tagjai ama óhajuknak adnak kifejezést, hogy ezen anomalia 
szűnjék meg, a mennyiben pedig megtörténik, a központi pénztáros a 
kört megillető %-okat utalja ki.

Miután még dr. Takács PAsztory  Endre premontrei tanár szemé
lyében új köri és egyesületi tagot jelent be, a gyűlést bezártnak nyil
vánítja. Bóbita Endre, a kör titkára.

VEGYESEK.

Rendes tanári kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister dr. Szende  Gyula brassói állami főreáliskolai és M ittelmann  
Jakab körmöczbányai állami főreáliskolai helyettes tanárokat ugyan
ezekhez a tanintézetekhez rendes tanárokká nevezte ki. (1897. márczius 
13-ról 13.037. sz.)

A tanterv-revisio  ügye a közoktatási tanácsban korántsem ju to tt 
még végleges megállapodáshoz vagy döntő határozathoz, a mint azt 
sokan a lapokban megjelent közleményekből gondolták. Hisz a köz
oktatási tanács egészének még csak alkalma sem volt foglalkozni a 
kérdéssel. Eddigelé csak a tanács állandó választmánya foglalkozik a 
tárgyalások előkészítésével, de még az sincs befejezve. Az történt, hogy 
a kiküldött szűkebb bizottság elaboratumot dolgozott ki s a tanács 
állandó választmánya ennek kapcsán bizonyos elvi megállapodásokra 
kívánt jutni, a mely mintegy útmutatásul is szolgáljon a bizottsági 
javaslatnak kidolgozásánál. Maga ez a javaslat aztán a tanári körökből 
érkezendő javaslatokkal együttesen fog anyagául szolgálni a döntő 
tárgyalásoknak. így kerül majd a kérdés a tanács plénuma elé s csak 
ebből kifolyólag készül majd el a végleges javaslat, melyet a tanács 
nevében terjesztenek a minister elé. A tanári körök eszmecseréi tehát 
még nem késtek el s korántsem váltak feleslegessé. De a szerkesztő 
véleménye szerint azért kívánatos volna, ha tárgyalásaink nem volnának 
annyira szétfolyók s ha már minden felől igyekeznénk összefoglaló elvi 
határozatokhoz jutni s azokat formulázni.

Tanulmányi kiküldetés a franczia nyelv tanárainak. A vallás- és 
közoktatási minister a következő rendeletet adta ki: „Folyó évi július 
hó 15-étől augusztus hó végéig Géniben franczia  nyelvi és irodalmi 
szünidei tanfolyam  tartatik. A vallás- és közoktatásügyi m. kir minister 
a hazai főreáliskoláknál működő 4 franczia nyelvtanárnak személyeukint 
egyszázötven (150) frt utisegély engedélyezésével módot kíván nyújtani 
arra, hogy e tanfolyamban, mely különösen a gyakorlati nyelvkészség 
felélénkítésére kínálkozik alkalmasnak, résztvehessenek. A folyamodvá
nyok folyó évi április hó 15-éig rendes szolgálati úton bemutatandók. 
Ezen útisegélyeket csak rendes vagy helyettes tanárok kaphatják; 
tanárjelöltek ki vannak zárva a pályázatból. A tanfolyamról közelebbi 
felvilágosítást ád Bouvier Bernárd genfi egyetemi tanár“.
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Pályázatok. A  budapesti V III. kér. m. kir. áll. főgym nasium nál 
az 1897 98. tanév kezdetétől öt tanári állomás töltendő be: 1. a latin 
és m agyar nyelvekből, 2. a történelem és földrajzból, 3. a földrajz- 
és természetrajzból, 4. a szabadkézi és m értani rajzból, 5. a mennyi
ségtan- és term észettanból; a budapesti Vili. kerületi m. kir. állami 
főgymnasium igazgatóságához f. évi május hó 15-éig. — A győri 
m. kir. állami főreáliskolánál a jövő 1897—98. iskolai évvel betöltendő 
tanári állásra, a m agyar és ném et nyelv s irodalomból; a győri 
tankerületi kir. főigazgatóhoz folyó évi április hó 2-ig. — A  szam os- 
ujvári m agyar királyi állami főgymnasiumnál a jövő 1897—98. tan
évvel három tanári állomás töltendő be: 1. a classica-philologia, 
esetleg m agyar és la tin; 2. a magyar és német, 3. a mennyiségtan  
és term észettani szakból; a szamosujvári áll főgymnasium igazgató
ságához f évi május hó 1-ig.

Felhívás. A legközelebbi választm ányi ülés, az igazgatóságnak 
az év elején történt megállapodása szerint a nagyhét keddjén, április 
13-án lesz. Tisztelettel emlékeztetem a t. köröket, választmányi és egye
sületi tagokat az alapszabályok 34. §-ának a) kikezdésére, mely szerint 
„esetleges indítványok három héttel a választmányi ülés előtt adandók 
be az igazgatósághoz“ s kérem, szíveskedjenek esetleges indítványaikat 
m árczius hó 23-áig hozzám juttatni (az egyesület hivatalos helyisége:
IV. Újvilág-utcza 2.)

Budapesten, 1897. márczius hó 14-én.
I)r. N égyessy László, főtitkár.

Tartalom : A budget-vita után. — A rajzoló geometria tanterv-revisiója. 
Dr. Gerevich Emiltől. — Az írásbeli dolgozatok és a tanterv-revisio. 
Dr. P ruzsinszky  Jánostól. — A franczia nyelv a reáliskolában. 
Chovancsák Istvántól. — Egyesületi élet. — Vegyesek — Hir
detések.

A tanári testületek figyelmébe!

M. évi 36.232. min. sz. a. engedélyeztetett a gymnasiumokra és 
reáliskolákra:

P o l g á r  G y ö r g y

Ókori hitéleti és művészeti régiségek
k é p g y ű j t e m é n y e .

Szemléltető könyv az ókori történethez, a classikusokhoz, görög
pótló tárgyakhoz és a rajzhoz is. A középiskolák, polgári, felső leány- 
s kereskedelmi iskolák és tanítóképzők számára.

715 nagy, sikerült ábrával.
A 13 ívre terjedő könyv ára I  f r t  40 kr.
Megrendelhető Lövy József f ia  könyvkereskedésében, Miskolezon.
A bírálatok szerint kívánatos: „hogy e könyvet ne csak a tanár 

mutogassa, hanem a tanulók is megvegyék és lapozzák minél gyak
rabban, az iskolában és odahaza egyaránt“. Azért óhajtandó, hogy a 
tanári testületek e könyvet a jö v ő  tanévre behozandó könyvek je g y 
zékébe felvegyék.
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SINGER és WOLFNER kiadása, B U D A P E ST , Andrássy-út 10.

ЦЦ E n gedélyezett tankönyvek  
a k ö zép isk o lák  szá m á ra :

A m agyar irodalom története szemelvényekkel. Irta dr. Horváth 
Cyrill. Engedélyezve 1897/36. Ára 2 frt 80 kr.

Számtan. Irta dr. Веке Manó. Harmadik, a koronaérték szerint 
átdolgozott kiadás, 1894 31826. Ára 1 frt 20 kr. Kötve 1 frt 40 kr.

Algebra. A középiskolák számára. Irta Grünwald Miksa. 1895/33734. 
Ára 2 frt.

Érettségi vizsgálati rnathematikai feladatok gyűjteménye. írták 
dr. Веке Manó és R e if  J  Összesen 1183 feladat. Ára 1 frt.

M. Tullii Ciceronis de Imperio gnaei Pom pei oratio ad  quirites. 
Kiadta és preparátióval ellátta R ácz  Soma. 1894/26909. Ára 70 kr.

Horatius és kora. Irta Petto  V. A. Magánolvasmányul a gymn. 
VIII. osztálya számára. Ford. dr. Horváth  Balázs. 1893/3761. segédkönyvül.

Ára 80 kr.

L A T IN  PR A E PA R A T I ÓK.
Szerk. Szilasi Móricz áll. főgymnasiumi tanár.

A Latin Praeparatiók  megmentik a tanulót a fáradságos és 
sokszor meddő praeparalástól, fokozza a munkakedvét; továbbá időt 
nyer általuk az iskola, hogy megfelelhessen fontosabb feladatának, t. i. 
hogy tanítson latin irodalmat.

A Latin Praeparatiók  füzetekben jelennek meg s az olvasmányt 
egyes leczkékben tárgyalva, külön rovatokban előadják: a) az ismeretlen 
szó ka t, b) a kifejezéseket, c) a nevezetesebb m ondatrészeket, d) analy- 
sá lják  a m ondatokat s végre e) reáliák  czímen pontról-pontra elmon
danak mindent, a mi a római nép állami, magán- és vallásos életéből 
az illető olvasmány megértéséhez tudni való.

Praeparatio HORATIUS válogatott satiráihoz és epistoláihoz
írta  dr. Geréb József.

Négy füzet. Az 1, 2 , 3. füzet ára egyenként 20 kr., a 4. füzeté 30 kr.
Praeparatio CICERÓNAK de imperio gn. Pompei ez. beszédjéhez, 

kiadta és praeparatióval ellátta Rácz Soma.
Három füzet. Az 1. és 3. füzet ára egyenként 30 kr. A 2 füzet ára 20 kr. 
A három füzet egyben 70 kr. Tankönyvül engedélyezve 1894/26909. sz. a.

Praeparatio HORATIUS válogatott ódáihoz, irta S z ila s i M óricz.
Három füzet. Egy-egy füzet ára 30 kr. Mind a három füzet egy kötetben 

80 kr. Segédkönyvül engedélyezve.
Praeparatio L iviu s XXI—XXII. könyvéhez, irta S z e re le m h e g y i T iv a d a r .
Négy füzet. Egy-egy füzet ára 30 kr Mind a négy füzet egy kötetben 1 frt.

Praeparatio SALEUSTIUS Jngnrthájához, i r t a  Telltlányi Emil.
Három füzet. Egy-egy füzet ára 30 kr. Mind a három füzet egy kötetben 

80 kr. Segédkönyvül engedélyezve.
Praeparatio VERGILII'S I. és II. énekéhez, irta DÓCZÍ Imre.

Öt füzet. Egy-egy füzet ára 20 kr. Segédkönyvül engedélyezve.
Praeparatio VERGILIUS VI. énekéhez, irta d r. T ó th  György.

Három füzet. Egy-egy füzet ára 30 kr. Mind a három füzet egy kötetben 70 kr.

H0RNYAN8ZKY VIKTOR BUDAPEST.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér. A rad i-u teza  58. szara. R i l jn e i*  FerenC Z . V. ké r. á llam i fő reá lisk o la .

AZ IGAZGATÓSÁG ÉRTESÉEÉSEL

I.
A  h ú sv éti vá lasztm án y i ü lés elhalasztásáról.

Az igazgatóság megbízásából van szerencsém közzétenni, hogy az 
április 13-ikára, nagyhét keddjére kitűzött választm ányi ülés m ájus  
15-ére m arad el Okot az elhalasztásra az adott, hogy a tanterv-revisio 
tárgyalásai még nem haladtak annyira, hogy azok alapján a választ
mány már április 13-án összefoglaló megállapodásokra juthasson; május 
közepéig azonban nemcsak beérkeznek a jelentések, hanem elő is 
készítheti az igazgatóság a választmányi ülés anyagát. Annak, sürgősebb 
ügyek hiányában, nem látta szükségét az igazgatóság, hogy az előre 
megállapított nagyheti választmányi ülést is összehívja s egy hó múlva 
ismét rendkívüli ülésre fáraszsza a választmány tagjait. Május 15-én, 
szombaton d. u. 3 órakor kezdődik a tanácskozás az egyesület hivatalos 
helyiségében (Budapesten, IV. kér., újvilág-utcza 2., III. em.), s a meny
nyiben aznap nem érne véget, másnap 16-án délelőtt 9 órakor folytató
dik; főtárgya az egyesületi folyóügyeken kívül a tanterv-revisio lesz, 
és pedig a választmány végleges állásfoglalása a revisio főpontjaira 
nézve. A z esetleges indítványok benyújtásának határideje április hó 
■ä4-ike. A napirendet a Közlöny május 2-iki száma fogja közölni.

Budapesten, 1897. márczius hó 22-én.
(139. sz. — 1896/7.)

Dr Négyesy László, főtitkár.

II.
K érelem  a körökhöz és testü le tek h ez  a tan terv-revisióra  vo n a t

kozó tárgyalások , illetó'leg határozatok b ekü ldése ügyében.
Az igazgatóság fölkéri az egyesület tisztelt köreit, valamint azon 

tisztelt testületeket, melyek felhívására szívesek voltak foglalkozni a 
tanterv-revisio kérdésével, hogy sziveskedjenek tárgyalásaikat siettetni 
és április hó közepéig lehetőleg befejezni, egyszersmind tanácskozásaik  

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi  Közlöny. XXX. 40
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eredményét rövid megokolás kíséretében húsvétig az igazgatósághoz 
múlhatatlanul beküldeni. A hűsvéttól május közepéig, vagyis a választmányi 
ülésig terjedő időre az igazgatóságnak szüksége lesz, hogy a beérkező 
anyagot feldolgozhassa.

Budapesten, 1897. márczius hó 22-én.
(140. sz. -  1896/7.)

Dr. Négyesy László, főtitkár.

III.
A  nem -állam i in tézetek tő l állam i alkalm azásba á tvett tanárok  

szo lgá la ti díjáról.
Mivel az igazgatóság többször hallott oly értelmű panaszokat, 

hogy egyes pénzügyi hatóságok a nem állami intézetektől állami intéze
tekbe kinevezett tanároknak oly esetben is teljes fizetősök után vonják 
le szolgálati díjukat, ha előbb élvezett javadalmuk után már fizettek is 
szolgálati díjat, az érdekelt tisztelt tagtársak tájékozása végett ezennel 
közzéteszi az e kérdésre vonatkozó kormányrendeletet, ú. m.

„M. Rendeletek Tára“ 1896. X II . füzet. 938. lap. 337. sorszám ú
rendelet.

A m. k. pénzügyminister 1896. évi 79.177. számú körrendeleté 
valamennyi kir. pénzügyigazgatósághoz és kir. adóhivatalhoz, az 1894. évi 
XXVII. t.-cz. alapján szervezett országos nyugdíj- és gyámintézet kötelé
kébe tartozó tanintézeti igazgatók, tanárok, tanítók, igazgatónők és 
tanítónők által, az idézett t.-cz. 3-ik §-ának a) pontja értelmében fizetett 
összegeknek a szolgálati díjba való beszámítása tárgyában.

A vallás- és közoktatásügyi m. k. minister úrral egyetértőleg' 
kijelentem, hogy:

a) a felekezetek, törvényhatóságok, községek és társulatok által 
vagy örök alapítványokból (ide nem értve a szerzetes rendek kezén levő 
alapítványokat) fentartott középiskolák, felsőbb leányiskolák, kereske
delmi középiskolák (akadémiák), valamint az ily jellegű jogakadémiák, 
tanító-, tanítónő-, és kisdedóvó-képző intézetek számára szervezett nyugdíj- 
és gyámintézet kötelékében álló és a nevezett tanintézeteknél alkalma
zott igazgatók, tanárok, tanítók, igazgatónők és tanítónők abban az 
esetben, ha szolgálati díj alá eső állást nyernek el, a m. kir. adó
hivatalok szolgálatára vonatkozó utasítások és szabályrendeletek gyűj
teményének a „díjakat“ tárgyazó IX. füzetének 21. §-a alatt foglalt 
határozmányok értelmében — az új állásukkal egybekötött díjköteles 
javadalmazásnak csupán ama többlete után kötelesek szolgálati díjat 
fizetni, mely többlet után az 1894. évi XXVII t.-cz. 3. §-ának a) pontja 
szerint járó összeget a nyugdíj- és gyámintézet javára még le nem 
fizették;

b) viszont oly személyek, k ik  szolgálati dijat m ár fizettek, abban 
az esetben, ha az a) pont alatt felsorolt valamely intézetnél mint rendes 
igazgatók, tanárok, tanítók, igazgatónők avagy tanítónők alkalmaztat
nak, az 1834. évi XXVII. t.-cz. 3. §-ának a) pontjában megállapított 
nyugdíj- és gyámintézeti járulékot fizetésöknek csak ama része után 
tartoznak fizetni, mely szolgálati díj alá nem esett.

Budapesten, 1896. évi november 30-án.
Lukács, m. p.
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Az idézett két határozmán у következőleg hangzik:
1. Adóhiv. utas. IX. füzet. 21. §.
„Az a fizetés, melytől valaki akár polgári, akár katonai szolgálat

ban díjat már egyszer fizetett, későbbi alkalmaztatásánál vagy előlépte
tésénél, az új állásával egybekötött javadalmazás összegéből mindig 
levonandó s a szolgálati díj az újabb fizetésnek csupán a már díj alá 
vont fizetést meghaladó többletétől Írandó elő.“

2. 1894 évi XXVII. t.-cz. A nem-állami tanférfiak s családjuk 
ellátásáról

3. §. a) p o n t: „A fentebb felsorolt tanintézetek minden rendes 
igazgatója, tanára, tanítója, igazgatónője avagy tanítónője köteles évi 
törzs fizetésének 300 írton felüli összege, valamint fizetésének minden 
szaporodása után  (ide nem számítva a lakpénzt) egyszersmindenkorra  
'/3-ad részt a nyugdíj- és gyám intézet ja v á ra  lefizetni.“

Az igazgatóság megbízásából:
141. sz. — 1996/7.

Dr. Molnár István , titkár.

IV.
Az igazgatóság határozatából tisztelettel kérem egyesületünknek 

tagjait, hogy a kinek tudomása van arról, hogy a következő urak:
K ris tó f  János volt debreczeni reáliskolai tanár,
K aszás  Ferencz volt nagyszőllősi polgári iskolai tanár, és
Vincenty F. volt tanár

hol tartózkodnak s mely czím alatt találhatók meg. szíveskedjék ez adatot 
velem közölni.

Budapesten, 1897. évi márczius hó 24-én.
R ajner Ferencz, szerkesztő.

A TANTF.RV-RKVISIO KÉRDÉSE
a Budapest fő- és székvárosi tankerület középiskoláiban.

Dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi Minister Úr a tantervek 
revisiójára hívta fel az országos közoktatási tanácsot. E legfontosabb tan
ügyi kérdés élénken foglalkoztatja a tanügyi köröket mindenfelé. Alkalmat 
kívántam adni a Budapest fő- és székvárosi tankeríilet középiskoláinak is, 
hogy testületenkint kiilön-külön megbeszéljük, megvitassuk e fontos kérdést, 
melynek alig lehet valaki hivatottabb bírálója, mint maga az a tanárság, 
mely már közel tizenhárom év óta működvén e tanítási tervek alapján, beha
tóan megismerhette annak jó és rossz oldalait, előnyeit és hátrányait s 
gazdag tapasztalatai alapján szólhat hozzá a kérdéshez.

A tanári testületek mindenütt élénk érdeklődéssel, szeretettel és a 
tárgynak fontosságához méltó komolysággal foglalkoztak a kérdéssel. Leg
több helyen előbb szakcsoportok szerint tárgyalták a kérdést, azután a 
szaktanárok véleményeit egy előadó összefoglalta s a teljes tanári tanács- 
kozmányon elvi megállapodásokat hoztak. Az így előkészített kérdés végül 
a főigazgatói értekezleten jutott újra szőnyegre, hol az előadó dolgozata 
alapján indult meg az eszmecsere.

Előttem fekszenek azok a munkálatok, melyek tizenkét tanári testület 
kebelében készültek. Magvas, tartalmas dolgozatok, legtöbbje formailag is

40*



5 2 8

szépen kidolgozva. Van |bennök sok becses anyag, vannak vezéreszmék, 
helyes gondolatok, melyek a kérdést nagyon sok oldalról megvilágítják, 
tisztázzák. Tizenkét tanári testület kebelében hallottam e dolgozatokat fel
olvasni, tanúja voltam azoknak a magas színvonalon álló fejtegetéseknek, 
eszmecseréknek, vitatkozásoknak, melyek e kérdésben folytak s most, midőn 
csak az van hátra, hogy e munkálatok anyagát egybeöntsem, hogy a vezér
eszméket összeállítsam, s az egész munkásságról összefoglaló áttekintést 
adjak: nem kezdhetném munkámat méltóbban, mint annak a kedves köteles
ségnek lerovásával, hogy őszinte meleg köszönetét mondjak azért az odaadó 
buzgóságért, azért a komoly munkásságért, melylyel a Budapest fő- és 
székvárosi tanárság részéről az egész vonalon találkoztam. Különös köszö
netét mondok az előadó uraknak, a kik a tanári testületek kebelében a 
munka oroszlánrészét végezték.

Áttekintő összefoglalásomban a lehető legrövidebbre szorítkozom. 
Minthogy a már gyakrabban megvitatott kérdések legtöbbje a köztudatban 
kellően meg van érlelve, a megokolásokat vagy egészen elhagyom, vagy 
nagyon rövidre fogom.

A tanári testületek legtöbbjének véleménye szerint a tantervek egészben 
véve megfelelnek a követelményeknek. A VIII. kerületi fögymnasium tanári 
testiilete szerint (előadó dr. Zlinszky Aladár) „a tanterv, melyet a tanári 
kar általában becsesnek, czéljának megfelelőnek és a tudomány színvonalán 
állónak tart, nem annyira maga oka a tanítás néminemű sikertelenségének,“ 
mint inkább külső akadályozó körülményekben kell a baj okait keresnünk. 
Ezt a nézetet vallják jobbára más testületek is. A VI. kér. állami főreál- 
iskola tanári testületének mintaszerű elaboratumában az előadó Rajner 
Ferencz ezt mondja: „A tanári testület kötelességének tartja előre is 
kiemelni, hogy még ha eredménytelenség van is, azért nem tehető csak a 
tanterv felelőssé; tehát a baj nem is orvosolható pusztán tanterv-revisióval. 
A tanításnak vannak külső akadályai is, melyek megbénithatják a legjobb 
tantervnek hatását s a legodaadóbb tanári munkának erejét is“. A VII. kér. 
állami fögymnasium tanári testületének előadója (dr. Pruzsinszky János) így 
kezdi jeles munkálatát: „Intézetünk kész örömest ragadta meg az alkalmat, 
hogy a hazai tanterv ügyében véleményt mondjon. A jelenlegi tantervnek 
kétségkívül vannak egyes hiányai és tökéletlenségei, melyeken segíteni kell. 
A kívánatos revisio alkalmával bizonyára ki fognak tűnni összes fogyat
kozásai, melyeket többé-kevésbbé fontos módosításokkal el lehet hárítani. 
Csakhogy intézetünk tanári testületé úgy van meggyőződve, hogy közép
iskolai életünk fellendülése mindaddig nem várható egyes, bár magukban 
véve czélszerű tantervi újításoktól, a mig a középiskoláinkra elementáris 
erővel ránehezedő bajok meg nem szűnnek. Középiskoláink ugyanis élet
erejükben vannak megtámadva; jobbról, balról lidércznyomások gátolják 
meg a szabad lélegzést. Ott vannak maguk a túlterhelt intézetek, a zsúfo
lásig megtömött kettős és hármas osztályokkal; itt vannak továbbá a túl
ságosan megterhelt tanárok, kik lelkiismeretes munka mellett időnek előtte 
ki fognak dőlni, mert hiszen nyílt titok, hogy túlnyomó többségük a rendes 
munkáján kívül fárasztó mellékfoglalkozással bírja csak biztosítani a leg
egyszerűbb anyagi lét föltételeit s végül szólunk, ha ugyan szólhatunk, az 
állítólag túlterhelt tanulókról“. A tanterven kívül álló okoknak, mint a siker
telenség forrásainak fejtegetésével majdnem minden tanári testület kebe
lében foglalkoztak.

Ezeket az okokat, minthogy szorosan mégis csak a tárgyhoz tar
toznak, itt egymásután szintén felsorolom.

Első sorban majdnem egyértelmüleg mindenütt a zsúfoltságot, az egyes 
osztályok zsúfoltságát egyrészt s a sok parallel-osztályt másrészt, mondják 
a legnagyobb bajnak. Legbehatóbban tárgyalja ezt "a bajt az V. kér. kir. 
kath. fögymnasium előadója (dr. Fialovszky Lajos). A VII. kér. áll. főgym- 
nasium előadója szerint: „Túlterhelt intézetek és túlterhelt tanárok mellett
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semmiféle tantervtől nem várhatunk sikert vagy eredményt“. Szépen fejtegeti 
ezt a VI. kér. áll. főreáliskola előadója is, kinek dolgozatából ide írom e 
sorokat: „Köztudomás, hogy a magyar középiskola ennek a bajnak az 
orvoslását kéri legelső sorban. S ehhez nem is kell - mint sokan hiszik — 
törvény-revisio. Hisz a törvény csak megengedi a 60-as maximumot, de nem 
tiltja, hogy kisebb szám mellett is parallel-osztály nyittassék. Nem kell hozzá 
egyéb, csak pénzáldozat s ministeri rendelkezés — és a baj orvosolva van 
addig is, mig a törvény revisiója maga is leszállítja a 60-as maximumot. 
A parallel-osztályok tiUtengésén is csak pénz segít — néhány új iskola 
állításával.“

A tanári testületek ezen felfogását teljesen magamévá teszem. Évek 
óta van alkalmam e bajra, mely különösen a fő- és székváros középisko
láiban nyilvánul, rámutatni. Olasz- és Francziaországban 40 tanulónál többet 
nem vesznek fel egy osztályba; Svájczban megosztják az osztályt, ha 30-nál 
csak egy tanulóval is több van beírva; Angliában 20-as csoportokban foglal
koznak a tanárok tanítványaikkal. Nekem is az a véleményem, a mi a 
tanárság közkívánatává lett, hogy a magyar középiskolában 40 legyen egy- 
egy osztály tanulóinak maximális száma.

Két tanári testület (az I. és II. kir. főgymnasium), a tanárhiányról is 
szól s a tanárok javadalmazásának javításával kapcsolatban, miről más tes
tületek is megemlékeznek, annak az óhajnak adnak kifejezést, hogy a tanári 
állás kívánatosabbá tétessék, mi által a tanárhiány is megszűnnék.

Ezzel kapcsolatban kell megemlékeznem arról, hogy a II. kér. kir. 
kath. főgymnasium tanári testületének dolgozatában (előadó Szerelemhegyi 
Tivadar) a megfelelőbb tanárképzés is fel van említve, a minek égető szük
ségét tanári körökben régóta érezik.

A külső akadályok között több helyen említették fel a qualificatio- 
nális törvényt, melynek kényszere alatt sok olyan elem keresi fel a közép
iskolát, mely nem oda való s útját állja az eredményes tanításnak, és a melyet 
az érettségi vizsgálatig mint alkalmatlan terhet folyton magával czipel az 
iskola. Az I. kér. főgymnasium tanári testületének alapos elaboratumában 
erről az egyéves önkéntességi jog pontjánál igy szól az előadó (dr. Bozóky 
Endre): „Tapasztalataink szerint, különösen a felső osztályokban és az 
érettségi vizsgálatokon nyiigösködnek olyan tanulók, kik pusztán az önkén
tességi jog megszerzése miatt folytatnak középiskolai tanulmányokat. Ha e 
jog megszerzése alacsonyabb qualificatiohoz köttetnék, mire nézve a közép
iskolák elvégzése teljesen elegendő volna, iskoláink s érettségi vizsgálataink 
igen nagy tehertől szabadulnának meg. Hivatkozván Poroszország, egy emi
nenter katonai államnak példájára, kívánatosnak tartjuk, hogy az önkéntes
ségi jog megszerzése a jövőben ne legyen a középiskolai tanfolyam elvég
zéséhez kötve.“

A tanulók mostani vegyes anyagának javítását, az előbbi oknak meg
szüntetésén kívül némely tanári testület (I. és II. kér. fögynm. és a VI. kér. 
áll. föreáliskola) kebelében az előkészítő osztály felállításától, vagy a felvé
teli vizsgálat életbeléptetésétől várja. Részemről sem az egyiket, sem a 
másikat nem tartom czélhoz vezetőnek. A felvételi vizsgálat, már megvolt 
egy időben, de el kellett törülni, mert megbízhatatlannak és czélszerűtlennek 
bizonyult.

A kegyes tanítórendi fögymnasiumban, melynek minden tekintetben 
jeles munkálatát Pintér Kálmán előadó szerkesztette, felmerült az a javaslat, 
hogy az alsóbb osztályokban ne legyen szigorú szaktanítás, mert a javaslat
tevő (Janky Károly igazgató) tanulmányait egyetemen végzett és paedago- 
giával elméletileg s gyakorlatilag is foglalkozott tanárt mindenkor képesnek 
s kellőleg készültnek is tart arra, hogy kisebb tanulóknak különböző tár
gyakban megfelelő eredménynyel nyújtson ismereteket, alkalmas tankönyv 
mellett. Ugyanezen javaslattevő az évvégi vizsgálatokat fentartandóknak 
véleményezi: „mert a tanultaknak összefoglaló áttekintését teszik szüksé



5 8 0

gessé“. Ellenben az érettségi vizsgálatot szívesen megszüntetné; mert a 
tanuló az érettségi vizsgálaton sem tud többet, mint tudott a VIII. osz
tályban és ha nyolez éven át meg tudott felelni, mért kell öt egy írásbeli 
dolgozat vagy egy-kót részleges kérdésben való tájékozatlanság miatt tovább
haladásában megakasztani?

Janky Károly igazgatónak az alsóbb osztályok szaktanítására vonat
kozó nézetével megegyezik a VIII. kér. föreáliskola véleménye, mely szerint: 
„Sokszor hallható panasz, hogy inkább csak tanítjuk de kevéssé neveljük 
az ifjúságot. Hogy ez így van, nem tagadhatjuk; de ennek a fennálló rend
szer az oka. Némileg segíteni lehetne a bajon azzal, hogy az első két osz
tályban nem volna szaktanitás, hanem csoportos tanítás; a humaniorákat 
egyik, a reáliákat egy másik tanítaná. Csoportos tanítás mellett az átmenet 
nem volna oly rögtönös és nehéz az elemi iskolából a középiskolába“.

Az iskolai évnek három időszakra való beosztása helyett czélszerübbnek 
találja a félévek szerinti tagoltságot három tanári testület; mivel a tanulókat 
könnyebben lehet kiismerni, megítélni s jobban lehet velük foglalkozni egy 
fél év alatt, mint az aránytalanul megosztott időszakok alatt, a mikor népes 
osztályokban sokszor alig lehet módját ejteni az egyszeri feleltetésnek is.

Több helyen soknak tartják a heti órák számát s alsóbb osztályokban 
26-ra, felsőbbekben 28-ra kívánnák leszállítani. Ezzel szemben a VI. kér. 
áll. föreáliskola kimondja, hogy nem volna szabad visszariadnunk attól sem, 
hogy a felső osztályok heti óraszámát esetleg kettővel emeljük.

Ezen általános természetű észrevételek után a tanári testületek leg
többjei elvi jelentőségű megjegyzéseket tesznek a tanítási tervekre és uta
sításokra. Előbb azonban sokan a túlterhelés kérdésével ez alkalommal is 
foglalkoznak, habár a múlt évnek főigazgatói tanácskozmányain erről a kér
désről mindenütt beható és tanulságos eszmecserét folytattak.

Erről a kérdésről igy ír a kegyesrendi főgymnasium előadója: „E sokat 
emlegetett túlterhelés kérdése irányadó szempont alig lehet. Ez a kérdés 
inkább a levegőben van, mint a valóságban, olyan rémkép féle ez, melylyel 
a szülők egy része ijesztgeti önmagát, s melytől alaptalanul félti sokszor 
túlságosan dédelgetett gyermekét. Slagéban a tantervben bajos volna kimu
tatni a túlterhelést. Ha van csakugyan, vagy úgy tetszik, hogy van, akkor 
más egyébben kell keresni és megszüntetni az okát, nem a tantervben.“ 
Behatóan foglalkozik e kérdéssel a VI. kér. föreáliskola előadója is, a ki 
ezeket mondja dolgozatában: „Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a 
tanuló ifjúságra nem csupán az iskola róhat túlterhelést. Az iskolán kívül is 
sok tényező izgatja, gyöngíti az ifjúság idegrendszerét s veszi igénybe szel
lemi erejét, apasztván frisseségét. Slaga a túlterhelés vádja nem is új keletű. 
Hangzott régi korokban s nem fog tőle szabadulni az iskola a jövőben sem. 
Annál kevésbbó, mert a modem élet maga jár nagy túlterheléssel mindnyá
junkra nézve. De ha a kérdést tisztán csak a középiskola szempontjából 
vizsgáljuk: arra az eredményre kell jutnunk, hogy maga mai tantervűnk 
nem sziikségképeni okozója a túlterhelésnek. Mert hiszen a tanterv nem lép 
fel olyan követeléssel, a melyet egy normálisan egészséges szellemű ifjú jó 
vezetés mellett meg nem bírhatna. Tagadhatatlan, hogy mai tantervűnk sem 
tökéletes munka s kivált a részletekben nemcsak, hogy van javítani való, de 
itt-ott egyenesen szükség is javítani. Csak azt ne higyjük, hogy ezekkel a javí
tásokkal gyökerében lehetne orvosolni a bajt, s hogy el tudhatnák vele hallgattatni 
a vádat. Ha a mai középiskola nem egészen ártatlan a túlterhelés kérdé
sében, aimak ismét a tanterven kivid van egy döntő súlyú oka: ugyanaz, a 
mi az eredménytelenségnek is egyik föforrása. A tanulók túl vannak terhelve, 
mert nem foglalkozhatunk velők eleget. Mai zsúfolt osztályainkban nemcsak 
az egyéni tanítás nem érvényesülhet -  pedig e nélkül sikert elérni nem 
lehet — de a tanár még a meggyőződése s egyéni tudása szerint legjobb 
módszert sem követheti tanításában. Csaknem szálló igévé lett már, hogy 
módszerünket vádolják: de feledik, hogy 60—70 tanuló számára nincs jó
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módszer a világon / “ A VIII. kér. községi föreáliskola előadója (dr. Baráti 
Lajos) szép összefoglaló munkájában lényegileg ugyanezt mondja a túlter
helés kérdéséről. így nyilatkoztak az összes tanári testületek a vitatkozások 
alkalmával, a mi meggyőző erővel bizonyítja, mennyire köztudattá érlelődött 
ez a felfogás. A VIII. kér. közs. föreáliskola előadója szerint „túlterhelést 
okoz a sok írásbeli dolgozat is. A tanterv e tekintetben nagyon sokat 
követel. Hogyan képzelhető, hogy a tanár túlnépes osztályokban hetenként 
vagy kéthetenként átnézhesse az összes tanulók dolgozatait s hogy minden 
egyes dolgozatot az iskolában megbeszélhessen ? A teher, a mely ily módon 
a nyelvtanárok vállaira nehezedik, iszonyú, s annál nyomasztóbb, minél 
inkább vannak meggyőződve az elérhető eredmény csekély voltáról. Véle
ményünk szerint, ha kevesebb dolgozatot íratnánk s azokat gondosan átnéz
nek és megbeszélnök, sokkal több sikert érhetnénk el“. Előadóval egy véle
ményen vannak az összes tanintézetek tanárai. Legtöbb kifogást emeltek a 
házi dolgozatok íratása ellen; minthogy ezeknek megbízhatóságára alig szá
míthat a tanár. Aztán nem is helyes eljárásnak mondják, hogy a felsőbb 
osztályokban éveken át csak házi dolgozatokat írassunk s az érettségin zárt
helyi dolgozatot kívánjunk a tanulótól, akit a munkának ezen fajában egy
általán be sem gyakoroltunk. A házi dolgozatok készítését a II. kér. áll. 
föreáliskola előadója (Tiber Ágoston) igen helyesen csak a magánolvasmá
nyokról való beszámolásnál kívánja fentartani.

Az I. kér. áll. főgymnasium előadója, mielőtt a tantervrevisio speciális 
kérdésébe bocsátkoznék, a humaniórák és reáliák egymás közötti viszonyával 
foglalkozik s úgy találja, hogy nincs meg a kellő arány a két tudományszak 
között s azt mondja, hogy „a valóban létező általános viszonyok mérlege
lésével meg lehetne állapítani azt a tudás-minimumot, mely az általános 
műveltséghez akár az egyik, akár a másik irányból okvetetlenül szükséges“. 
Utalva előbb a kétféle középiskola közötti választás nehézségeire s ennek 
elkerülésére legradikálisabb módnak véli azt, , hogy a középiskolák négy' 
alsó osztálya ugyanazon tanterv szerint haladjon s a szétválás csak az
V. osztályban történjék. Nézetünk szerint a közös tanterv a gymnasiumi 
tantervet venné mintául“. Igen érdekes a VIII. kér. községi főreáliskolának 
az álláspontja is ezen elvi kérdésben. Az előadó így vezeti be elaboratumát: 
„Mindenekelőtt ki kell jelentenünk, hogy a reáliskolát mai szervezetében 
föntartani kívánjuk. Nem az általunk képviselt iskola iránt való előszere
tetből kívánjuk ezt, hanem közművelődésünk érdekében. A műszaki alkotások 
korában nem lehetünk el a nélkül az iskola nélkül, a mely kiválóan a 
technikai pályára készít elő. W lassies minister úr tárczájának budget-tárgya- 
lása alkalmával akkép nyilatkozott, hogy' nem annyira egységes középiskolát 
akar, mint inkább egységes képesítést nyújtó középiskolákat. Az egységes 
képesítést mindig óhajtottuk és óhajtjuk most is. A reáliskolákat végzett 
ifjak előtt nyúljék meg az egy'etem mindegyük fakultásának ajtaja; de mint
hogy a latin nyelv a gymnasiumban előreláthatólag továbbra is megtartja 
azt a kiváló positiót, a melyet századok óta elfoglal; minthogy továbbá az 
egy'etem némely fakultásán a latin ny'elv ismeretét a hallgatóktól múlhatat
lanul megkívánják: a reáliskolai tanulóknak is módot kellene nyújtani e 
klasszikus nyelv megtanulására. Néhány év óta a latin nyelvet rendkívüli 
tárgyként úgyis tanítják nálunk. Jövőben rendes tantárgyként kellene szere
pelnie, olyformán, hogy' ifjaink a Ill-ik osztálytól kezdve a latin és a franczia 
nyelv között szabadon választhassanak. A melyet választottak a két tárgy' 
közül, az kötelező tantárgy volna rájuk nézve. A latin nyelvet arra képesített 
tanárok tanítanák, érettségit nálunk tennének tanulóink. A latin nyelvnek 
ily beillesztése a tantervbe, véleményünk szerint, egyedül teszi lehetővé az 
egységes képesítést, a nélkül, hogy' a reáliskola sajátságos jellegétől meg- 
fosztatnék“. A VIII. kér. községi föreáliskolának ezen álláspontjával a 
többi reáliskolák is egyetértenek, amennyiben a nézeteket alkalmam volt 
megismerni. A latin nyelvnek rendes tárgyul való befogadását mások is
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vallják, természetesen fakultatív választással kapcsolatban. Ez az álláspont 
közelebb visz minket az egységes középiskola eszméjéhez, nem ahhoz a 
tervhez, amely néhány évvel ezelőtt a legtöbbek előtt lebegett, hanem ahhoz 
az egységes középiskolához, mely a felső osztályok elágazása tekintetében 
szabadságot adna s a helyi szükségletek szerint szabná meg az irányokat, 
az iskola jellegét. Tehát előáll az a helyzet, melyet Wlassics Minister Űr 
múlt évi deczember hó 15-ikén 3887. ein. szám alatt kiadott rendeletében 
a középiskolai jogosítás egységének nevez.

Örömmel üdvözöltem és üdvözlöm most is a VIII. kér. főreáliskola 
tanári testületét ezen elvi kérdésben hozott határozatáért; mert ezzel két 
régi álláspontomat látom megerősödve. Először a latin nyelv tanításának 
megkezdésében elfoglalt álláspontomat, másodszor ebből kifolyólag és ezzel 
kapcsolatban a görögpótló kérdésében foglalt nézetemet találom megszilár
dítva és megtestesülve, a mint ezt később fogom kifejteni.

A latin nyelvnek a reáliskolákban való tanítása kérdésével a VI. kér. 
áll. főreáliskola előadója is foglalkozik s elmondva előbb nézetét a görög- 
pótcursusról, az egységes jogosítás czime alatt ezeket mondja: „Az emlí
tettekből legelső sorban következik, hogy orvosoltassék a legkirívóbb mél
tánytalanság, mely ma a reáliskolát éri, hogy t. i. okleveles szakember 
vezeti a latin tanítást, az érettségi vizsgálatot még sem lehet magában a 
reáliskolában letenni. A reáliskola nagyon szívesen fogadhatja az egységes 
jogosításnak eszméjét, melyet a deczemberi ministeri rendelet fölvet. Mert 
ha a középiskola megadta az általános műveltséget s vele a képességet a 
további önálló tanulásra, akkor föltehető, hogy mindenki pótolni fogja tudni 
ismereteit magától is azzal, amire választott pályáján mint alapra szüksége 
van. Ha pedig nem tudja pótolni, akkor magának tulajdoníthatja, ha a 
pályán megakad. A mai állapotban elég furcsaság például, hogy az a reálista, 
a ki hat éven át rendszeresen tanulta a franczia nyelvet s belőle érettségit 
tett, nem lehet ugyané nyelv tanárává, mert nem tanult görögöt; ellenben 
a gymnasista, kinek a franezia nyelvből még semmiféle bizonyítványa nincs, 
bátran készülhet e nyelv tanárává“.

A tanterv-revisio kérdésének megvitatásánál arról is meggyőződtem, 
hogy a két középiskola közötti nagy differentiák nivellálása felé törekszenek 
a vélemények. Míg egyik helyen a latin nyelvnek rendes tantárgyul való 
fölvételét találjuk, addig más helyen a reáltárgyak némi túltengésének 
megszüntetésén fáradoznak, hogy igy közelebb hozhassák a két közép
iskolát egymáshoz. Ezt határozottan ki is mondották több helyen. Erre 
irányul az a törekvés is, hogy a rokon tárgyak követelményeit egyöntetűen 
kívánják megállapítani. Az I. kér. áll. fögymnasium tanári testületé : A tan
tervek és utasítások egységesítése czimén ezt mondja: „Érvényben levő 
tanterveink és utasításaink revisiójához hasznos adatokkal csak akkor járul
hatunk, ha eddigi tapasztalataink alapján feltárjuk esetleges hiányait, ellent
mondásaikat. A íevisio tárgyalását megindító ministeri rendeletek első sor
ban a két középiskola által való egyenlő jogosítás eszméjét tűzik ki czélul. 
Ezen szempontból kívánatos lenne, ha a kétféle tanterv és utasítások leg
alább ott, a hol a tárgy és anyag eddig is ugyanaz, azok teljes összhangba 
hozatnának. Megtehető ez az utasítások általános részeiben is, ha e mellett 
a kétféle iskola kétféle irányával ellenkezésbe nem jutunk.“ Ez a törekvés 
különösen szembeötlő a szaktanároknak mellékelt dolgozataiban, melyek 
az egyes tárgyak anyagát és mennyiségét az egyes osztályokra megszabják. 
A gymnasiumok és reáliskolák rokontárgyú tanárai ebben alig térnek el 
egymástól.

Az V. kér. kir. kath. fögymnasium előadója, mielőtt a tanterv revisió- 
jának munkájába bocsátkoznék, ezeket mondja : „A tantervnek is van több 
fogyatkozása. Ilyen péld. az, hogy nemzetközi és nem nemzeti; a latin 
nyelv tanítása a magyar nyelvtanéval együtt folyjon. Ilyen egyes osztályok 
terhének aránytalansága (I. III. V.), fontos tárgyak megszaldtgatása (föld-
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rajz), nemzetieknek a rövididejű nyolczadikba való utalása (magyar irodalom 
és hazánk történelme). A görög-pótlónak irodalmi része valamennyi tanuló
nak kell. A tanterv hiányainak és hibáinak egyeseit testületünk alább tisz
telettel jelöli ki, de egyúttal bátorkodik abbeli meggyőződését kifejezni, 
hogy a zsúfoltság, kivált pedig a felső osztályokba aránytalanul zúduló 
zsúfoltság megszüntetése nélkül a tanterv javítása egymaga a kívánt sikert 
semmikép sem biztosíthatja“.

A tanterv-revisiónak munkájában az összes tanári testületek behatóan 
foglalkoztak a nemzeti szellem, a nemzeti jelleg kérdésével, ezzel a köve
telménynyel, melynek nagyobb mérvű érvényesítését évekkel ezelőtt tized- 
magammal hangoztattuk először. Ez a felfogás ma uralkodóvá lett, igaz, 
hogy némileg már túlhajtott mérvben i s ; de ez a kérdésnek csak előnyére 
szolgál. Jobb ha többet kívánunk e téren, mintha ennek parancsoló szük
sége elöl közönynyel elzárkóznánk. A minister úr is utal erre, midőn 
deczembei'i ismert rendeletében erre való czélzattal a középiskolai tanterv
nek némely hiányait az időközben szerzett tapasztalatok felhasználásával 
kívánja kiegészíttetni több irányban, főleg pedig az általuk felkarolt műve
lődési anyag nemzeti tartalmának bővítése és erősítése irányában.

A tanári testületek a tanterv revisiójánál ezt az elvet az egész vonalon 
kiváló figyelemben részesitették; ennek alapján szabták meg az anyagot az 
egyes osztályokban azon tantárgyakból, melyek ezen minősítés alá vonhatók. 
A nemzeti jellegről az I. kér. áll. főgymnasium előadója igy i r : „A magyar 
nyelv, a magyar történelem és a magyar föld ismerete kell, hogy iskolá
zásunk középpontjában álljon, minden egyéb csupán arra való legyen, bogy 
a magyarnak nevelt ifjú a nemzetek versenygése közepette is nemzetünknek 
oly eleme legyen, amilyen elemek összesége a nemzetet a küzdelem sikeres 
folytatására képesíthesse“. A kegyestanítórendi főgymnasium előadója szerint: 
„Az egész tanterv alapjául a nemzeti szellem és az erkölcs fejlesztését kell 
kitűzni. A tantervnek magában kell foglalnia az erkölcsi nevelés szempont
ját is, ami főképen az irodalmi, első sorban a nemzeti irodalmi és a törté
nelmi tárgyak tanításában érvényesíthető, eltekintve itt a vallástanitás specziális 
föladatától“.

A nemzeti szellem megerősítésére czélzó javaslatok az egyes tárgyak
nál fognak részletesen előfordulni; de itt általában mégis rá kívánok utalni 
egy elvi jelentőségű megállapodásra. A tanári testületek legtöbbjei osztoznak 
abban a felfogásban, a mit a VI. kér. áll. főreáliskola előadója így fejez ki 
elaboratumában: „Az első osztályban nem vohia szabad semmiféle idegen 
nyelvnek szerepelnie. Ezen a fokon ne szerepeljen más nyelv, mint a magyar. 
Teljesítse ez egymagában azt a kettős nehéz feladatot: hogy szoktassa a gyer
meket egyrészt gondolatainak értelmes kifejezésére s ezzel kapcsolatban a 
nyelv vezesse a helyes gondolkozásra i s ; másrészt pedig, hogy a magyar 
nyelven váljanak elméjében világosakká a grammatikai abstractiók s fogal
mak, mielőtt az elé a nehéz és complikált lelki és elmebeli functió elé állít
juk, melylyel az öntudatos nyelvi fordítás és összehasonlítás jár. Elég nehéz 
egy nyelvnek, az anyanyelvi magyarnak grammatikai vázát a gyermekkel 
felépittetniink, ne akarjuk egyszerre két nyelvét végezni“. Rajner Ferencz 
előadó a maga részéről teljesen meg van győződve, hogy „magának az idegen 
nyelvben elért vagy elérendő eredménynek kárára se válnék, ha a tanítás 
kezdetét egy évre kitolnék. Mert hiszen a jobban előkészített talajon a hala
dás is biztosabb és gyorsabb ; ugyanazon idő alatt többet lehet végezni, ha az 
idegen nyelvek tanításában elkerülhetetlenül összehasonlítás biztosabban tá- 
maszkodhatik a magyar nyelvi tanításra“.

Ezt az álláspontot foglalja el a fő- és székvárosi tanárság zöme. Ezzel 
a latin nyelv tanításának megkezdése tárgyában is elvben ki van mondva 
az ítélet. Ezzel a fontos kérdéssel is foglalkozott mindenik tanári testület. 
Most már tisztában vagyunk azzal, hogy' az első osztályban ne legyen latin 
nyelv; a vélemények ebben egy-kettő kivételével megegyezők. Az eltérés
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csak abban van, hogy melyik osztályban kezdjük tehát a latin nyelv taní
tását. Takáts Sándor, a kegyes tanitórendi fögynmasium tanára, a IV-ik osz
tályban kívánja megkezdeni a latint. Javaslatának bevezetésében sok helyes 
okot hoz fel, aztán így folytatja : ,S  ha náhmk eddig nagyobb változás nem 
történt, azt az előítéletekhez es a százados hagyományokhoz való ragasz
kodásnak, nem pedig a tanításban elért sikernek, a latin nyelv nélkülöz
hetetlenségének vagy pótolhatatlannak vélt képző erejének kell tulajdonítani. 
Jól megfontolt okok, a saját és mások tapasztalatai alapján, a következőket 
javasolja : „Töröltessék el a latin nyelv tanítása az első három osztályban. 
A dolog természete hozza ezt magával: mert a mig a gyermeknek nincs 
grammatikai érzéke s míg saját anyanyelvének törvényeit nem ismeri, ne 
tanuljon addig latin nyelvet. Helyes dolog azonban, ha már az alsó osztá
lyokban a gyermeki felfogásnak megfelelő olvasmányokat adunk a latin iro
dalomból“. Azután folytatja a latin nyelv tananyagának beosztását és mód
szeres kezelését. Ezzel szemben Janky Károly igazgató ebben a kérdésben 
igy nyilatkozik : Nem tartja helyesnek és czélszerünek, hogy a fölöttébb 
való grammatizálás mellett a formának feláldozzuk a lényeget. Ugyanazt a 
czélt a latin nyelvvel kevesebb heti órával is elérhetjük: 49 óra helyett 26 
órában. „Kezdeni kellene a latin nyelv tanítását a III-ik osztályban, négy osz
tályon át heti 5 órában, a VII. és VIII. osztályban pedig 3—3 órában. Az 
írásbeli dolgozatok pedig még az érettségi vizsgálaton is csak latinból ma
gyarra való fordítások legyenek.“ Ez az én álláspontom is, melyet a minis- 
teriumban évekkel ezelőtt tartott enquéten s az orsz. közoktatási tanácsban 
is gyakran kifejtettem azzal a különbséggel, hogy összesen 32 órát szántam 
e tárgynak, melynek tanításától más czél kitűzése és inductiv módszer alkal
mazása által jobb eredményt várok a mostaninál. Minden esetre többet
kívánnék olvastatni, összekötve beható tárgyi magyarázattal, s csak eszközül 
használt grammatizálással. Ha latin nyelvtanításunk erre az alapra fektet-
tetnék, több kedvet tudnánk a tárgy iránt ébreszteni s nagyobb eredményt
biztosítani.

A Il-ik kerületi kir. kath. fögymnasium nyelvész tanárai, egynek kivé
telével, a Il-ik osztályban javasolják kezdeni a latin nyelv tanítását. Reményi 
Ede tanár a latin nyelv módszeres tanítása tárgyában írott remek javaslata, 
melyet tanártársai magukévá tettek, megérdemelné, hogy egész terjedel
mében fölvegyem összefoglaló áttekintésembe, mert minden egyes pontja
érdemes a megszívlelésre, de helyem nagyon szűkre lévén kiszabva, sajná
lattal el kell állanom szándékomtól s a dolgozatra való utalással, csak a 
negyedik pontot közlöm, melyben a következőket mondja: „A magyarból 
latinra való fordítás reversio által helyettesítendő. Eltekintve attól, hogy ezen 
fordításokra óriási időt kellett eddigelé pazarolni, az eredmény meddő volt 
és az érettségi kötelező írásbeli fordítás minden egyéb fontosabb teendőt 
háttérbe szorított; a philologia mai historikus álláspontjáról tekintve eme 
magyarból latinra való fordításokat, azt határozottan el kell vetnünk“. Az ö 
javaslatának érveléséből csak a következőt emelem k i : „Úgy a latin, vala
mint a görög nyelv holt nyelvek, tehát nem fejleszthetők, sem nem hasz
nálhatók, különösen nem valamely modern nyelv szellemében kifejezett gon
dolatnak antik szellembe való átültetésére. Szabatosan szólva, nem is létezik 
többé sem görög, sem latin nyelv, hanem csupán görög és latin költők és 
írók szövegei léteznek. Egy szabad szövegnek görögre vagy latinra való 
fordítása meghamisított görög vagy latin nyelv. Az eddigi észgyötrö és 
lelketölő szabad fordítások a tanulóknak minden kedvöket elvették az auc- 
toroktól, ezekben látván gyötrelmeik okozóit, nem pedig- a tanítás helytelen 
módszerében. Nem volt az egyéb mint egy, a renaissance-korból makacsul 
megőrzött traditio. Akkor a műveltség canonja volt görögül és latinul Írni 
és beszólni: a nemzeti nyelvet használni nem tartották művelt emberhez 
illőnek. Manapság intra et extra muros uralkodó a nemzeti eszme. Miért he
lyezi magát az iskola előítéletével, maradiságával ellentétbe az egész müveit
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v i lá g  s z e l l e m á r a d a t á v a l  ? E l te k in t v e  e z e n  tu d o m á n y o s  é r v e k tő l ,  a z é r t  i s  e l  
k e l l  t ö r ü l n ü n k  a  m a g y a r b ó l  l a t i n r a  v a g y  g ö r ö g r e  v a ló  f o r d í t á s t : m e r t  a z  
i ly e s  m e d d ő  f o g la lk o z á s  g y e n g í t i  a  k ü lv i lá g  f e lé  fo r d u ló  s z e m lé lő d ő  i f j ú  
s z e l le m e t ,  t e t e m e s e n  c s ö k k e n t i  a  m e g f ig y e lő  é s  k ö v e tk e z t e tő  k é p e s s é g e t ,  
e g y s z ó v a l  e lv o n ju k  á l t a lu k  t a n í tv á n y a i n k a t  a  r e á l i s  é le t tő l ,  m in th a  c s a k  k o 
lo s to r o k  s z á m á r a  n e v e ln ő k  ő k e t !“

A tankeriilet többi intézeteiben is leginkább oda hajlik a többség 
véleménye, hogy csak a második osztályban kezdjük meg a latin nyelv 
tanítását. A magyarról latinra való fordítást, mint az érettségi vizsgálat kö
vetelményét, tehát a gymnasiumi latin nyelv tanítás végczélját, töröltetni 
kívánják az egész vonalon, egy-két hang kivételével. Igen örülök, hogy a 
főváros tanársága is arra az álláspontra helyezkedett már, melyet magam 
már évek óta elfoglalok s a melyről minden alkalommal sürgetem, kérem, 
hogy a magyar gymnasium ettől a haladást akadályozó nyűgtől megszaba- 
díttassék. Óhajtom és sürgetem ezt magának a latin nyelv tanításának jól 
felfogott érdekében. A minister úr valóban nagy hálára kötelezné a magyar 
tanárságot, s egy jó lépéssel vinné előbbre a magyar középiskola ügyét, ha 
a magyarról latinra való fordítást, mint érettségi követelményt eltörülné s 
megszabadítaná a latin nyelv tanítását a feszélyező nyűgtől.

A tanterv-revisio kérdésének tárgyalásánál nem maradhatott figyelmen 
kívül a görögpótló tanfolyam, melynek összeállítása nem mondható szeren
csés alkotásnak. Nem kelt védelmére egyetlen hang se, annál többen mon
dottak rá kemény ítéletet. Az egész tanárság tisztában és egy véleményen 
van e kérdéssel, hogy így fenn nem tartható. Én ennek a kérdésnek a mi
nisten enquéten és a közoktatási tanácsban való tárgyalásánál mindig abban 
a véleményben voltam s annak adtam kifejezést, hogy a görög nyelv he
lyére csak valamely modern nyelvet lehet tenni, az ö irodalmi kincseivel és 
műveltségével. Én a franczia nyelv mellett szólaltam fel, de azt se bánom, 
sőt szeretem, ha facultativ alakban vagy francziát vagy az angolt választ
hatja az intézet s lesznek egyes helyeken középiskolák görög helyett fran- 
cziával, másutt megint angollal. Ha így osztjuk be gymnasiumunkat, akkor 
megint megszűnik egy válaszfal, mely a gymnasium és reáliskola között 
fennáll: ezzel a két középiskola megint közelebb kerül egymáshoz.

A főváros tanári körében leginkább arra hajlik a többség véleménye, 
hogy adjunk ifjainknak görög helyett ugyanannyi órában megfelelő görög 
ismereteket, a görög remekírók magyar fordításainak olvastatásával; de arra 
nézve is hallottam már többek véleményét, hogy francziát választhassanak. 
Ezt vallja többek között a VII. kér. áll. főgymnasium is dr. Váczy János 
és Pruzsinszky javaslata alapján. Ezt az eltérést könnyen ki lehet egyez
tetni azzal az irányzattal, hogy többféle iskolatypus felállítását tervezik.

A nemzeti elem megerősítésének irányzata révén behatóan foglal
koztunk a hazai történelem, a hazai földrajz és a magyar nemzeti irodalmi 
történet tanításának kérdésével. Az összes testületek ennek a kérdésnek 
szentelték munkájuk java részéti A magyar irodalom-történet tanítását, egy 
intézet tanári testületének kivételével, mindnyájan a VII. és VIII. osztályra 
kívánják kiterjeszteni. A VIII. kér. áll. főgymnasium erre vonatkozólag így 
nyilatkozik: „Az irodalom-történet tanítása a VIII. osztályban fölötte sok 
nehézséggel van összekötve. A felvett óriási anyagnak elvégzését a sokat 
zaklatott heti három órában lehetetlen eredményesen eszközölni. A tanári 
kar azonban nem volna oly beosztás mellett, mely az irodalom-történet taní
tását a VII. és V III. osztály között osztaná meg. Mert akkor a stilistikai, 
rhetorikai és poétikai összefoglalás szüksége következnék be nagyon korán, 
az elméleti megállapodás lenne elhamarkodva; mert még nem építtetett a 
gyakorlat tapasztalataira, a feldolgozott olvasmányok tanulságaira. Egyrészt 
szigorúbban megállapitandónak tartja itt a tüzetesen feldolgozandó és tár
gyalandó írói egyéniségeket — a most felvett 26 író (!) nagyon sok — 
másrészt az óráknak, úgy ebben, mint a poétikai osztályban heti ötre eme
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lését javasolja.“ Arra nézve, hogy honnan vétetnék a magyar nyelv óráinak 
felemelésére megkivántató két óra, két vélemény merült fel. Az egyik 
szerint a classikai nyelvek óráit szeretnék leszállítani, a másik, radikálisabb 
megoldás kilencz osztályú középiskolát javasol, mely alulról toldatnék meg 
az elemi iskola rovására.

A magyarok történetének tanítását hat tanintézet testületé már a 
VII. osztályban kívánja megkezdeni, míg négy intézet a mostani beosztás 
mellett foglal állást azzal a kikötéssel, hogy a tárgy órái felemelendők.

A földrajz tanítására nézve, a mi illeti a hazai földrajzot az I. osz
tályban, öt tanári testület az I. osztályban kizárólag csak Magyarország 
földrajzát javasolja taníttatni, mig három testület a mostani beosztást, 
részben óraemeléssel kívánja fentartani. A többiek nem mondanak hatá
rozott véleményt.

Miután ezen három tantárgyra nézve ismerjük a tankeriilet tanári tes
tületének véleményét, áttérhetünk az egyes tantárgyak anyagának és beosz
tásának ismertetésére. Egyes tanári testületek oly behatóan és részletesen 
foglalkoztak e kérdéssel, hogy táblázatos tantárgy-felosztást is mellékeltek 
dolgozatukhoz. Ezekből a táblázatokból a következő adatokat kívánom fel
tüntetni. A II. kér. kir. kath. fögyiimasiiim dolgozatához fűzött táblázatban 
a három alsó osztály heti óraszáma a mostani számban van fölvéve. A ma
gyarnak 30 helyett van 36, a latinnak 49 helyett 47, a görögnek 19 helyett 16, 
a történelemnek 19 helyett 18, a földrajznak 8 helyett 7, a természettannak 
10 helyett 14, a rajznak 10 helyett 16 óra. A kegyestanítórendi főgym- 
nasium áttekintésében az I. osztály kapott heti 21 órát, a II. 25-öt, a
III.—VH.-ig 27 órát, a VIII. 28—29 órát. Érdekes az egyes tantárgyaknak 
juttatott óraszám is. A vallástan megmaradt heti 16 órával, a magyar nyelv 
kapott az eddigi 30 óra helyett 34-et, a latin nyelv, mely a II. osztálynál 
veszi kezdetét, kapott 49 óra helyett 30-at, a görög nyelv 19 helyett 14-et, 
a német nyelv 18 helyett 14-et, a történelem 18 helyett 19-et; a többi 
tárgyak meghagyattak az eddigi óraszámban és beosztásban. Ebből kitűnik, 
hogy a kegyestanítórendi gymnasium az órák leszállítását nemcsak elvben 
kívánja, hanem a készített órafelosztásban gyakorlatilag is bemutatja. 
A VIII. kér. községi főreáliskola a két alsó osztályban 28 óra helyett heti 
26 órát hoz javaslatba, a többi osztályokban az eddigi számot tartja fenn. 
A tárgyak tekintetében a következő változást javasolja. A magyar nyelv 
óráit 28-ról 30-ra, a német nyelvét 24-röl 26-ra, a történelem 15 óráját 16-ra, 
a földrajzot egy órával javasolja emeltetni, ellenben a franczia nyelvet két 
órával, a mennyiségtant, a rajzoló és ábrázoló mértani két-két órával, a vegy
tant egy órával kívánja leszállítani, mig a bölcsészettant mint önálló tárgyat 
egészen kihagyni.

A gymnasium és a reáliskola egyes tantárgyaira nézve következőkben 
összegezhetem a tanári testületek véleményét.

M agyar nyelv.
Minthogy a fent előadottak szerint a magyar nemzeti irodalom-történet 

tanítása elvben a VII. és VIII. osztályra tűzetett ki, a magyar nyelvi 
anyag beosztása változást szenved. Általános óhajként nyilvánul, hogy a 
három alsó osztálynak anyaga a régi beosztás szerint megmaradjon, azaz az
I. és. II. osztályban inductiv alapon a magyar nyelv anyagának egybegyűj
tése és feldolgozása. Az olvasmányok tekintetében kívánatosnak jelzik több 
helyen, hogy az anyag túlnyomóan a hazai történelem és honismeret köréből 
veendő, de a római és görög mondavilágot is föl kellene ölelni, különösen a 
reáliskolák szempontjából. A III. osztályban adnák a magyar nyelvtan rend
szeres áttekintését. Az I. kér. gymnasium ezen anyaghoz hozzákapcsolná 
még a fontosabb ügyiratok szerkesztését és kiállítását. A IV. osztályban a 
mai óraszámban a stilistika mellé a szerkezettannak költői és prózai olvas
mányokon alapuló elméletét is adná. Az V. osztályban adatnék a rethorika, 
a VI-ban a poétika, a VII. és VIII.-ban az irodalomtörténet. Az egyes tanári testii-
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letek a magyar nyelvi anyagnak módszeres feldolgozásával is behatóan fog
lalkoznak. A, II. kér. fögymnasiunmak magyar nyelv és irodalom tanára 
(dr. Gyulai Ágost) egész tanulmányt dolgozott ki, a mely bár fölöslegesnek 
tartja indokolni a középiskolai oktatásban a nemzeti elem nagy jelentőségét, 
mégis, különösen hazánk polyglott viszonyait tekintetbe véve, meggyőzően 
mutatja ki, hogy még a legegységesebb nemzeti nyelvű s legerősebb álla
mokat tekintve is, bizony nagyon elmaradtunk. Franczia, olasz és osztrák 
középiskolai tanterveket hasonlít össze állításának igazolására s ezekből 
kifolyólag teszi meg javaslatait a módosításokra. Egyáltalán ez a tantárgy 
részesült minden tanintézetben legkomolyabb és legbehatóbb tanulmányban 
és fejtegetésben. Kiterjeszkednek ezek a tanulmányok az iskolai és házi 
olvasmányok kezelésére s. az írásbeli dolgozatokra is, mely utóbbiak közül 
elitélik a felsőbb osztályok házi dolgozatait, a mint ezt már az általános 

• részben előadtam.
Latin  nyelv.
A latin nyelv tanítása, mint a hogy ez érthető, szintén nagy figye

lemben részesült, s e tárgyban folytak a legélénkebb eszmecserék; mert 
itt van a legtöbb baj s itt legelágazóbbak a vélemények. Már az elvi kér
dések pontjánál ismertettem a tanárok főbb véleményeit s azért e helyen 
rövidebbre foghatom a mondandókat. A VII. kér. főgymnasium előadója 
foglalkozott legrészletesebben e kérdéssel, melyet minden oldalról szépen 
megvilágított; hozzá szólott még kiegészítésül K em pf József tanár s mind
ketten sok figyelemre méltót mondottak elaboratumukban. A remekírók 
olvastatását illetőleg az egész vonalon kifogásolják azt a rendelkezést, hogy 
Livius foglalja el gymnasiumaink java részét; azt sem helyeslik, hogy 
Liviust az V. osztályban kelljen olvastatni, inkább későbbi osztályban volna 
helye. A latin nyelv szaktanárai egyáltalán szívesen vennék, ha Cornelius 
Nepos és Julius Caesar művei újra felvétetnének az olvasmányok sorába. 
Az inductiv módszer szerinti tanítással nagyon szép eredményt tapasztaltam 
egyes, igaz, majdnem isoláltan álló tanárok részéről. Nem sokan vannak e 
módszernek hívei. Kempf tanár a latinnyelvi tanításról szólva, részletesen 
kifejti aggodalmát az úgynevezett inductiv tanítás ellen. A nyelvi tanításnál, 
azt mondja, általában véve sok nehézséget okoz az a körülmény, hogy 
nincsen kellőleg körvonalozva, mit kívánhat a tanár? így teljesen a tanár 
egyéniségétől függ, mit és mennyit kíván. A kegyesrendi főgymnasium négy 
szaktanára (Pfeiffer Antal, dr. M aywald  József, D rajkó  Béla és R éti Ferencz) 
a classikus nyelvek tananyagának mennyiségét és beosztását általában jónak 
találják. „A latin nyelvtannak inductiv módon való tanítása, mondják, ter
mészetes és elméletileg helyes, de kivihetőnek csak csekély szám ú s nagy
részt jótehetségü tanulókkal mondható. A hol azonban a tanulók száma nagy, 
s köztük sok a gyenge tehetségű, a rendelkezésre álló idő ilyen tanításhoz 
nagyon elégtelen.“ A tanárság impozáns többsége a magyarból latinra való 
fordítást az érettségi vizsgálatról kizárandónak javasolja, a mint azt már 
előadtam. Ezzel a véleménynyel szemben dr. P ruzsinszky  János e kérdésről 
így vélekedik: „A classikusok fordítása igen sok helyen nehéz philologiai 
munka, a mit így minden megszorítás nélkül kívánni nem lehet. Hasonló
képen a magyar-latin fordításra nézve azt kellene kimondani, hogy stilis- 
tikai nehézségeket nem támasztó  magyar szöveget tudjanak latinra fordítani. 
Latin stilistikát nem taníthatunk, legfölebb egyes rendkívüli tehetséggel és 
kedvvel bíró fiúknál lehetne próbát tenni. De ez a kívánság teljesen feles
leges. A magyar-latin fordítás csak arról tegyen tanúbizonyságot, hogy az 
érettségit tevő tanuló birtokában van az első négy osztályú alaktani és 
mondattani ismereteknek. Ezt joggal követelhetjük meg tőle, sőt egyenes 
kötelességünk, hogy ezt tőle számon kérjük. Ä melyik tanuló erre nem 
képes, az ne jelentkezzék érettségi vizsgálatra; mert az ilyen tanuló, ha 
valamiképen íe is bírná fordítani a szóbeli vizsgálatnál kitűzött latin szö
veget, felelete egyszerű találgatás lenne, a mit komolyan venni nem lehet.“



5 3 8

További fejtegetésében azzal a javaslattal lép fel, hogy „« m i gym nasium aink  
első osztályában kár megkezdeni a latin nyelv tanítását.“ Ezzel kapcsolatban 
az előkészítő osztály felállítását tartja kívánatosnak. Tehát kilencz osztályú 
gymnasiumot akar.

Görög nyelv.
A görög nyelv tanítását az I. kér. állami gymnasium egyik tanára 

(W irth  Gyula) már a IV. osztályban javasolja megkezdeni s azontúl is be
hatóbban és nagyobb óraszámmal a mostaninál. Ezen egyedül álló véle
ménynyel szemben a többség a görög nyelv tanítását a mostani mérvben 
és módon kívánja fentartani. Itt lényegesebb eltérések és javaslatok nem 
kerültek szőnyegre. Az V-ik kér. fögymnasium tanárai szintén fenn kívánják 
tartani a mostani tanítást, de ion nyelvjárással. Ez a felfogás újabban 
kezd tért hódítani. A VII. kér. áll. fögymnasiumban Jánosi Boldizsár tanár 
az ion nyelvjárással és inductiv módszerrel nagyon szép sikert ért el és 
nem is csekély népességű osztályban. Tanítványai az Odysseiát könnyedén 
olvasták és értelmezték mindjárt a tanulás első évében és hozzá kedvvel 
tanulják a tárgyat. Az idén, a tanulás második évében már négy éneket 
fordítottak le.

Német nyelv.
A német nyelv tanítására nézve abban nyilvánul a közvélemény a 

fővárosi szaktanárok körében, hogy a nyelv a tantervben felállított túlzott 
követelmények leszállításával gyakorlati irányban taníttassék. Az I. kér. áll. 
fögymnasium együk tanára (dr. Z im ányi József) az irodalmi műveltség 
megszerzését tartja megfelelőbbnek és elérhetőbbnek s azért azt ajánlja, 
hogy „a tantervnek esetleges revisiójához a német nyelvi oktatás egyedüli 
czéljául az irodalmi műveltség megszerzése tűzessék k i“. Dr. Katona  Lajos,
II. kér. kir. fögymnasiumi tanár kimutatván, hogy a német nyelvi tanításnak 
kitűzött czélja és a rendelkezésre adott 18 óra nem állanak egymással 
arányban, azt javasolja, hogy a tantervkövetette czélt le kell szállítani. 
Firtinger  Jakab, kegyes tanítórendi fögymnasiumi tanár igazságtalanságot lát 
abban, hogyr a hazulról német nyelvi ismeretekkel iskolába jövő fiúkat s 
azokat, a kik csak az iskolában hallanak német szót, egy mértékkel mérik. 
A német nyelv tanításának alkalmazkodni kellene a helyi viszonyokhoz s 
ne legyen tárgya az érettségi vizsgálatnak, vagy legalább méltányosabb 
mérték alkalmazásával. Az V. kér. kir. kath. fögymnasium tanári karának 
véleménye a III—VIII. osztályban a rendszeres irodalom korlátozásával élő
beszéd fokozatos gyakorlása. A VII. kér. állami fögymnasium tanári karának 
véleménye szerint „a német nyelv ismeretének jelenleg megkövetelt mérté
két lejebb szállítani nem szükséges, sőt nem is szabad. De nagyon is kívá
natos, sőt okvetetlenül szükséges, hogy a német nyelv tanításának főczélja, 
t. i. magának a német nyelvnek elsajátítása tisztán és határozottan kifeje
zésre jusson a tananyag részletes felosztásában is. A német nyelv tanításá
ban a gyakorlati élet szükségleteire is tekintettel kell lenni“. Ezeket a 
véleményeket, mint némileg különállókat, némileg a közös álláspontot meg
világítókat kívántam a többiek közül kiemelni. A II. kerületi állami 
főreáliskolában többek részéről az az óhaj nyilvánult, hogy a német 
nyelv az I. és II. osztályból kihagyassék, miáltal a két középiskola 
közelebb hozatnék egymáshoz. A IV. kér. községi föreáliskola tanári testü
leté dolgozatában előadó dr. Riedl Frigyes a német nyelvnek felső osztálybeli 
anyagát redukálandónak tartja; mert annyit kíván ezen idegen nyelvből 
kisebb óraszám mellett, mint a mennyit a németek anyanyelvűkből nagy obb 
óraszámban tanítanak. Túlzottnak tartja a tanterv követelését az V. kér. áll. 
főreáliskola tanári testületé is. A VI. kér. áll. föreáliskola tanári testületének 
egy része a már fennebb előadott elvi enuntiatiók alapján a német nyelvet 
az I. osztályból kihagyandónak véleményezi. A VIII. kér. községi főreáliskola 
véleménye találkozik a IV. kér. községi föreáliskoláéval és az elvül kimondott 
felfogással, hogy gyakorlatilag kell e nyelvet tanítani.
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Történelem.
Az I. kér. áll. főgymnasiumban Badics F. igazgató azt kívánja, hogy 

a III. és különösen a Vili. osztályban szoros kapcsolatba hozassék és eset
leg egy kézbe adassék a magyar irodalom tanításával s ha az irodalom- 
történetet a VH. osztályban kezdjük, esetleg a magyar történelmet is meg 
lehetne osztani, hogy az újabb kor tárgyalására több idő maradjon. A II. kér. 
kir. kath. főgymnasiumban Varga Ottó tanár javaslata a következő : A IV. 
osztályban az ó-kor teljesen, hiszen mi nem vagyunk román nép, az V-ikben 
közép-kor és új-kor 1648-ig, hiszen mi nem vagyunk germánok, a Vl-ikban 
új-kor, a modern államok alakulásától máig. így legalább 1815 utánra is 
jutna idő. A Vlll-ik oknyomozó magyar történeténél három helyett négy 
óra volna szükséges, de csak úgy, ha más tantárgyból ez az egy elvehető. 
A kegyesrendi főgymnasiumban Bartos József tanár a III-ikban leghelye
sebbnek tartja az életrajzi módszert, kiegészítve összefoglaló átnézettél. 
Az V. kér. kir. kath. főgymnasiumban az V. és Vl-ik osztályban a tan
anyagot úgy kívánják, mint most, de a VII. oszt. földrajzi anyagának 
beosztásával, hogy azután a Vil ikben hazánk történetét lehetne megkez
deni. A VII. kér. áll. főgymnasiumban Dr. Váczy János a VII. osztály két 
földrajzi óráját egygyel megtoldani kívánja s a rövidebbre vont politikai 
földrajz mellett az Árpádházi királyok korát tárgyalná. A hátralevő részt 
heti négy órában sikerrel lehetne tanítani a Vili. osztályban. A Vili. kér. 
áll. gymnasiumban azt kívánják, hogy a 111-ik osztály történeti tanítását 
előzzék meg' magyar történeti olvasmányok, minél teljesebb mértékben. 
A IV. osztályban röviden kell végezni az ázsiai népekkel, úgyszintén 
rövidre fogni a középkort az V-ben, hogy el lehessen jutni a westphaliai 
békéig. A IV. kér. községi főreáliskola a Ill.-ból a IV-ikre kívánja tenni a 
magyarok történetét. A Ш.-ban pedig inkább a földrajz foglalna helyet. 
A Vili. osztály órái szaporítandók. Az V. kér. főreáliskolában a hazai tör
ténelmet a III. és IV. osztályban kívánják tárgyalni, s a Vlll.-ban egygyel 
több órát kérnek. A VI. kér. áll. föreáliskolában az egész világtörténelmi 
tanítást reformálandónak vélik, úgy, hogy a részletek elhagyandók s az 
egésznek a magyar legyen a központja.

A testület javaslata szerint onnantól kezdve, ahol a magyar nép a 
világtörténelem színpadára lép, mindenütt a magyar legyen a tanítás közép
pontja, a magyar történelem körül csoportosuljon, ahhoz fűződjék a többi. 
A IV. osztályban a reáliskola is kezdje meg az ó-kort, az V. osztályban a 
római császárság a felfedezések koráig; a VI. osztály onnan 1848-ig. 
A VII. és Vlll-ban hazánk történelme, beleolvadván az alkotmánytan is. 
A Hl. osztályban megmaradna a magyar történelem mai alakjában. A Vili. 
kér. főreáliskolában igy tagolnák meg az anyagot. Az V-ben csak az ó-kort, 
a Vl-ban csak a középkort, a Vll-ben csak az új és legiijabb kort, (utóbbit 
a berlini kongresszusig), a Vlll-ban csak Magyarország történetét kellene 
előadni. A fölvett tananyagot redukálni kellene ; kivételt csak az ó-korral 
kell tenni. Műveltségünk főleg a görög-római műveltségen alapulván, ennek 
ismertetésére kellene fektetni a fösúlyt. A mellett a kiválóbb görög és római 
történetírók müveit fordításban  be kellene mutatni. A Vl.‘ VII. és Vili. osz
tályban is kívánatos volna a kútfők  bemutatása, legkivált a Vlll-ban. A neve
zetesebb kútfőkből egy történeti olvasókönyvet kellene szerkeszteni.

Földrajz.
E tárgyra nézve már előbb elmondottam a tanári testületek kívánal

mait. Azon javaslat nyomán, mely az I. osztályban kizárólag a hazai föld 
ismertetését kívánja előadni, olyformán változnék meg az egész anyag fel
tagolása, hogy a Il-ikban és IÍI-ikban még csak földrajz szerepelne s a 
IV-ik osztályban kezdenék meg a történelem tanítását Magyarország törté
nelmével, a mint ezt a IV. kér. községi főreáliskola javasolta.

Természetrajz.
A gymnasiumokban a természetrajzra nézve nem merült fel semmi-
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féle óhaj. A reáliskolák is meg vannak a tantervvel elégedve, legfeljebb 
némi apróbb módosításokat javasolnak. Az V. kér. áll. föreáliskola arra az 
esetre, ha az egészségtan a VII. osztályból a Vl-ba tétetnék át, a zoológiá
nak három órájából egy órát antropologia czímén az egészségtanhoz kíván 
esatoltatni. A VI. kerületi áll. főreáliskolában némi reductiót hoztak javas
latba. Itt felmerült az az óhaj (Dr. Mágocsy-Dietz), hogy az egészségtan 
tanítása az orvos kezéből kivétessék és a természetrajz tanárára volna 
ruházható. Mert az egészségtan tanításának oda kell irányulni, hogy az 
egészséges testtel hogyan bánjon az ember; ha megbomlik az egészség, 
az már az orvos köre. E kérdés érdekes eszmecserét idézett elő az intézet 
egészségtan-tanára s iskola-orvosa (Dr. Vály) és a javaslattevő között.

Természettan.
E tárgynak tanításánál úgy a szaktanárok, mint a tanári testületek 

többi tagjai is kívánatosnak tartják, hogy a mennyiségtannak túltengése 
kellő korlátok közé szorittassék és hogy a kísérleti alapon való tanítás 
jobban érvényesüljön az eddiginél. Ez az óhaj örvendetes jelenség mind
azok előtt, akiknek a természettan tanításában most nem kis mértékben 
nyilvánuló túlterhelést alkalmunk van az egész vonalon tapasztalni. Azt is 
kimondhatjuk a fentebbi óhajok kapcsán, hogy a közéletben nyilvánuló 
fizikai tünemények és jelenségek megismertetésére és megmagyarázására 
nagyobb gond fordítandó. Különben a tanári testületek természettan-tanárai 
jobbára adtak beható javaslatokat a tananyagnak részint némi módosítására, 
részint czélszerttbb beosztására és megfelelőbb módszertani kezelésére.

Mennyiségtan.
E tárgy tanárai az anyagot sok tekintetben az egyes osztályok szá

mára aránytalanul megosztottnak mondják. Javaslataik első sorban ennek a 
bajnak elhárítására helyesebb beosztást indítványoznak, azután némely részét 
a felvett anyagnak, mint feleslegeset kihagyni kívánják. Szakvéleményeik 
és javaslataik az előadók munkálataihoz vannak mellékelve.

liajzoló geometria.
A rajzoló geometriának mostani tantervét egyes intézetekben fentar- 

tandónak javasolják némi változtatással; de van egy radikálisabb irány, mely 
nem mondható kisebbségnek s (Szirmay Antal tanár javaslata) azt czélozza, 
hogy a mostani tanterv teljesen elejtessék és helyette heti két órában a 
szabadkézi rajzolás vétessék be. A mértani elemek tanítását pedig a meny- 
nyiségtan tanításának keretébe kell beleilleszteni. Ebben a kérdésben magam 
is ezt a nézetet vallom, melynek nem egy alkalommal kifejezést is adtam, 
midőn a szabadkézi rajzot az egész gymnasiumi tanítás folyamába felveen
dőnek mondottam. A reáliskolák szaktanárai e tantárgy' anyagában és beosz
tásában lényreges változtatásokat nem javasolnak.

Ábrázoló geometria.
A reáliskolának e specziális tantárgyát illetőleg kétféle nézet uralkodik. 

Az egyik a tantárgyat, úgy a mint van jelenleg, fenn kívánja tartani némi 
változtatásokkal, a IV. kér. községi főreáliskola pedig az érettségi tárgyául 
is felveendőnek tartja: a másik irány' ezt, mint önálló tárgyat megszüntetné 
és a mennyiségtan körébe utalja, a miből órareductio is származik. Hogyr ez 
az utóbbi irány', mely a többség véleményének mondható, az ábrázoló mértan 
szaktanárai részéről nem részesül szives fogadtatásban, az természetes. Ez 
abban az élénk eszmecserében is nyilvánult, melyet e tárgy szőnyegen léte 
alkalmával tapasztaltunk a reáliskolákban.

Vegytan.
Szintén csak a reáliskolákban szerepel mint önálló tárgy, melyre nézve 

a vélemények következők. Dr. Mankó Vilmos (II. kér. áll. föreáliskola) az 
any'ag beosztását helyesnek mondja, csak a kiszabott időt nem találja arány
ban az anyag terjedelmével. Azt tartja, hogy a tanterv szűkmarkú volt a 
chemiai órák kiszabásában. Az órákat felemelendőknek tartja, A gyakorlatok 
a chemia tanárának heti óraszámába beszámítandó négy’ órában volnának az
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önként jelentkezőknek díjmentesen rendszeresítve. A IV. kér. föreáliskola 
tanára (Ballá Mátyás) szintén kevésnek tartja a tárgy óráit, s óhajtja, hogy 
a chemia tanítása gyökeresen reformáltassék. A chemia jórészt a physikán 
alapul, óhajtandó tehát, hogy a physika tanítása vagy megelőzze a chemiát 
vagy együttesen t. i. egy időben haladjon vele. Dr. Reichenhaller Kálmán 
tanár (V. kér. áll. főreáliskola) a vegytant az ásványtannal együtt a VII. 
osztályban heti öt-hat órában javasolja előadni; mert a tanulók nagyobb 
fejlettségénél és készültségénél fogva nagyobb sikerrel járván, kevesebb 
fáradtsággal és rövidebb idő alatt lehetne ugyanazt a czélt elérni. A tanári 
testület azonban nem járult hozzá e javaslathoz. Krécsy Béla tanár (VI. kér. 
föreáliskola) a mai tervet jónak mondja, csak az óraszámot az V.-ikben tartja 
emelendőnek s kívánja, hogy egy óra adassék mindenütt a gyakorlatnak, 
melyben minden tanuló részt vesz. Toborjfy Béla tanár (VIII. kér. községi 
föreáliskola) a IV'. osztályban mellőzni kívánja a vegytant. A felsőbb osztá
lyok növendékeinek módot kíván nyújtani arra, hogy a chemiai laboratóri
umban ingyen kísérleteket tehessenek. Részemről a cheiniában a gyakorlatokat 
bizonyos óraszámban, mely a tanár rendes óraszámába betudandó, minden 
tanulóra nézve kötelezendőknek tartom.

Franczia nyelv.
A II. kér. áll. főreáliskola (Palóczy Lipót tanár) a két felsőbb osztály 

óráit emeltetni s a gyakorlati irányra kívánja a súlyt fektetni. A IV. kér. 
közs. főreáliskola testületé (Mendlik Alajos tanár) nem tartja helyesnek, 
hogy a franczia stílus a magyar rhetorikai és poétikai oktatás kapcsán tör
ténjék. Túlzott követelésnek tartja, hogy a VI. osztályban oly nehéz classikus 
müvek tárgyaltassanak, mint Button Sur le style  és Boileau A rt poétique-je. 
A franczia középiskolákban csak a rhetorique osztályban olvassák ezeket 
az írókat. Tehát a magyar tanterv többet követel a magyar fiútól e rész
ben, mint a franczia tanterv a franczia fiútól. Voltaire Henriade-jkt pedig 
még a franczia gymnasiumokban sem olvassák. Különben a tanárt testület, 
igen helyesen, azt óhajtja, hogy a gyakorlati nyelvtanítás szempontjai a 
tantervben erősebben érvényesüljenek, mint eddig. Az V. kér. áll. főreál
iskola tanári testületé (Hofer Károly főigazgató és intézeti igazgató javasla
tára) a franczia nyelv tanításának végczélját az újabb franczia irodalom 
remekműveinek megértésében keresi. A tanításban a direct módszert tartja 
követendőnek. Azt a követelményt, mely szerint a tanuló magyarból fran- 
cziára fordítani tudjon és a franczia nyelv szóbeli használatában jártasságra 
szert tegyen, igen szerény követelményre kell redukálni. M atskdssy  József 
tanár (VI. kér. kir. föreáliskola) véleménye az előbbivel megegyező. Terje
delmes és szépen kidolgozott javaslata, mely a közoktatási tanács felszóli- 
tására készült, a tanári testület jegyzőkönyvéhez is mellékelve van. A VIII. kér. 
közs. főreáliskola (Tölgyi Gyula és Chovancsák István), a tanítást főleg gya
korlati irányúnak  kívánja. A  direct módszer kizárólagos alkalmazását töme
ges tanítás mellett lehetetlennek mondja. Eredményt csak a csoportok szerinti 
tanítástól vár ; de csak akkor, ha egy-egy csoportban legfölebb 15-en vannak 
a tanítás alsó fokán. A francziából szóbeli érettségi vizsgálatot kíván.

Bölcsészet.
Erre nézve már a bevezetésben elmondottam, hogy egyik tanári tes

tületben (VIII. kér. közs. föreáliskola) az a felfogás nyilvánult, hogy mint 
önálló tantárgy ne szerepeljen. A leglényegesebb dolgokat a psychologiából 
és logikából a rhetorika tanítása s az irodalmi művek tárgyalása alkalmával 
lehetne előadni. Másutt a heti három órát kevésnek mondják. A II. kér. kir. kath. 
főgymnasium (dr. Lechner László) az órák számát vagy egygyel emelni, vagy 
a tárgyat a VII. és VlII-ban heti 2—2 órában javasolja tanítani. A VII. kér. 
áll. főgymnasium azt tartja, hogy az általános erkölcsi műveltségnek mélta
tását nem lehet tisztán a felekezeti hitoktatásra bizni; a VlII-ikban az ethi- 
kát kívánná felkarolni.

O rsz. K özép isko lai T an áreg y esü le t] K özlöny . XXX. 42
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Vallástan.
Habár a vallástan tanitási tervének megállapítása s a ez él szorosabb 

kitűzése az egyházi hatóságok feladata és joga, mondja a kegyes tanító- 
rendi fögymnasium tanári kara, de azért „ennek a stúdiumnak is részt kell 
vennie a közös munkában, a őzéi megoldásában, t. i. az egységes és har
monikus szellem- és jellemképzésben. Azért a vallástanításnak is módsze
resebbnek kell lennie s főkép az erkölcstani résznek kiemelkednie. A tan
könyv gyakorlati szerkesztése, szelleme és főkép magyaros nyelvezete itt 
is fődolog“. Másutt is foglalkoztak e kérdéssel és kivánatosnak tartják, hogy 
„a vallástanitás ugyanazon paedagogiai elvek szerint folyjon, mint a többi 
tárgy“ (VI. kér. áll. főreáliskola). A VII. kér. áll. fögymnasiumban felhozatott 
(dr. Sebestyén Károly), hogy az izr. vallástan tanítása nagy nehézséget okoz 
a tanulóknak, különösen a héber nyelv tanítása által.

Ének.
Az V. kér. kir. kath. fögymnasium (Köpesdy Sándor igazgató) az 

éneket a rendes tantárgyak sorába javasolja fölvenni.
Testgyakorlás.
A testi nevelés és testgyakorlás kérdésénél a VI. kér. állami főreál

iskola tanári testületének következő szavaival tolmácsolom a tanárság véle
ményét és felfogását: „Kívánatos, hogy a testi nevelés intensivebb legyen, 
mint ma. A szertomázás helyett a játék, a kirándulások s az iskolai athle- 
tika művelendők.“

** *
Midőn az előadottakban a Budapest fő- és székvárosi tankerület tanár

ságának álláspontját e nagyfontosságú tanügyi kérdésben minden irányban 
híven és áttekinthetőleg kívántam és igyekeztem összegezni és ismertetni, 
azt hiszem, hogy munkánkkal mi is hozzájárulunk e nagy kérdésnek tisztá
zásához és helyes megoldásához. Ha aztán sikerül legalább nézeteink egy 
részének érvényt szerezni, fáradozásunk jutalmát is megtaláltuk.

(Budapest.) Dr. Erődi Béla.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

Igazgatósági ülés 1897. márczius 22-én .
— Tudósítás. —

Az ülés főtárgyai a folyó ügyeken kívül a középiskolai műszótár 
ügye és a legközelebbi választmányi ülés tárgysora volt.

A választm ányi ülést az igazgatóság május hó 15-ére és 16-ára 
halasztotta, a mikor már együtt lesz az egész anyag és viszont a köz
oktatási tanács tárgyalásaira nézve nem lesz késő az egyesület 
állásfoglalása (L. a Közlöny mai számában levő 1. és 2. sz. hivatalos 
értesítést.) Az igazgatóság a legfőbb dolgokra nézve lehető szabatos
sággal formulázandó pontokat terjeszt majd a választmány elé, hogy 
biztos irányt adjon a tárgyalásnak.

A középiskolai m űszó tárnak  ez ülésre meghívott szerkesztője, 
dr. Sim onyi Zsigmond egyetemi tanár a következő jelentést terjesztette 
az igazgatóság elé:

Mélyen tisztelt Igazgatóság!
A középiskolai műszótár ügye az utolsó jelentés előterjesztése ó ta  

(Közi. 29:61) igen lassan haladt előre. A késedelemnek egyik oka az, 
hogy át kellett vennem a M. Nyelvőr szerkesztését s ez az első évben
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rendkívül elfoglalt, másik oka az, hogy egyes dolgozó-társaktól igen 
nehezen lehet a munkálatokat megkapni.

Mindazáltal az anyagnak nagyobb része már együtt van, sót a 
rendezéshez és szerkesztéshez is hozzáfogtam. Névszerint el vannak 
készítve s már felül is vannak bírálva a következő szakok műszavai: 
magyar, német, latin, görög és franczia nyelvtan, stilistika, rhetorika, 
poétika, physika, mennyiségtan, ábrázoló geometria, szabadkézi rajz 
és gyorsírás. El vannak készítve s most vannak felülbírálás alatt: az 
állattan, növénytan, chemia, történet és egészségtan. Még első földol
gozásban sem érkeztek be: a philosophia, földrajz, ásványtan és ének. 
Rajta leszek, hogy ezeket is megkapjam, s hogy aztán fokozott erővel 
hozzálássak a szerkesztéshez.

Utalványozás az elkészült munkálatokért eddig csak egy Ízben 
történt: 1895. év októberében fizettünk 13 dolgozótársnak 211 frt 50 kit. 
Egyéb kiadás eddig nem volt. A jelen év folyamán a többinek is ki 
fogjuk fizetni tiszteletdiját (az egyleti választmánynak 1895. V. 13-i 
jegyzőkönyve értelmében).

Egyúttal kérem a m. t. Igazgatóságot, méltóztassék a szótári 
bizottságot megújítani, mert egyfelől elhalálozás, elköltözés és lemondás 
által megfogyatkoztunk, másfelől pedig egyes szakokat tényleg mások 
dolgoznak föl, mint a kik kezdetben vállalkoztak. Nézetem szerint leg- 
czélszerűbb volna, ha a bizottságban az elnöki tisztet Sza rva s  Gábor 
helyében V olf György vállalná el, tagjai pedig a következők volnának 
(a szerkesztőn kívül): Alexander Bernát, Веке Manó, Borbás Yincze, 
Csízik Gyula, F ialovszky  Lajos, Krécsy  Béla, Kreybig Lajos, MAgócsy- 
Dietz Sándor, M üller József, Négyesy László, P aszla vszky  József, Riedl 
Frigyes, ifj. Szinnyei József, S zila si Móricz, Szuppán  Vilmos, Theisz 
Gyula.

Ezzel maradok a m. t. Igazgatóságnak kész szolgája
Budapest, 1897. III/21. Sim onyi Zsigmond.
Az igazgatóság tudomásul vette az előterjesztést és elfogadta a 

benne foglalt indítványt a bizottság újjáalakítására nézve, V olf Györgyöt 
pedig felkérte, hogy vállalja el az elnöki tisztet és ismert lelkességével 
mozdítsa elő a mű mielőbbi befejezését; a bizottságot is felkéri az igaz
gatóság, hogy lehető buzgósággal fejezze be a munkálatot, egyszersmind 
felhatalmazza a bizottság elnökét és a szerkesztőt arra, hogy a kése
delmes munkatársakat felszólíthassák munkálatuknak záros határidő 
alatt bevégzése, s a netalán mutatkozó szükséghez képest egyes sza
kokra nézve új munkatársakról gondoskodjanak.

A nyári közgyűlés ügyében a főtitkár jelentést tett az elnök és 
az ő pannonhalmi és győri útjáról (1 a Közlöny 22. sz., 444. 1.), meg
jegyezvén, hogy a közgyűlés pannonhalmi kirándulása nem vasárnapra 
fog esni; a részletes programm különben még ezután lesz megállapít
ható. Újabb eseményről ad hírt ez ügyben dr. Németh  Antal győri tan
kerületi kir. főigazgatónak, Győr városa törvényhatósági bizottsága 
tagjának az egyesület elnökéhez intézett levele, a mely közli, hogy 
a városi közgyűlés egyhangúlag kimondta, hogy egyesületünket meg
hívja, sőt a fogadás költségeire nagyobb összeget is szavazott meg.

Az igazgatóság ez előzetes értesítést örvendetes tudomásul vette. 
A főigazgató úr hathatós fáradozása és szíves készsége a legkellemesebb 
benyomást keltette az igazgatóság körében.

A főtitkár ismét nagyszámú új tagot jelentett be. Bemutatta 
dr. Tóth Sándor makói áll. fogymn. igazgató levelét, ki az intézetnek mind
azon tagjait, kik még nem tagjai az egyesületnek, tagokul ajánlta s egy
úttal jelezte, hogy 6 és testületé a szegedi tanári kör megalakítása tárgyá
ban megtették a kezdeményező lépést. Az igazgatóság köszönettel fogadta

42*
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dr. Tóth Sándor fáradozását és örömmel fölvette az egyesület tagjaiul 
az ajánlott Albert János, Barczán  Endre, F arkas  János, M adzsar  
Gusztáv, Molnár Albert, H alász Árpád és dr. Steiner Simon makói áll. 
főgymn. tanárokat. Épen oly örömet keltett a debreczeni kör jelentése 
is, melynek alapján ismét kilencz új tagot vett fel az igazgatóság, ú. 
m. Kalocsa Róza debreczeni ev. ref felsőbb leányiskolái igazgatót, Nagy 
Gyula és Varga József ev ref. felsőbb leányiskolái tanárokat, dr. Bartók  
Jenő nyíregyházi ev. ref lelkészt, Dömötör György nyíregyházi ág. ev. 
főgym. hitoktatót, Bogsch László, Chotvács Ágost, és Bauer Vilmos 
nyíregyházi ág ev. főgymn tanárokat. E tömeges belépéseken kívül 
még hét új tagot vett fel az igazgatóság, ú. m. A csay  Ferencz győri 
szent benedek-rendi főgymn. igazgatót, ajánlta dr. Beöthy Zsolt; 
dr Szádeczky  Lajos kolozsvári egyetemi tanárt, dr. Eisler  Mátyás 
kolozsvári egyetemi magántanárt, Fekete  Gábort a kolozsvári ítélőtábla 
elnökét (rendkívüli tagul), e hármat a kolozsvári kör ajánlta; Pászthory  
Endre kassai premontréi főgymn. tanárt, aj. dr. Gerevich Emil; Váncza 
Mihály fiumei áll. felsőbb leányiskolái r. tanárt, aj. Fest Aladár; Czobel 
Gyula pozsonyi r. tanárt, aj Dalotti Ödön.

A pénztárnok jelenti, hogy ez évben eddig 1219 forinttal több 
tagdíj folyt be, mint tavaly a megfelelő időben. Ez lehetővé tette, hogy 
a nyomdában a túlságos nagy számlatehertől szabaduljon az egyesület; 
a nyomdába az idén 2585 forintot fizetett ki. A Közlöny idei 13. számáig 
minden ki van fizetve; az újabb számokról még nem is érkezett számla. 
Az idei összes kiadás eddig 505i frt. Készpénz van 245 frt 83 kr. Ugyancsak 
a pénztárnok jelenti, hogy az ügyvéddel egyetértőleg megállapította a 
tagdíj beszedésre vonatkozó Ügyrend főbb rendelkezéseit; erre vonat
kozó javaslatát ismertette is. A javaslatot véglegesen az ügyvéd fogja 
formulázni, hogy jogi szempontból szabatos legyen. Az igazgatóság' 
akkor fogja rendszeresen tárgyalni. Ugyancsak a pénztárnok indítvá
nyára kimondja az igazgatóság, hogy a nyári közgyűlésen indítványozni 
fogja a régi alapszabályok két szükséges rendelkezésének az új alap
szabályokba pótlólag fölvételét, ú. m azt, hogy pör esetén valamelyik 
budapesti bíróság illetékes, és hogy a mely tag deczember végéig nem 
fizet, attól az ő költségére posta-megbízás útján lehessen beszedni a 
tagdíjat.

A segélyző pénztárban 161 frt 58 kr. van. Tiber pénztárnok intéz
kedést kér a behajthatatlanoknak mutatkozó követelésekre nézve, hogy 
e követelések vagy töröltessenek, vagy nyújtott segedelmekül tekintes
senek, mert szükséges, hogy az alap reális állapotáról világos képe 
legyen az egyesületnek. Beöthy  Zsolt elnök is szükségesnek tartja a 
kétes követelések rendezését, de mivel itt jogos követelésekről való 
lemondás forog szóban, a legnagyobb körültekintést ajánlja s indítvá
nyára kimondja az igazgatóság, hogy az alapot kezelő bizottság tüzete
sen megokolt javaslatot terjeszszen az igazgatóság elé.

Szuppán  Vilmos választmányi tagot kir. tanácsosi czímmel ki
tüntetése alkalmából üdvözölni fogja az igazgatóság.

Dr. Molnár István titkár jelenti, hogy kapott megbízásához 
képest beszerezte a nem-állami szolgálatból átvett állami tanárok szol
gálati díját illető hivatalos határozmányokat. A t. tagok tájékozása 
végett a Közlöny mai száma közli.

A szerkesztő előterjeszt egy hozzá czímezett indítványt, hogy 
írjon föl az egyesület a ministeriumhoz s kérje, hogy az ezredéves ünnep 
emlékére minden év május hó 9-én rendeztessenek iskolai nemzeti 
ünnepélyek. Az igazgatóság azonban az indítványt mellőzte, mert iskolai 
ünnepélyek rendezésére s a nemzeti érzelmek ápolására van mód és 
alkalom elég, a nélkül, hogy újabb szabad napot kelljen kérni.

Dr. Négyesy László, főtitkár.
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A pozsonyi kör.
(A Kelet közoktatásügye. — Tanterv-revisio.)

A pozsonyi kör a legutóbb elmúlt hetek folyamán négy Ízben 
tartott ülést A tanterv-revisio alkalmából megindult discussio hozta 
össze nagy számban mind a négy ízben a kör tagjait, a kik bízva abban, 
hogy a tanáregyesület választmánya csak a húsvéti választmányi gyűlés 
alkalmával fog a revisio ügyében végleges megállapodásra jutni, a 
maguk részéről is alapos és hosszabb időt igényelő tanulmányt tettek, 
s a kérdés előadójának: dr. Schönvitzky  Bertalannak is hosszabb időre 
volt szüksége, hogy mostani tanrendszerünk hibáiról és hiányairól hű 
képet adjon és a javítás módjait megokoltan terjeszsze elő. Annál 
nagyobb volt azonban a kör meglepődése, a midőn a discussiók második 
napján: márczius 11-ikén a hírlapokból értesült, hogy a Közoktatási 
Tanács már végleg megállapodott* a tanterv-revisio alkalmával köve
tendő főbb elvekre nézve. Minthogy azonban egyrészről a közoktatás- 
ügyi minister még nem határozott végleg, s maga a Tanács is szintén 
napirenden tartja a kérdést, s mivel másfelől a kör a kérdést mélyeb
ben felfogva, a középiskolák bajainak gyökeres javítását felölelő eszme
cserét indított meg: a vitát a kör tagjai tovább folytatták s márczius 
13-án be is fejezték. A gyűlések lefolyásáról különben a következőkben 
számolunk be.

I.
Márczius 6-ikán kezdte meg a kör a tanácskozásokat Pirchala 

Imre tank. főigazgató elnöklete alatt.
Ez alkalommal azonban a kör tagjai közül némelyek napirend 

előtt némely helyi érdekű, de a körre nézve nagyon fontos dolgokat 
pendítettek meg, (pl. milyen módon vegyen részt a helybeli négy közép
iskola ifjúsága a koronázó emlékszobor leleplezésén ?). A gyűlés első 
tárgyának Dach János előadásának meghallgatására csak későbben 
került a sor, s a tanterv-revisio kérdését, a mely szintén ki volt tűzve 
a napirendre, a márczius 9-ikén folytatandó gyűlésre kellett halasztani.

Dach János előadásában a Kelet tanügyi viszonyairól beszélt 
nagyon érdekes, tanulságos dolgokat. Ismertette Egyptomnak nem
európai minta szerint berendezett iskoláit; az eredeti izlám elemi isko
lákat és a felsőbb tanintézeteket. Előadta keletkezésöknek rövid történe
tét, kiterjeszkedve jelenlegi állapotuk, a helyiségek, tantárgyak, módszer, 
tanítók fizetése, stb ismertetésére, valamint arra, minő hatásuk van az 
alsó néposztályra és a magasabb rangúakra. A „medres“-ek feladatáról 
és hanyatlásuk okairól beszélt ezután; majd meg részletesen tárgyalva 
leírta a kairói el-Ashar-egyetem\ életet, a damaskusi internatussal 
összekötött török lyceumot. Áttért ezután az európai cultura terjedésének 
vázolására, ismertette az amerikai és az angol missiók intézeteit, a 
francziák, németek és olaszok fáradozását iskolák felállítása körül. 
Beszélt a jeruzsálemi és beiruthi árvaházakról, a syriai és egyptomi nő
nevelésről s itt főleg az idegen nyelvek tanításánál alkalmazott direct 
módszert emelte ki. A tanulságos tapasztalatok közlése után nagyszámú 
fényképben mutatta be a Kelet művelődési viszonyait.

Ugyanezen alkalommal a kör dr. Wagner Lajos indítványára 
elhatározta, hogy dr. K lam arik  János ez. államtitkártól, érdemeinek 
elismeréssel adózva, átiratilag elbúcsúzik, dr. Som án  Ottó újonnan ki
nevezett ministeri tanácsost pedig hivatalba lépése alkalmából üdvö
zölni fogja.

* Ez nem történt. Szerk.
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A tanterv-revisio kérdésének tárgyalása a körnek márezius 9-ikén 
tartott gyűlésén kezdődött. A tárgyalásokban a kör elnöke, Pirchala 
Imre hivatalos teendői miatt nem vehetett részt, s a tanácskozásokat 
helyette e napon Jónás  János, a kör alelnöke, márezius 11-ikén és 
13-ikán pedig Antolik  Károly főreáliskolai igazgató vezette. Jegyzőkul 
dr. Wagner Lajos és Hegedűs István kérettek fel. A kör tagjai közül 
a gyűléseken jelen voltak: Albert József, Antolik  Károly, Belányi 
Tivadar, Bittera  Károly, Czóbel Gyula, Dach János, Dömötör Iván, 
F iaszik  Ágost, Gaal Mózes, Gallovich Jenő, Göllner Károly, Haan  
József, Hegedűs István, Hirschmann  Nándor, H azslinszky  Frigyes, 
Jónás  János, Kolbai Arnold, dr. L évay  Ede, Lichtenegger Győző, 
P aczák  János, Polikeit Károly, Posch Árpád, dr. Schönvitzky  Bertalan, 
dr. Szántó  Károly, Szobissek  József, dr. Wagner Lajos, Zala Miksa, 
Zorkóczy Samu.

A márezius 9-iki gyűlésen dr. Schönvitzky  Bertalan olvasta fel 
nagyterjedelmű dolgozatát a tanterv-revisióról. A felolvasás két és fél 
órán át tartott, de a dolgozatnak a magyar középiskola történeti fejlő
désére vonatkozó részletei, a mostani tantervnek és az Utasításoknak 
kritikai bonczolása, az előadónak elvi előterjesztései és a bemutatott 
óra szerint s tananyagára nézve is részletezett tanterv mindvégig le
kötötte a hallgatók figyelmét.

A dolgozatnak eszmemenetét a következőkben ismertetjük:
Dr. Schönvitzky  előadó a dolgozat bevezető részében utalt arra 

a nálunk már nem szokatlan jelenségre, hogy az új ab bi tanügyi reform- 
mozgalmak felmerülésekor egyes tanügyi körök részéről a főtörekvés 
oda irányul, hogy a mostani rendszert minden áron igazolják; kimutatja 
azonban mindjárt azon ellenmondásokat is, a melyekbe azok kevered
nek, a kik az igazolás munkájára vállalkoznak. Tantervűnknek és az 
Utasításoknak gyökeres megváltoztatását már azon körülmény is sürge
tően követeli, hogy azt épen a mostani állapotok védői bevallják, hogy 
sem a tanárok, sem az intézetek, sem a tankönyvírók nem tudnak, 
vagy nem akarnak hozzájok simulni. Rátér azután annak a kimutatá
sára, hogy a mostani tanterv és az Utasítások kivihetetlenségének oka 
abban a körülményben rejlik, mert a mostani középiskola szervezete 
nem nőtt ki a nemzeti talajból; s nemcsak hogy nem számolt a régi 
magyar középiskola történelmi hagyományaival, hanem valósággal 
letérítette azt természetes fejlődésének talajáról. Kimutatta pedig ezt a 
magyar középiskolai tanügy állami szervezésének első korszakától, 
1777-től kezdve adott történeti visszapillantással. Ismertette az 1777-iki 
és az 1806-iki Ratio Educationis tan- és óratervét és tanítás-ügyünknek 
a kor- és a nemzeti követelések szempontjából, nemkülönben didaktikai 
szempontból való haladását és tökéletesbülését, a melynek az 1848-iki 
első magyar felelős ministerium által megalkotandó és Eötvös József 
közokt. minister által czélba is vett nemzeti tanterv lett volna a koronája. 
Kimutatta aztán, hogy az Entwurf által szakadt meg a magyar közép
iskola fejlődésének természetes és helyes iránya és hogy a mostani tan
terv meg az Utasítások folytatásai az Entwurf tantervének, s mint 
ilyenek csak kegyelem-kenyérre juttatják a nemzeti tárgyakat. Épen 
azért a tanterv és az Utasítások okai a túlterhelésnek, a nemzeti tár
gyak elhanyagolásának, az általános eredménytelenségnek s az ifjúság 
sok tekintetben való physikai és erkölcsi elsatnyulásának.

Végül a következőkben foglalta össze a tantervre és az Utasítá
sokra vonatkozó nézetét.

1. Mostani tantervűnk nem nőtt ki a nemzet culturális fejlődésé
nek természetes talajából, hanem oly tantervi alkotásban tiszteli ősét,

II.
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a melyet politikai és nemzeti létünk megsemmisítésére törő idegen 
hatalom octroyált ránk a nemzeti elnyomatás napjaiban.

2. A mostani tanterv a Thun-féle tantervvel megegyezőleg három 
oly tárgyat vitt be a gymnasiumba, a melyeknek (görög nyelv és német 
nyelv) nemzeti műveltségünkhöz épen semmi vagy (mint a világtörté
nelemnek) csak nagyon kevés köze van ; az általános műveltség szem
pontja sem teszi megokolttá befogadásukat, illetőleg a nekik juttatott 
magas óraszámot. A tanterv túlterhelést okoz ezekkel, útját nyitja a 
cosmopolitikus gondolkodásmód terjedésének és gátolja a nemzeti tárgyak: 
a magyar nyelvnek, magyar irodalomnak, magyar történelemnek, Magyar- 
ország föld- és néprajzának és az alkotmánytannak politikai és nemzeti 
fontosságukhoz mért felkarolását.

3. A mostani tanterv a Thun-féle rendszerrel megegyezőleg elfo
gadván a szakrendszert, mind a tanításban, mind a tanárok képzésében 
ennek a rendszernek minden hibáját még jobban kifejlesztette és a tár
gyak sokféleségéből és nagy számából eredő túlterhelést a tantárgyak 
tanításánál beállott szakszerűség  folytán annyira fokozta, hogy ma a 
tanulónak a heti 30—40, sőt több óra mellett sem feladatainak végzésére, 
sem testi, még kevésbbé lelki üdülésére és felfrissülésére nincs ideje. 
Ez pedig már nemcsak az iskola, hanem a fiatal generatio testi és lelki 
épsége és ezzel együtt nemzetünk politikai és culturális fenmaradása 
szempontjából komoly veszedelmet rejt magában.

4. A tanterv hibáit tetézik az Utasítások. Az Utasítások ugyanis 
gyakorlati útmutatás helyett ki nem próbált elméleteket csalhatatlanokul 
hirdetnek, sőt még különben a helyes elvek alkalmazásának ajánlásában 
is túlzásba esnek. Ennek folytán részben érthetetlenek, részben félre- 
magyarázhatók, a tanár munkásságának, kivált a kezdőének biztos irányt 
nem mutatnak, tág-értelműségüknél fogva vagy folytonos kísérletezésre, 
vagy minden módszer nélkül való tanításra vezetnek.

5. Az eredménytelenség, a túlterhelés és a nemzeti tárgyak elhanya
golásának főokai tehát a tantervűnkben és az Utasításokban gyökereznek 
és minden egyéb ok: a minő a tanárképzés hiányai, a zsúfolt osztályok, 
a hiányos felszerelések csak másodrendű körülmények. Mert ha a fentebbi 
bajok akár külön, akár ha együtt jelennek is meg, ezek tanügyünknek 
csak szórványosan és partiálisan mutatkozó hiányaira mutatnának reá 
és ezeket a bajokat helyi intézkedésekkel is lehetne orvosolni. De a baj 
általános; az eredmény mindenütt vajmi csekély; a nemzeti tárgyak 
mindenütt el vannak hanyagolva; azt pedig csak elfogultsággal lehet 
állítani, hogy egyáltalában nem volnának jó tanáraink; zsúfolt osztályok 
sincsenek mindenütt s a tanszerek és segédeszközök dolgában is vannak 
jól berendezett intézeteink. A tanárok folytonos hibáztatása és leczkéz- 
tetése a tanárság nagy részére igazságtalanság; a zsúfolt osztályok és 
a felszerelések kérdése pedig nem paedagogiai, hanem pénzügyi körül
mény. Régente még zsúfoltabbak voltak az osztályok (a pozsonyi gymna- 
siumban az 1793/94-iki iskolai évben az 1. grammatikai osztályban pl. 
163 tanuló volt összesen); de azért a tantervi követeléseket a tanárok 
mégis elérték. A tantervnek nem szabad minta-tanárok, minta-tanulók, 
minta-intézetek számára készülnie, mert ilyenek nincsenek, nem is lesz
nek, hanem a fennálló viszonyok mérlegelésével, az emberek és körül
mények számbavételével kell készülnie. Nem felnőtt angyalok tanítanak 
apró angyalokat mennyei localitásokban, hanem emberileg formált tanárok 
nagyon gyarló nebulókat, a legtöbb helyen ódon kolostor-épületekben. 
És a tantervnek még ott is be kell válnia.

A görögpótló tanfolyamra  vonatkozó nézeteit pedig a következők
ben foglalta össze az előadó:

A görögpótló tanfolyam létesítése első törvényszerű elismerése 
annak, hogy az 1879-iki tantervnek a görög nyelvnek befogadására
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vonatkozó részei nem felelnek meg sem a magyar középiskolai tanítás- 
ügy, sem általában művelődésünk fejlődésének, sem érdekeinek. Első 
lépés és egyszersmind törvény által való első decretálása annak, hogy 
tantervűnk ebben a tekintetben radikális reformra szorul. Mutatja egy
szersmind azt is, hogy az európai és nemzeti műveltségnek oly magas 
színvonalán álló egyéniségek, a minő Csáky Albin gróf, felismerték 
tantervűnknek a görögösségbó'l eredő hibáit s megváltoztatására töre
kedtek. A megoldás azonban a jelenlegi alakjában félszeg — és ezt nem 
Csáky Albinnak tudja be — és legfeljebb átmeneti állapotul tűrhető; 
még pedig azért félszeg, a mennyiben megbontja a gymnasiumi tanítás 
egységét s a kivihetőség szempontjából is sok bajt okoz. A mit azonban 
ez a tanterv felölel, az nagyon értékes, becses és érdemes arra, hogy a 
középiskola egységes tantervében helyet nyerjen. A magyar irodalom 
és a rajztanítás tervének megállapításánál a jelenlegi görögpótló tan
folyam követelései nagyon megszívlelendőkül és befogadandókul kínál
koznak.

A tan tér v-revi siónál követendő elvekül ezek után a következőket 
ajánlotta:

1. A középiskolai tanterv revisiója, avagy reformja csak akkor 
kecsegtethet sikerrel, ha az összes közoktatási ágaknak: nép-, szak-, 
közép- és felsőiskolák egységes conceptiójából indul ki és ha az egyes 
iskolanemek tantervét az általános nemzeti és művelődési, sőt bizonyos 
tekintetben politikai érdekek szem előtt tartásával állapítja meg; és az 
iskolai intézmények között szerves kapcsolatot létesít. A középiskolának 
ű. n. önczélú felfogása és szervezése végzetes hiba volna.

2. Minthogy a lélek fejlődésének dualistikus felfogása paedago- 
giailag és psychologiailag is helytelen, sőt képtelen elv: a gymnasium 
és a reáliskola helyett egységes középiskola  létesítendő. Ez felel meg 
legjobban művelődésünk és tanításügyünk fejlődésének és vezet ki leg
biztosabban a mostani zilált helyzetből.

3. A középiskola nevelés- és tanítás-czélja a, magyar nem zeti 
műveltségen alapuló jellem fejlesztés.

4. A szakrendszer a középiskola alsó osztályaiban eltörlendő; a 
felső fokon a humán- és a reáltárgyak egy-egy tanárra bízassanak. 
A tanárképzés ehhez képest reformálandó.

5. Az egységes középiskola íurcatio nélkül szervezendő, mert csak 
így lesz meg benne a kívánatos didaktikai és administrativ egység; — 
és nyolcz osztályból álljon, előkészítő osztály nélkül.

6. Az egységes középiskola négy osztálya külön didaktikai egységet 
és egészet képez, a mely az alsófokú életpályákra menő tanulóknak 
befejezett nemzeti műveltséget ad és egyszersmind előkészít a szak
iskolákra. A polgári iskola ennek folytán eltörlendő, minthogy viszo
nyaink között, daczára a fennálló törvénynek, sem elterjedni, sem nép
szerűségre szert tenni nem tudott.

7. A görög nyelvnek az egységes középiskola tantervében nincs 
helye; és csak rendkívüli tárgyul tanítandó a felső négy osztályban 
heti 2—2 órában.

8. A mostani két középiskola (gymn. és reál) elméleti tárgyai 
(a magyar nyelv és irodalom és a magyar történelem kivételével) a 
tanítási órák számára, (a hol t. i. az lehetséges), de még inkább a tan
anyag terjedelmére nézve megszorítandók.

9. A nevelés és a tanítás alapja az ú. n. sajátlagos nem zeti tár
g y a k : a magyar nyelv, irodalom, Magyarország politikai és művelődés
történelme, alkotmánytan, hazánk föld- és néprajza és a statistika 
elemei.
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10. A kézügyesség, a térszemlélő képesség és a művészi érzék 
ápolására kiváló gond fordítandó. A tornázás közeledjék a testedző
játékok és a katonai gyakorlatok felé.

11. A görögpótló tanfolyam mai alakjában nem felel meg, mert 
megbontja az iskola didaktikai egységét és a gyakorlati kivihetőség 
szempontjából is sok nehézséggel jár. Ё tanfolyam tanterve azonban 
nagyon sok becses anyaggal gyarapíthatja az egységes középiskola tan
tervét, s a magyar nyelvi olvasmányok kiszemelésénél, nemkülönben a 
rajz óráinak és anyagának kitűzésével a mai görögpótló tanfolyam tan
anyaga szintén értékesítendő és paedagogiailag és didaktikailag a mai
nál helyesebb módon az egységes tantervbe beillesztendő.

12. A tanítás módszerében a régi iskolának kipróbált és bevált 
eszközei: az emlékezet gyakorlása, a tanultaknak az emlékezetben való 
megrögzítése, a kikérdezések, ismétlések, stb. a mostaninál fokozottabb 
mértékben alkalmazandók. Az észfejlesztés mai módja, mint túlzás, 
mérséklendő és a kitaláltató módszer csak a sajátlag synthetikus tár
gyaknál és az alsó osztályokban, minden túlzás nélkül alkalmazandó. 
Az irodalmi és a történeti tanításnál és a felsőbb osztályokban általában 
a közlő  m ódszer követendő.

13. A tárgyak módszeres kezelésére vonatkozó utasítások nem 
szorítkozhatnak általános elvek hirdetésére, hanem practikus tanácsokat 
kell adniok s úgyszólván a módszertani könyveket kell pótolniok, a 
minők más iskolaágak tantárgyainak kezelésére már meg is vannak. 
A helyesen megállapított tanító-eljárás nem teszi gépiessé a tanár 
munkáját; egyéni rátermettsége épen akkor válhatik ki legjobban.

14 Az érettségi vizsgálat eltörlendő; e helyett mindenkire kiter
jedő szigorú írásbeli és szóbeli évvégi vizsgálatok tartandók.

15. A gymnasium elvégzése csak a felsőbb iskolákba (akadémiák, 
tudomány- és műegyetem) való lépésre, és az egyévi önkéntességi jog 
élvezetére jogosít fel. Minden más jogosítás, a melylyel a mostani érett
ségi bizonyítvány megszerzése járt, eltörlendő.

16. Az egységes középiskola neve, a traditióknak megfelelőleg, 
gym nasium  legyen.

17. A gymnasiumban a rendes heti órák összes száma a tornázá- 
son kívül 2ő-nél több nem lehet.

Ezek után előterjesztette az előadó az általa helyesnek contemplált 
tantervet, a melynek tananyagát a következőleg osztotta fel:

V allástan. Hetenkint és osztályonkint két-két óra. A tananyag 
beosztásának, módszeres kezelésének és a tankönyvek magyarságának 
szempontjából alapos revisiót tartana kívánatosnak. De ez az illető 
felekezetek dolga; ezt tehát nem részletezi.

M agyar n yelv . I. osztály. Hetenkint hét óra. O lvasm ányok: 
Magyar népmesék, mondák a magyar nemzet mythosi korának bemuta
tására. Hazánk földjére, állatvilágára és a magyar népre vonatkozó 
prózai olvasmányok és a költőiek közül kivált olyanok, a melyekben a 
magyar ember naiv érzés- és gondolatvilága jellemzőleg van kifejezve. 
Oráról-órára versek emléztetése (de csak nagyon keveset [egy-két strófa] 
szabad adni). Nyelvtan abban a terjedelemben, mint ma. Hetenkint 
egy óra iskolai dolgozat.

II . osztály. Hetenkint hat óra. Történeti olvasmányok (próz. és költ.) 
az Árpádházi és a vegyes házbeli királyok idejéből. Prózai olvasmányok: 
Magyarország természeti szépségeinek, különösen növényvilágának s az 
európai államok népeinek és művelődési viszonyainak megismertetésére 
szolgáló könnyebb és élvezetes leírások. Költemények, a melyekben a 
magyar haza és magyar faj szeretete van kifejezve. Emlézés mint az 
első osztályban. Nyelvtan, mint ma Hetenkint egy óra iskolai dolgozat.
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I I I .  osztály. Hetenkint öt óra. Történeti olvasmányok a török 
hódoltság, az erdélyi fejedelemség, a kuruczvilág, a felszabadító háborúk. 
Mária Terézia idejéből. Leírások az idegen világrészek néprajzi és 
művelődése viszonyairól. Kisebb elbeszélő költemények legkiválóbb 
epikusainktól. Kisebb polgári ügyiratok. Hangsúlyos verselés. Rendszeres 
magyar nyelvtan. Emlézés, mint az I. osztályban. Kéthetenkint egy 
iskolai dolgozat.

IV . osztály. Hetenkint öt óra. A Toldi. Az egyszerűbb lyrai 
költemények legkiválóbb lyrikusainktól. A magyar széppróza művelői
nek műveiből könnyebb szemelvények. Nagyobb polgári ügyiratok. Idő
mértékes verselés. Emlézés. Stilisztika összefoglalólag nagyon röviden.

V. osztály. Hetenkint hat óra. A rhetorikai műfajok művelőinek 
könnyebb művei a megfelelő görög írók (Herodotos, Thukydides, Xeno
phon, Demosthenes szemelvényekben) bemutatásával. Az olvasmányok 
ez osztály értelmi fokához mérten szemelendők ki; úgy hogy a magyar 
politikai szónokok és írók a VIII. osztályra maradjanak. A szerkesztéstan 
általános elvei és a rhetorika fővonásokban. A magyar nyelv rendszere. 
Kéthetenkint felváltva házi vagy iskolai dolgozat. Emlézés

VI. osztály. Hetenkint hat óra. A görög és a magyar költészet 
remekei műfaji csoportosítás szerint. Az általános aesthetikai fogalmak, 
poétika vázlatosan és rendszeres verstan. Dolgozat és emlézés, mint az
V. osztályban.

VII. osztály. Hetenkint öt óra. A magyar irodalom története 
azon kapcsolatok kimutatásával, a melyekkel a hazai irodalom fejlődése 
a külföldiével, különösen a classikussal összefügg; a legrégibb időktől 
kezdve 1772-ig, esetleg 1820-ig. A művészetek története. Dolgozat 
havonkint egy házi.

V III. osztály. Hetenkint öt óra. A magyar irodalom története 
ugyanazon szempontból, mint a VII. osztályban 1772-től (esetleg 1820-tól 
máig) A fősúly a jelen század politikai íróinak és szónokainak s a 
komolyabb értelmű értekező művek bemutatására fektetendő. A művé
szetek története folytatólag és befej ezőleg. Dolgozat mint a VII. osztályban.

(Folytatása következik.)
Dr. Schönvitzky Bertalan, a kör titkára

Eperjesi kör.
Az eperjesi kör f. hó 16-án tartotta ülését a tanterv revisiója érde

kében. Az előterjesztést Kőrösy  György, a kör jegyzője, tette, a ki 
bevezető megokolás után pontokba foglalta javaslatait, melyekhez, kevés 
módosítással, a kör is hozzájárult. Javaslatainak főbb pontjai:

1. A z I. osztályban ne tan ítsanak idegen nyelvet. A  magyar 
olvasókönyvek ne tarta lm azzanak idegen tárgyú olvasmányokat. A kör, 
— bár abban a latin nyelvre semmi veszedelmet nem látna, ha az
I. osztályban nem taníttatnék, — miután ez a revisióra kijelölt keretben 
keresztül nem vihető, Párkányi indítványára kimondja, hogy szükséges
nek látja olyan helyi tantervek készítésének megengedését, melyek 
keretében az I. osztály tanára, főleg nemzetiségi vidékeken, a szükséghez 
képest az év első 3—4 hónapjában csak magyar nyelvvel foglalkozzék. 
A magyar olvasókönyvek idegen tárgyú olvasmányainak elhagyására 
vagy megtartására nézve a kör döntő határozatot nem hozott, bár az 
idegen tárgyú olvasmányok megtartása érdekében tett nyilatkozatokból 
(Szigeti, Bielek) a javaslat elvetésére lehetett következtetni.

2. K evesbíttessék a latin és görög auctorok szám a s föczélul a 
m agyarra való szabatos íordítás tűzessék k i Párkányi a középisko-
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Iákban olvastatni szokott latin auctorok közül elhagyhatónak véli pl. 
Cicero leveleit, a görögből Platót, de helyette kívánatosnak tartaná 
Cicero valamely bölcsészeti munkáját, a görögből Xenophon Memorabi- 
liainak észszerű szemelvényekben való ismertetését. Ludm ann  nem a 
tananyag összevonását, hanem épen bővítését tartja kívánatosnak, főleg 
a görög nyelvből; nevezetesen Plato Apológiáján kívül olvastatni kivánna 
még egy szónoki beszédet Demosthenestől, egy tragoediat Sophoklestől, 
végre anthologiat a görög lantos költőkből.

3. A  német nyelv tanítása lehetőleg a társalgási nyelvből indul
jo n  k i  s  m indenek felett gyakorlati czélokat tartson szem e előtt. 
A kör e pontot hosszabb vita után elvetette s kimondotta, hogy a tan
tervnek a német nyelvre vonatkozó intézkedéseit helyeseknek tartja. 
H am vas  utal arra is, hogy tisztán gyakorlati czélból már csak azért 
sem lehet tanítani, mivel a német nyelv tanítása közben remekműveket 
olvastatunk. A szempont magasabb, különösen olyan vidékeken, a hol 
a német nyelvet a tanulók magukkal hozzák az iskolába Ludm ann  
jónak látná a felső négy osztályban a német nyelvet két folyamban 
tanítani, oly módon, hogy egyikben а V. VI. osztály s illetőleg a VII., 
VIII. osztály gyenge németjei együtt, a másikban az illető két-két osztály 
németül jobban tudó tanulói szintén együtt tanuljanak. A kör elvben 
helyesli e tervet, de keresztül vihetetlennek tartja.

4. A  magyar történelemre nagyobb gond fordítandó s mindenek 
felett elhagyandó a I I I .  osztályból a politikai földrajz. A kör hozzá
járul ez indítványhoz s kívánatosnak tartja, hogy az alsó osztályokban 
kizárólag a magyar történelem taníttassák. Szutorisz  az alsó osztályok 
földrajzi tananyagába kevert természetrajzot tartja szükségesnek külön
választani s a földrajzra fordított heti 4 órát a két tárgy között megosz
tani. Jákobéi ellene van a szétválasztásnak, bár a fennálló rendszert ő 
sem tartja helyesnek. A magyar történelemre vonatkozólag — hivatko
zással a múlt köri ülésen előterjesztett bő megokolásra, — kívánatosnak 
tartja a VIII. osztályban az óraszaporítást s az így megtágított keretben 
a magyar alkotmány bővebb ismertetését, esetleg rendszeres alkotmány
tan tanítását. A kör mind ehez hozzájárul.

5. A  magyar irodalom története a gymnasiumokban is  ké t évig 
tanittassék. A kör hozzájárul.

6. A  dolgozatok kevesbíttessenek. E pontnál Párkányi felhívja 
a figyelmet az alsó osztályokban a latin írásbelieknél eddig követett 
rendszerre, mely hetenként két órát (iratás, javítás) vesz el, a nélkül, 
hogy a belőle származó haszon a ráfordított idővel arányban állana, s 
indítványozza, hogy az alsó osztályokban kéthetenként, a felsőkben 
háromhetenként írassanak a dolgozatok. A felső osztályok magyar írás
beliéinél az előadó azt indítványozza, hogy az évi 9 dolgozat úgy osztas
sák meg, hogy 6 legyen iskolai, 4 házi. A kör mindkét indítványt magá
évá teszi.

7. A  mathem atikából a combinatiók tana, a physikából a 
felesleges m athem atikai levezetések hagyassanak el. A z  így nyert idő 
a kosmographiára fordittassék. Perényi csatlakozik az indítványhoz; 
a combinatiok tanát mellőzhetőnek véli s csupán annyit kivan belőle 
megtartani, a mennyi a binominalis tétel megértéséhez szükséges. Kívá
natosnak tartaná, hogy a VIII. osztályban semmi újat se tanítsunk, 
hanem az egész évet az összes mathematikai ismeretek rendszeres ismét
lésére fordítsuk. A physika heti 8 óráját 9-re kívánná emelni s a 9 órát 
három évre osztva a physika tanítását a VI. osztályban kezdeni a hig 
és légnemű testek statikájával és dynamikájával s a VIII.-ban a kosmo- 
graphiával végezni. A kör ez elvekhez hozzájárult.

A görögpótló tárgyak felett is folyt eszmecsere, — bár az előadó 
semmiféle javaslatot sem terjesztett a kör elé. Kubányi mindenek előtt
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a magyar irodalmi olvasmányok elhagyását sürgeti — a görög olvas
mányok beosztásában pedig a következő, a tanulók felfogásának meg
felelőbb tantervet: У. oszt. Homeros; VI. oszt. görög dráma; VII. oszt. 
görög történelem pl. Herodotos; VIII. oszt. Platon apológiája s könnyebb 
dialógusai. Balló a geometria törlését hozza javaslatba. A kör mindezen 
indítványokat elfogadta.

A kör jegyzője.

Budapesti kör.
A kör f. évi márczius hó 17-én tartott ülésén jelen voltak: dr. Schmidt 

Ágoston elnök, dr. Bozóky  Endre titkár, Hornischek Henrik, K iss  E. 
János, Szirm a i Antal, dr. Веке Manó, Szirtes  Ignáoz, Ágotha Imre, 
Kreybig Lajos, R e if  Jakab, Rados Ignácz, Feichtinger Győző, Szerényi 
Béla, Hofrichter Lajos, dr. Láng  Nándor, R á tz  László, R ajner  Ferencz, 
Kem ény  X. Ferencz, L ányi Ernő.

1. Hornischek Henrik a görögpótló rajz ábrázoló geometriai részé
ről tartott szabad előadásában rámutat arra, hogy a görögpótló rajzban 
most tisztán a szabadkézi rajzolás dominál. Föltéve, hogy az ábrázoló 
geometriai elemek a jövőben is megtartatnának, а VI. osztályban 
testek rajzolása volna szükséges a perspectivikus rajzolás begyakorlása 
czéljából. A két felső osztályban az ábrázoló geometriának kellene domi
nálnia. Fölvett anyagának elvégzésére, ha e mellett még szabadkézi 
rajzolással is foglalkozni kell, a heti két órai idő elégtelen. A mostani 
állapot nem tartható fenn. Szükségesnek tartja, hogy az ábrázoló geo
metria tanítása és a mathematika közt szorosabb kapcsolat létesíttessék. 
Azon esetben, ha az ábrázoló geometria tényleg a mathematikába beol
vasztatnék, akkor a görögpótló rajz tisztán csak szabadkézi rajzolás lehet.

Dr. Веке Manó előtte szóló fejtegetéseiben nélkülözi a görögpótló 
rajznál eddig tapasztalt hátrányok kifejtését. Nézete szerint a tanulók 
azon része, mely a görögpótló rajzot tanulja, bővebb mathematikai isme
retekre tesz szert, mint a másik rész. Ily két különböző képzettségű 
félből álló osztályban a mathematika tanítása teljesen lehetetlen. Ha a 
nehézségeket, melyek ezen körülményből származnak, eddig nem tapasz
taltuk, annak oka főleg az, hogy a görögpótló tárgyakat általában az 
osztály gyengébb tanulói tanulják, kik bővebb mathematikai képzésre 
tényleg rászorulnak. De ha e kétféle elem aequivalens lenne, akkor a 
mathematikus helyzete az osztálylyal szemben tarthatatlanná válnék. 
Ennélfogva a görögpótló rajzból a mathematikai részek teljesen kiha- 
gyandók s minden gymnasiumi tanuló tanuljon szabadkézi rajzot.

K iss  E. János előtte szóló nézeteihez teljesen hozzájárul.
R ajner  Ferencz a görögpótló cursussal mint teljes egészszel kivánna 

foglalkozni. Ezen cursusnak csupán az lehet feladata, hogy megismertesse 
a görög műveltséget és görög szellemet azokkal, a kik a görög nyelvet 
nem tanulják. Mikor a görög nyelv kötelező volta ellen mozgalmat indítot
tak, nem olyannak contempláltuk a görögpótló cursust, mint a milyenné 
lett. A szabadkézi rajz bevezetése arra való lenne, hogy ez is közre
működjék a görög műremekek szellemének megismertetésére. Azt indít
ványozza, miszerint a kör mondja ki, hogy: a görögpótló cursus mai 
alakjában fönn nem tartható, annak tanterve úgy változtatandó, hogy 
egyetlen czélja legyen, hogy a görög szellemet s annak remekművekben 
megnyilatkozó termékeit megismerjék azok is, kik nem tanulják a görög 
szót. Ezen czél szolgálatára — az óraszám paritásáig — föl lehet hasz
nálni a szabadkézi rajzot is, a classikus régiségek rajzoltatásával.

Dr. Bozóky  Endre kapcsolatban Rajner fejtegetéseivel rámutat a 
görögpótló cursus azon anomáliájára, hogy a görög műveltséget és
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szellemet jobban ismerik a gymnasium azon tanulói, kik görög nyelvet 
nem tanulnak, mint a többiek. Mert ez utóbbiak a nyelvtan és syntaxis 
tanulásával időt vesztenek s az utolsó osztályokban még nem nyertek 
a görög nyelvben annyi jártasságot, hogy a görög irodalmat eredetiben 
oly terjedelemben megismerhessék, mint azt a görögöt nem tanulók 
fordítások alapján tehetik. Nézete szerint a görög műveltség és görög 
szellem egyenlő terjedelemben minden gymnasiumi tanulóra nézve isme
retes legyen, a mi mostani viszonyaink közt nincs meg és nem lehetséges.

Hornischek Henrik zárszavában arra utal, hogy ha a részletekig 
terjedő előadást tartott volna, akkor kiterjeszkedett volna azon körül
ményre is, melyet előadásában dr. Веке nélkülözött.

2. K iss  E. János hosszabb és részletes tárgyalással szól a reál
iskolai ábrázoló-geometria tanításról. Előadása kivonatban a következő.

Az ábrázoló geometria tanításáról szólva, a constructiv geometria
tanítás egész rendszeréről beszélni fog. Első sorban azon támadásokra 
reflektál, melyeknek a reáliskola ki van téve. Állítólag a polytechni- 
kumnak nincs szüksége a reáliskolára, mert gymnasiumból jövő hallgatói 
minden téren jobban megállják a sarat, mint a reáliskolaiak. Ezzel 
szemben egyrészt saját tapasztalataira, másrészt azon polytechnikumi 
tanárok tapasztalataira hivatkozik, kik gyakorlati tárgyakat adnak elő. 
A reáliskolai tanítást a constructiv geometria jellemzi, mely a jövő 
középiskolájában is okvetetlenül helyet követel magának. A constructiv 
geometriai tanítás hiányai a reáliskola fejlődésében csíráznak. Tanterve 
kevés változtatással a, régi hat osztályú reáliskoláéval egyező; főhibája, 
hogy nem egységes. Ötletszerű, s az elméleti geometria-tanítással alig 
függ össze.

A javítást czélzó törekvései sikertelenek maradtak. Most a fővárosi 
geometria-tanárok nagy többségével egyező véleményét fogja előadni. 
A részleteket illetőleg a következők észrevételei Az I. oszt. tananyag 
nem 10 éves gyermekek észbeli fejlettségéhez mért, mi mellett a szük
séges kézi ügyesség hiánya is gátló körülmény. A 11. oszt. sterometriai 
tananyaga könnyebb, de a megrajzolás annál nehezebb. A tulajdonképem 
constructiv geometria tárgyalása а III. és IV. osztályok anyaga, s nagy 
túlterheléssel jár, mert számos eleme mathematikailag csak felsőbb 
fokon kerül tárgyalás -alá, főleg az V. osztályban, egyes részletek (kúp
szeletek) plane a VIII. osztályra maradnak. Baj az is, hogy a geometria- 
tanitás két kézben van, a mi methodikai és terminológiai összeütközé
sekre vezethet. Az ábrázoló geometria tanítása az V.-ben kezdődik. 
Arról vitatkozni, hogy az ábrázoló geometria taníttassék-e a közép
iskolában vagy sem. ma már meghaladott álláspont. Tapasztalás szerint 
az ábrázoló geometria jó helyen van és sikert is érünk el vele. Némi 
egyenetlenség a tagozáshan is mutatkozik. így fölösleges az V. osztály 
anyaga, mely úgy látszik csak azért létezik, hogy a constructiv geome
triával való kapcsolat egy évig ne szüneteljen. Az egy képsíkon való 
ábrázolás teljesen mellőzhető. A VII. osztály anyagából a gömb kivéte
lével elmaradhatna a forgás-felületek tárgyalása, a VIII. osztályéból 
pedig a perspectivát lehetne kiküszöbölni, mert tudományos tárgyalása 
nem e fokra való, practikus tárgyalása pedig inkább a szabadkézi rajz
hoz tartozik. Ezután áttér saját tervezetének ismertetésére. Czélja: a 
constructiv geometriai tanítást egységesíteni, hogy az fokozatos fejlődés
ben építse fel önmagát, minden osztály a megelőzővel és következővel 
szerves összefüggésben legyen. Ugyanaz a thema ne tárgyaltassék két
szer, hanem csak egyszer, de akkor minden oldalról. Elmélet és rajz 
egyenrangúak legyenek. Az elméleti és constructiv geometria mint 
ikertestvérek, egy kézben egyesíttessenek, ezen a czímen: „geometria“. 
Az algebra mint külön tárgy más czímen ettől választassák el. Mindkét 
tárgy helyet foglaljon az érettségi vizsgálaton is. Hogy a constructiv
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geometria a mathematikába beolvasztandó, azt eddig egy szaktanártól 
sem hallotta; a reáliskolában szó sem lehet róla mindaddig, míg a 
tanári képesítés minden mathematikustól az ábrázoló geometriát is meg 
nem követeli. Még ekkor is a terjedelem szempontjából a két tárgy 
elválasztandó lenne. Bizonyítja, hogy ezen tervnek személyi körülmények 
nem állanak útjában. Tervezetében megkülönbözteti az előkészítő részt 
a rendszeres geometriától. Az I—IY osztályok az első, az V—VIII a 
második részbe tartoznának.

Az előkészítő rész ismét két részre oszlik. Az I. és II. osztály a 
geometriai ismeretek legminimálisabb mennyiségével tisztán a maximális 
ügyesség megszerzésével foglalkoznék. Az I. osztályban csak plajbász- 
szal rajzolnának, vízszintes, függőleges, 45° és 60° alatt hajló egyenese
ket, s azokból componált síkdiszítményeket. Ugyanez a II. osztály anyaga 
is, de a rajzok tussal készítendők és egy vagy két födőszín alkalmazá
sával kifösteudők. E két osztályban a rajz mint gyakorlat első helyen 
állana.

A III. osztály a planimetriát kezdi leíró modorban; nem construál, 
csak megrajzol. Négyszög, háromszög, hatszög, nyolczszög. A felmerülő 
geometriai tulajdonságok tisztán szemlélteti alapon tárgyaltainak. A raj
zok cotirozandók.

A IV. osztály stereometriával foglalkozik. A testek leírása a 
koczkából kiindulva. Azok rajza szemlélet útján két orthogonális projee- 
tióban és valamely parallel projectióban készítendő el. Itt lehet az 
ellipsist mint az egyenes körkúp és körhenger alapjainak parallel-pro- 
jectióit első Ízben rajzoltatni. Felület- és köbtartalom-számítás mérés 
alapján.

V. osztály. Rendszeres planimetria bezárólag a kör és szabályos 
sokszögek Gyakorlati földmérés elemei, esetleg a szabadban begyakorolva.

VI. osztály. Trigonometria, miként a mai VI. osztályban, a gonio- 
metriai egyenletek mellőzésével, mi az algebrába sorozandó. Stereometria 
bezárólag a síklapú testekig. Constructiók ábrázoló geometriai alapon.

VII. osztály. Görbelapú testek, gömbháromszögtan és geographiai 
fokhálózatok. Analytika bezárólag az egyenesig. Constructiók ismert 
ábrázoló geometriai alapon.

VIII. osztály. Analytika, kör- és kúpszeletek, kapcsolatban a kúp
nak síkmetszeteivel.

Az óraszámot illetőleg a „geometriádnak annyit kíván biztosítani, 
a mennyi volt a constructiv geometriának az alsóbb osztályokban, a 
felsőbb osztályokban pedig, a mennyi az ábrázoló geometriának volt, 
hozzávéve még azt az időt, a mit eddig a mathematika geometriára 
fordított, a mi a jelenlegi mathematikai óraszámnak körülbelül fele.

Ezen tervezetét, melyről hiszi, hogy létező anomáliáknak elejét 
veszi, a kör figyelmébe ajánlja.

A megindult eszmecsere az idő előhaladottsága miatt nem nyert 
befejezést, s a márczius 31-én tartandó ülésen fog bevégeztetni, mikor 
is a jelenvoltak és egyéb érdeklődő kartársak d. u. 4 órakor szívesked
jenek az egyesület helyiségében megjelenni.

A 3-ik tárgy S zirm a i Antal előadása volt a szabadkézi rajzolásról. 
Az ezzel kapcsolatos eszmecsere is márczius 31-re halasztatott.

A kör legközelebbi előadó ülésén (márczius 31-én) szó lesz:
1. a német nyelv- és irodalom-tanításról, előadó dr. Schnábl Róbert és
2. a magyar nyelv- és irodalom-tanításról, előadó Gellert Jenő.

Dr. Bozóky Endre, a kör titkára.
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REFORMÁTUS EGYETEMES TANÜGYI BIZOTTSÁG.
A magyarországi református egyház 28 gymnasiumának autono- 

mikus kormányzó főhatósága a református egyetemes convent, melynek 
a tanügyi kormányzatban tanácsadó és előkészítő segédközege a busz 
szakférfiúból egybealkotott „egyetemes tanügyi bizottság“. E bizottság 
a millennium évében alakult meg és szervezkedett; érdemleges működését 
most kezdette meg s a Lónyai-utczai főgymnasium dísztermében márcz. 
18-20. napjain tartotta rendes tanácskozásait. Joó István elnöklése 
mellett jelen voltak: S zá sz  Károly püspök, B aksay  Sándor, György 
Endre, Fejes István, Tóth Sámuel, Had Ácsi György theologiai, Váró 
Ferencz gymn.-ügyi, II. K iss  Kálmán népoktatási szakelőadó, Parádi 
Kálmán, Molnár Sándor, K érészi Barna, Horváth  József, K enessey  
Béla, Czike Lajos, Szekeres  Mihály.

A népoktatási ügyek után, melyeket H. K iss  Kálmán szakelőadó 
terjesztett elő, a gymnasiumi ügyeket a tanácskozások második s har
madik napján vették tárgyalás alá, melynek rendjén Váró Ferencz 
szakelőadó előterjesztése alapján elbírálta a bizottság a ref. gymnasiu- 
mokban használt összes tankönyvek jegyzékeit. Kifogást tett egyes 
elavult tankönyvek  használata ellen, a milyenek: N évy  Lászlótól „Az 
írásművek elmélete“ s a Gáspár-Kovácsi-féle Magyar Olvasókönyvek. 
Megjegyezte, hogy némely intézet IV—VI. osztályában a magyar irodalmi 
anyagot folytatólagosan három-négy különböző szerzőnek más-más beosz
tású. eltérő stílusú és módszerű tankönyvei szerint tanítják, s ez didak
tikai szempontból nem helyeselhető. Hasonló következetlenséget jelez 
egy pár intézetnél a történelem és a természetrajz tanításához való 
tankönyvek összeválasztásában. Nem helyesli sem a classikus, sem a 
német irodalmi olvasmányoknak németországi szövegkiadások alapján 
való tárgyalását a hazai, magyar jegyzetes vagy szótáros iskolai kiadá
sok mellőzésével, mert az a tanulók megterhelését fokozza s őket lel
ketlen, gyári fordítások használatára csábítja.

A nem-református középfokú iskolákba járó református növendékek 
vallásos oktatása  tárgyában Váró Ferencz szakelőadó egyik indítványa 
az volt,hogy paedagogus, hivatásos hitoktatókról gondoskodjék az egyház; 
a tudományegyetemek önként vállalkozó református vallású tanárjelöltjei 
számára mind a budapesti, mind a kolozsvári ref. theologiai akadémián 
rendezzen be tanfolyamokat oly czéllal, hogy ezeken bármily tanszakok 
tanárjelöltjei a vallástani tárgyak középiskolai tanítására is kiképzést 
és képesítést nyervén, akárhol alkalmaztassanak is majdan, állami vagy 
községi intézetekben tanárokul, az egyházi hatóságtól mellékfoglal
kozásul megbizást nyerhessenek és vállalhassanak méltányos külön 
óradíjért a református vallású növendékek módszeres hitoktatására. Ez 
indítványt a bizottság többsége, S zá sz  Károly püspök és Kenessey Béla 
pártoló hozzászólása után, elvben elfogadta. Másik indítványa volt az 
előadónak, kérni a kormánytól a nem-felekezeti intézetek református 
hitoktatóinak méltányos díjazását; a középiskolai rendtartásban, az 
órarend megállapításában, az osztályozó tanácskozmányokon, a vallás- 
oktatás érdekeinek hivatalos és erkölcsi gyámolítását. Ez az indítvány 
egyhangú határozattal terjesztetett a convent elébe.

A református gymnasiumok igazgatóinak és tanárkarainak eljárá
sát az állami főfelügyelet irányában a conventnek kötelessége részletes 
utasítással szabályozni. Ily utasítást a convent 1889-ben bocsátott ki 
először. Most annak revisiójával és új javaslat szerkesztésével foglalko
zott a tanügyi bizottság. Az új utasítás szerint az igazgató gondoskodni 
köteles, hogy a ministeri megbízott által meglátogatandó leczkeórák 
rendes menetét, a tanár szokott eljárása módját a látogatás ténye egy
általában meg ne másítsa; eltérítő közbeszólások, kérdezések, reflexiók,
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annál kevésbbé vitatkozások a tanár eljárását ne zavarják; azon fel
világosítások, melyekre a megbízottnak szüksége van, a tanár s az 
igazgató által a leezkeórán kívül, a körülmények szerint előlegesen vagy 
utólagosan adandók meg. Kiterjeszkedik az utasítás a ministeri meg
bízottal tartandó tanártestületi bizalmas értekezlet szabályozására, s az 
erről felveendő jegyzőkönyvet illetőleg fölmerülő teendőkre. Az érettségi 
vizsgálati zártanácskozmány jegyzőkönyvében nem enged helyet az 
utasítás a kormányképviselők oly észrevételeinek, melyek általában a 
tanítás anyagára, vagy a tanárok módszerére vonatkoznak; az ily 
észrevételek tárgyalását — ha szükséges — külön bizalmas értekezletre 
utalja. Az előadó javaslatait a tanügyi bizottság, csekély részletekre 
vonatkozó módosításokkal egyhangúlag magáéivá tette.

A múlt évben nyert megbízatása nyomán Váró Perencz szakelő
adó javaslatot terjesztett elő a tanügyi bizottság rendszeres munka- 
program m ját illetőleg. В szerint elhatározta a bizottság, hogy mielőbb 
egy pontos és kimerítően tájékoztató adattárt állít össze a református 
közoktatási hatóságok használatára egyfelől a conventnek, mint közok
tatási főhatóságnak összes eddigi gymnasiumügyi intézkedéseiről, másfelől 
az összes reform, gymnasiumoknak múlt és jelen állapotáról, részletezett 
kérdés-sorozatokra bekérendő feleletek nyomán. Különleges teendőkül 
pedig programmal tűzte ki, hogy javaslatot készít a convent számára 
a gymnasiumok vagyonügyi ellenőrzése iránt; hogy jelentés és javaslat- 
tétel czéljával átvizsgálja valamennyi református gymnasium rendtartási 
és fegyelmi szabályait; továbbá, hogy szemmel fogja tartani az állami 
középiskolai tantervek revisiójának kérdését, s meg fogja tenni a 
szükségesnek bizonyuló javaslatokat; végül, hogy javaslatot fog készí
teni a református gymnasiumok conventi meglátogattatása s az e végre 
kiküldendő biztosoknak szóló utasítások tárgyában.

A munkaprogrammal kapcsolatosan határozatokat hozott még a 
tanügyi bizottság, a szakelőadók irodai költségeinek fedezéséről, irat
táraik kiegészítéséről és kezeléséről, s hivatalos levelezéseik portomentes- 
ségének kérdésében.

Közben megállapította a bizottság a convent elébe terjesztendő 
javaslatait a csurgói, rimaszombati, sepsi-szent-györgyi, és szászvárosi 
főgymnasiumok államsegélyi szerződéseinek revisiója, valamint a hajdú
nánási és halasi gymnasiumok s a szatmár-németi-i felsőbb leányiskola 
államsegély-kérése tárgyában.

Az érettségi vizsgálati utasításnak a vallás- és közoktatásügyi 
minister által tervbe vett revisiója alkalmára a tanügyi bizottság egybe- 
gyűjtötte az összes református főgymnasiumok tanárkarainak véleményét. 
Ezeket az előadó összegezvén, megállapíttatott, hogy a szóbeli vizsgála
tokon fölmentéseket egy intézet sem óhajt; hogy 18 intézet közül 15-nek 
a tanárkarai kifejezetten kívánják, hogy az írásbeli érettségi vizsgálaton 
az eddigi magyar-latin fordítás-feladat helyett classikus szerzőtől veendő 
latin szövegnek magyarra fordítása legyen a feladat; hogy a szóbeli 
vizsgálaton, a magyar történelmi kérdéssel kapcsolatosan, egyetemes 
történelmi és földrajzi kérdések is adassanak. Általános óhajtás tárgya, 
hogy érettségi vizsgálatra csak a tudományos pályák jelöltjeit szorítsa 
a törvény, gyakorlati életpályákra a VIII. osztály sikeres elvégzése 
képesítsen. Mindezen véleményeket a tanügyi bizottság a convent ren
delkezése alá terjeszti be.

Fölmerült az a kérdés, hogy nem lehetne-e az államsegélyes 
reform átus gymnasiumokban is a m agyar irodalom ta n tervé t, a 
minister engedelmével, akkép módosítani, hogy az irodalom-történet 
ne csak a Vili. osztályra szoríttassék, mint az állami tanterv rendeli, 
hanem a VII. és VIII. osztályra beosztva behatóbban taníttassák, úgy
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mint a többi református gymnasiumokban. A ministernek joga van 
indokolt esetben oly módosítást megengedni; az indok pedig minden 
református gymnasiumnál nyilvánvaló, hogy t. i. növendékeik túlnyomóan 
magyar ajkúak és reformátusok, tehát a régi irodalom behatóbb tanu
lására disponáltabbak. A tanügyi bizottság az előadó indokolása alapján 
ily értelemben javasolja kérés intézését a ministerhez.

J\. J.

I R A T T Á R .

NAPIDÍJ A KIRÁNDULÁSOKRA.

A vallás- és közoktatásügyi m kir. minister 16.321. szám alatt a 
következő rendeletet adta ki:

Az 1892. évi április 2-án 13.918. sz. a. kelt körrendeletemmel uta
sítottam a rendelkezésem alatt álló középiskolák igazgatóit, hogy a 
félnapra vagy egész napra tervezett tanulmányi kirándulások vezető 
tanárainak ez alkalommal felmerült tényleges költségeiket az átalányok
ból térítsék meg.

Minthogy azonban nehézségek merültek fel a tényleges költségek 
ellenőrzése körül, legczélszerűbbnek találom ezen ügyet átlagos számítás 
alapján rendezni, s felhívom a főigazgatóságot, utasítsa az illető közép
iskolák igazgatóit, hogy a szóban forgó kisebb kirándulásoknál a vasúti 
vagy gőzhajózási II oszt. viteldíjakon felül minden vezető tanárnak egy 
fél napidíjat fizessenek ki az intézeti átalányokból.

Budapest, 1897. évi márczius 14-én. Wlassics.

V E G Y E S E K .

Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Jacobei 
Dezső eperjesi kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárt rendes tanári 
minőségében véglegesen megerősítette.

Minister! köszönetek. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Gyulafehérvár város közgyűlésének, mely a gyulafehérvári róm. kath. 
főgymnasium zenealapja javára egyszáz (100) frtot adományozott, a 
gyulafehérvári várközség  vagyonkezelő bizottságának pedig, mely 
ugyancsak egyszáz (100) frtot adott felerészben a gyulafehérvári róm. 
kath. főgymnasiumi zenealapra, felerészben a főgymnasium ezredéves 
jutalmi alapja javára, e nagylelkű adományokért; továbbá: Kossuba  
Domokos egri főgymn. igazgatónak, Vojnits Döme esztergomi főgynm. 
igazgatónak, K om árik  István kalocsai főgymn. r. tanárnak, Halm i László 
váczi kegyestanítórendi főgymn. igazgatónak, Vágó Perencz gyöngyösi 
gymn. igazgatónak, H anusz  István kecskeméti áll. főreáliskolai igaz
gatónak az iskola történetének megírásáért; Tomcsányi Gyula erdő
igazgatónak, Balázs  Pál erdőmesternek és Papp  János ellenőrző fő
erdésznek, kik közül az első ötven, a másik kettő huszonöt-huszonöt frtot 
adományozott a beszterczebányai főgymnasium mellett fennálló segélyző 
egyesület javára; végül Szabó  Perencz német-eleméri plébánosnak, ki 
saját kiadványaiból 72 kötet tudományos könyvet körülbelül egyszáz
negyven (140) frt értékben ajándékozott a makói áll. főgymnasiumnak, 
elismerő köszönetét nyilvánította.
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Ovatio egy főigazgatónak. A kassai tankerület népszerű főigazgatója: 
Szieber Ede véletlenül ép Szatmárott végezte hivatalos látogatását idei 
nevenapján. A gymnasium tanári kara és ifjúsága pedig meleg óvatióra 
használta föl az alkalmat. A püspöki palotában, a hova szállva volt, az 
ifjúsági dalkar serenadot adott s a tanári kar nevében R atkovszky  Pál 
igazgató, az ifjúság nevében egy VIII. oszt. tanuló üdvözölték, utána 
pedig a kaszinó üvegtermében bankett volt.

30  éves igazgatói jubilaeum. A budapesti V. kér. kir. kath. főgymna- 
sium igazgatója: dr Corzan-Avendano Gábor ez évben tölti be 44 éves 
tanári és 30 éves igazgatói működését. 38 éve működik ugyanannál az 
iskolánál, a melynek 30 év óta az igazgatója A ritka jubilaeum örö
mére tisztelői ünnepélyt rendeznek s nevére ösztöndíjat akarnak létesí
teni. E czélra adakozásra hívják föl a jubilánsnak sok ezerre menő 
volt tanítványait. A meleghangú fölhívást a rendező bizottság élén 
dr Heinrich Gusztáv min. tanácsos, egyetemi tanár (a volt tanítványok 
szövetségének elnöke) és Köpesdy Sándor bizottsági elnök írták alá*.

Tartalom : Az igazgatóság értesítései. (I., II., III. és IV.) — A tantérv- 
revisio kérdése a Budapest fő- és székvárosi tankerület közép
iskoláiban. Dr. Erődi Bélától. — Egyesületi élet. — Irattár. — 
Vegyesek — Hirdetések.

A tankönyvmegállapító conferentia szives figyelmébe.

Legyen szabad a küszöbön álló tankönyvmegállapító conferentia 
alkalmából becses figyelmét a kiadásomban megjelent

Pirchala, Latin nyelvtan
(Approbálva 369/1896.)

czímű műre felhívni, mely jelenleg több mint 70 középiskolában hasz- 
náltatik, s négy év alatt — négy kiadást ért.

Szerző az egyes kiadásoknál a kritika minden figyelmeztetését 
felhasználta könyve tökéletesítésére, miért is mindig több és több intézet 
hozza használatba.

Továbbá megjelent:

Pirchala, Latin olvasó és gyakorló könyv.
Harmadik kiadás. (Approbálva 60012/1894.)

Pirchala, Latin gyakorló könyv a III. és IV. oszt. számára.
Második kiadás. (Approbálva 53170/1893.)

Pirchala, Rerum Romanarum Liber.
Második kiadás. (Approbálva 53170/1893.)

A könyvek külső kiállítására nagy gondot fordítottam; tiszta 
nyomás, jó és szép papiros, csinos kötés és olcsó ár által iparkodtam a 
kivánalmaknak megfelelni.

Mindazon t. szaktanár uraknak, kik kiadványaimmal megismer
kedni óhajtanak, kívánságra készséggel szolgálok egy-egy tisztelet- 
példánynyal

Pozsony, 1897 Kiváló tisztelettel
Stam pfel K ároly könyvkiadóhivatala.



559

P á ly á z a t  ta n á r i á llá so k r a .

A pozsonyi ág. hitv. evangélikus államilag segélyezett lyceum- 
nál a jövő 1896/97. tanévvel betöltendő három rendes tanári állásra, 
ezennel pályázat hirdettetik, még' pedig:

1. rendes vallástanári állásra,
2. rendes német nyelvi és irodalmi tanszékre  és
3. i-endes latin-magyar tanszékre.
A rendes tanár jövedelme 1200 frt, mely fizetés fokozatosan 1400, 

illetőleg 1600 frtra emelkedik, 300 frt lakbér és öt 100 frtos ötödéves 
korpótlék.

A másutt rendes tanári, illetőleg lelkészi minőségben töltött szol
gálati évek a korpótlékokba beszámíttatnak. Továbbá a másutt kitünően 
bevált pályázóknak, kik szolgálati éveik száma szerint nagyobb fizetési 
osztályba való besorozásra igényt tarthatnak — az egyházközség a 
nagyobb fizetést megadja

Azon esetre, ha az állami nyugdíjtörvény nem a teljes utolsó 
fizetést biztosítaná nyugdíjképen, a hiányt a lyceumi tanárok nyugdíj
alapja fogja pótolni.

Vallástanár: A magyarhoni ág. hitv. evangélikus keresztyén 
egyház alkotmánya 214. §-ának alapján választott vallástanárnak joga i 
azonosak a többi lyceumi tanárok jogaival.

Teendői: a) a lyceum összes osztályaiban az ág. hitv. evangélikus 
vallástannak tanítása az egyetemes egyház tanterve szerint és az ott 
megállapítandó óraszámban; b) a lyceumi ág. hitv. evangélikus vallású 
tanuló-ifjakkal a vasárnapi istentisztelet tartása; c) az ifjúság vallásos 
erkölcsi életének lelkipásztori vezetése és egyetértőleg az osztályfőkkel 
ellenőrzése, e őzéiből a lyceumi ifjaknak rendszeres és gyakori meg
látogatása.

Olyan vallástanárok, a kiknek az alkotmány fentidézett §-ában 
megállapított kellékei mellett egyúttal középiskolai oklevelük van, 
előnyben részesülnek Ezen állásra csak ág hitv. evangélikus vallásúak,. 
a többi kettőre általában protestáns vallásúak pályázhatnak.

Intézetünk az országos tanári nyugdíjintézet tagja.
A pályázat határideje f. évi április hó 15-ike.
A megválasztott rendes, esetleg helyettes tanár, kinek évi fizetése 

800 frt, állását f. évi augusztus hó 25-én tartozik elfoglalni.
A pályázók a pozsonyi ág. hitv. evangélikus egyházközséghez, 

czímzett és kellően felszerelt folyamodványukat a pozsonyi ág. hitv. 
evang. lyceum igazgatóságához küldjék be.

Pozsony, 1897. márczius hó 7-én.

Dr. Samarjay Emil,
egyházi és iskolai felügyelő.

Zorkóezy Samu,
lyceumi igazgató.
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SINGER és WOLFNER kiadása, B U DA P E S T ,  Andrássy-út 10.

|Ц  Engedélyezett tankönyvek  -ЦЦ 
a középiskolák szám ára:

A  m agyar irodalom története szemelvényekkel. Irta dr. Horváth 
Cyrill. Engedélyezve 1897 36. Ára 2 frt 80 kr.

Számtan. Irta dr. Веке Manó. Harmadik, a koronaérték szerint 
átdolgozott kiadás, 1894 31826. Ára 1 frt 20 kr. Kötve 1 frt 40 kr.

Algebra. A középiskolák számára. Irta Grünwald Miksa. 1895/33734. 
Ára 2 frt.

Érettségi vizsgálati mathematikai feladatok gyűjteménye. írták 
dr. Веке Manó és R e if  J. Összesen 1183 feladat. Ára 1 frt.

M. Tullii Ciceronis de Imperio gnaei Pom pei oratio ad  quirites. 
Kiadta és preparátióval ellátta ítácz  Soma. 1894/26909. Ára 70 kr.

Horatius és kora. Irta Héttő V A. Magánolvasmányul a gymn. 
VIII. osztálya számára. Ford. dr. H orváth  Balázs. 1893 3761. segédkönyvül.

Ára 80 kr.

L A T IN  PR A E PA R A T I ÓK.
Szerk. Szilasi Móricz áll. főgymnasiumi tanár.

A Latin Praeparatiók  megmentik a tanulót a fáradságos és 
sokszor meddő praeparalástól, fokozza a munkakedvét; továbbá időt 
nyer általuk az iskola, hogy megfelelhessen fontosabb feladatának, t. i. 
hogy tanítson latin irodalmat.

A Latin Praeparatiók  füzetekben jelennek meg s az olvasmányt 
egyes leezkékben tárgyalva, külön rovatokban előadják: a) az ismeretlen 
szó ka t, b) a kifejezéseket, c) a nevezetesebb mondatrészeket, d) anaiy- 
sú lják  a m ondatokat s végre e) reáliák  czímen pontról-pontra elmon
danak mindent, a mi a római nép állami, magán- és vallásos életéből 
az illető olvasmány megértéséhez tudni való.

Praeparatio HORATIUS válogatott satiráihoz és epistoláihoz.
írta dr. Geréb József.

Négy füzet, Az 1 , 2., 3. füzet ára egyenként 20 kr., a 4. füzeté 30 kr.

Praeparatio CICERÓNAK de imperio gn. Pompei ez. beszédjéhez, 
kiadta és praeparatiéval ellátta Rácz Soma.

Három füzet. Az 1. és 3. füzet ára egyenként 30 kr. A 2 füzet ára 20 kr. 
A három füzet egyben 70 kr. Tankönyvül engedélyezve 1894/26909. sz. a.

Praeparatio HORATIUS válogatott ódáihoz, irta Szilasi Móricz.
Három füzet. Egy-egy füzet ára 30 kr. Mind a három füzet egy kötetben 

80 kr. Segédkönyvül engedélyezve.

Praeparatio LIVIUS XXI—XXII. könyvéhez, i r t a  Szereiemhegyi Tivadar
Négy füzet. Egy-egy füzet ára 30 kr Mind a négy füzet egy kötetben 1 frt

Praeparatio SALLUSTIUS Jngnrthájához, i r t a  Tellflányi Emil.
Három füzet. Egy-egy füzet ára 30 kr. Mind a három füzet egy kötetben 

80 kr. Segédkönyvül engedélyezve.
Praeparatio VERGILIUS I. és II. énekéhez, irta DÓCZÍ Imre.

Öt füzet. Egy-egy füzet ára 20 kr. Segédkönyvül engedélyezve.
Praeparatio VERGILIUS VI. énekéhez, irta dr. Tóth György.

Három füzet. Egy-egy füzet ára 30 kr. Mind a három füzet egy kötetben 70 kr.

HORNYANSZKY VIKTOR BUDAPEST.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. bér. Aradi-ntcza 58. szám. Ríljlier FereilCZ. V. kér. állami főreáliskola.

143/1896—97.

A SORONKÍVÜLI ELŐ LÉPTETÉSEK .
Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület Igazgatóságának dr. Wlassies Gyula

vallás- és közoktatásügyi ministerhez intézett fölterjesztése.

N agy m éltóságú  M inister Ú r !
K egyelm es U ru n k !

Az 1898. évi IV. t.-cz. 5. §-a m egállap ítván , hogy a 
tisz tv ise lő k  fölebb lépése va lam ely  fizetési o sz tá ly  felsőbb 
fokozataiba  k izá ró lag  az ugyanazon  fizetési o sz tá lyban  tö ltö tt  
hosszabb szo lgálati idő a lap ján  tö rté n h e tik , egyszersm ind  
k im ondja, hogy a felsőbb fizetési o sz tá ly b a  k inevezésnél e 
mellett a szak k ép ze ttség , é rdem esség  és a lk a lm azh a tó ság  a 
döntő.

A tö rv é n y  e ren d e lkezése  v ilágosan  épségben ta r t ja  
ugyan  i t t  is, egyenlő  é rd em esü ltség  esetében , az idősebb 
á llam tisz tv ise lő  elő jogát, de eg y szersm ind  m ódot n y ú jt  a rra , 
hogy k ép ze ttség , h ivata li buzgóság  vagy  ered m én y ek  te k in 
te téb en  kiváló  tisz tv ise lő k e t so ro nk ívü li e lő lép te tésse l is 
ju ta lm azh asso n  az á llam k o rm án y za t. A tö rv é n y  m in d k é t 
vona tk o zásáb an  oly üdvös czálzatú , hogy m i ta n á ro k  is, h a  
m ár b e o sz ta ttu n k  a f iz e té k i^ B ^ tá ly o k ^ e p e téb e , c sak  k ív á 
n a to sn ak  ta r th a t ju k  m ag u n k ig  nézve eAtfrvény helyes a lk a l
m azását.

M ost, m időn im m ár n eg yed ik  év tap a sz ta la ta i á llnak  
e lő ttü n k , k ö te le sség ü n k n ek  ism erjü k  fe ltá rn i N agym éltó 
ságod e lő tt az eddigi tan u lság o k a t, m eg lévén győződve, 
hogy a v ég reh a jtá s  k ö rü l e setleg  m u ta tk o zó  h ián y o k  N agy
m éltóságod seg ítn i kész m agas figyelm ére b izonynyal szá
m íth a tn ak .

A v ég reh a jtá s  nehézsége, az an c ien n itás  és az é rd e
m esü ltség  szerin ti e lő lép te tés  v iszo n y án ak  e lvszerű , m éltá 
nyos és igazságos m eg á llap ításán  fo rdu l meg. Legüdvösebb 
volna, ha  e v iszo n y t m ind m ennyiség i, m ind  m inőségi tekin-
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te tb en  szabályozni leh e tn e ; ha  k i leh e tn e  m ondani, m ind 
a rán y szám  lehessen  so ro n k ív ü li és so ros e lő lép te tés közt, 
m ásfelő l: m inő te rm észe tű  és sú ly ú  é rd em ek  a lap ján  előz
hesse  m eg a k iv á ló b b n ak  íté lt  ta n á r  az an c ienn itásban  e lő tte  
levőket.

E szm eileg  tek in tv e  a k é rd é s t, fö ltéve nevezetesen , hogy 
tév ed és a ta n á r  m u n k á ján ak  m érlege lésénél nem  tö r té n h e tik , 
a lig  leh e tn e  k ív án n i valam ely  m erev  a rán y eg y ség  m egálla
p í tá s á t;  m in d en ese tre  m eg ke llene  adni a leh e tő ség e t a rra , 
hogy az igaz k iv á ló ság  m eg ta lá lja  p á ly án k o n  ju ta lm á t. 
G y ak o rla tilag  véve azonban, m időn a tévedés n incs k izá rv a , 
m ásfelől ped ig  az e lő lép te tés  nem  k o rlá tla n , hanem  szám 
hoz k ö t ö t t : m égis legtöbb b iz to síték o t n y ú jt egy ku lcs, egy 
szabályzó  elv m eg á llap ítá sa  a so ros és so ronk ívü li e lő lép te
té se k  v iszo n y ára  nézve. A m inőség szem pontjábó l ily ku lcs 
m eg á llap ítá sa  igen nehéz annálfogva, m ert a k iv á ló ság  é r té 
k e lé se  ren d k ív ü l sok  egyéni e se t sze rin t m ódosul és szem é
lyes íté le ttő l nem  v á la sz th a tó  e l ; a z é r t is e szem pont 
m éltán y o s és em berileg  véve lehető leg  igazságos é rv én y es í
té sé re  csalt a nagym őltóságú  m in is te riu m  bölcsesége h iv a to tt, 
addig  is, m íg több ta p a sz ta la t a lap ján  ez irán y b an  is bizo
nyos in tézm ény i e lvek  nem  leszn ek  m eg á llap íth a tó k . E nnek  
m in tegy  e llen érték éü l azonban annál inkább  m eg á llap íth a tó  
azon a rán y szám  m axim um a, m elyben a so ro n k ív ü li e lő lép
te té s  a so ro s  e lő lép te téshez  á llha t. Ily m axim um  m egállap í
tá s a  nem  péld á tlan  eset, s m egvan  m ég a hadseregben  is.

A fize tésrendezés ó ta  lefo ly t négy év tap a sz ta la ta i azt 
m u ta tjá k , K egyelm es U runk , hogy a N agym éltóságod  veze
tése  a la t t  álló m in is te riu m  az e lő lép te tések  tek in te téb en  
k é t  s z e m p o n t b ó l  i s  sérelm esen  j á r t  el, m ind a tö rv én y n y e l, 
m ind a tan á rság g a l szem ben

E g y r é s z t  u g y a n i s  a  s o r o n k í v ü l i  e l ő l é p t e t é s  j o g á t  
a r á n y t a l a n  m é r t é k b e n  g y a k o r o l t a ,  sé rtv én  ezzel az ancien- 
n itá s  é rd ek e it, m á s r é s z t  a z  e l ő l é p t e t é s  k e t t ő s  e l v e  k ö z é ,  
az an c ienn itás és a k iválóság  közé e g y  h a r m a d i k a t  i k t a t o t t , 
m ely e t a tö rv é n y  nem  ism er, n ev eze tesen  a  k á r p ó t l á s  e l v é t .

A m i az e lső t illeti, legyen  szabad  a k ö v e tkező  
té n y e k re  u ta ln u n k .

A V ili. fizetési o sz tá ly  h )  cso p o rtján ak , vagy is a k ö zép 
isk o lák  ta n á ra in a k  lé tszám a vo lt a legelső  (1893. jón . 1-én
k ib o csá to tt)  ran g so rb an  * .........................................................74

a legu tóbb i ran g so rb an  (1896. nov. 22.) . . . .  191

* E még javítatlan rangsort azért vagyunk kénytelenek idézni, 
mert az eredeti állapotra nézve más forrásunk nincsen; a javított rang
sor jóval később jelent meg és már az időközi változásokat is magában



Ez u tóbbi lé tszám ban  összesen 136 az új elem  és 55 a 
rég i, m e rt az e rede ti 74 létszám ból időközben k iv á lt 19 egyén. 
A 136 új egyén a k ö v e tk ező  csoportokbó l k e rü l t  ide:

a) Á tté te l ú tján  a VIII. fizetési o sz tá ly n ak  m egfelelő
állásokbó l, ille tő leg  lé tsz ám c so p o rto k b ó l............................  6

b) E lő lép te tés  ú tján
a) so r sze rin t а IX. fizetési o sz tá ly ú  ta n á ro k

k ö z ü l ....................................................................... 86
ß) so ro n k ív ü l

1. а IX. fiz. oszt. ta n á ro k  közül . 26 \
2. m á s h o n n a n ........................................18 i 44 130

Ö sszesen . . . 136

Ebből k itű n ik , hogy az összes, 130-ra m enő e lő lép te
té sn e k  34 % -a, te h á t  több, m in t h a rm ad része  so ronk ívü li. 
S ebben év rő l-év re  k ö v e tk eze te sség  m u ta tk o z ik . Soronk ívü l 
fe llép e tt ugyan is

а IX. fiz. oszt. középiskolai 
tanárok csoportjából máshonnan összesen

1893-ban 7 4 11
1894-ben 2 4 6
1895-ben 5 6 11
1896-ban 12 4 16

A legújabb  4 e lő lép te tés so rsze rin ti vo lt, de azok  m ind 
a  ran g so r  k ib o csá tá sán ak  p illan a táb an  tö rté n te k .

Ez az a rán y szám  oly m agas, K egyelm es U runk , hogy 
nem  felel m eg a tan á rság  belső élete  egészséges fejlődésének  
s a z é r t a láza tta l k é rn ü n k  k e ll az a rán y szám  m axim um ának  
— m ég pedig  valam ely  je len ték en y en  alacsonyabb  száza lék 
ban leendő — m eg á llap ításá t,

A m ásik  p o n t összefügg ezzel. A nag y m éltó ság ú  M inis
te r iu m  ugyan is nem  a z é rt é lt a so ro n k ív ü li e lő lép te tés  jo g á 
v a l oly k ite r je d t m érték b en , m e r t  m inden esetben  é rd em ek e t 
a k a r t  ju ta lm azn i, hanem , m ert k á rp ó tlá s t  a k a r t  nyú jtan i. 
K ifejlődö tt ugyan is az a g y ak o rla t, hogy ha b á rk in  fizetésbeli 
sé re lem  ese tt, pl. fe lekezetnél vagy  községnél szo lgá lt és e 
m ia tt  a ran g so rb an  h á tra k e rü lt,  ez t a sé re lm e t m agasabb

foglalja. Egyébként az első rangsor hibáiból eredő számítási tévedések 
nem lehetnek nagy mértékűek s bőven kiegyenlítődnek azzal, hogy itt 
a soronkívüli előléptetések csak a végeredmény szerint, az utolsó álla
potnak az elsőhöz arányítása alapján vannak feltüntetve s mellőzve azok 
a soronkívüli — nem épen csekélyszámú — esetek, melyek a soronkívül 
előlépettek közt egymással szemben is előfordultak.

43*
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fizetési o sz tá lyba  való k inevezéssel te t te  a n ag y m éltó ság ú  
m in is te riu m  jóvá, h o lo tt i t t  a k á rp ó tlá sn a k  egyetlen  h e ly es  
m ódja a szem élyi p ó tlék  v o ln a ; ugyanez az e se t egyes d rág a  
v á ro so k b a  k in ev eze tt ta n á ro k ra  nézve is. V alóban, h a  végig
te k in tü n k  a 44 so ro nk ívü li e lő lép te tésen , szem beötlő  össze
fü g g ést lá tu n k  az e lő lép te tések  és bizonyos v á ro so k  k ö z t. 
N evezetesen

a) a IX. fizetési osztá lybó l so ro n k ív ü l e lő lép e ttek  kö zü l
11 B u d ap estre  h e ly e z te te tt  á t,

3 F iúm éban  lak ik ,
12 m ara d t egyéb váro so k b an .

b) A m ás létszám okból so ro n k ív ü l e lő lép e ttek  közü l
B u d apesten  m űköd ik  13.
E gy á llam o síto tt v idék i közép isko lában  2.
Más v idéki v á rosokban  3.

A 44 e se t közü l 29-ben k á rp ó tlá s sz e rű  jellege van  az 
e lő lép te tésn ek .

Nem tag ad ju k , hogy a B u d ap estre  helyezés szám os 
esetben  egyéni és ta n á r i  k iv á ló ság  ju ta lm a  kü lönben  is és 
az e lő lép te tés  az ille tő t a k k o r  is m egilletné, h a  v idéken  
m ara d t volna, de ta g a d h a ta tla n  az is, hogy a n ag y m éltóságú  
k o rm án y  a so ronk ívü li e lő lép te tés  jo g á t egyenesen  k á rp ó t
lá s ra  is haszn á lta , oly czélra , m ely a tö rv én y b en  nem  fo r
dul elő.

E lég neh ézség e t okoz m agában  az an c ienn itás és a 
k iv á ló ság  é rd ek én ek  e llen té te  és a rá n y o s ítá sa  i s ; a ligha 
eg y szerű síti a fe ladato t, ha  m ég az a h a rm ad ik  szem pont 
is k ö zé jü k  vegyül, hogy t. i. a p ó tlék o k  ren d sz e ré t is e lő
lép te té sse l h e ly e tte s ítsü k . M ert ez a h a rm ad ik  szem pont 
m ind a k é t  m ásik n ak  á rt. Á rt a rég ó ta  szolgáló ta n á rn a k , 
á r t  a k iváló  ta n á rn a k , h a  co n c u rre n tiá ju k a t m ég a p ó tlék 
ban részesíten d ő  tan á ro k é  is nehezíti.

Mi tu d ju k  azt, hogy a m agas k o rm á n y t a m éltán y o s
ság  elve v ezérli ak k o r, m ikor d rág a  v á ro so k b an  nem  a k a rja  
kellő  jav ad a lm azás  nélkül hagyn i ta n á ra it , s nem is k ív án 
tu k  soha, m a is a legnagyobb v isszafe jlődésnek  ta r t ju k , 
hogy B udapesten  m ég 1200 í r t ta l  szolgáló ren d es ta n á ro k  
is leh essen ek  1897-ben, m ikor a 70-es évek  ó ta  ily en ek  
nem  v o lta k ; b á rm en n y it h an g o z ta tták  is fővárosi és v idéki 
ta n á ro k  a tö rzsfizetés egyen lőségét, sohasem  k ív án ta  egy 
v idék i ta n á r  sem , hogy a B udapesten  lak ó  ta n á r  hely i 
p ó tlék o t ne k a p h a s s o n ; tu d ju k  továbbá, hogy a fe lekeze ti 
és községi ta n á ro k  á tv é te léné l sem  leh e t figyelm en k ívü l 
hagyn i e ta n á ro k  régibb szo lgálati éveit és m inden k a r t á r 
su n k  m egfelelő jav ad a lm azásá t ó h a jtju k  és k é r jü k ;  de e r r e
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k ü lö n  eszközök  és m ódok, n eveze tesen  szem élyi és helyi 
p ó tlé k o k  ren d sze re s íté se  szo lgá lhatna . Ó h a jtjuk , hogy a 
fizetési o sz tá ly o k b a  való  e lő lép te tés  szolgáljon k izá ró lag  
a r r a  a k é t czélra , m ely e t a tö rv én y  k itű z : a szo lgálati idő 
és a szem élyes é rdem  ju ta lm a z ásá ra .

E g y esü le tü n k  legutóbbi k ö zg y ű lésén ek  h a tá ro z a ta  a lap
já n  van  sze ren csén k  N agym éltóságod  elé az eg y esü le t azon 
a láza to s  k é re lm é t te r je sz te n i:  m éltó z ta ssék  a so ro nk ívü li 
e lő lé p te té s t k izá ró lag  a ta n á r i  é rd em ek  k itü n te té sé re  fordít- 
ta tn i, to vábbá  az anc ienn itás és a so ro n k ív ü li e lő lép te tés 
v iszo n y án ak  szab á ly o zásá ra  a so ro nk ívü li e lő lép te tések  szá
za lék -m ax im u m át m eg á llap ítta tn i.

M arad tu n k  az O rszágos K özépiskolai T an á reg y esü le t 
nevében

N agy m éltó ság o d n ak  a láza tos szolgái

B udapesten , 1897. m árczius hó 30-án

Beöthy Zsolt s. k. Négyesy László  s. k.
min. tanácsos, elnök. főtitkár.

E GYESÜLETI  ÉLET.
A p o z so n y i kör.

( F o l y t a t á s  é s  vége . )

L atin  n yelv . A czél marad mint ma. A tanítás a III. osztályban 
kezdődik. Az óraszám ilyen: III. 4, IV. 4, V. 5, VI. 5, VII. 4, VIII. 4. 
A czél elérhető, ha a tanítás módszere gyakorlatibb irányt vesz. A magyar
ról latinra fordítás fentartandó. Az olvasmányok közé a magyar latinisták 
műveiből is felveendők szemelvények. Az V. osztályban Görögország, a
VI. osztályban Róma története elvégzendő. Dolgozatok megmaradhatnak, 
mint jelenleg.

N ém et n yelv . Tanítása tisztán gyakorlati legyen a gymnasium 
alsó négy osztályában ilyen beosztással: I. 4, II—IV. 3 3. A főczél e 
nyelv élő használatának elsajátítása. Irodalmi tanítása nem lehet a 
magyar gymnasium feladata.

Történelem . II. osztály. Hetenkint két óra. Magyarország tör
ténete 1526-ig.

I I I .  osztály. Hetenkint két óra. Magyarország története 1526-tól máig.
IV . osztály. Hetenkint egy óra. A magyar alkotmány tan fővonalai 

s a polgári jogok és kötelességek ismertetése.
V. osztály. Világtörténelem. Hetenkint három óra. Középkor és 

Újkor fővonásokban a magyar történelemmel összefüggő események 
kiemelésével.

VI. osztály. Hetenkint három óra. Magyarország oknyomozó és 
művelődéstörténete 1526-ig
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V II. osztály. Hetenkint három óra. Magyarország oknyomozó és 
művelődéstörténete 1526-tól máig.

V III. osztály. Hetenkint három óra. Magyarország politikai föld
rajza, alkotmánytan, ethnographia és statistika elemei.

Földrajz I. osztá ly  Hetenkint két óra. Magyarország földrajza. 
Általános földrajzi fogalmak. Oro- és hydrographiai viszonyok és a 
politikai felosztás fő vonásokban

II. osztály. Hetenkint két óra. Európa földrajza fővonásokban.
I I I .  osztály. Hetenkint egy óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrá

lia földrajza fővonásokban.
IV . osztály. Hetenkint egy óra. Magyarország politikai földrajza 

s a néprajzi és művelődési állapotok fővonásokban.
V. osztály. Hetenkint két óra. Európa természettani és politikai 

földrajza, tekintettel az európai államoknak más világrészekben levő 
birtokaira.

VI. osztály. Hetenkint két óra. Magyarország földrajza. Oro- és 
hydrographiai viszonyok. Őstermelés. Ipar. Kereskedelem.

T erm észetrajz l osztály. Hetenkint két óra. Állattan.
II. 55 55 „ „ Növénytan

III. 55 55 „ „ Ásványtan.
V. 55 55 „ „ Állattan tüzete-

sebben az anthropologia fővonásaival
VI. osztály. Hetenkint két óra. Növénytan tüze

tesebben.
VII. osztály. Hetenkint két óra. Ásványtan.

T erm észettan. I V  osztály. Hetenkint két óra. A physika alap
fogalmai és a gyakorlati physikai tünemények magyarázata.

VII. és V III. osztály. Hetenkint négy-négy óra. Mint jelenleg, 
a szakszerű részletek és a bonyolultabb mathematikai levezetések kizá
rásával, kísérleti alapon. A cosmographia elemei

V egytan. IV . osztály. Hetenkint egy óra. A gazdasági chemia 
alapelemei.

V III. osztály. A szervetlen, kivált a szerves vegytan, főtekintettel 
a gyakorlati életre.

M athem atika. Osztályonkint a következő beosztással: I —II. négy
négy, III—IV. három-három, VII—VIII. két-két. A tanítás czéija általában 
maradhat az, a mi jelenleg, de elhagyandók mindazon részletek, a melyek 
pusztán észfejlesztés czéljából szerepelnek és sem gyakorlati jelentőségük, 
sem a tanításban általában semmi fontosságuk nincsen. (Különösen az
V. osztály tananyagában van jelenleg sok ilyen részlet. A mértani alap
fogalmak, a melyekkel most a rajzoló geometriai órákban ismerkedik 
meg a tanuló a mathematikai órákban a rajz segítségével tanítandók.

P h ilosop h ia i propaedeutíka. VII. osztály. Hetenkint bét óra. 
Psychologia.

V I I I  osztály. Hetenkint két óra. Logika és a philosophia törté
netének vázlata.

Rajz. Az I — VI. osztályig heti két-két órában tanítandó. Szabad
kézi rajz legyen, a tanulók kézügyességének, művészi érzékének feléb
resztésére; ki kell azonban terjeszkednie a művészeti stilok jellegzetes 
tulajdonságainak megismertetésére is. A görögpótló rajz anyaga itt 
értékesítendő. A VII. és VIII. osztályban heti egy-egy órában az ábrázoló 
mértan elemei veendők

Szépírás. I. és II. osztály. Hét. egy-egy óra, mint jelenleg.
I I I  „ IV . „ „ „ „ gyorsírás.
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T ornázás. Osztályonkint heti két-két órában. A merev rendsze
resség és mutatványos gyakorlatok mellőzendők. A testedzés, a játékok 
és a katonai rendgyakorlatok legyenek a fődolgok.

R e n d k ív ü li tá rg y a k . Ének, zene és egészségtan  az I —IV . 
osztályban  heti egy-egy órában; az V— V i l i .  osztályban  ugyanezek 
heti egy-egy órában és a görög, német, franczia nyelv heti két-két órában. 
Két nyelvet azonban a tanuló nem választhat rendkívüli tárgyul.

Az előadó tantervének órák szerint való táblás kimutatása ez:

T a n t á r g y

T. 
os

zt
.

II
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os
zt

.

II
I.

 o
sz

t.
 

1

IV
. 

os
zt

. 
1

V
. 

os
zt

.

V
I.

 
os

zt
. 

j

V
II

. 
os

zt
. 

I

О

>
Összesen

V a l l á s t a n ................... 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Magyar nyelv . . . . 7 6 5 5 6 6 6 5 46
Latin nyelv . . . . — 4 4 6 5 4 4 26
Német nyelv . . . . 4 3 3 3 — — — — 13
Történelem ................... — 2 2 3 3 3 3 17
F ö ld ra jz ........................ 2 2 1 l í 2 2 - — 10
Természetrajz . . . 2 2 2 — 2 2 2 — 12
Természettan . . . . — — — 2) — — 4 4 10
V egy tan ........................ — — — l í — — — 2 3
Math, és ábrázoló mért. 4 4 3 3 3 3 3 3 26
R a j z ............................. 2 2 2 2 2 2 — — 12
Philos, prop................... — — — — 2 2 4
Szépírás ........................ I 1 1 1 1 — - — — 4
T o rn a ............................. i 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Összesen . . 261 26 27 27 27 27 27 27 214

Az előadottakat a kör márczius 11. és 13-ikán tartott gyűlésén 
beszélte meg tüzetesen. A részletes tárgyalás kezdete előtt a kör 
Göllner Károly indítványára dr. Schönvitzky  Bertalan előadónak nagy 
gonddal és fáradsággal készült tanulságos dolgozatáért, a melynek 
főképen történeti alapvető része az eddig megjelent effajta tanulmányo
kat kiválóságával messze felülmúlja, őszinte elismerését és köszönetét 
nyilvánította.

A tárgyalás módjára nézve a kör kimondotta, hogy forma
szerin ti határozatokat nem fog hozni, hanem minden egyes tag adja 
elő véleményét az előadó javaslatára, esetleg általában a revisióra 
nézve, az előadó zárószavában tegye meg a felszólalásokra észrevételeit 
s az egész tárgyalás lefolyása a Közlönynek közzététel végett meg
küldessék.

A részletes vita lefolyása ez volt:
Albert József örül, hogy az előadó általános elvi szempontból 

tárgyalja a kérdést, de annál inkább helyteleníti azt a méltatlan táma
dást, melyet dr. Kárm án  s az általa képviselt paedagogiai irány ellen 
intéz. Tantervűnk kétségtelenül több hibában leledzik, de ennek nem 
Kármán  az oka, ellenben, hogy mai tanrendszerünk uralkodó középpontja 
a nemzeti elem, ez az ő érdeme, csak hogy sokan nem látják át. A mit 
előadó az „Utasításokéról mond, mind a legnagyobb tájékozatlanságra
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vall. A paedagogiához nem elég az istenadta természetes ész, psychologia 
is kell hozzá. így pl. az Utasításokat az vezérli a magyar tananyag 
beosztásában, hogy minden theoretikai összefoglalást már a megelőző 
években elégséges olvasmány előzzön meg s a hiba épen ott van, hogy 
ez ma nem történik kellő mértékben, mig az előadó az ő tantervében 
mindent egy-egy osztályban zsúfol össze. Továbbá mig az Utasítások az 
alsó osztályú magyar olvasókönyvekben párhuzamos anyagot kívánnak 
az emberi szellem történeti fejlődésére, Schönvitzky  Botondot, a csukát 
és a polgári ügyiratokat mind abban kívánja együtt látni. Más itt a 
dolog bibéje. Remekíróinkat okvetetlen nagyobb mértékben kell az iskolá
ban olvasni. A házi olvasmány kényszerével e tekintetben sohasem érünk 
czélt. Már A rany  János jól észrevette, hogy holmi mélyreható fejtegeté
sek meghaladják a gyermek értelemvilágát. Alexander plane jelszó 
gyanánt hangoztatja, hogy le a rethorikai és poétikai babonákkal. Inkább 
szűkítsük, mint bővítsük a theoria körét. A latin nyelvet inductivebb 
alapra fektetve, talán lehetne később kezdeni, de ha így marad, szóló 
nézete szerint, az első osztályban elég volna a coniugatióig haladni, 
valamint, a magyarból is az igeragozás rendszeres tárgyalását a II. évre 
hagyni. így a tanár csak az olvasmány rovására végezheti el. A történe
lemben nem adna helyet annak a nézetnek, hogy kapcsoljuk össze 
valamiképen a világtörténelmet a magyar történettel Magasabb fokon 
a történet tanítása csak úgy ér valamit, ha analógiákat állíttatunk össze, 
mert azt pl., hogy mint fejlődött ki az angol alkotmány, nem lehet csak 
úgy a magyar történelembe közbe szőve elmondani. Egyet azonban 
megtehetünk s meg is kell tennünk Az a sok mindenféle uralkodóház 
s mindenféle csip-csup király hadd maradjon el. Legyen a világtörténet 
a kort mozgató eszmék s a politikai intézmények fejlődésének története, 
nem fejtegető, hanem elbeszélő modorban. Ne is kényszeresük bele a 
művészetek, a tudományok s a szépirodalom történetét. Az a sok név 
csak butítja a gyermeket. így aztán redukálni lehetne a tartalm at s az 
óraszámot.

Gaal Mózes nem ért egyet az előadóval akkor, midőn az előadó 
az alsóbb osztályokban a szakrendszert az osztályrendszerrel akarja föl
cserélni, mert nem hiszi, hogy akadjon Magyarországban elég számú 
tanár, ki a magyar nyelvet meg a német nyelvet egyformán kifogásta
lanul bírja. A történelemre nézve pedig azt tartja, hogy annak beosztása 
nem arányos, mert a történelemnek 1526-ig terjedő része jóval kevesebb, 
mint innen napjainkig való második fele.

Hirschmann  Nándor a mértan tanítására a mostani rendszert 
sokkal helyesebbnek tartja, mint az előadó által contempláltat. Egyéb
ként azt tapasztalja, hogy a nemzeti tanítás meg van az elaboratumban, de 
egyes tárgyak óraszámának leszállítását nem helyeselheti, mert így csak 
korlátolt nemzeti műveltséget nyernének az ifjak.

Zorkóczy  Samu helyesli az ifjúságnak egységes módon való 
kiképzését, de úgy, hogy magasabb heti óraszámmal a hazai történelem 
és irodalom legyen a képzés középpontja. Minthogy jó paedagogus csak 
jó  szaktanár lehet, a szakrendszert pártolja, a szakköröket azonban ki 
kell tágítani olyformán, hogy a tanárnak három rokon tárgyból legyen 
képesítése.

A túlterhelést szerinte vagy az okozza, hogy egyes tárgyakat túl
ságos terjedelemben tanítunk, vagy pedig az, hogy a tanítás némely 
anyaga nem való még a zsenge gyermek felfogásához. Hangsúlyozza a 
latin nyelvnek és a mathematikának különös képző erejét, de a latin 
nyelvi gyenge eredmény okát abban találja, hogy most igen sok órában 
tanítjuk s a gyermek megúnja A mathematikára a IV. osztályban fölvett 
2 órát kevésnek tartja, úgy szintén a chemiára előirányzott időt is, mert 
a  chemiát kell a természettudományok tanításának alapjává tenni.



A VII. osztályban a szilárd testek mechanikáját igen nehéznek tartja s 
ezt a VIII osztályban a cosmographiához kívánja csatolni. Helyesli, 
hogy a szabadkézi rajz a rendes tárgyak közé van fölvéve, de abban 
nem érthet egyet az előadóval, hogy csak a VI. osztályig taníttassák. 
Tanítani kell ezt mind a 8 osztályon keresztül. Nem helyesli azok föl
fogását, kik a mathematikát az utilitarismus szolgálatába kívánják 
szegődtetni. Végül a túlterhelés egyik nem legkisebb okának azt tartja, 
hogy nincs minden tárgy megfelelő tanár kezében.

Antolik  Károly híve az egységes középiskolának s hozzájárul ahhoz, 
hogy a nemzeti nevelés az alsó 4 osztályban is befejezett egészet nyújt
son. A túlterhelést szomorúan tapasztalja, mert az ifjúság évről-évre 
satnyul. Kívánatosnak tartaná, hogy a középiskolába 10 évesnél fiatalabb 
gyermeket ne lehessen fölvenni, s hogy egy-egy osztály heti óráinak 
száma a torna kivételével 24 -26-nál több ne legyen A latin nyelvet 
elegendőnek tartja  az V. osztályban kezdeni heti 5 — 5 órában, de inten- 
sivebben kell tanítani. A természetrajzi oktatás intensivebbé tételére 
pedig elengedhetetlennek tartja a heti kirándulásokat 1—2—8 osztálylyal. 
A szabadkézi rajzból a heti 2 órát 3-ra kell emelni; a IV. osztályban a 
vegytan is 3 órában taníttassák. A physikai tanítás alapja a kísérlet 
legyen, e czélból helyesli a physikai gyakorlatok behozatalát. A német 
nyelvet nem elég csak az alsó 4 osztályban tanítani, folytatni kell azt 
a felső osztályokban is. A tornatanítás anyagából ki kell küszöbölni a 
nyaktörő gyakorlatokat. A geometriára proponált 2 órát 3-ra kívánja 
emelni. Egyébiránt bemutatja az egységes középiskolának általa készített 
óratervét.

Dr. Wagner Lajos azt tapasztalja, hogy a természet- és technikai 
tudományok mindinkább háttérbe szorítják az ó-kori olassikus nyelveket 
s szükségessé teszik a modern nyelvek ismeretét. Az egységes közép
iskola, nemzeti alapon tervezve, helyes. A latin nyelv tanítására elegendő 
annyi idő, a mennyi most van a reáliskolában (V—VIII. heti 13 óra). 
A német nyelv, mint fontos művelődési eszköz, mind a b osztályban 
tanítandó, a görög nyelv mint facultativ tárgy csak a VII. és VIII. 
osztályban taníttassák. Az alsó osztályokban nevelési szempontból az 
osztályrendszert pártolja; ma ugyanis az alsó osztálybeli növendéknek 
5—8 tanára van, a mi egészségtelen állapot

Zala Miksa azt tartja, hogy némely dolgokat ki kell küszöbölni 
a mathematikából, így pl. a conbinatorikát Az algebrát már a III. osz
tályban lehet tanítani gyakorlati alapon a kamatszámításnál. A gömb
háromszögtant a eosmographiával kell kapcsolatba hozni. Úgyszintén a 
felsőbb mennyiségtan elemeit is fölveendőnek tartja  gyakorlati módon, 
így a differentialis és integrális és a görbe vonalok rectificatióját. Végül 
szükségesnek tartja, hogy legalább a nemzetgazdaság elemei valamelyik 
tárgy keretében tért nyerjenek.

Göllner Károly úgy veszi észre, hogy a tanterv-revisio kérdése 
szoros összefüggésben van az egységes középiskola kérdésével; mutatja 
ezt a ministernek több Ízben tett nyilatkozata. Nézete szerint pedig e 
kérdés csak akkor lesz megoldható, ha képesek vagyunk a természet- 
tudományoknak és modern nyelveknek ép oly fontosságot tulajdonítani, 
mint a classikusoknak. A túlterhelés szempontjából merően ellenkező 
nézeten van az előadóval. 0  nem a heti órák nagy számában, hanem 
az új fogalmak, tételek, formák stb. nagy tömegében lát túlterhelést, 
ámbár túlzottnak veszi az egész vádat. Ennek oka a beteges korszellem
ben keresendő. Az egész világon, de különösen nálunk a szomorú tapasz
talat azt mutatja, hogy az igazi, alapos munkának vajmi kevés az 
eredménye, mig a fölületes, lármás, feltűnő munka nagy hasznot hajt. 
A szülők ezt tudván, nehezen szívelik, hogy az iskola komoly, rendes 
munkához szoktasson. Nem azért küldik az ifjút az iskolába, hogy

44Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX.
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tanuljon, hanem hogy ilyen vagy olyan pályára képesítő bizonyítványt 
szerezzen. Minél könnyebben sikerül ez neki, annál jobb. Nem kell ezért 
a heti órákat kevesbíteni, sőt még több is lehetne. Ebből folyik, hogy 
nem látja szükségesnek új tanterv készítését; csak a mennyiségtan 
tárgyalásához szól hozzá. Két szempontból határozottan ellene van bár
milyen restringálásnak; először, mivel a mathematika legkevesebb új 
fogalommal terheli meg a gyermeket, s a mi új fogalom van, az ott 
előtte születik, s így azonnal vérré válik; míg a műveletek, tételek, 
következtetések világossága, logikussága érthetővé teszik a stúdiumot. 
Másodszor, mivel az összes ministeri biztosok, érettségi vizsgáló bizott
sági elnökök, főigazgatók egybehangzó jelentései elismerik, hogy az 
eredmény e tárgynál áll legközelebb a kitűzött czélhoz. Ép ezért nem 
kell kisebbíteni az anyagot, sőt mivel a VIII. osztályban az általános 
ismétlés ily tárgyban nem oly szükséges, e helyett a gymnasiumba át
vinné a reáliskola anyagát s a reáliskolában felvenné a térbeli analysist, 
hogy így a VII. osztályban az ábrázoló mértani anyag mathematikailag 
is meg legyen okolva. Kívánatosnak tartja, hogy a mértani rajz tanítása 
mindig szakember kezébe legyen s ilyen nemlétében a mathematika 
tanárára bizassék s csakis az 1. osztályban taníthatja a szabadkézi 
rajz tanára.

Bittern  Károly üdvözli az elaboratumnak különösen azon részét, 
mely a magyar föld ismertetésének tágasabb teret nyit az új iskolában 
s elválasztja a földrajzot a természetrajztól. A természetrajzot szerinte 
kint a szabad természetben kell tanítani s mind az őszi, mind a tavaszi 
hónapokban délutánonkint kirándulásokat kell rendezni a tornatanár 
belevonásával. Egy-egy alkalommal azonban nem szükséges egy egész 
osztályt kivezetni, hanem olyanformán, hogy minden tanuló részt vegyen 
legalább 3—-4 kirándulásban az egész év folyamán.

Dr. L évay  Ede ellenmondást lát abban, hogy előadó állítása 
szerint tan terv-változtatásoknál bölcs conservativismussal kell eljárni s 
mégis ő maga oly gyökeres reformokat akar, melyek az iskola jelen 
állapotainak, a tanárképzésnek és minősítési törvénynek teljes megvál
toztatása nélkül nem foganatosíthatók. Nem kisebb az ellenmondás abban 
sem, midőn előadó szervi összefüggést akarva létesíteni az elemi, közép 
és felső oktatás között, ő maga középiskolát szervez a középiskolában 
azzal, hogy a régi gymnasiumok mintájára a négy alsó osztályban 
befejezett egészet akar nyújtani. Dicséretes a munkálatban, hogy minden 
tárgyat külön kíván taníttatni s ezáltal segítni kíván a mai iskolának 
azon hibáján, mely az egyes tantárgyak összeolvasztásából ered, tanár
nak és tanítványnak sok nehézséget okoz s egyik forrása az eredmény
telenségnek a tanításban. A részleteket illetőleg nem látja helyesnek a 
mathematikai anyagnak és óráknak reducálása iránt kifejtett óhajtást. 
Oly keveset tanítunk e tárgyból, hogy abból valamit elvenni annyi 
lenne, mint semmi mathesist sem tanítani; indokoltabb lenne az anyagnak 
az analytikai síkmértannal való kibővítése, a mi csekély fáradsággal 
elérhető eredményeiben a physikai oktatásnak jó szolgálatot tenne. 
A physikából a mathematikai részt kihagyni szintén nagy könnyelműség 
lenne, azonban e tárgy tanításának csak előnyére szolgálna az, ha a 
vegytani részt a maga helyén külön, a cosmographiai részt pedig a 
mathematikában tanítanók, de még ennél is nagyobb biztosítékát látná 
az eredményes tanításnak abban, ha a tanulókat a physikai laborató
riumokban foglalkoztatnók. A chemiára az előadó tervezetében felvett 
időt kevésnek; a természetrajznak az alsó és ismétlőleg a felső osztá
lyokban való tanítását fölöslegesnek tartja. Ez utóbbi tárgynál betető
zésül az anthropologia és egészségtan felvételét jelölné ki. A görög 
nyelvet előadó kihagyja teljesen a gymnasium tantervéből. Helyes állás
pont, mit eléggé igazol az, hogy ellene a vitatkozások folyamán egy szó



sem emelkedett. A görög-római művelődés-történetet azonban czélszerűbb 
lenne külön s nem a magyar nyelvvel együtt tanítani. A szabadkézi 
rajznak a tantervbe való beillesztését s azt az indítványt, hogy a mértani 
rajzot a mathematikus tanítsa, a mathematikai órák kellő emelése ese
tében helyesnek tartja. Nem fogadhatja el azonban előadónak a szak
rendszer kiküszöbölésével az osztályrendszer behozatalára irányuló nézetét, 
mert ezt a tanár szellemi erejének szétforgácsolása nélkül nem tartja 
kivihetőnek.

Posch Árpád az egységes középiskola tantervében is fölveendőnek 
tartja  a görögöt pótló tantárgy anyagát, de okvetetlenül megváltoz- 
tatandónak hiszi az olvasmányok sorrendjét, mert pl. Thukydidest a 
jelenlegi fokon nem lehet haszonnal olvastatni.

Hegedűs István szintén örömmel fogadja az egységes középiskola 
szempontjából nagy körültekintéssel és szakértelemmel készült elabora- 
tumot s nem barátja semmiféle bi- vagy trifurcatiónak, de az egységes 
középiskola csakis a mostani gymnasiumot és reáliskolát foglalja magá
ban s ne egyszersmind a polgári iskolát is, melynek sohasem lehet az 
a czélja, hogy a felső oktatásra készítsen elő. Ennek különálló s előbb- 
utóbb kisebb hivatalnokokat, kezelő tisztviselőket képző intézetté kell 
átalakulnia, hogy életképessé legyen. Az egy órás tárgyra szomorú 
tapasztalatai vannak s így azt okvetetlenül el kell ejteni. Helyesli, hogy 
a hazai földrajz az előadó tervezetében a mainál sokkal előkelőbb helyre 
került, mert e nélkül nemzeti nevelést nem is lehet képzelni. Elismeréssel 
adózik az előadónak azért is, hogy a középiskolai túlterhelés egyik 
factorának s a hovatovább lábrakapó cosmopolitismus megteremtőjének, 
a világtörténelemnek szerényebb helyet jelöl ki s az intensivebben 
tanítandó magyar történelem keretévé teszi. Helyesli az alkotmánytan 
fölvételét is, mert a helyes közjogi fogalmak erősítik a hazafiságot. Az 
osztályrendszert csak annyiban tartja kivihetőnek, a mennyiben az alsó 
négy osztályban úgy a humán, mint a reáltárgyak külön-külön tanárra 
bízatnak, bár ettől sem remél sokat A tanulók egyediségének kiismerése 
a harmadrendszer eltörlését s a régi féléves rendszer visszaállítását 
követeli.

Polikeit Károly a latin nyelvnek, mint rendkívül értelemfejlesztő 
tárgynak, fontos szerepet ju tta t az egységes középiskola tantervében. 
A német nyelvre nézve, minthogy szükséges, hogy az állam nyelvén 
kívül minden művelt ember még egy modern nyelven beszéljen vagy 
legalább értsen s minthogy mi csakis a német nyelvre vagyunk utalva, 
ellenzi, hogy ezen tárgy csakis az alsó osztályokban taníttassák, mert 
így ezen nyelv tanításának semmi értelme nincs. A felsőbb osztályokban, 
a hol a tanuló német szót nem is hall, hamar elfelejti azt, a mit a négy 
alsó osztályban tanult. Ha a német nyelvet csak négy osztályra akarjuk 
szorítani, akkor czélszerűbb a négy felső osztályban tanítani, ha azt 
akarjuk, hogy a tanuló a német nyelvnek hasznát vegye. Az egy órás 
tárgyat határozottan ellenzi, mert eltekintve attól, hogy egy órás tárgy
nál néha két, sőt három héten át is elmarad az óra, egy óra nem is 
elegendő középszerűen látogatott osztályban a tanulók megvizsgálására. 
A mathematikát illetőleg a latin nyelv után, mint értelemfejlesztő és 
észgyakorló tárgynak szintén főszerepet adna az oktatásban és a neve
lésben. Azért a mathematikából a mostani tantervben felvett anyaghói 
nem lehet engedni semmit sem, sőt felveendő még a sík analytika is, 
de javasolja, hogy a mértan egyes szakaiból csak az okvetetlenül szük
séges vétessék föl. A téranalytika, minthogy igen nehéz és terjedelmes, 
a középiskola tantervében helyet nem foglalhat.

A felszólalásokra dr. Schönvitzky  előadó a következőleg válaszolt:
Az előadást általánosságban illető megjegyzésekre mindenekelőtt 

Albert Józsefnek válaszolt, a ki az előadást valamennyi felszólaló közül
44*



egyedül fogta fel személyi szempontból s méltatlan támadásnak minősí
tette egyes részleteit Kárm án  Mórra és a mostani tanterv és az Uta
sítások alkotóira nézve. Előadó erre nézve két körülményt emelt k i : 
először azt, hogy előadásában sem Kárm ánt, sem bárkit mást szemé
lyére nézve nem bánthatott, mivel nem tett mást, mint hogy bírálta, 
Kármánnak is, meg másoknak is a m agyar középiskolai tanügy fejlő
désére vonatkozó n y ila tkoza ta it; bírálta s nézete szerint be is bizo
nyította, hogy a mit Kármán és mások e tekintetben vallanak, hirdetnek 
és tanítanak, az történeti valótlanság és a magyar középiskolai törek
vések az 50-es éveket megelőző nagy múltjának ferde világításba való 
helyezése. Nézete szerint nem követett el senkin méltatlanságot, hanem 
elkövetett volna a történelem és az igazság ellen akkor, ha az effajta 
nyilatkozatokat és nézeteket a maguk értékére le nem szállította volna. 
Albertnak, az előadó ténybeli állításait és adatait kellett volna czáfolnia, 
de ezt nem tette, mert nem is tehette; e helyett tehát egyszerűen 
imputál az előadónak olyasvalamit, a mit nem tett.

Albertnek azon további állítására nézve, a melyben teljes tájéko
zatlansággal vádolja az előadót az Utasításokat illetőleg, mint a ki nem 
tud behatolni az Utasítások psyehologiai mélységébe: előadó azt vála
szolja, hogy ez a vád sem nem új, sem nem igaz.

Több mint másfél évtized óta emelik a magyar tanárság ellen 
ezt a csakugyan méltatlan vádat. Ha másfél évtized tapasztalata szerint 
az érdekeltek minden erőlködése nem volt képes mást elérni, mint hogy 
napról-napra fogy a mostani tanterv és az Utasítások amúgy is rend
kívül csekély számú híveinek száma: ebből talán mégis csak más követ
kezik, mint az, hogy a magyar tanárság csaknem egészének értelmi 
képessége vonassák kétségbe. Ezt kellett volna — úgymond az előadó — 
Albert kartársnak is meggondolnia s ekkor talán óvatosabb lett volna 
az ilyen merész separatum votum koczkáztatásával. „Különben is — 
folytatta az előadó — válaszul Albert tagtárs úrnak némely általános 
dolgot is kell érintenem tantervűnknek az egységes ethikai felfogásból 
megconcipiált tökéletes voltát illetőleg. Hogy a nevelésben és a tanítás
ban a lelki élet fejlődésére tekintettel kell lenni és hogy ezekben a 
psyehologiai momentumoknak irányadóknak kell lenniök, azt nem a 
mai korban találták ki, hanem érvényes elv ez azóta, a mióta egyálta
lában nevelnek és tanítanak az emberek. Más kérdés azonban az, hogy 
helyes-e valamely psyehologiai rendszernek, még ha az a Herbarté is, 
mint tudományos szkémának a merev bevitele s ennek a szkémának 
rendszeres, szinte kegyetlen végrehajtása az iskolában, a hol a fejlődő 
léleknek ezernyi tarka-barka, bizarr és a legnagyobb rendszertelenség
ben nyilvánuló jelenségeivel, magával az élettel és nem engedelmes 
fogalmakkal van dolgunk?! Nézetem és más nagyon sok paedagogus 
nézete szerint, ez nem helyes. Még kevésbbe helyes a tanítás anyagának 
összeállításánál merőben és pusztán csak az emberiség ethikai fejlődé
sének mozzanataira tekintettel lenni; mert az emberiség megint nem 
előre megállapított ethikai rendszerek és nem a herbartisták kívánsága 
és szkémája szerint fejlődött. A tudós szkémák ráerőszakolása az isko
lára tulajdonképen — hogy úgy mondjam — modern dogmatismusra  
vezet, vagy legalább vezetni akar; pedig az ajánlott dogmák közül 
akárhány még a gyenge hypothesisek között sem ér egy hajító-fát sem. 
És meg kell végül gondolni, hogy az ember nem abstract ethikai fogalom, 
hanem elsősorban földrajzi, természetrajzi, történeti és politikai, stb. lény 
és csak ezeknek, mint nevelő tényezőknek hatása alatt domborodik ki 
benne az ethikai lény. A merőben önkényes ethikai szkémát ráerősza
kolni az iskolára a nevelés és a tanítás egyedüli princípiumául nagy
mérvű elfogultság. Ebbe esett a t. Albert tagtárs is, a mikor fölényesen 
megbotránkozott azon, hogy az alsó osztályú tanuló — a mint 6 mon
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dotta és nekem suggerálta — valamelyik osztályban Botondról, a csuká
ról és a váltóról egyszerre fog hallani."

Előadó ezután kifejezte, hogy nem hiszi, hogy az általa ajánlott 
részletes tantervből az tűnnék ki, mintha ő sokat akarna tlieoretizálni. 
Az, hogy stilistika, rhetorika és poétika tényleg és névleg előfordulnak 
benne külön osztályokban, az csak azért van, mert elvégre mégis csak 
valami csoportosítás szerint kell bemutatni az olvasmányokat, s a mű
fajok szerint való csoportosítás, nézete szerint, nem rossz; valamint 
kívánatos, hogy a gyakorlat, t. i. az olvasmány alapján az elmélet tudá
sá t rendszeresítse. A világtörténelmet az előadó sem osztotta bele a 
magyar történelembe.

Gccbcbl Mózes ellentmondást lát abban, hogy az előadó perhorres- 
cálja a magyar és latin nyelvnek egy ember által való tanítását, s 
maga az osztályrendszert ajánlja, hol minden tárgy egy kézben volna. 
Előadó erre nézve azt válaszolja, hogy nem azt hibáztatja, hogy a két 
nyelvet egy tanár tanítja, hanem azt, hogy azokat egymásra vonatkoz
tatva, a németek Paralleígrammatik-ja szellemében akarják tanítani és 
kimutatja, hogy milyen szomorú következményeket szült ez a törekvés 
nálunk minden nyelv tanítása terén. 6'aíf/nak azon megjegyzésére, hogy 
az osztályrendszer az alsó osztályokban azért sem valósítható meg, mert 
németül tudó tanáraink elegendő számmal nincsenek: azt válaszolja az 
előadó, hogy a tanárképzést ehhez képest kell is és lehet is reformálni 
Az osztályrendszernek szerinte még az is volna a jó oldala, hogy nem
csak többoldalúvá tenné a tanárt, hanem e mellett valamely szakmában 
való minél alaposabb kiképzésre sarkalná, hogy a felsőbb osztályokban 
annál sikeresebben munkálkodhassék

Lévayn&k azt válaszolja az előadó, hogy vannak esetek, a midőn 
a haladás csak úgy lehetséges, ha a fennálló, természetellenes módon 
keletkezett állapotok fenekestül felforgattatnak. Ilyen a mai állapot a 
középiskolát illetőleg, a midőn a conservativ törekvéseknek vissza kell 
menniök az 50 évek előtti állapotokra. Nem ismeri el az előadó a közép
iskola önczélú eszményi felfogásának jogosultságát, de ez nem azt 
jelenti, hogy a középiskola szervezetének  sajátlagos czélja ne legyen.

Az egyes tárgyakra vonatkozólag mondottakra előadó a követke
zőkben felel:

Örül, hogy ebben a tekintetben átbidalhatatlanul ellentétes nézetek 
alig hangzottak el. A latin nyelvet csupán a négy felső osztályra szorí
tani szerinte azért sem lehetne, mert ez veszélyeztetné a középiskolának 
nemcsak humánus, hanem nemzeti jellegét is, mivel nálunk a latin nyelv 
a nemzeti művelődéssel szorosan egybeforrt. A német nyelvre nézve is 
fentartja nézeteit; elismeri a német nyelv gyakorlati fontosságát s ehhez 
képest honorálja is a tantervben; de nem ismeri el a műveltség elen
gedhetetlen feltételéül. A német irodalom remekei, a magyar irodalomra 
való hatásuk és jelentőségük arányában műfordításokban a magyar 
irodalmi tanítás alkalmával az előadó tanterve szerint amúgy is bemu- 
tatandók volnának; e tekintetben tehát az általános műveltség  érdeke 
nem szenvedne csorbát. A történelem  tanítására vonatkozólag nem járul 
hozzá Gaal nézetéhez, mert az 1526-ig terjedő időnek, még ha talán 
rövidebb volna is a mostani tankönyvek szempontjából, de több körül
ménynél fogva a legalkalmasabb tanítási egységül kínálkozik. A termé
sze tra jz  ismétlése a felső osztályokban nézete szerint nem felesleges, 
mert egészen más szempontból kellene ott taníttatnia e tárgynak, mint 
az alsó osztályokban. Az anthropologia felkarolása ellen nincs kifogása, 
de ebben a tekintetben a fődolgok ismertetésén túl nem terjeszkednék. 
A physlkára  nézve az a megjegyzése, hogy ő sem akarja teljesen kiküszö
bölni a mathematikai számításokat; de csak azoknak adna helyet, a 
melyek a physikai tünemények megértésére okvetetlenül szükségesek.
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Az ú. n. bebizonyító számítások kár nélkül elmaradhatnak. A mathe- 
m atika  gyakorlati és paedagogiai fontosságát előadó is elismeri. A raj
zoló geometriára való tekintettel az eredeti tervtől eltérőleg az alsó 
osztályokban egy-egy órával többet ju tta t e tárgynak s az analitikai 
geometriának és a gömbháromszögtannak felvétele ellen nincs kifogása, 
ha ez az eddig tanított, de minden kár nélkül elhagyható részletek mel
lőzése által lehetővé válik; mert ezeknek a disciplináknak csakugyan 
van gyakorlati és paedagogiai fontosságuk. De az eddigi mathematikai 
tananyagnak, kivált az V. és VI. osztálybelinek a kiselejtezését okvetet- 
lenül szükségesnek tartja  A cosmographiának a mathematikához való 
kapcsolása sem okozna ilyenformán nehézséget. A differential- és integrál
számításokat a szakemberek részéről felhozottak alapján az előadó sem 
tartja felkarolandóknak. A vegytan tanítására vonatkozólag felhozott 
kívánságokat előadó a saját tantervében is kielégíthetőknek tartja; a
VII. osztályban ugyanis az ásványtannal kapcsolatban a szervetlen 
chemiát, a VIII-ban pedig külön heti két órában a szerves chemiát 
lehetne tanítani. A ra jzra  nézve előadó Zorkóczy  érvelését méltányolja, 
de nem tud a VII. és VIII. osztályban időt és helyet szorítani a szabad
kézi rajznak. A tornázó,sra nézve felhozottakkal egyetért, de nagyon 
bajosnak tartaná a kirándulásokra szánt időnek tantervi beillesztését. 
Az egy órai tárgyakra felhozott aggodalmakat eloszlatni iparkodik azzal, 
hogy a IV. osztálynak szánt történelmi és földrajzi heti egy-egy órai 
tananyag annyira rokon természetű, hogy voltaképen egy heti két órás 
tárgynak veendő. A IV. osztály vegytani egy órája a két physikai órával 
együtt szintén egy három órás tárgynak felel meg; míg a III. osztály 
egy földrajzi órája, tekintettel az elvégezni való anyagra, teljesen elég
ségesnek mutatkozik. Antoliknuk előterjesztett óratervét előadó a maga 
részéről nemcsak azért nem tette tüzetes bírálat tárgyává, mert ez a 
terv bifurkált középiskolát ismer el, hanem azért sem, mert nézete 
szerint óratervet készíteni részletes tanterv nélkül a napirenden levő 
kérdésre nézve semmi haszonnal sem jár.

A tanterv-revisio ügyében megindult eszmecsere ezzel a pozsonyi 
körben befejeződött.

l)r. Schönvitzky Bertalan, a kör titkára.

VÁRATLAN SEGÍTSÉG.

Kétségtelen, hogy a hazai középiskolák tanárainak oly különböző 
rétegeit s oly ellentétes csoportjait az utolsó egy-két évtized közelebb 
hozta egymáshoz, mint egy-egy korábbi század. Törvényhozási alkotások, 
közös intézmények, társadalmi mozgalmak megismertették, hasonlóvá 
tették, összeforrasztották a magyar tanárságot, úgy hogy ma már csak 
könnyen meghágható válaszfalak mutatkoznak a régi magas bástyákból.

A középiskolai törvény a képesítés feltűnő különbségeit szüntette 
meg; az 1893, évi fizetési törvény és az 1894 évi országos tanári nyugdíj- 
intézet az anyagi viszonyokba hozta be a majdnem teljes egyenlőséget, 
A szellemi és anyagi közösség mind nagyobb területre terjed, mind 
mélyebb gyökereket ver. íme a kormány az állami tanterv revisióját szán
dékolja s e nagyfontosságú paedagogiai kérdésekkel a felekezeti tanárok 
csak úgy foglalkoznak, mint az államinak; viszont az állami tanárság 
sohasem tanácskozik a maga helyzete javításáról a nélkül, hogy a nem
állami kartársak anyagi boldogulását szeme előtt ne tartaná.

A tanárságnak mindkét nagy csoportja élénk figyelemmel kiséri 
a haladásnak még oly kis lépését, a javulásnak még oly csekély jelét
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is; kölcsönösen igyekeznek egymás viszonyaiból tanulságot és hasznot 
meríteni.

A dolog természete hozza magával, hogy eddig fökép az állami 
viszonyok hatottak irányítólag a felekezeti és községi intézkedésekre; 
így került az állami nyugdíjtörvényből az országos tanári nyugdíjinté
zetbe a 30 éves szolgálati idő, a fizetési törvény nyomán életbe léptek 
a felekezeti középiskolákban is a fizetési fokozatok stb.

Most eljött az ideje, hogy az állam tanuljon a felekezetektől; itt 
az ideje, hogy mi állami tanárok törekedjünk a magunk javára fordí
tani a felekezeti tanároknak némely vívmányait. Tudjuk, hogy az összes 
államsegítséges felekezeti gymnasiumokban, sőt némely más nem-állami 
középiskolában is fölállították a fizetési fokozatokat, be is töltötték e 
fokozatokat, még pedig a tanárságra nézve sokkal kedvezőbben, mint az 
1893: IV. törvénynek késedelmes és szűkkeblű végrehajtásával a közokta
tási kormány. Míg mi állami tanárok kétharmad részben szorongunk a
IX. fiz osztályban, addig a már szabályozott fizetésű felekezeti intézetekben 
épen ellenkezőleg VIII. fizetési osztálynak megfelelő javadalmat élvez a 
tanárok kétharmada. Sőt akadt oly intézet — ha jól vagyunk értesülve, 
a budapesti ev. ref. főgymnasium — mely még liberálisabban csoporto
sította tanárait, a mely megnyitott egy-két tanár előtt még oly fizetési 
fokot, az 1800 frtosat is, a melyet eddig egyetlen állami tanár sem élvez.

Örvendjünk, hogy az állami fizetési törvényt legalább felekezeti 
kartársaink egy részénél így valóra váltották.

De ne csak örvendjünk, hanem okuljunk is. Ne szűnjünk meg 
mindaddig kérni, folyamodni, zörgetni kormánynál és törvényhozásnál, 
míg mi állami tanárok is legalább oly mértékben nem élvezhetjük a 
törvény jótéteményeit, mint e jótéteményekre szintén teljesen méltó 
felekezeti kartársaink.

De még más igazunk kivívásához is nagy segítséget nyújthatnak 
nekünk a felekezeti intézetek. Korpótlékaink kiszabása méltatlan. íme 
a felekezeti intézetek jó példával járnak elől a méltányosabb felfogás
ban; beszámítják a más középiskolák szolgálatában töltött rendes tanári 
éveket is így hirdette a legújabb pályázatot a pozsonyi ág. ev. lvceum 
három tanári állásra, (1. Tanáregy. Közi. 1897. :14. sz.); így hirdeti a 
debreczeni ev. ref. főgymnasium is.* A másutt töltött esztendők termé
szetesen állami szolgálat is lehetnek és e szerint bekövetkezett az az 
absurdum, hogy a szegény, az államsegítségre szoruló felekezeti intéze
tek beszámítják a hozzájuk átlépő állami tanárnak előbbi szolgálatát a 
korpótlékba, de a gazdag, a mindenütt elöljáró állam a felekezetektől 
úgy fogja átvenni az embereket, hogy a felekezetnél töltött éveket tisz
tán nem létezőknek tekinti a korpótlékra nézve. Hát mi nem hiszsziik, 
hogy ez az absurdum sokáig fenmaradhasson, de igenis hiszszük és remél
jük, a mint azt a tanáregyesület 1896. decz. 29-iki választmányi ülésében 
ki is fejeztük, hogy az állami és nem-állami tanárok között a korpótlékok 
terén is minél előbb létre kell jönnie azon teljes viszonosságnak, a 
melyet az 1894: XXVII törvényczikk már a nyugdíj ügyében meg
teremtett. A korpótlékokra vonatkozó teljes viszonosságot annál köny- 
nyebben életbeléptetheti a kormány, mivel e terén nem állja útját a 
fizetésrendező törvénynek egyetlen paragraphusa sem; csak mi állami 
tanárok folytassunk következetes és igazságos ügyünkhöz méltó tevé
kenységet, csak mutassunk reá kellő nyomatékkai arra a nagy igazság
talanságra, melyet mi állami tanárok szenvedünk, ha korpótlékainkra 
nézve egyszerűen elveszítjük előző szolgálatunkat.

Végül hadd említsünk még egy biztató jelt. Úgy lehet, hogy az 
egyes quinquenniumok összegét is hamarabb fölemeli egy felekezeti

* L. a mai számunkban közölt hirdetést. S ze v k .
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hatóság, mint a ministerium. A debreczeni ev. ref. collegiumban ugyan 
nemrég rendezték a fizetéseket, de a rohamosan haladó viszonyok és 
kivált az újabb tanári pályázatok mind ijesztőbb sikertelensége arról 
győzte meg a collegium tanári karát, igazgató-tanácsát, összes vezérlő 
tényezőit, hogy a mai fizetés és korpótlók fönn nem tartható. Komoly 
szándék ez állapoton olykép segíteni, hogy minden egyes korpótlék 
200 frtra emelkedjék.

Ilyen tekintélyes nagy intézetnek a példája elől bajosan zárkóz
hatnék el a közoktatási kormány, mely már eddig is tarthatatlannak 
jelentette ki, hogy még egy fővárosi községi tanító is nag'yobb kor
pótlékban részesülhessen, mint a legérdemesebb, a legrégebben szolgáló 
középiskolai tanár.

(Debreczen.) Kardos Albert.

V E G Y E S E K .

Á thelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Domokos 
Jenő nagykikindai áll. gymnasiumi rendes tanárt saját kérelmére a 
debreczeni áll. főreáliskolához helyezte át.

Tollnoki kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Ponori Thewrewk Istvánt, a győri tankerületi kir. főigazgatósághoz 
tollnokká nevezte ki.

Ministeri köszönet. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Parádi Kálmán kolozsvári és Koncz József marosvásárhelyi reform, 
collegiumi tanárnak iskolatörténeti műveik megírásáért elismerő köszö
netét nyilvánította.

Székelyudvarhelyi kör. Ily czímmel, márczius hóban, tanári kör 
alakult Székely-Udvarhelyt. A kör elnöke: dr. Solym ossy  Lajos áll. 
főreálisk. igazgató; alelnökök Gönczy Lajos evang ref. és Joó Gáspár 
r. kath. főgymn. igazgató; titkár: Tompa Árpád áll, főreálisk. tanár; 
jegyző: Em bery  Árpád r. kath. főgymn. tanár; pénztáros: Jánosy  Péter 
r. kath. főgymn. tanár. A kör minden hó elején, csütörtökön rendes 
havi gyűlést tart.

Tornatanítók rangsora. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
12 381. szám alatt a következő rendeletet adta ki: „Valamennyi tankerületi 
kir. főigazgatónak. A rendelkezésem alatt álló középiskolák önálló torna- 
tanítói állásai immár rendszeresíttetvén, a tornatanítók rangsorának 
megállapítását elrendeltem. E rangsort mellékelten közrebocsátom, azzal, 
hogy jelen rendeletemnek a Hivatalos Közlönyben történt közzétételétől 
számítandó 30 napi határidőn belül esetleges felszólamlásokat elfogadok, 
s azokat érdemleges tárgyalás alá vétetem. E rangsor megállapításánál 
szorosan ragaszkodott a közoktatási kormány az 1893. évi IV. t.-cz.
4. §-ának azon rendelkezéséhez, mely szerint a rangot a kinevezés 
keletje határozza meg, aminek szigorú alkalmazása már azon oknál 
fogva is szükségesnek mutatkozott, mert a tornatanítói állásoknak a 
költségvetésben biztosított rendszeresítése előtt a középiskolai önálló 
tornatanítók alkalmazásában, díjazásában, véglegesítésében s összes szol
gálati viszonyaiban az ügynek akkori állapotából kifolyólag a legnagyobb 
eltérések fordultak elő“.

Tanári jubilaeum. A székely-udvarhelyi áll. főreáliskola tanári kara 
és ifjúsága meleg érzelmek közt ülte meg a H la tky  Miklós tanári
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munkásságának századnegyedes fordulóját. Minthogy a jubiláns eleve 
tiltakozott az ünnepeltetés ellen, a szeretetnek titokban kellett módját 
ejteni, hogy örömét külsőleg is kifejezhesse. Meglepetésszerűen csak 
egyszerű házi ünnepélyt rendeztek, melyben az érzés melege és benső- 
sége pótolta a szélesebb kör impozáns erejét, a mely bizonyára meg
nyilatkozott volna, ha keresik. így az igazgató d. u. 3 órára conferentiát 
hívott össze, melyre pontosan megjelent a jubiláns is. Minthogy pedig 
3 óráig rendes tanítás folyt, az ünnepelt észre sem vehette, hogy a 
tanuló ifjúság a tanári kar vezetése alatt a torna-terembe gyűl, a hová 
aztán őt küldöttség vezette be. Az első üdvözlő beszédet dr. Solym ossy  
Lajos igazgató mondta, ki a tanári kar arczképes albumát nyújtotta át 
emlékül. Az album czímlapját Fankovich  Gyula rajztanár aquarellje 
díszíti. Majd a tanuló ifjúság két szónoka beszélt, átnyújtván az ünne- 
peltnek a maga arczképét is, melyet egyik tanítványa készített. Végül 
pedig az ifjúság dalos köre énekelt. Este barátságos banket volt, mely
ben a tanárok családostul vettek részt.

Tanárok költeményei. Érdekes vers-kötet jelent meg Székesfehér
várott Koronczy  Imre ottani reáliskolai tanár szerkesztette „Anthologia 
iskolai ünnepekre szerzett alkalmi költemények“ czím alatt. Összesen 
ötven költemény van benne* mind középiskolai tanárok műve. Az első 
17 az ezredéves ünnepre készült, a többi különböző iskolák helyi és 
személyes vonatkozású ünnepélyeire, jubilaeumaira. A kötet, melynek 
kivált első részét lehet értékesíteni az ifjúság kezében, magánál a szer
kesztőnél Székesfehérvárott rendelhető meg egy koronáért.

Földrajzi és  sta tistik a i zseb-atlasz. Ez alatt a czím alatt Stampfel 
Károly pozsonyi könyvkereskedő kiadásában díszinűvecske jelent meg. 
60 térképet és diagram mát tartalmaz, statistikai táblázatok és magyarázó 
szöveg kíséretében, melyek a földnek és lakóinak legkülönbözőbb viszo
nyairól nyújtanak fölvilágosítást. Érdekesek és tanulságosak a színezett 
táblázatok és térképek, melyek a statistikai számokat szemléltetik és az 
azonnali összehasonlítást lehetővé teszik. A kis könyvet Hickmann után 
Péter János dolgozta át. Ára 2 frt 50 kr.

Halálozások. A pannonhalmi sz. Benedek-rend győri székházának 
halottja van. Az érdemekben gazdag rendnek egy derék tisztes veteránja: 
Apa Benedek Ignácz elhunyt, munkás életének 67-ik évében. 1855-ben 
Győrött kezdte a tanári működést s folytatta 1867-ig, a mikor Győrött 
könyvtárőr lett 1893-tól ugyanitt élt nyugalomban. — A zirczi cisztercita 
rend székesfehérvári kath. főgymnasiumát szintén gyász érte. Müller 
József főgymnasiumi rajztanár elhunyt életének 45-ik, az intézetnél 
eltöltött buzgó tanári működésének 21-ik évében. — Az ifjabb tanári 
generatiónak is egy képzett és tevékeny tagja dőlt ki sorainkból: 
Weber István, a miskolczi kir. kath gymn. rendes tanára. Csak 35 évet 
élt. Már a múlt tanévben súlyos betegséget állott ki; most szeptember
ben látszólag felgyógyúlva foglalta, el cathedráját, melynek szivét- 
lelkét szentelte. Márczius 15-én súlyos betegen tartotta meg utolsó elő
adását; még e napon ágyba döntötte őt az újult erővel fellépő kór, 
mely rövid egy hét alatt végzett a különben is gyenge testű emberrel. 
Halálával nemcsak az intézetet érte gyász, veszteséget szenvedett a 
tudomány is, mert a megboldogult paedagogiai irodalmunknak egyik 
számottevő munkása volt, Értesítőkben, hazai és külföldi szaklapokban 
elszórva egész kötetnyi idevágó dolgozata jelent meg; foglalkozott a 
szépirodalommal is; egy ifjúsági regényét most készült sajtó alá ren
dezni Dolgozott fáradhatatlanul, mintha csak érezte volna, hogy neki 
a Gondviselés rövid életet rendelt.
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Pályázatok. A budapesti kir. m agyar tudom, egyetem  bölcsészeti 
karánál a növénytani tanszékre  pályázat van hirdetve ápril 30-iki 
határidővel. — A szen tesi Állami főgymnasiumnál betöltendő' tanári 
állásra a történelem—latin nyelvi tanszakból; a szentesi főgymnasium 
igazgatóságához f. évi május hó 15-ig. — A m akói áll. fó'gymnasium- 
nál betöltendő két tanári állásra: 1. a latin és görög, 2. a magyar és 
la tin ;  a makói állami főgymnasium igazgatóságához f. évi május 15-ig.

Pályázat toilnoki állásra. A pozsonyi tankerületi kir. főigazgató
ságnál megüresedett toilnoki állás pályázat útján betöltendő. Ezen 
állással a X. fizetési osztályhoz szabott törvényszerű fizetés, szálláspénz 
és nyugdíj-jogosultság van egybekötve. A pályázók kimutatni tartoznak, 
hogy magyar honosok és hogy legalább is valamely középiskolában 
érettségi vizsgálatot tettek. A pozsonyi tankerületi kir. főigazgatóhoz 
f. évi április hó 15-ig.

Tartalom : A soronkívüli előléptetések. — Egyesületi élet. -  Váratlan 
segítség. Kardos Alberttól. — Vegyesek — Hirdetések.

H I R D E T É S E K .

P á ly á z a t .

A  debreczeni ev. reí. collegium főgymnasiumában a m agyar és 
német nyelv  tanításával összekötött rendes tanári állásra pályázat hir- 
dettetik.

Pályázhatnak olyan ev. ref. vallású egyének, kiknek a magyar és 
német nyelvi tanszakra szóló középiskolai tanári képesítésök van.

A tanszék évi javadalmazása: 1200 írt alapfizetés, 400 frt lakbér 
és öt Ízben járó 100 frt ötödéves korpótlék, melyre nézve a más tan
intézetnél töltött szolgálati évek is beszámíttatnak. A megválasztandó 
tanár az országos tanári nyugdíjintézetnek jogos és kötelezett tagja.

A pályázni kívánók vallásukra, végzett tanulmányaikra, tanári 
képesítésükre és eddigi szolgálatukra vonatkozó okmányokkal fölszerelt 
kérvényüket f. évi május 1-ig a tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöki 
hivatalához adják be.

A tanszék betöltése a május havában tartandó egyházkerületi 
közgyűlésen történik s a megválasztott tanár tanszékét székfoglaló érte
kezés tartásával f. évi aug. hó végén tartozik elfoglalni.

Debreczen, 1897 márczius 29.

K i s s  Á r o n ,
püspök.
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P á ly á z a t  ta n á r i á llá so k r a .

A pozsonyi ág. hitv. evangélikus államilag segélyezett lycérná
nál a jövő 1896/97. tanévvel betöltendő három rendes tanári állásra 
ezennel pályázat hirdettetik, még pedig:

1. rendes vallástanári állásra,
2. rendes ném et nyelvi és irodalmi tanszékre  és
3. rendes latin-magyar tanszékre.
A rendes tanár jövedelme 1200 frt, mely fizetés fokozatosan 1400, 

illetőleg 1600 írtra emelkedik, 300 frt lakbér és öt 100 frtos ötödéves 
korpótlék.

A másutt rendes tanári, illetőleg lelkészi minőségben töltött szol
gálati évek a korpótlékokba beszámíttatnak Továbbá a másutt kitünően 
bevált pályázóknak, kik szolgálati éveik száma szerint nagyobb fizetési 
osztályba való besorozásra igényt tarthatnak — az egyházközség a 
nagyobb fizetést megadja.

Azon esetre, ha az állami nyugdíjtörvény nem a teljes utolsó 
fizetést biztosítaná nyugdíjképen, a hiányt a lyceumi tanárok nyugdíj
alapja fogja pótolni.

V allástanár: A magyarhoni ág. hitv. evangélikus keresztyén 
egyház alkotmánya 214. §-ának alapján választott vallástanárnak jogai 
azonosak a többi lyceumi tanárok jogaival.

Teendői: a) a lyeeum összes osztályaiban az ág. hitv. evangélikus 
vallástannak tanítása az egyetemes egyház tanterve szerint és az ott 
megállapítandó óraszámban; b) a lyceumi ág. hitv. evangélikus vallású 
tanuló-ifjakkal a vasárnapi istentisztelet tartása; c) az ifjúság vallásos 
erkölcsi életének lelkipásztori vezetése és egyetértőleg az osztályfőkkel 
ellenőrzése, e czélból a lyceumi ifjaknak rendszeres és gyakori meg
látogatása.

Olyan vallástanárok, a kiknek az alkotmány fentidézett §-ában 
megállapított kellékei mellett egyúttal középiskolai oklevelek van, 
előnyben részesülnek Ezen állásra csak ág. hitv. evangélikus vallásűak, 
a többi kettőre általában protestáns vallásűak pályázhatnak.

Intézetünk az országos tanári nyugdíjintézet tagja.
A pályázat határideje f. évi április hó 15-ike.
A megválasztott rendes, esetleg helyettes tanár, kinek évi fizetése 

800 frt, állását f. évi augusztus hó 26-én tartozik elfoglalni.
A pályázók a pozsonyi ág. hitv. evangélikus egyházközséghez 

czimzett és kellően felszerelt folyamodványukat a pozsonyi ág. hitv. 
evang. lyeeum igazgatóságához küldjék be.

Pozsony, 1897. márczius hó 7-én.

Dr. Samarjay Emil,
egyházi és iskolai felügyelő.

Zorkóczy Samu,
lyceumi igazgató.
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P á ly á z a t .
Az államilag segélyezett Debreczeni Kereskedelmi Akadém ián  

az 1897/8. tanévvel betöltendő a német nyelv és irodalom  tanszéke, 
melynek javadalmazása 1200 frt fizetés, 300 fit lakáspénz és öt 100 frtos 
ötödéves-pótlék. A tanintézet tagja az 1894. évi XXVII. t.-cz. alapján 
létesített országos nyugdíjintézetnek.

Csak középiskolai oklevéllel bíró oly egyének pályázhatnak, kik
nek a német mint főtárgy mellett képesítésük a franczia vagy m agyar 
nyelv s  irodalom  mint melléktantárgyról szól.

A véglegesítést megelőző szokásos próbaidő föntartásával rendes 
tanárnak megválasztott tartozik állását f. évi augusztus hő utolsó hetében 
elfoglalni, heti 19 órára kötelezett, s ezen óraszámon belül az alsófokú 
kereskedelmi iskolában is tanít; esetleges óratöbblet 60 írtjával díjaztatik.

A Felügyelő-Bizottsághoz intézett s kellően fölszerelt pályázati 
kérvények f. évi május hó 15-ig az igazgatósághoz küldendők be.

Legújabb tankönyv-engedélyezés.

(A tankönyvm egállap ító  conferen tia  szives figyelmébe.)

A nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium

D r. B ozók y  E n d r e :  P h y s ik a  és  P h y s ik a i F ö ld rajzát
a középiskolák III. osztályai számára, a 849/1897. sz elnöki 
rendeletével g y m n asiu m o k  és re á lis k o lá k  számára tankönyvül

engedélyezte.

Tiszteletpéldánynyal tankönyvül való alkalmazás czéljából 
kívánatra szívesen szolgál a kiadó

Stam pfet K ároly
Pozsonyban.

HORNYANSZKY VIKTOR BUDAPEST.
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O R S Z Á G O S

KÖZ É PI SKOLAI TANÁRÉ GYE SÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér. Aradi-utcza 5S. szám. Rajlier FereilCZ. V. kér. állam i föreáliskola.

153/1896—97.
A RANGSOR ÜGYE.

I .
Az igazgatóság a következő kisérő levéllel terjesztette föl a fővárosi 
tanárok memorandumát dr. W lassics Gyula vallás- és közoktatásügyi

ministerhez :

N a g y m éltó sá g ú  M inister Ú r !
K egyelm es U ru n k !

A z O rszágos K özép isk o la i T a n áregyesü let ig a zg a tó sá g a  
a  bu d ap esti k ö zép isk o la  tan árok  g y ű lé sén ek  m eg k eresésére  
ezen n el m ély  tisz te le tte l lo lter jesz ti a n ev eze tt tan árok n ak  
N agym éltó sá g o d h o z  a ra n gsor-sére lm ek  ü gyéb en  in téze tt  
k é r v é n y é t.

Az ig a zg a tó sá g  abban a h e lyzetb en  van , h ogy  e bead
v á n y n a k  nem  csupán fö lter jesztésére  v á lla lk oz ik , hanem  azt 
á lta lán osságb an  m agáévá is  te sz i és  a legm elegeb b en  pár
to lja , m ély  t isz te le tte l k érv én  N agym éltóságod at, m élta ssa  
m agas figyelm ére a n ev eze tt  fö lter jesztésn ek  ren d szeresen  
é s  v ilágosan  ö sszeá llíto tt é s  a té n y le g e s  v iszo n y o k a t h íven  
feltüntető' adata it s k eg y esk ed jék  az o rv o slá sró l gondoskodn i.

Az a lu lírt igazgatóság  a m aga részérő l is  k ü lön  h an g
sú ly o z z a  azt, h ogy  ám bár a fizetésren d ezésrő l szó ló  1893. 
IV. t.-cz. h atározm ányainak  a tan árságra  a lk a lm azása  so k  
n eh ézség b e  ü tk öz ik  s a n e v eze tt  tö rv én y  nem  b izon yu lt a 
ta n á rsá g  v iszo n y a ira  illő n ek : m indazonáltal a szóban forgó  
p an aszok  főok a  nem  annyira  ez — s a beadvány sem  fog
la lk o z ik  azon sére lm ek k e l, m e ly ek  ebből k e le tk e z te k  —  
hanem  inkább az, hogy a m ár adott rangsorba h e ly ezés  sem  
tö r té n t és tö rtén ik  a k e llő  k ö v e tk e z e te ssé g g e l és  szabály- 
sz erű ség g e l m ég  o ly  ese tek b en  sem , a m ely ek re  n ézve a 
törvén yb en  igen  v ilá g o s ren d e lk ezések  vannak. Mind a rang
so r  ered eti ö sszeá llítá sá n á l, m ind később i v á ltozások n á l, 
m ely ek  felsőbb fizetési fok ozatb a em elk ed és, felsőbb fizetési 
o sz tá ly b a  (soros vágy  soron k ívü li) k in ev ezés, e g y ik  csop ort
ból a m ásikba, v a g y  id egen  á llom án yok b ól az á llam i tanár-

45Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX.
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ságba á th e ly ezés  útján tö r té n te k : o ly  kü lön b öző  e ljárások ra  
akadunk , h o g y  azok at a tö rv én y b ő l k im agyarázn i nem  tudjuk .

A m ellék é it m u n k álat e lég  ilyn em ű  ad atot tár fel. 
S azért arra szorítk ozu n k , h ogy  eg y esü le tü n k  vá la sztm á n y a  
legutóbb  (deczem ber hó 29-én) ta r to tt ü lésén ek  m egbízásából 
k é t  a lázatos k ére lm et ter jesz tü n k  N agy m éltóságod  elé.

E g y ik  a lázatos k érelm ü n k  a z : m é ltó z ta ssék  a m ár  
m eg tö rtén t sére lm ek et a m ennyiben  m ég leh e tsé g e s , o rvo 
so ln i s ott, a hol a tö rv én y  fé lrem agyarázh atatlan u l in téz 
k ed ik , a tö rv én y  ren d elk ezése in ek  a ran gsor m egfele lő  k iig a 
z ítá sa  á lta l é rv én y t szerezn i.

M ásik a lázatos k érelm ü n k  ped ig  arra irányul, hogy  
tek in te tte l am a n agyszám ú  k é te s  esetre , m ely ek  a ran gsor  
és a tanári in tézm én y  inconvenientiájából szárm aznak  s a 
m ely ek re  n ézve a törvén yb en  k ö zv etlen  ren d elk ezés n in csen :  
m éltó z ta ssék  m egá llap ítta tn i azon e lv ek et, m ely ek  szer in t  
a ran gsor ö ssz e á llítta ssé k , ille tő le g  a v é g le g e s  k iig a z ítá s  
után  jö v ő r e  v e z e tte s sék .

Ez a lázatos k érelm ein k  ö ssze fü g g n ek  s e g y ü tte sen  m eg
o ldhatók  am a k ére lm ü n k k el, m e ly e t a so ro n k ív ü li e lő lép te 
té se k  szab á ly o zá sa  ügyében  N a gym éltóságod  e lé  terjeszten i 
b átorkodtunk .

A m ennyiben  N agym éltóságod , k ére lm ein k et m egh all
ga tva , a rangsor ö sszeá llítá sa  e lv e in ek  k id o lg o zta tá sá t foga
natba venni szán d ék ozik  s a m i tap a szta la ta in k ra  is  reílec- 
tá ln i m éltózta tn ék , az e g y e sü le t  a legnagyobb  t isz te le tte l é s  
k é sz sé g g e l ajánlja fel k ö zrem ű k ö d ését és szo lgá la ta it. S őt  
szám os ok  indít bennünket, eg y en esen  a lázatta l ja v a so ln u n k  
N agym éltóságod n ak , h ogy  az e lv e k  m egá lla p ítá sá t leh e tő leg  
v e g y e s  b izo ttságra  bízni k eg y esk ed jék , m elybe a ta n á rsá g , 
ille tő le g  e g y esü le tü n k  k ép v ise lő in ek  m eg h ív á sá t a lázattal 
kérn ők .

A ttó l a benső  óhajtól v ezére lv e  in tézzü k  e k ére lm ü n k et  
N agy  mólt óságodhoz, h ogy  ily  m ódon em beri szám ítás szerin t 
im m ár v é g le g e se n  ren d ezve leg y en ek  az ad ott tö rv én y  k ere 
tében  ran gsorb eli v iszo n y a in k , ú gy , h ogy  az az á ldatlan  
izg a to ttsá g , m ely  ezekből a k ön n yen  e lk erü lh ető , ille tő leg  
orvoso lh ató  v isszá ssá g o k b ó l k e le tk eze tt, a k özérd ek  szem 
pontjából m egszűnjön  s ez a k érd és, m int e g y e sü le ti actio  
tárgya, lek erü ljön  a napirendről, h e ly e t adva o ly  k érd ések 
nek. m e ly ek e t norm ális v iszo n y o k  k ö zt e lső k n ek  tartu n k  s  
a m elyek b en  sok k al ö rö m esteb b já ru lu n k N a g y m éltó sá g o d e lé .

K elt B udapesten , az O rszágos K özép isk ola i T an áregye
sü le t  Igazgatóságán ak  1897. jan u áriu s hó 28-án ta r to tt ü lé
séből.

H ó f e r  K á r o l y  s. k. N é g y e s y  L á s z l ó  s. k.
alelnök főtitkár.
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A fővárosi középiskolai tanárok gyűlésének dr. Wlassies Gyula vallás- 
és közoktatásügyi minister úr ő Nagyméltóságához intézett fölterjesztése.

N a g y m éltó sá g ú  M inister Ú r !
K eg y e lm es U r u n k !

M últ év  deczem ber havában a k ö zép isk o la i tanárok  
o rszá g o s eg y e sü le té n e k  ig a zg a tó sá g a  já rú lt N agym éltóságod  
elé , rám u tatván  a k ö zép isk o la i tan árságn ak , m int t isz tv ise lő i  
o sz tá ly n a k  sú ly o s  vá lságára , m ely  ha o rvoso la tlan ú l m arad, 
k ö z v e tv e  a k ö zép isk o la i o k ta tá sü g y n ek  k iszám íth atatlan  
káráva l fog járni. Midőn m o st a tanári körök b en  és leg 
utóbb a b udapesti tanári körben  m egin d u lt m ozgalm ak  
k ö v etk eztéb en  arra h atároztu k  el m agu n k at, h ogy  újból 
N agy m éltóságod  elé  lépünk , szám ot v e te ttü n k  önm agunkban  
azzal a k érd ésse l, nem  lá tsz ik -e  szerén y te len ség n ek , hogy  
m induntalan  a mi d olgainkra  h ív ju k  fel a fig y e lm et?

Saját le lk iism eretü n k  azonban m eg n y u g ta to tt ezen  
aggod alm ak k al szem ben. H iszen  az, a mi b en n ü n k et sújt, 
eg y szersm in d  k árosan  hat v issz a  arra a n agy  nem zeti ü gyre , 
m ely n ek  m u n k ása i vagyu n k . Ú gy érezzü k , nem  é lü n k  v issza  
N a g y m éltó sá g o d  tü re lm év e l, ső t k ö te le ssé g e t  te lje s ítü n k  
n em csa k  ön m agu n k k al, de a m agyar k ö zép isk o lá v a l és 
N agym éltóságod d al szem ben  is, ha bajainkra eg észen  ősz in tén  
rám u tatu n k  és nem  azért, h ogy  m eg te ttü k , hanem  azért, 
ha e lm u la sz to ttu k  volna, érh etn e m in k et jo g o s  vád.

D e nem  is  m ozgu n k  je len  a lkalom m al azon körben, 
m int m ú ltk ori m em orandum unkban, m e ly e t N a gym éltóságod  
k e g y e se n  fogad ott el tő lü n k . Ma a tan ári k örök b en  uralkodó  
d ep ressión ak  m ás, m ú ltk ori em lék iratunkban  nem  ér in tett  
o k a it m utatju k  be.

N a g y m éltó sá g ú  M inister Ú r! Az 1893: IV. tö rv én y ez ik k  
a m agyar ta n á rsá g  b első  szerv ezetéb en , egym ásh oz  való  
h iv a ta lo s  h e lyzetéb en  és anyagi javadalm azásában  m esszire  
k ih ató  v á lto zá so k a t h o n o síto tt m eg, b ek eb elezett m in k et a 
n agy  h iv a ta ln o k -sta tu s körébe, fizetési o sztá ly o k b a  és fok o
zatok b a  soro lt, m eg szá m o zo tt és ran gsorok b a  szo r íto tt  ben
n ü n k et. A k i h e ly ze tü n k et ism erte , e lőre  m egm ondhatta , 
hogy ezen  új rend aligha fog  m egfele ln i a tan árság  egészen  
k ü lö n leg es v iszon ya in ak , m ert h iszen  nálunk , a hol a ma 
szo lgá la tb a  lép ő  h e ly e tte sn ek  u gyan o lyan  sza k k ép zettség re  
van szü k ség e , m int a s ta tu s  leg idősebb  tagja inak , a hol a 
m unkakör é s  jo g o s íto ttsá g  m érték e te ljesen  egy b ev á g  s a 
szo lg á la tn a k  és fe le lő sség n ek  egész  sú ly a  egyform án n eh e
zed ik  a n agyszám ú , so k  százra m enő állom ány m inden

II.

45*
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tagjára, a term észete s  v iszo n y  ezen  tagok  k özt, a szo lgá la ti 
év ek  szám án ak  k ü lön  m egb ecsü lésétő l e ltek in tv e , csak  
m elléren d elés és nem  h iva ta los létra fok ok on  va ló  fö léren d elés  
leh et. N em  ak arju k  azonban m ost a tö r v é n y t b írálni, csak  
rám u tatu n k  arra, h ogy  az id éze tt tö rv én y cz ik k  m eg a lk o tá sa 
k or a tö rv én y h o zá s  k e v é ssé  v e tte  ü gye im éb e  a tanári p á lyá 
n ak  eg észen  sa já tos term észeté t, egyéb irán t k ö te le s  t is z te 
le tte l hajiu n k  m eg  a töi’v én y  m inden in tézk ed ése  elő tt, 
abban a rem én yb en , h ogy  m ajdan, ha m eg v á ltozta tásán ak  
ideje e lérk ez ik , N agyin  é ltó sá g o d  és a tö rv én y h o zá s nem  
fo g  elzárk ózn i ta p a sz ta la ta in k  s érv e in k  elő l.

Mai fe jtegetésü n k b en  te lje sen  a tö rv én y  k eretéb en  s 
azon in tézk ed ések  fe lsoro lásán ál m aradunk, m elyek  m eg 
g y ő ző d ésü n k  szer in t a végreh ajtás a lkalm ából a k ö zép isk o la i 
tan árságra  sére lm esek . T udjuk mi azt, h ogy  m inden á t
m en eti á llap ot a rá n yta lan ságok at terem t, m ert m egbontja  
az eddigi ren d et és az újat m ég nem  állítja  te ljesen  h e ly é b e ; 
tu d ju k  m i azt, h ogy  m inden új a lk o tás, m ely e t h agyom án y  
és  eddigi g y a k o r la t nem  tám ogat, la ssa n k én t, id ővel, és  
hosszabb tisz tu lá s i p ro cessu so n  át form álódik  tö k é le te ssé ;  
és azt is  k é sz sé g e se n  elism erjü k , h ogy  az új rend k eresz tü l
v ite le  a mi sta tu su n k b an  ren d k ívü li n eh ézség ek k e l já r :  de 
m indebből azt a k ö v e tk e z te té s t  v on ju k  le , h ogy  az új, 
szo k a tla n  és n ép szerű tlen  form ának rán k  a lk a lm azása  körül 
n agy  ó v a to ssá g  és m éltá n y o ssá g  le tt  vo ln a  sz ü k ség es .

A  k ö v etk ező k b en  bátrak  le szü n k  N a g y m éltóságod n ak  
k e g y e s  ü g y e im ét e tek in te tb en  te t t  tap a szta la ta in k ra  fe l
hívni.

1. F elfo g á su n k  szer in t az 1896. ran gsorok b an  eg y ik  
n agy  sére lem  a z  1 8 9 3 :  I V .  t ö r v é n y c z i k k n e k  k é s e d e l m e s  
v é g r e h a j t á s a .  E tö rv én y  (19. §.) u g y a n is  íg y  szó l: „A m en y
nyiben  a fize tési fok o za to k  eg y e lő re  a k k én t o szta tn án ak  be, 
h o g y  m agasabb ü ze té s i fok ozatok b a  tartozó  á llá so k  nem  
ren d szeresíttetn én ek , ezek  arán yos szám ban va ló  ren d sze
re s íté se , ille tő leg  a m agasabb fizetési fok ozatok b a  sorozása  
irán t a törv én y h o zá sn a k  a je len  tö rv én y  h atá lyb a  lép tétő l 
szám ítandó legfelebb  ö t s ille tő leg  o ly  esetek b en , a m e ly ek 
ben a z  i l l e t ő  f i z e t é s i  o s z t á l y  k é t  m agasabb fizetési fok o
zata  nem  le sz  arányosan  ren d szeresítv e , legfelebb  tíz  év  
a la tt e lő te r jesz té s  teen d ő “. A tö rv én y  in ten tió ja  a n eh ézk es  
és  b on yod alm as szö v eg ezésb ő l is  t isz tá n  fe lism erh ető : a
3. §-nak azt a k ö v e te lm én y é t, h ogy  „az eg y  szem ély zeti 
lé tszám b a  tartozó  á llá so k  fizetési o sz tá ly u k  k ü lönböző  fize
té s i  fok ozata i k ö zt eg y en lő en  osztan d ók  m eg “, e g y  felsőbb  
— m ég a tö rv én y  é letb e  lép tek o r  nem  ren d szeres íte tt —
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fok ra  n ézv e  ö t évn y i, k é t  felsőbb fok ra  pedig tíz  évn y i 
időm axim um hoz köti.

H ogyan  á llo ttu n k  1893-ban a tö rv én y  szen te s íté sek o r  
és k ih ird etések o r  e tek in te tb en ?  A k ö zép isk o la i tan árok 
n ak  k é t  fize tési o sz tá ly a  v o lt  m ár e lő b b : v id ék i tanár  
1200 fr t és fő v á ro si tanár 1500 frt fize tésse l, az előbb iek  
n agyon  k ev és  k iv é te lle l a IX. o sz tá ly  k é t  felsőbb fizetési 
fokozatába, az u tóbb iak  m ind azonnal —  és p ed ig  nem  új 
k in ev ezési datum m al, hanem  e lső  k in ev ezésö k  k e ltév e l a 
V ili. o sz tá ly  2. fok ozatáb a  k erü ltek . Az igazgató i karban  
a fize tésren d ezés sz in tén  k é t  csop orto t ta lá lt:  v id ék i igaz
g a tó t 1500 és fővárosi ig a zg a tó t 1800 frt fize tésse l, előbbiek  
rögtön  a VIII. o sz tá ly  2. fokára, utóbbiak  a VII. o sz tá ly
3. fokára á llítta tta k . A további k iép ítésn ek , ille tő le g  rend
sz e r e s íté sn e k  m in d k ét fizetési o sztá lyon  belől m o st m ár 
a m egjelö lt fok ozatok b ól k e lle t t  vo ln a  kiinduln ia. H ogy mi 
és h ogyan  tö r tén t azóta, m u ta ssá k  a m e llék e lt táb lázatok , 
m ely ek  az e lső  (k iigazíto tt) és  az idei ran gsor adata it á llít
já k  szem be.

F ok F ize té s
áll. tanár kir. kath. tanár gyakorló islc. áll. igazgató kir. kath. igazg.

189 4 1 8 9 6 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 4  1 8 9 6 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 4 1 8 9 6

V II. 1. 2 4 0 0

V I I . 2. 2 2 0 0 _ _ _, _ _ _
V II. 3 . 2 0 0 0 4 + 1 4 + 1 1 0 16 3 4dg-) ('£■)
V III . 1. 1 8 0 0 — — — — 4 1 — 3 — —
V III . 2 . 1 6 0 0 5 9 63 3 6 41 — 3 31 26 10 9

V I II . 3. 1 4 0 0 89 129 4 3 3 4

I X . 1. 1 3 0 0 144 167 4 3 6 2

I X . 2. 1200 1 5 0 1 6 5 61 4 6

Összesen . . 4 4 2 5 2 4 183 18 3 9 9 41 45 13 13

Ez a szem b eá llítá s szom orú an  ta n u lsá g o s. A zt lá th a t
ju k  belő le , h o g y  a k e llő  arán y o sítá s  c sa k  az á llam i és kir. 
k ath . tan árok n ak  eg y  (IX.) osztá lyáb an  tö r tén t m eg , a 
VIII. o sz tá ly  k é t a lsó  fok a  az állam i tan árok  állom ányában  
m ég n agy  a rán yta lan ságot m utat, a k é t  o sz tá ly  lé tszám a  
is  n agyon  eg y en lő tlen  (VIII. o sz tá ly  192, IX. o sz tá ly  332), 
a gyak o rló  isk o la i és  igazgató i VII. o sztá ly b e li m agasabb  
fok ozatok n ak , h ason lók ép en  a VIII. o sztá lyb e li e lső  fo k o za t
nak ren d szer ítése  a tan ároknál és  kir. kath . igazgatók n á l
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m ég csa k  el sem  k ezd ő d ö tt s  az állam i igazgatók n á l is  
épen  csak h ogy  m egindult.

A  tö rv én y  h atá lyb a lép te  óta, a n egyed ik  óv te lik  le  s 
az 1897. év i k ö ltsé g v e té s  ism eretes  té te le i szer in t az idén  
sin cs k ilá tá s  g y o r s íto tt  haladásra. Még eg y  eszten d ő  s az 
ö t év i határidő le te lt. S hol á llu n k  m ég  a ttó l az arán ytó l, 
a m it a tö rv én y  öt évre  k itű z?  Ism erjük azt az e llen 
v e té s t , h ogy  a tö rv én y  végreh ajtásá t a leg a lsó  o sz tá ly o k  
fok ozata in ak  ren d szeres íté sév e l k e lle tt  m egkezden i, ez azon 
ban nem  a lap szik  a törvén yen , m elyben  a végreh ajtási s 
átm eneti in tézk ed ések  k ö zt ily en fé le  ren d elk ezés nem  ta lá l
ható, ső t a m ennyiben  ez az eljárás a felsőbb o sz tá ly o k  
fize tési fok ozata in ak  a rá n y o sítá sá t a 19. §-ban je lö lt  idő
pon tok ra  leh ete tlen n é  tesz i, eg y en esen  e llen tétb e  kerül a 
tö rv én y  in ten tió jáva l. L egérzék en yeb b en  sújtja  ez az eljárás  
a tanári s ta tu s  érd em es, idős tagjait, k ik  h osszú  h ivata li 
p á lyá jok  v é g e  fe lé  csa k  lem ondó p illan tást v e th e tn ek  az 
íg éret fö ldjére, m e ly e t lábaikkal érin ten i n ek ik , ú g y  lá tsz ik , 
nem  adatott.

É s ta lán  n agy  d olgokról, terh es  k iad ások ró l van  itt  
szó, m ely ek  az á llam h áztartás eg yen sú lyáb an  észrev eh e tő  
za v a rt o k o zn á n a k ?  A zt m ondhatná va lak i, h ogy  pl. e g y 
szerre  tíz  á llá sn a k  ren d szeres íté se  a V ili. o sz tá ly  1. fokán  
18.000 frt k iad ássa l jár. A zonban, e ltek in tv e  attó l, h ogy  
b árm ilyen  n agy  ö ssz e g e k  is  o k v e te tlen iil fo ly ó síta n d ó k , ha  
a tö rv én y  ezt e lren d eli, a szóban forgó k iad ástöb b let a 
fen ti ö sszeg n ek  valójában c sa k  7 3-ad része , a m int az alábbi 
kim u tatásb ó l k itű n ik .

VIII o s z t á l y IX. osztály
1800 frt 1600 frt 1400 frt 1300 frt 1200 frt

Több vagy ke
vesebb rend

szeresített

+10 —10 +10 —10 +10 -1 0  +10 — 10

hely ? 
Költségkü-

+10 —10

lömbség +18000 -12000

A z eg ész  k ö ltség tö b b le t  teh á t m inden tíz  1800 frtos  
új á llá s ren d szeres íté se  után  6000 forin t s ezen  a pénzen  
eg y id ejű leg  40 tanár lép h etn e  tö rv én y a d ta  jogán á l fogva  
m agasabb fizetésbe.

2. M ásodik n a g y  sére lem  a  s o r o n  k í v ü l  v a l ó  e l ő l é p t e -
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l é s e k  t ú l s á g o s  m é r v e  és kir. kath . de főleg' k ö zség i isk o lá k 
n ak  m induntalan  ism étlőd ő  á tv é te le  k ö v etk eztéb en  állan
d ósu ló  az az eljárás, h ogy  k ívü lrő l, i d e g e n  á l l o m á n y o k b ó l  
k a r t á r s a k  á l l í t t a t n a k  b e  r a n g s o r u n k b a .  M ilyen m értékben  
tö rtén ik  ez, m u tatják  a legújabb ran gsorn ak  az 1893-ivel 
va ló  ö sszev e té séb ő l n y ert adataink. E zek  szerin t a fizetés- 
ren d ezés óta  az állam nál soron  k ívü l e lő lép e tt három  k ar
társu n k , ki az e lő tt is  a fővárosban  v o lt, 14 k i v id ék rő l 
k erü lt a fővárosb a és 20 v id ék i tanár, ki e lő lép ése  után is 
a v id ék en  (többnyire u gyan azon  h elyen ) m aradt, ö sszesen  
37 (VIII. 145., 146., 1 5 3 / —  VIII. 63., 65., 66., 67., 68., 136.,
144., 155., 158., 159., 160— 163. —  VIII. 69., 70., 1 2 9 -1 3 1 .,
133., 135., 142., 143., 151., 1 8 1 - 1 8 7 .  IX. 30., 31., 55. Szá
m ításunkban a ran gsorok ra  vo ltu n k  u t a lv a ; a m ennyiben  
e z e k  m egbízható adatok at n yú jtan ak , m egb ízható  m unká
la tu n k  is).

Idegen sta tu sok b ó l m ég  többen k erü ltek , term észetesen  
sz in tén  soron  k ív ü l, k özén k . Á llam i felsőbb leá n y isk o lá tó l, 
ta n ító k ép ezd étő l, eg y etem tő l, m úzeum tól, á llam ép ítészeti 
h iva ta ltó l hat k o lleg á t k aptunk . (V ili. 26., 132., 137., 145.,
146., 154.) K özség i s fe lek ezeti in téze tek tő l 23-at (VIII. 152.,
156., IX. 84., 91., 143. —  VIII. 164., 165., IX. 4., 24., 45.,
49 ., 53., 95., 126., 128., 141., 152., 156., 158., 170., 171., 175., 
193). A B ibits és a tan u lm án yi alap á llom ányából 20-at (V ili.
62., 66. —  VIII. 27., 28., 45., 60., 134., 157.. 161., 162. IX.
60., 79., 80., 94., 96., 109., 164., 181., 194., 197.) A z idegen  
á llom án yok b ól jö tte k  ö sszeg e  teh á t 49, k ik k e l eg y ü tt a 
so ro n k ív ü l e lő lép ett k o lleg á in k  szám a 86-ra, ille tő leg  m ivel 
öt szám  m indkét csoportban  előfordul, 81-re em elk ed ik , ez 
pedig  a  j e l e n l e g i  á l l a m i  t a n á r i  l é t s z á m n a k  m a j d n e m  t e l j e 
s e n  1 6  s z á z a l é k a .  H ogy p ed ig  ez nem  m úló, de állandó baj, 
m utatja  a jövőb e ve th ető  tek in te t, h iszen  csak  a napokban  
o lv a stu k , hogy a szen tesi gym n asiu m  á tv éte lév e l tíz új 
k artárs lép e tt k özén k , az V. kér. k ir. kath . főgym nasium - 
n ak  küszöbön  lev ő  á llam osításáva l ennél a szám nál jóv a l  
nagyobb é s  p ed ig  VIII. o sz tá ly b e li tanár fog  átlépn i s k özén k  
b eoszta tn i. A rra gondoln i sem  m erünk, m ennyire h átravetn e  
m indnyájunk at, ha a budapesti k ö zség i reá lisk o lá k  tanárai 
az in téze tek  e se t le g e s  á llam osításak or á llam i k artársa ik én á l 
nagyobb fize tésök  alapján a VIII. o sz tá ly  leg fe lső  fokára, 
ö ssz e s  állam i k o lleg á ik  elé  kerü lnének .

M agától értetőd ik , h ogy  m indezen  bajok, az egész  
in té z e te k  á tv é te lé v e l járó töm egeseb b  k ö zb eszú rá so k  k iv é 
te lé v e l a kir. kath . iga zg a tó k  és tanárok  rangsorában is  
előfordu lnak . Itt is  van, bár k isebb  m értékben , — h iszen
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az eg ész  á llom ány is  sok k al k isebb  — soron  k ív ü li elől ep é s  
és id egen  sta tu stó l —  fő leg  az á llam tól —  átvéte l.

K egyelm es U runk! Ha m inden ran gsorn ak  h á trá n y o s  
tu la jd on sága iva l szem ben  n agy, m ondhatjuk  eg y etlen  e lő n y e , 
h ogy  az an cien n itásn ak , a szerze tt jo g o k n a k  b iz tosítá sára  
szo lgá l, ú g y  annak a ran gsorn ak , m elyben  az an cien n itas  
és szerze tt jo g o k  ily en  m ellőzésb en  ré szesü ln ek , egész  ér té k e  
illu so r iu ssá  vá lik . J e len leg  ú g y  v a g y u n k , h o g y  m időn N a g y 
m éltóságod  az érd em ek et soron  k ív ü l v a ló  e lő lé p te té sse l  
ju ta lm azza , v a g y  in téze tek  á tv é te lén é l a szerző d ések  é r te l
m ében e lism eri és b eszám ítja  k ö zség i k artársa in k n ak  rég i 
szo lgá la ta it, ez m in d k ét esetb en  a többi tan árok n ak  é s  az  
eddigi t isz tv ise lő k n e k  hátrányára történ ik .

E ngedje m eg N agym éltóságod , h ogy  m indkét sére lem 
m el k ü lön  fog la lk ozzu n k .

a) A tö rv én y  (5. § .)  jo g o t  ad N agy  m éltóságod n ak  arra, 
h ogy  m agasabb fizetési o sztá lyb a  való  k in ev ezések n é l ne a 
ran gsorra , hanem  e m elle tt a sza k k ép zettség re , érd em esség re  
és a lk a lm azh atóságra  leh essen  tek in te tte l. E zt a jo g o t  mi 
b ecsesn ek  tartju k , m ert benne az an cienn itas m erev  a lk a l
m azásából eredő bajoknak e llen sú ly o zó já t lá tju k  és m eg
győződ ésü n k , h o g y  m ég  el fog  jön n i az ideje — a törvén y  
te lje s  végreh ajtása , a fizetési fok ozatok  te lje s  a rán yosítá sa  
után  —  m ikor m inden soro n k ív ü li e lő lé p te té s t  a ta n á rsá g  
öröm m el fog  ü d vözöln i, m ert m in d egy ik  (m int m ás ín in is-  
teriu m ok  köréb en  m a is  íg y  van) a m agasabb fokozatban  
újonnan n y ert eg y -eg y  p o sitió t fog  je len ten i. M a is  örü lünk, 
ha igazi érdem  ju ta lm a t ta lá l, de öröm ünk nem  le h e t  
zavarta lan , m ert m ost, m ik or m ég az ezután  ren d szere
síten d ő  fok o za to k  ü resek  és a tö rv én y  la ssú  v ég reh a jtá sa  
k ö v etk eztéb en  érdem es és idős em berek  alantibb fok ok on  
állanak , m inden soron  k ívü li e lő lép te té s  a hátrább á llók n ak  
e g y -e g y  fo k k a l va ló  v issza szo r ítá sá v a l jár. íg y  a m agában  
ü d vös eszk ö z  alkalm azásából, k iv á lt ha sűrűén  é ln ek  v e le , 
je le n le g i sa jn á la tos v isszo n y a in k  k ö zt h atározott sére lem  
tám ad.

A fővárosb a  és F iúm éba v a ló  k in ev ezésn é l a m agasabb  
o sztá lyb a  va ló  so ro lá ssa l N a gym éltóságod  n y ilván  a hely i 
p ó tlék n a k  h iányán  akar seg íten i. H álásan fogadjuk ezt a  
tö r e k v é st , m ert k étség b ev o n h a ta tla n  tén y , h ogy  a fővárosban  
1200 forin ton  csa láddal csak  n é lk ü lö zések  k ö zt leh e t m eg
éln i, ped ig  a legújabb ran gsorok  szer in t m ár 17 és az azó ta  
tö r tén t k in e v e z é se k e t is  id eszám ítva  19 k a rtá rsu n k  van a 
fővárosi in tézetek b en  ilyen  fize tésse l a lkalm azva. D e nem  
h allgath atju k  el azt a m eg g y ő ző d ésü n k et, h ogy  a főváros-
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ban, Fiúm éban és néhány m ás drága városban lakó taná
rok n ak  baján csak  h ely i p ó tlék k a l leh e t seg íten i. E nnek  
m egadását k érjü k  N a g y m éltóságod tó l, m ert ú gy  látjuk , hogy  
m ásk én t leh ete tlen  a szóban forgó ü g y et eg y ik  va g y  m ásik  
fél sérelm e nélkül e lin tézn i. A m íg u gyan is a hely i p ó tlék  
h ián yzik , nem  k ép ze lh ető  m ás m egold ás, m int az, m elyet 
N a gym éltóságod  eddig is  k ö v e te tt , hogy fiatalabb tan árok at  
is a fővárosb a való k in ev ezésk o r  a VIII. o sztá lyb a  em elt, a 
mi aztán ism ét v id ék i idősebb k artársa in k n ak  nagy sére l
m ével és  m ellő zésév el jár.

b )  Idegen sta tu sok b ó l h ozzánk  k erü lt  k o lleg á in k  irá
nyában n incs b ennünk  sem m iféle  anim ositás. S z ívesen  lá t
ju k  ő k et sorainkban és szo lgá la ti év e ik n ek  beszám ítását, 
szerze tt joga ik n ak  az állam  által va ló  e lism er te té sé t  ille tő 
leg  örvendünk, ha N agym éltóságod  v e lő k  szem ben m inél 
nagyobb m éltá n y o ssá g o t tan ú sít. D e e g y e t  b izonyára ők  
sem  k ív á n n a k : h ogy  az 6 jo g a ik n a k  e lism er te té se  a m ieink
n ek  csorb ításáva l járjon. P ed ig  ma, m időn az állam i szo l
gálatba ju tá sk o r  régebbi szo lg á la ta ik  arányában a mi rang
sorunkba oszta tn a k  be, ez történ ik . A rangsor, szerén y  
fe lfogásu n k  szerin t, ha m egfelel ren d e lte tésén ek , m inden  
fizetési o sztá lyon  belü l á ttö rh etetlen  láncz, m e ly e t az e g y 
m ásután  k ö v etk ező k , kéz a kézben , a lk otnak . E nnek az 
állásp on tn ak  szigorú  m eg óvásá tó l csak  e g y e s  r itk a  e se te k 
ben (5. §. 4.) va lam in t a tan u lm án yi alapból fen tarto tt isk o lák  
tanárainak  á tv é te lén é l leh etn e  e ltek in ten i, azon so k szo ro s  
kap ocsn á l és k ö lcsö n ö sség n é l fogva , m ely  állam i és  kir. kath . 
in téze tek  k özt fen n áll.

K özségi isk o lák b ól jö v ő  k o lleg á in k  b esorozása  a tö r 
v én y  te lje s  végreh ajtása  után sz in tén  nem  fog  m ár állam i 
tá rsa ik  sére lm év el járn i, h a  e l ő l é p t e t é s ö k  n e m  a  m á r  
r e n d s z e r e s í t e t t  é s  a r á n y o s a n  e l o s z t o t t  á l l o m á n y  t e r h é r e  
í o g  t ö r t é n n i ,  azaz, a m ajdan á llam osítandó k ö zség i isk o 
lák  tanárai, a rendes szám arányon  felü l fognak  az ille tő  
fokozatokba e lh e ly ez te tn i és nem fog la lják  el a nyugd íjazás  
és e lh a lá lozás fo ly tán  m egü resed ő  h e ly ek e t az e lő lép ésre  
jo g o sú lt  állam i tá rsa ik  elől. Ma m ég azonban a tö rv én y  
te lje s  végreh ajtásá tó l távo l állunk, m ivel pedig  az in téze 
tek  á tv é te le  fo lyton  tart, addig is, m íg a v é g le g e s  állapot 
b ek öv etk ezh etik , m inden érd ek et k ie lég ítő  m egoldási m ód  
vo ln a  sz ü k sé g e s . Ilyennek  tartan ók  m agunk  részérő l, ha 
k ö zség i isk o lá k b ó l jö v ő  k artársa in k  va g y  egyá lta láb an  nem  
soroztatn án ak  be sem m iféle  ranglistába, vagy  ha ez leh e
te tlen , va g y  az ő á llásp on tju k ró l tek in tv e  sére lm es volna, 
az állam i tan árok n ak  je len leg i V ili. b . é s  IX. / . csoportjai

Orsz. K özépiskolai T an áreg y esü le ti K özlöny . XXX. 46
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m ellé külön  coord in ált csop ortb a  h e ly ez te tn én ek  az állam  
á lta l a szerző d ésk ö té s  a lkalm ával b iz to síto tt ille tm én yeik  
alapján s ebben haladnának tovább an cien n itas szer in t a 
főcsop ortta l párhuzam osan. M egjegyezzü k  azonban, hogy  
ezen  kü lön  párhuzam os csoportba  h e ly ezés  c s a k  a k k o r  
o r v o s o l n á  a  b a j t , ha az új csop ort tagjai ve lü n k  ancien
n ita s  alapján e lő lép v e , nem azon szerén y en  k iszab ott ösz- 
sz e g e k  terh ére  n ev ez te tn én ek  k i, m e ly ek et a k ö ltsé g v e té s  
az állam i tan árok  rangsorában  m agasabb fok ozatok  rend
szere s íté sér e  szán t. Minden á llam osítás k é tfé le  terh ek e t ró 
az á llam ra: az á tv éte l a lkalm ával eg y szerre  fö lm erü lő  
k ö ltsé g e k e t és o lyan ok at, m elyek  évrő l-év re  az ille tő  in té
zetek  fen tartására  sz ü k sé g e se k . Ú gy  h iszszü k  m éltá n y o s az 
a k érésü n k , h ogy  az ily en  utóbbi fajta szem é ly es  k iad ások  
ne a rendes év i dotatióból, va lam in t a fize tési tö rv én y  v é g 
rehajtására  ren d elt ö sszeg ek b ő l lia s ítta ssa n a k  ki, hanem  
k ü l ö n  ö s s z e g k é n t ,  ú j  t é t e l  a l a t t ,  r e n d k í v ü l i  k i a d á s o k  g y a 
n á n t  szerep eljen ek  a k ö ltség v e té sb en  és az újonnan b elép ők  
sem m i tek in te tb en  ne m ód o sítsá k  a régi rendes á llom ány  
jo g a it s  k ilá tá sa it. C sak ha így  egy m á stó l fü ggetlen n é  
leh etn ek , ö rü lh etn ek  az állam i tan árok  az á llam o sítá s  te r 
jed ésén ek  a n élk ü l, h ogy  a n yag ilag  káros h a tásá tó l k e llen e  
tartan iok .

N em  h iszszü k , hogy ezen  óhajtásu n k  te lje s íté se  k om oly  
n eh ézség ek b e  ü tk özn ék , ha azonban ily en ek  m égis fe lm e
rü ln én ek , bátrak  v a g y u n k  N a g y m éltóságod n ak  m ég egy  
m ódot, a szem ély i p ó tlék o k  ren d szerét figyelm ébe ajánlani. 
E kkor k ö zség i co llegá in k  állam i k in ev ezésü k  k e ltév e l illesz-  
te tn én ek  a rangsorba, de az ezzel járó e se t le g e s  v e sz te sé g 
ért m éltá n y o s szem ély i p ó tlék k a l n yern én ek  k árp ótlást.

3. S ére lm esn ek  ta lá lju k  továbbá, hogy rangsorunkban  
o lyan ok n ak  n ev e iv e l is ta lá lk ozu n k , k ik e t N agym éltóságod  
v é g le g e s , m inőségben  m ás terek en  fog la lk ozta t. E zek  k özt  
van eg y  fő igazgatóság i to lln ok , az E ötvös co lleg iu m  igaz
gatója  s eg y ik  tanára, több egyetem i s  m ű egyetem i adjunc
tu s, az ü vegtech n ik a i m ű h ely  vezető je , va lam in t a nem zeti 
m useum hoz és m in isteriu m h oz b eoszto tt igazgató  és tanár. 
A m ennyiben e se tle g  széleseb b , va g y  h iva tásu k n ak  é s  te h e t
ség e ik n ek  jobban m egfele lő  m unkakörhöz ju to tt  k artársa in k 
nak ily e tén  a lk a lm azta tása  id eig len es term észetű , sem m i 
k ifo g á su n k  sem  leh e t az ellen , ha k ö zö ttü n k  továbbra is  
m egm aradnak, de a  m e n n y i b e n  m á s h o v á  v a l ó  b e o s z t á s u k  
v é g l e g e s  term észetű , k íván atosn ak  tartjuk , hogy anyagi 
érd ek eik  te lje s  m egóvásáva l új m u n k ak örü k n ek  m egfele lő  
m ás csop ortok b a  h e ly ez te ssen ek  át és ők, k ik  többé tény-
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leg  nem  állanak a k ö zép isk o la  szo lgálatában , ne ron tsák  
h e ly fo g la lá su k  á lta l a k ö zép isk o la i tan árok n ak  úgy sem  
n agyon  k ed vező  k ilá tása it. Már egyálta lában  érth etetlen  
azonban, h ogyan  ju th a tta k  k özén k  olyan , a m aguk  m űkö
dési terén  eg észen  t isz te le trem éltó  eg y én ek  is, k ik  soha  
k özép isk o láb an  nem  szo lg á lta k  s k ik n ek  sem  korábbi, sem  
je len leg i a lk a lm azta tásu k  nem  adhat jo g cz ím et erre a helyre. 
(Á llam i rangsor 1891). V ili. b . c sop ort 37., 38. és 137. Az 
utóbbi helyen  álló  t isz tv ise lő  tu d om ásu n k  szer in t nem  is  
o k lev e le s  tanár.) A z eljárásban m ég csa k  szigorú  k ö v e t
k e z e te ssé g e t  sem  ta lá lu n k . Ha u g y a n is  k ö zép isk o la i tanárok, 
bár szo lg á la tté te lre  m ásh ová  ren d eltetn ek , a mi sta tu su n k 
ban m aradnak, m iért nem  m aradt a 37. szám ú tanár az 
állam i tan ítók ép ezd ei á llom ányban, h ova  az E ötvös-in tézet-  
hez való k in ev ez te té se  e lő tt té n y le g  ta r to z o tt?

4. A tö rv én y  (4. §.) e lism erésre  m éltó  g o n d osságga l hatá
rozza m eg, h ogy  töb b ek n ek  e g y  n a p o n  v a l ó  k i n e v e z é s e k o r  
a ran gsor m egállap ításán ál m ilyen  szem p on tok  leg y en ek  
irányadók . Már előbb is á llam szo lgá la tb an  v o lt  és egy  lé t 
szám ból k in ev eze tt tisz tv ise lő k n é l dönt a k in ev ezés  e lő tt 
k ö zvetlen ü l e lfo g la lt rangsor, kü lönböző  létszám ok b ól k in e
v ezettek n él az előbb e lfo g la lt fizetési o sz tá ly , ha ez is egy en lő  
vo lt, az u gyan ezen  osztá lyb an  e ltö ltö tt  hosszabb  szo lgá la ti 
idő stb. Mit ta lá lu n k  m ár m ost a mi ran gsora in k b an ?  Az 
1886. áll. ran gsorn ak  eg y  napon (1895. I I .  15.) k in ev ezett  
141— 146. szánni tanárai előbbi szo lgá la ti dátum uk szerin t  
így  k ö v e tk e z n e k : 1876. IX. 3. —  1889. V ili. 29. —  1890. 
V ili. 21. —  1884. V. 26. —  1889. V. 2. — 1887. X . 8. A  
h elyes sorrend  szer in t m ostan i ran gszám aik k al je lö lv e  ők et  
így k ö v e tk ezn én ek : 141., 144., 146., 145., 142., 143. Még fe l
tűnőbb a hiba az 1896. VI. 17. napon k in ev eze ttek n é l (158 
— 187). a hol korábbi dátum aik  szer in t 1878-ban, 1888-ban, 
1890-ben, ső t 1891-ben és 1892-ben k in ev eze tt tan árok  előzik  
m eg régebben szo lgá ló  k artársa ik at. H asonló eljárást m ég  
m ásu tt is ta lá lunk . M indezen co llegá in k  előbbi k in ev ezésére  
von atk ozó  ad ata in k at az 1894. k iig a z íto tt és „ lezá rt“ rang
sorozatból m er íte  t tü k .

5. A tö rv én y  17. §. 5. b ek ezd éséb en  v ilágosan  kim ondja, 
hogy az „eddig kü lön b öző  létszám ok b an  v e z e te tt  t isz tv ise -  
se lő k  k ö zö tt az ö ssz e s íte tt  lé tszám b a va ló  e lső  sorozásnál 
nem  egyed ü l a rang, hanem  a  m a g a s a b b  f i z e t é s  a d j a  m e g  
a z  e l s ő s é g e t . 11 Csak ezen  ren d elk ezés figyelm en  k ívü l h agyá
sáva l tö r tén h ete tt, h ogy  egy igazgató  (állam i ran gsor VII. 
d )  3.) ki a leg e lső  b eosztás a lk alm ával m ár va lam en n yi 
igazgatötársánál nagyobb fize tést é lv eze tt, 1893-ban és 1894-
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ben hatod ik  h e ly re  kerü lt és bár azóta  valam i v á lto zo tt  
rangszám án, m a sin cs m ég  ott az e lső  h elyen , m ely  őt az 
id éze tt tö rv én y sza k a sz  szerin t m eg illetn é . A „fizetési o sz tá ly “ 
és „ fizetési fo k o za t“ fogalm ából önként k ö v etk ez ik , de m eg  
a tö rv én y  id éze tt szava ib ó l is  fo ly , hogy az, ki nagyobb  
fizetést húz, nem á llh a t m ögötte  k isebb  fizetésű  társa in ak . 
Ez a sérelem  tö rtén t m eg a régebbi rangsorokban több 
g y a k o r ló isk o la i tanárral (1893. V ili. g .  18., 26., 34., 36. 
1894. V ili. g .  16., 20., 28., 31.) és a töb b iek n ek  m ás szo l
gálati ágakba való k iv á lá sa  után  m ég a legutóbbi ran gsor
ban is  e g y g y e l k ö zü lö k  (1896. V ili. g .  19.), k it pedig  m aga
sabb fizetésén él fogva  e csoportban  az e lső sé g  ille te tt vo lna  
m eg. Ép ilyen  v isszá s , csa k h o g y  e llen k ező  szem pontból a 
38. sz. (VIII. b . csoport) k özb eszú rása . Itt va lak i 1400 forint, 
teh á t a VIII. fizetési o sz tá ly  harm adik fokába tartozó  fizetésse l 
rangsorban 25 tan árt előz m eg, k ik  1600 frt fize tésse l a VIII. 
o sztá ly  m ásod ik  fokán á llanak.

6. V égre  sére lm es az az e g y e n l ő t l e n  e l b á n á s ,  m elyben  
eg y e se k n e k  m ások k al szem ben  részök  van. A „quod uni 
iu stu m , a lteri aequum “ szókban rejlő nagy e lv n ek  a lk a l
m azását nem  tudjuk  mi m egta lá ln i javad alm azási ügyein k  
e lin tézése  körű i. Ezt e lső  sorban az állam i szo lgá la tb a  á t
lép ő  co llegá in k  és  a h e ly e tte s  tan árok  érzik  m eg. K artár
sa ink  hozzánk in téze tt levele ik b en  leginkább ilyen  sére l
m ek et em legetn ek . M egem lék eztü n k  m ár arról, a fe lfogásu n k  
szer in t m éltán yos eljárásról, m e ly e t N agym éltóságod  az 
á tv e tt  k ö zség i isk o lák  tan áraival szem ben k övet, csak  saj
nálni tud ju k  részü n k rő l, h ogy  a fe lek ezeti tan árok  s azon  
k ö zség iek , k ik  nem  szerző d ésszerű leg  b iz to síto tt jo g o k k a l 
és nem k ö zség i isk o lá k  á tv é te le  a lkalm ával ju tn ak  az állam i 
k ötelék b e, nem részesü ln ek  hason ló  elbánásban. K artársaink  
panaszkodnak , hogy akárhány esetb en  régebbi szo lgá la ti éve ik  
e lv eszn ek , m ég ha az állam  által se g íte tt  k ö zség i isk o lá 
hoz m in isteri m eg erő sítés  útján ju to tta k  is. S ok szor a k öz
ség i isk o lá k tó l időközben az állam hoz á tlép e tt tan árok  rosz- 
szabbúl járnak , m int egyk ori, talán  fiatalabb k artársa ik , k ik  
az in téze t á llam osításak or m ég ennek  k öte lék éb en  állva, 
te ljes szo lgá la ti év e ik k e l és ö tö d év es p ó tlék a ik k a l jö h e t
nek  át, m íg azok  az új á llom ányba belép ésk or m indent 
e lv esz tv e , é lő irő l k ezd ették  az é le te t. L egtöbben k özü lök  
hiába fo lyam od n ak  u tó lag  is  azért, h ogy  —  ha m ár p ó tlé 
k a ik at el is v e sz te tték  — legalább a m ost m ár á llam osíto tt  
in tézetn é l tö ltö tt  eg y k o r i szo lg á la tu k  szá m ítta ssá k  be. H ogy  
eg y -eg y  czéljá t m ég is  eléri, csak  k irívóbbá tesz i a többie- 
ken e lk ö v e te tt  sérelm et. Az állam i polgári isk o lá k tó l átlépő
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k artársak k a l szem ben m ereven  a tö rv én y t lá tju k  érvén yre  
em elve , csa k h o g y  itt  is  van  sa jn á la tos k iv é te l. E gy ik  colle- 
gán k  azt írja, hogy az állam  a k ö zség g e l régen szerződ és
szerű en  b iz to síto tt joga it nem  ism erte  el, m ások  arról érte
s íten ek , hogy a m agas m in isteriu m  k ö zség i és ev . ref. 
in tézetb en  k in ev eze tt s később állam i szo lgá la tb a  k erü lt  
tanárnak  ö tö d év es p ó tlék a it rég i k in ev ezése  dátum ától fo ly ó 
síto tta , de a rangsorba va ló  sorozásn ál állam i k in ev ezését  
OAtte a lapúi, és itt  m egtagad ta  korábbi szo lgá la tán ak  érv é
n y esség é t, a m elyet o tt e lism ert.

Az eg y en lő tlen  bánásm ód, m e ly e t ezekben  a példákban  
fe lp an aszo ltu n k , k ir ívóan  m u tatk ozik  a  h e l y e t t e s i  s z o l g á l a t  
k ü lönböző  tartam ában is. Az egy tő l három  év ig  terjed h ető  
la titu d e, m elyet a törvén y  fe lá llíto tt, m ár m aga is eg y en 
lő tlen  elbánás forrása, de ezt m int tö rv én y en  a lap u lót el 
kell v ise ln ü n k  tü relem m el és zú go lód ás n élkü l. A mi azon 
ban e határon túl m egy , m ár sérelem  az ille tő k re . Sérelem  
v o lt ez m ár az 1893. tö rv én y  m egh ozata la  e lő tt, nem  csak  
a h e ly e tte s i és rendes tanári fizetés k özt fennálló  k ü lön 
b özet m iatt, m ely  év en te  legalább is 600 forint v e sz te sé g e t  
je len t, de azért is, m ert a quinqu en nium ok is  a rendes  
tanári k in ev ezés napjától szám ítta tn ak . 1893 óta azonban a 
k ésed e lm es k in ev ezés m ég sok k al sú lyosab b  sérelem  szám ba  
jön , m ert tu d v a lev ő leg  a rangsorban való  h e ly fog la lásra  
sz in tén  a ren d es tanári k in ev ezés k e lte  jo g o s ít  fel ben
nünket. Ilyen  k ö rü lm én y ek  k ö zt szom orú  je len ség , hogy  
n ég y -ö t év es  h e ly e tte s i szo lg á la t a tanári á llom ányban nem  
éppen  ritk a  je le n sé g  s e lv é tv e  m ég hosszabb is előfordúl. 
S ú ly o s b ü n tetés ez akkor is, ha a tanár g y a r ló sá g  vagy  
hiba m iatt nem  fele l m eg  te lje sen  a k iván alm ak n ak , v a ló 
sá g o s  k e g y e tle n sé g  azonban, ha gán csta lan  és h ivatalában  
te ljesen  beváló  em berrel e s ik  m eg. M ennyit v e sz te t t  eg y ik  
k artársu n k , k i, a m int n ek ü n k  elpanaszolja , k ép esíté s  nél
kül három  év ig , k é p e s íté sse l p ed ig  további tíz  év ig  volt- 
h e ly e tte s  tanár és pedig  nem  saját hibájából, hanem  azért, 
m ert —  az isk o lá t fen tartó  a lapok (k öztü k  a tanu lm ányi 
alap) k im erü ltek  és a szeg én y  a lk a lm azottak on  k e lle tt  ta k a 
rék osk od n i. Ez a hiba, igaz, nem  m ai k eltű , de hogy sú ly o s  
k ö v e tk ezm én y e iért ille tő  co llegünk  sem m inem ű k árp ótlást  
nem  k ap ott, napjainknak m u lasztása . Ú gy érezzü k , nem  
v agyu n k  m ég tá v o l attó l az időtől, m időn több társu n k at  
k e llő  szám ú h e ly e tte s i év  után k in ev ezték  ugyan eg y  állam i 
in tézetb e rendes tanárrá, de a ren d szeresíte tt 1200 frt fizetés  
h e ly e tt, fed ezet hiányában m ásfél éven  át 900 forinton tar
to tták , teh á t tö rv én y  szer in t ő k et m egillető  ille tm én y e ik et
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tő lü k  e lvon ták , ism ét tak arék osságb ó l. C sakhogy az a tak a
rék osság , m ely  törvén yb en  b iz tosíto tt jo g o k a t sér t vagy  
szen v ed ett sére lm ek  o rv o slá sá t m egak ad ályozza , v ég te len ü l 
káros k ö v e tk ezm én y ek k e l jár. K isebb sére lm ek et ham arább  
elfeledünk , de ha v a lak in ek  a vele  történ t ig a zsá g ta la n sá g  
terh ét egész  é letén  át k e ll v on szo ln ia  a kárp ótlás rem én ye  
n élk ü l, ez m egzsibbasztja  a m unkaerőt, e lég ed e tlen ség et s 
jo g o s  e lk esered ést  szü l.

Az eg y en lő tlen  elbánásból tám adt bajokon v é lem én y ü n k  
szer in t se g ít  az, ha a m últban tö r tén t sére lm ek  m éltán yos  
m ódon elb írá lva  o rv o so lta tn a k  s hason ló  e se te k  előford u 
lása  a jövőb en  leh ete tlen n é  válik . Az utóbbi szem pontból 
szü k sé g e s  volna , h ogy  h atározott e lv ek  alapján, leh ető leg  
m inden e sh e tő sé g e t fe lö le lő  s k iv éte lt nem  tűrő  eljárási 
szab ályok  á llítta ssa n a k  fel. Ez m egóvn á  a h iva ta los eljárást 
m ostan i ö tle tszerű  sz ín ezetétő l és a tan árok at m indenféle  
hiú rem én y k ed éstő l, m ert tisztán  odaállítná m indenik  elé, 
m ire van  fe ljo g o sítv a , m it várhat.

N a g y m éltó sá g ú  M inister Ú r! Ő szintén  fe ltá rtu k  az 
im én tiek b en  sére lm ein k et és m egjelö ln i ig y ek ez tü n k  a m ódo
k a t is, m elyek en  szerén y  v é lem én y ü n k  szer in t seg íten i lehet. 
€Tg y ü n k  igazságáb an  bízva, h iszszü k , hogy N agy m éltóságod at  
g y en g e  szó n k k a l is  s ik erü lt a h e ly ze t tarth atatlan ságáró l 
m eggyőzn ü n k . Más k érd és, h ogy  a ja v ítá s  m ódja, m ely et  
aján lottunk , czélra  v eze t-e?  E zt N agy  m éltóságod  b ö lcseség e  
d ön tse el.

Fájdalom , nem  k ecseg te th e tjü k  m agu n k at azzal a 
rem ény n yel, hogy  az im ént fe lsoro lt sére lm ek  orvoslása  
után  m inden m éltán yos k ö v e te lé s , m inden jo g o s  érdek  ki 
lesz  e lég ítv e , m ert m eggyőződ ésü n k , hogy ez a tö rv én y  
alapján leh etetlen . D e ha m ár erről a k ív á n a to s g y ö k eres  
o rv o slásró l, k i tudja m ennyi időre le  k e ll m ondanunk, annál 
égetőbb szü k ség n ek  tartju k , hogy a tö rv én y  végreh ajtása  
alkalm ából tám adt sérelm ek , m ely ek re  rám u tattu n k , orvo- 
so lta ssa n a k . Ism eretes dolgot, m ajdnem  k ö zh e ly e t idézünk, 
m ikor azt m ondjuk, h ogy  a m ilyen  a tanár, o lyan  az iskola , 
és h ogy  a mi m unkánk, ha nem  e lég szü n k  m eg  g ép ies  lem or- 
zso lá sá v a l, le lk e t k ivan , a fent fe lso ro lt sére lm ek  pedig  
igen  a lk a lm asok  arra, hogy ez t a le lk e t m egöljék  bennünk. 
N em  h aszn á lu n k  erős sz ín ek et, n eh ogy  czé lza to s n a g y í
tá sn a k  tű n jék  fel, a m it m ondani akarunk , csak  m eg em lít
jü k , h ogy  a k ö zép isk o la i tan árok  egy  részén  s ak árh án y
szor éppen a k ivá ló k o n  endem iaszerűen  b izonyos csiigged és, 
k ö zöm b össég  és  fa ta lism u s v e sz  erőt, m ely  ak árh ogy  véde
k ezn ek  is  ellene, hatalm ába k er íti ő k et a ta n ü g y n ek  v é g 
te len  kárára.
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E nnek a szom orú  je len ség n ek  sok  oka  lehe t, de az t 
gondoljuk , nem  csalódunk , h a  ezek  k ö z t a je len  em lék ira 
tu n k b an  fe lso ro lt sé re lm e in k n ek  nagy  je len tő ség e t tu la j
don ítunk .

Bizalom m al k é r jü k  N agym éltóságodat, m élta ssa  ü g y ü n 
k e t  k egyes figyelm ére.

N agym éltóságodnak

B udapesten  a fővárosi kö zép isk o lai ta n á ro k n a k  1897. évi 
ja n u á r  hó 20-án ta r to t t  gyű lése  nevében

leg aláza tosabb  szolgái
Tiber Ágost, dr. Bozóky Endre,

elnök. jegyző.

ISMERTETÉSEK.

Sim onyi Jenő d r.: F ö l d r a j z  a reáliskolák I. osztálya számára. 
39 képpel. Budapest, 1896. Singer és Wolfner.

Midőn pár hónappal ezelőtt kezembe akadt Simonyi Jenőnek a 
kereskedelmi akadémiák és a felső kereskedelmi iskolák számára írt 
Földrajza, mely a Franklin-társulat editiojában már második javított 
kiadásban került az ifjúság kezébe, azt hajtottam magamban, miért is 
nem ír Simonyi geographiát a középiskolának is? Ma pediglen előttem 
fekszik legújabb munkája, mely híven a Tantervhez és Utasításokhoz, 
letárgyalja Magyarországgal karöltve Európa többi országainak geo- 
grapliiáját.

Figyelemmel kisérem földrajzi irodalmunkat az oktatás alsó, középső 
és felső fokán; ép azért ez újabb könyv megjelenése kapcsán pár meg
jegyzést koczkáztatok. Mikor Simonyinak a ministerium megbizásából 
normális iskolák részére írt Földrajza töméntelen gyönyörű képecskével 
— megjelent, a könyvecske valóságos reformot jelentett az elemi iskolák 
földrajzi oktatásában; a tanítók is nagy lelkesedéssel beszéltek róla; a 
kereskedelmi iskolák részére írt műve, 40 színezett és 8 fekete térképpel, 
a szakavatott paedagogusnak, kiváló geograpbusnak munkája. Ebben 
a kis könyvben, melyet ma csak pár sorral akarok nemes érdeméhez 
híven méltatni, megtaláltam mindkét előző munkájának szépségeit és 
practikus oldalait.

A 103 oldalas, sárga köntösbe bujtatott könyvnek épen fele 
foglalkozik hazánkkal, a másik részében tárgyalja a szerző Ausztriát 
és Európa többi országait. „Kiszínezés“ nélkül is az országoknak és 
vidékeknek pompás, hű képét vázolja a leírás megkapó közvetetlenségé- 
vel. Az egyes vidékek a stílus egyszerű keresetlenségével és szépségével, 
valóságos beszédes képekké válnak a gyermek lelkében Az egész 
munkának magva, közepe, Magyarország és Budapest; ezeket tárgyalja 
tüzetesen, okosan és halad lépésröl-lépésre tovább, folytonosan utalva a 
letárgyalt anyagra, összevetve az idegen országokat, messze tájékokat 
hazánkkal és ennek egyes vidékeivel Foglalkoztatja a gyermekek gondol
kozását és fokozza érdeklődésüket. Felette okos és kedvelt dolog az, hogy 
nem fárasztja a tanulót a nomenclatura, a geographiai műkifejezések
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tárgyalásával, hanem egyetlen („A. földrajz“ czímű) szakaszban, mely 
észrevétlenül a tárgy kellő közepébe viszi az ifjakat, megismerteti velük 
az összes földrajzi alapfogalmakat. S mily kedvesen, egyszerűen, mond
hatnám cseppenként lopja be az első osztályú tanuló leikébe a carto- 
graphiai ismereteket!

Erényéül tudom be Simonyinak, hogy nem feledkezett meg Magyar- 
ország tárgyalásánál a természetes egységekről, a vármegyékről. így 
épít a középiskola a normális iskolából hozzánk került gyermek ismere
teire Ha biztos, szilárd kézzel építették ott meg az alapot, minek szórnók 
azt széjjel?

Hazánk tárgyalásánál szépen következnek egymás után a Nagy- 
Alföld, a dunántúli dombos vidék, az északnyugati vidék stb. s mindegyik 
nagyobb szakasz vagy ország tárgyalását nyomban követi az ,,áttekintés  
a recapitulatio, mely ha mindegyik országnál (pl. a Németalföldnél avagy 
Belgiumnál) nem is lett volna feltétlenül szükséges, de mennyire meg
könnyíti az anyag ..megemésztését“ a nagyobb földrajzi egységek vagy 
országok tárgyalásánál! Gondoljunk csak a Balkánra, vagy Német
országra És hogy ezt a rendszert szigorú, vaskövetkezetességgel alkal
mazta véges-végig, ez csak dicséri munkáját és emeli nagy becsét

Idegen országok neveinél a kiejtésre is megtanítja az ifjút. Stílusa 
tiszta, magyaros; tőről szakasztott, tömör, de azért korántsem fárasztó, 
magyar a nyelvezete; mindegyik szakasz egy-egy kedves kis rajz, 
leírás: igazi geographia! Számadatokkal sehol sem terheli agyon a 
fiatal elmét; Magyarország vagy annak részei az egység, ahhoz méri, 
azzal veti egybe Európa többi országainak nagyságát, természeti viszo
nyait. Európa áttekintése, az európai országok területe és lakossága 
1895-ben, a lakosok száma Európa nagyvárosaiban, Európa néhány 
kisebb városának lakossága, Magyarország népesebb városainak lakos
sága czímfi szakaszok, illetve táblázatok rekesztik be Simonyi Földrajzát, 
mely középiskolai tankönyvirodalmunknak nagy nyeresége!

Van azonban a szövegen kívül még más valami is a könyvben, 
a mi nagy örömet kelt majd geographiát tanító collegáimban. Harmincz- 
kilencz pompás képet fűzött a szerző munkájához és mondhatom ügyes 
összeválogatásukkal nagy szolgálatott tett a földrajzot tanító collegák- 
nak és az ifjúságnak azonképen. Itt találom Budapest, Miskolcz, 
Temesvár, Ungvár, Pécs, Debreczen, Eger, Pozsony, Esztergom, Kassa, 
Szabadka, Kolozsvár, Szeged, Komárom, Szatmár(-Németi), Székesfej érvár, 
Kecskemét, Munkács, Győr és Nagyvárad, nemkülönben a Tisza kanyaru
latainak térképét. A szemet gyönyörködtető photo-cincographiai felvételek 
között vannak: Budapest (az új országháza), Budapest a Gellérthegy 
aljáról tekintve, a pesti Dunapart, a Hortobágy, a Gombos és Erdőd 
között közlekedő gőzkomp, a Tiszán át vezető vasúti hid Szegednél, 
Fiume kikötője két képen. Dévényvár, Csobánc, Szigliget és Badacsony, 
részlet a Hernád völgyéből, a Vág völgyének középső szakasza, a Tordai 
hasadék, a Tarpataki vízesés, a Zsil völgye, sűrű fenyves és vasúti alagút 
Máramarosban, a Tömösi szoros — nagyon sikerült photographia, úgy 
hogy önkéntelenül keressük a szoros végében levő honvédemléket — 
Brassó, Zalatna, Vajda-Hunyad vára, a Kazán-szoros, a Kulpa folyó és 
barlangos partja stb. stb.

A szép képek között van a horvátok büszkeségének: a Plitviczai- 
tóvidéknek egyik vízesése. Annak a gyönyörű vidéknek részlete, melyet 
a horvátok a közeljövőben az ő „nem zeti p a rfé ju k n a k  fognak elnevezni. 
A kép szakasztott mássa annak a (Femen ecsetjéből került művészi 
becsfii óriási festménynek, melyet csak a múlt évben láttam Zágráb 
nagy sörcsarnokának a falán.

A könyv nyomása tiszta; szemfárasztó petitek — egyik-másik 
tankönyben még non-pareille-ek is vannak! — sehol sincsenek. Ha Simonyi
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a kereskedelmi iskolák részére írt művének — Homolka rajzolta — 
térképeiből a második kiadás alkalmával néhányat (jelesen magyar- 
országi vidékekre vonatkozó térképet) fűzetne becses és igazán hézagot 
pótló művéhez, ez bizonyára kedves volna. Ám ez nem annyira rajta, 
mint a kiadóin múlik, a kik alkalmasint olcsó árt fognak szabni a reál
iskoláink számára írt tankönyvnek is.

Simonyi Földrajza modern geograjdiiai tankönyvirodalmunk terén 
nagy haladást jelent. Munkáját örömmel forgatja majd a tanuló és a 
tanár, mert a geographia megkedveltetésének hatalmas eszköze lesz.

(Győr.) L a sz  Samu.

E GYE S Ü L E T I  ÉLET.

B u d a p esti kör.

A körnek f. év márcz. 17-én tartott ülésén K iss  E. János érteke
zett a reáliskolai ábrázoló geometria-tanítás tervének revisiójáról. Az 
előadással kapcsolatban megindult eszmecsere akkor nem végeztetvén 
be, a körnek f. év márcz. 31-én tarto tt ülésén folytatódott. A felszólalók 
véleményeinek rövid foglalata a következő:

dr. Веке Manó fölemlíti, hogy a polytechnicumnak a reáliskolák 
ellen irányuló érvelését már sokan megczáfolták. О annak idején arith- 
metikai alapon nyugvó czáfolatot adott, melyet ez alkalommal újra 
ismertetett. Nem helyesli az elődás hangját, a mennyiben előadó az ábrá
zoló geometriai tanárok külön csoportjának nevében szól, s ezen csoportból 
a többi tanárokat, különösen a mathematikusokat külön választja. Ne 
alkossunk külön csoportokat, hanem a rokon tárgyak tanárainak véle
ményét is respectáljuk. Előadásával szemben helyzetünk annyival köny- 
nyebb, hogy tudjuk, miszerint az ábrázoló geometriát tanító tanárok 
nagy többségével állunk szemben. A törekvés: a geometriai tanítás 
egységének helyreállítása. Erre nézve mint módozatot szóló is a con- 
structiv geometriának az elméleti geometriával való összekapcsolását 
javasolta Előadó javaslatát túlzottnak tartja. Szükségünk van arra, hogy 
a constructiv geometria a számítóval párhuzamosan haladjon; de ezt 
úgy értelmezni, hogy mint eddig, ez egyesítés után is gonddal készült 
rajzokat követeljünk meg, nem tartja  helyesnek. Ha az egyesítést ily 
értelemben kívánják, akkor nem kér belőle. Megelégszik azzal, ha a 
szerkesztéseket czeruzával és füzetekben készíttetjük el. Nála fődolog a 
térszemlélet fejlesztése; e mellett a rajzoknak tussal való kihúzása mellé
kes. A geometria-tanítás technikai része alól most is van helye a fölmen
tésnek, már pedig ő a két tárgyat olyként kívánja egyesíteni, hogy 
annak egyik része alól se legyen helye a fölmentésnek. A projectiv geo
metria ügyében már nyilatkozott. Euclides bővítendő az algebra beveze
tésével, s a mozgásnak szerepet kell juttatni. A projectiv geometria 
kizárólagossága mellett a geometria egyes fontos fejezeteinek tárgyalá
sáról le kellene mondani. Bizonyos elemek (polus, poláris) mindenesetre 
bevezetendők. Hangsúlyozta azt is, hogy geometriát a földméréssel 
kapcsolatban tanítani, szerencsés gondolat. Az iskola hibázna, ha elhanya
golná a nagy világgal való kapcsolatok ápolását. Megjegyzés tétetett a 
gyakorló iskolára nézve is. A gépészt nem rossz gépen tanítják a gépkeze
lésre. Ha a tanárjelölt ismeri az ideális állapotokat, akkor képes lesz 
eligazodni oly állapotok közt is, melyek nem ideálisak A részletes 
tervvel nincs megelégedve. Előadó érvelései a körül forognak, hogy ez 
vagy amaz nehéz, meghaladja a tanuló felfogását stb. Ezek nem valódi
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érvek. Egyebet nem tenni, mint két éven át díszítményeket rajzoltatni, 
a nélkül, hogy az idomokat ismertetnék, azt épen oly absurdumnak 
tartja, mint ha a nyelvész két évig olvastat, de nem mondja meg, mi 
a mondat. Akármivel kezdjük is a tanítást, azt fel kell használni arra, 
hogy a fellépő fogalmakat megismertessük. Találnunk kell oly anyagot, 
melyet a tanuló ne csak rajzoljon, de eszében is tartson. A rajztanításnál 
is csak rajzolásra és emlékezetben-tartásra érdemes dolgokat kellene 
rajzoltatni. Az ábrázoló geometria proponált reductióját helyesli. Marad
janak el: az V. osztályos időpótló tanfolyam, a centrális projectio és a 
forgásfelületek tárgyalása. Kívánatos lenne, ha a feladatok tárgyalásá
nál a sokféle helyzet fölemlítése is elmaradna. A rokon tárgyak közt új 
válaszfal emelését ellenzi. Visszaesésnek tartaná, ha az eddigi mathemati- 
kus és geometer tanárok helyett ezentúl számtan- és geometria-tanárok 
szerepelnének. Az ilyesminek lehetősége ellen is tiltakoznia kell.

Bados Ignácz kifogásolja azt, hogy egy tárgy helyett előadó ismét 
két tárgyat akar tanítatni. Matliematikai ismereteket tanítsunk, melyek 
egymást támogatják. A matliematikai tanítás geometria nélkül nagyon 
abstract lenne, a mi a tanulóra nézve ismét csak a teher növekedését 
jelenti.

Kreybig  Lajos eddigi álláspontja az ábrázoló geometria mai 
állapotának megőrzése volt. Előadóval sok tekintetben egyetért, mert 
kifejtett gondolatai igen tetszetős alakúak. Ezen, márcz. 17-én, bővebben 
kifejtett nyilatkozatával szemben felszólaló márcz. 31-én alapos meg
fontolások után K iss  eszméinek keresztülvitelére nézve komoly aggodal
mainak ad kifejezést. Szükségesnek tartja, hogy az ábr. geometriának 
legyen propaedeutikus cursusa. Ebben látja a kitűzött czél elérésének 
biztosítékát. Nem látja azon szoros kapcsolatot, mely az ábrázoló és bebi
zonyító geometria közt állítólag létezik. Az ábrázoló geometria csak 
stereometriai alapon tárgyalható. Példákkal illustrálja, hogy a legelemibb 
ábrázoló geometriai feladatok oly bő stereometriai ismereteket tételeznek 
föl, melyekkel a tanuló a tanítás elején nem rendelkezhetik. Lehetetlennek 
tartja, hogy a két tárgy párhuzamosan tanítható lenne. Mikor a VI. osz
tályban trigonometriával foglalkozunk, hézag támad, mert az a tárgy 
nem nyújt anyagot a rajzolásra. Inkább lehetséges a párhuzamos haladás 
a stereometriánál, bár itt is fenforog az a nehézség, hogy, míg az ábrá
zoló geometriánál a helyzet főfontosságú, addig az a stereometriánál 
mellékes, itt mindig a lehető legegyszerűbb esetekkel van dolgunk. 
Hasonlóképen hiányzik a rajzolásra alkalmas anyag a gömbháromszög
tannál. A triederre vonatkozó szerkesztésekre nem marad idő. Ugyancsak 
kevés a rajzanyag a VIII. osztályban, hol az az analytikai geometria 
tárgyalásaiból merítendő. A fölött is gondolkozott, mit lehetne a projectiv 
geometriából fölvenni. Nézete szerint ilyenek: az alapalakzatok, a duali
tás, az egyszerű és kettős arány. Utóbbi nélkül csak a centrikus helyzet
ben lehetne collineatióról szólni, a mi nem elég. Továbbá a projectiv 
pont- és sugársorok, perspectiv és általános helyzetben; talán még az 
involutio is; mindenesetre a collineatio síkban és térben. A centrális 
projectiót nem lehet mellőzni. Ugyanis a collineatio az ellentengelyek 
tana nélkül nem tárgyalható, erre nézve pedig a szükséges ismereteket 
csakis a centrális projectio szolgáltathatja. Fölemlíti még azt is, hogy a 
tervezet szerint a VII. osztályban az anyag túlságosan megtorlódnék.

Dr. Bozóky  Endre constatálja, hogy az ábrázoló geometria taní
tásával nem vagyunk megelégedve; részint azért, mert a tanterv által 
kitűzött czélt sok helyütt nem érik el; részint azért, mert másutt túl- 
productióval épen az ábrázoló geometria válik a túlterhelés főtényezőjévé. 
Az utóbbi vád igazságát legjobban bizonyította a millenniumi kiállítás. 
Szakértő bizottsággal kellett volna a kiállított rajzokat átvizsgáltatni s 
constatálni, hol és kik lépték túl a tanterv és utasítások követelményeit.
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E tekintetben igen érdekes eredményekre lehetett volna jutni. Az ábrá
zoló geometriát szükséges stúdiumnak tartja, s attól fél, hogy a mathe- 
matikával való egyesítés csupán az ábrázoló geometria rovására fogna 
esni. Már pedig, ha eddig nagy fáradsággal e tekintetben mentünk 
valamire, akkor meglevő sikereink fentartásáról semmi szin alatt se 
mondjunk le A polytechnikumnak szüksége van a reáliskolai ábrázoló 
geometria-tanításra. Ezen szükség csak akkor fog valóban teljes mérték
ben szembeötleni, ha esetleg az ábrázoló geometria a tantárgyak sorá
ból ki fog maradni. Visszahelyezését majd a polytechnikum maga fogja 
sürgetni. Ezért határozottan a mellett foglal állást, hogy az ábrázoló 
geometria a reáliskolában mai állapotában megmaradjon. Ebben szembe- 
áll előadóval is; mert nem helyesli azon eszméjét, hogy az ábrázoló 
geometria a bebizonyítóval külön tárgygyá egyesíttessék s a mathe- 
matikától épen az a tárgyi kör elvonassék. melyen a mathematikai 
ismeretek természetszerűen alkalmazandók. Az ilynemű egyesítésből az 
ábrázoló geometriára csak hátrányok háromolhatnak. Ugyanis hiányozni 
fog az idő arra, hogy a tanulók correct rajzokat készíthessenek. Már 
pedig az ábrázoló geometriának kettős feladata van: rajzok készítése 
és kész rajzok interpretálása. Az utóbbi az első nélkül nem lehetséges. 
A manuális ügyességre nagy gondot kell fordítani Előadó erre 2 évet 
szán, a mit felszólaló határozottan sokall. Hallottuk azt is, hogy az 
ábrázoló geometria tanításánál a felmerülő sok helyzet tárgyalását 
mellőzni kellene. Már pedig a nélkül az ábrázoló geometria vajmi 
kevéssé fog a térszemlélet fejlesztéséhez járulhatni.

Szirtes  Ignácz: „Az ábrázoló geometria szükséges volta mellett 
fölhozott érvekhez hadd csatoljam még a következőt. Az erkölcsi gon
dolatok az emberben az erkölcsi jellem alapját képezik; de egyedül nem 
képesek azt kifejteni; azok az ember belsejében elrejtve pihennek, a 
nélkül, hogy kifelé is érvényesülnének. Azért oly tudományoknak is kell 
a jellem képzéséhez hozzájárulniok, a melyek a tehetségeket kifelé is 
terjesztik, a melyek az embert arra képesítik, hogy akarata cselekede
tekbe menjen át. Erre a természettudományok révén a mathematika 
van hivatva. A formák és téralakok fölismerése, a bennök rejlő törvény- 
szerűségek kutatása a mathematikai oktatás vonalán első sorban a 
reális gondolkodást fejlesztik és ezért a geometriának az a része, a 
mely ezeket a viszonyokat kutatja és földolgozza, közvetve a jellem
képzésre is bír befolyással. Különösen az ábrázoló geometria képesít 
bennünket arra, hogy hogyan lehet a téralakokat — a három dimensió- 
val bírókat — síkon (két dimensióson) ábrázolni és viszont, a nyert 
képből az illető téralakra következtetni, azaz reconstruálni.“ Szerinte a 
tanterv és az utasítások megállták helyüket; ezek alapján lehet tanítani. 
Reductiók és más rokon tárgygyal való kapcsolatossággal szemben 
nem zárkózik el. Ha van túlproductio, úgy találunk redukálni valókat is. 
A  millenniumi kiállítás tényleg sok irányban túlproductióról tanúskodott. 
A manualis ügyesség megszerzésére 2 évet sokall Hangsúlyozza, hogy 
a szabadkézi rajznak szüksége van geometriai ismeretekre. Bekével 
szemben megjegyzi, hogy pusztán czeruzával rajzoltatni, egyoldalú 
képzés lenne; a tanulónak mindenféle rajzolási móddal meg kell 
ismerkednie.

K iss  E. János zárszavában örömmel constatálja, hogy a reál
iskolai tanárok közt a túlterhelés és az anyag aránytalan szétosztása 
tekintetében nincs nézeteltérés Javaslatának tárgyi tagozata ellen sem 
merült föl ellenvetés. A manualis ügyesség megszerzésére szánt 2 évi 
időtartamot két felszólaló sokalja, azonban az elvet nem támadja. 
Bekével szemben hangsúlyozza, hogy bizonyos minimális geometriai 
ismeretek fölkarolását a manualis ügyesség megszerzésével kapcsolatban 
javaslata is szükségesnek tartja. Megjegyzi azonban, hogy a négyzetes
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háló használatának is van didaktikai haszna. Szaktársai abban is egyet
értenek, hogy a kúpszeletek tárgyalása nem a IV. osztályba való, vala
mint az ellen sem hallott észrevételt, hogy ezek a VIII. osztályban az 
analytikai módszerrel tárgyalandók. Nem győzték meg azon érvek, 
melyek a planimetriának a földméréssel kapcsolatos tanítása mellett 
felhozattak. Az ábrázoló geometriát illetőleg egyetértést lát arra nézve, 
hogy az V. osztályos propaedeutikus rész elmaradjon. Az ellen sem 
történt felszólalás, hogy a cartographia továbbra is megmaradjon. 
Azon kívánság, hogy a manualis ügyesség megszerzésére csak egy év 
fordíttassék, ha neki eleget akarnánk tenni, a tárgynak másféle csopor
tosítását igényelné. Az ábrázoló és bebizonyító geometriák egyesítése 
ellen történtek érvelések, melyekkel szemben saját eszméjét továbbra 
is fentartja. A részletekre vonatkozólag hangoztatott aggodalmak az 
eszmében rejlő elvet nem ingatják meg. Planimetriát és stereometriát 
nem kíván tisztán projectiv geometriai alapon tanítani. A jövőben 
valószínűleg eljutunk ezen most még korainak látszó álláspontra. Ha az 
ábrázoló és bebizonyító geometriák egy kézben nem lennének egyesít
hetek. akkor határozottan állást kell foglalnia az ábrázoló geometriának 
a mathematikába való tervezett beolvasztásával szemben. Ebben azt a 
tervet látja, hogy az ábrázoló geometriát a reáliskolából kiszorítván, a 
reáliskolák létjogosultsága megingattassék. О a reáliskolát szükséges
nek és fentartandónak tartja. Megszüntetése köztünk és a külföld 
között válaszfalat emelne, s végtére is maga a polytechnikum követelné 
a megszüntetett intézet visszaállítását.

Feichtinger Győző tisztelettel utal azon ellentmondásra, melyet 
dr. Erődi Béla kir. tan. főigazgató úrnak összefoglaló czikkében (Közi. 
26. sz. p. 540.) az ábrázoló geometriáról mondottakban lát. Ugyanis 
idézett helyen ez olvasható: „Az egyik (t. i. irány) a tantárgyat, úgy a
mint van jelenleg, fenn kívánja tartani, némi változtatásokkal,............. ;
a másik irány ezt mint önálló tárgyat megszüntetné és a mennyiségtan 
körébe utalja, a miből órareductio is származik. Hogy ez utóbbi irány, 
mely a többség véleményének mondható, az ábrázoló mértan szaktanárai 
részéről nem részesül szives fogadtatásban, az természetes“. Bár itt ki 
van fejezve, hogy a második irány a geometria tanárainak nézetével 
ellenkező, mégis szükségesnek tartotta volna kiemelni azt, kik alkották 
azt a „többség“-et, melyre a nagyságos főigazgató úr hivatkozik. Szak
emberek többségének szakvéleménye előtt esetleg meghajol, de ha a 
legkülönbözőbb szakokon működő tanárok összeségének többsége, ad 
ily szakkérdésekben véleményt, azt tisztelettel fogadja, mértékadónak 
azonban nem tartja.

Márczius 17-én Szirm ai Antal szabad előadásban a szabadkézi 
rajz tanításáról szólva azon véleményének adott kifejezést, hogy a 
szabadkézi rajz tanítása a geometriától teljesen elválasztandó, s tisztán 
szemléleti alapra fektetendő. Bővebben kifejtett véleményének meg
vitatása a márcz 31-iki ülésre maradt volna, de a szabadkézi rajztanárai 
egynek kivételével nem jelenvén meg, az eszmecsere elmaradt.

A márcz. 31-iki ülés további lefolyásáról egy további közlemény
ben fogunk számot adni. Dr. Bozóky Endre, a kör titkára.

TANÁRI JUBILAEUM.
Bár inkább csak családias színezettel ülték meg az V. kér. állami 

főreáliskola érdemes mathematika tanárának, Mendlik Ferencznek 30 éves 
tanári jubilaeumát, örömmel veszünk tudomást róla, mert mindig az 
egész tanárságnak ünnepe az a nap, a melyen egy társunk teljes testi
lelki frisseségben éri el sikerekben gazdag munkálkodásának határát.
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Kétszeres örömmel pedig a fővárosban, a hol a működési évek, a tanulók 
kettőzött száma mellett — akár csak a háborús évek a katona-embernél 
— valósággal kétszeresen számíthatók. Ennek az örömnek fényes tükre 
volt az az ünnepély, melyet a nevezett intézet tanári testületé az ünne
pelt tisztelőinek, volt és jelenlegi tanítványainak meleg részvételével 
e hó 3-án rendezett. D. e. 11 órakor zsúfolásig megtelt az intézet dísz
terme lelkes közönséggel, mely a belépő kitűnő tanárt a szeretet és 
tisztelet harsogó nyilvánulásával fogadta. Hófer Károly, az intézet nagy
érdemű igazgatója bevezető szavaival találóan ütötte meg az egész 
ünnepély megható és fölemelő alaphangját, mely a tanári kar ez alkalom
ból tarto tt díszgyűlése jegyzőkönyvi kivonatának — Gottermayer remek 
bekötésében és Agotha tanár ízléses átírásában — felolvasásával nyerte 
méltó folytatását Dr. Erődi Béla főigazgató üdvözlő-levelének felolvasása 
után Bodnár Zsigmond méltatta tanártársai nevében az ünnepelt érde
meit, mire dr. Веке Manó az „Iskolatársak szövetkezetéinek tolmácsa
ként ékes szavakkal ju tta tta  kifejezésre M endlik Ferencz tanári és 
emberi erényeit Következett a régi tanítványok s a jelenlegi növendékek 
szónoka s ez utóbbi az intézet hálájának külső megnyilatkozásául értékes 
gyémántgyűrűt és melltűt nyújtott át a népszerű és mintaképül szolgál
ható tanárnak Az ünnepély után az ünnepelt collegái, és régi tanítványai 

kik közt Demkó Pál ungvári igazgató és Peisner Ignácz a „N. P. 
Journal“ szerkesztője is helyet foglaltak — bankettre gyülekeztek, melyen 
nevezettek és Körösi László újra felsorolták a kiváló tanférfiú működé
sének érdemeit. Lenkei Henrik humoros költeménye az ünnepekhez és 
Mangold Lajos tréfás felköszöntője sikerültén fejezték be a minden 
tekintetben jóleső és derék ünnepet, melynek rendezésével az ünnepelt 
intézete csak önmagát tisztelte meg. lk.

V E G Y E S E K .

Kitüntetés. Á király ő felsége dr. Kárm án  Mór gyakorló iskolai 
tanárnak, a paedagogia terén szerzett érdemei elismeréséül, a királyi 
tanácsosi czímet adományozta. Egy századnegyedes kiváló munkásság 
jutalma ez.

Tanári kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Vidor Salamon nagykanizsai izr. felső kereskedelmi iskolai rendes tanárt 
a pécsi áll. főreáliskolához rendes tanárrá (márcz. 4-ről 6772. sz.); — 
Zafka  Simon rózsahegyi kath. főgymnasiumi rendes tanárt pedig a 
körmöczbányai áll. főreáliskolához szintén rendes tanárrá (márcz 14-ről 
1071. sz,); — K ouss  József lőcsei kir. kath. főgymnasiumi, Hoffmann 
János trsztenai kir. kath. gymnasium! és Belják  Bernát eperjesi kir. 
kath. főgymnasiumi helyettes tanárokat a nevezett tanintézetekhez ren
des tanárokká (márcz. 29-ről 7527. sz.); — Balogh Péter máramarosszigeti 
ev. ref. főgymnasiumi helyettes tanárt a fennálló szerződésből kifolyólag 
a nevezett középiskolához rendes tanárrá nevezte ki (márcz 4-ről 
19.134. sz.).

Vizsgáló bizottsági elnökség A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister a gyorsírás-tanítókat és tanítónőket vizsgáló bizottság elnöké
nek, dr. Hóman  Ottó ministeri tanácsosnak ezen elnöki tisztéről történt 
lemondása következtében dr. Erődi Béla, kir. tanácsost és Budapest 
fő- s székvárosi tankerületi főigazgatót nevezte ki az említett bizottság 
elnökévé.
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K ü l f ö ld i  ö s z t ö n d í j .  A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Zombory Andor német és franczia szakra készülő tanárjelöltnek jelenleg 
lipcsei egyetemi hallgatónak 250, azaz kettőszázötven forint külföldi úti
segélyt engedélyezett.

Tanulók húsvéti útja. A bpesti ág. ev. főgymnasium egyik buzgó 
tanára: R á tz  László a nagyhéten hosszabb kirándulást rendez, melyben 
az iskola négy felső osztályából harminoz tanuló vesz részt. April 10-én 
indulnak s 17-én este érkeznek vissza. Útjuk iránya ez: Bpest, Zágráb, 
Fiume, Triest, Adelsberg, Fiume, Bpest. Velők megy dr. Bexheft Ármin 
iskolaorvos is.

A f á r á ó k  o r s z á g á b a n .  Ifjúsági irodalmunk egy becses kötettel 
szaporodott Könnyed modorban tanító, tartalmas, komoly kötettel, a 
minőknek nagy szükiben vagyunk, Dr. Erödi Béla folytatja „A Fáráók 
Országában“ czímen az „Utazások könyvtára“ czímű vállalatot, mely 
„Utazásom Sicilia és Malta szigetén“ czímü művével indult meg. Új 
kötetében Egyptomot ismerteti, az őskori műveltségnek ez érdekes és 
több ezredévnek emlékeiben oly gazdag földet, melynek múltja és jelene 
egyaránt lekötheti az ifjúság figyelmét. A aegyptologia nálunk mint 
tudomány is alig művelt talaj; nagyon hasznos fölébreszteni iránta az 
új nemzedék hajlandóságát, Erödi Béla kétszer utazott Egyptomban s 
ezen utazásaiban szerzett tapasztalatait, élményeit és későbbi tanul
mányait dolgozta fel e művében, mely épen oly vonzóan, jó magyarsággal, 
élénk festéssel és eleven előadással van írva, mint az „Utazásom Sicilia 
és Malta szigetén". A mű a következő 22 fejezetből áll: Az Adrián 
Korfuig. — Korfutól Alexandriáig. — Egyptom földrajza dióhéjban. — 
Egyptom története főbb vonásokban. — Alexandria — Kirándulás 
Ramléhba. — Alexandriából Kairóba. — Kairó. — Kairó. A gizehi egyp- 
tomi muzeum. — Kairó. Az iszlám világában. — Kairó. A fellegvár és 
Mohammed Ali dsámija. — Kairó. Utczai élet. — Kairó. Az egyetem. — 
Kairó. A mamelukok és khalifák sírja. — Heliopolis. — A gizehi pyra- 
misok. — Memphis. Szakkara. — Kairótól Thebaeig. — Thebae és vidéke. 
— Thebaetől Asszuánig. — Kairótól a Suezi-csatornáig. — A Suezi- 
csatorna. Utazás hazafelé. A szöveget magyarázza és élénkíti 65 sikerült 
illustratio is, melyek túlnyomóan eredeti fényképek után készültek. Most 
jelenik meg először magyar könyvben hieroglyph-írásban közölt szöveg, 
sorközi fordítással. A 229 oldalra terjedő műhöz van mellékelve Egyp- 
tomnak színes nyomatú szép térképe is, .melyet Kogutovicz Manó készí
tett. A kötet, mely a tanuló ifjúság számára készült magánolvasmányul, 
a történelem tanításánál nagyon jó segédkönyvül szolgálhat Egyptom 
közelebbi megismertetésére s a földrajztanára is haszonnal kötheti hozzá 
tanítását. Elolvastatásával eredményesebbé tehetik a földrajz és történe
lem tanítását. A mű a Lampel Róbert czégnél jelent meg. Ára fűzve 
2 frt. ízléses színnyomatú díszkötetésben 2 frt. 80 kr.

„Székelyföld“. Dr. Hankó  Vilmosnak ily czímű illusztrált dísz
munkáját a vallás- és közoktatásügyi minister „mint hasznos honismer
tető olvasmányt, az összes tanintézeteknek könyvtáraikba való meg
vételre s ifjúsági jutalomkönyvül való kiosztás czéljából történendő 
beszerzésre ajánlotta“. A munka az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület főtitkári 
hivatalában. Kolozsvárt (Jókai utcza 11.) rendelhető meg. Ä fűzött példány 
ára 3 frt., a díszkötésfié 4 frt 50 kr.
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A  budapesti ág. h. ev. főgymnasiumban  két tanszékre pályázat 
hirdettetik.

Az egyik, melylyel a latin nyelv  és a történelem  tanítása van 
egybekötve, rendes tanárral, vagy segédtanárral; a másik, melynek 
szaktárgya a m athem atika  és ábrázoló geometria (vagy mathematika 
és physika), segédtanárral fog betöltetni.

A rendes tanár javadalma: 1200 frt alapfizetés, 400 frt lakás
pénz, 100 frt ötödéves pótlék, mely utóbbiba a más középiskolában 
töltött rendes tanári évek is beszám íttatnak; a nyugdíj az állami 
(1804: XXVII. t.-cz.).

A segédtanár fizetése egy összegben 1000 frt.
A megválasztottak 1897. évi szeptember hó 1-én kötelesek hiva

talba lépni.
A kellően fölszerelt kérvények az egyháztanácshoz intézendők és 

f. hó 23-áig a főgymnasiumi igazgatósághoz (ág. h. ev. főgymnasium, 
Deák-tér) küldendők be.

Budapest, 1897. április 1.

Az államilag segélyezett Debreczeni Kereskedelmi Akadém ián  
az 1897/8. tanévvel betöltendő a német nyelv és irodalom  tanszéke, 
melynek javadalmazása 1200 frt fizetés, 300 frt lakáspénz és öt 100 frtos 
ötödéves-pótlék. A tanintézet tagja az 1894. évi XXVII. t.-cz. alapján 
létesített országos nyugdíjintézetnek.

Csak középiskolai oklevéllel bíró oly egyének pályázhatnak, kik
nek a német mint főtárgy mellett képesítésük a franczia vagy m agyar 
nyelv s irodalom  mint melléktantárgyról szól.

A véglegesítést megelőző szokásos próbaidő föntartásával rendes 
tanárnak megválasztott tartozik állását f. évi augusztus hó utolsó hetében 
elfoglalni, heti 19 órára kötelezett, s ezen óraszámon belül az alsófokú 
kereskedelmi iskolában is tanít; esetleges óratöbblet 60 írtjával díjaztatik.

A  Felügyelő-Bizottsághoz intézett s kellően fölszerelt pályázati 
kérvények f. évi május hó 15-ig az igazgatósághoz küldendők be.

I)r. Vetsey István,
iskolaszéki második felügyelő.

Góbi Imre,
főgymnasiumi igazgató.

P á ly á z a t .
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Az 1897/98. tanév kezdetével a következő középiskolai tanítói állások 
töltendők be, ú. m. a m osztári főgymnasium nál a mennyiségtan és 
term észettannak  mint főtárgynak tanításával egybekötött tanítói állás, 
továbbá a banjalukai főreáliskolánál m. p. egy a  franczia nyelvnek  
mint fő- és egy a szabadkézi ra jzn a k  mint fő- és a geometriának vagy 
valamely más tárgynak, mint melléktárgynak tanításával egybekötött 
tanítói állás.

Ezen a IX. (kilenczedik) rangosztályba sorozott állások mindegyi
kével 1200 frt évi fizetés és 400 frt pótlék jár, megjegyeztetvén, hogy 
az alkalmazott tanítók törzsfizetése öt, végleges minőségben töltött 
szolgálati év után a VIII. (nyolczadik) rangosztályba való előléptetés és 
a tanári czím adományozása mellett 400 írttal, húsz év után pedig további 
400 írttal emelkedik.

Ezen tanítói állások egyelőre ideiglenesen töltetnek ugyan be, 
de a kinevezendő tanítók kielégítő alkalmazás esetében megfelelő idő 
után véglegesíttetni fognak.

Azon a megfelelő középiskolai tanképesítéssel bíró tanárok, kik 
a fent nevezett állások egyikét elnyerni óhajtják, kötelesek kimutatni, 
hogy osztrák vagy magyar állampolgárok vagy boszniai és herczego- 
vinai honosok, továbbá hogy a bosnyák (horvát vagy szerb) vagy e 
helyett valamely más szláv nyelvben tökéletesen jártasak. Utóbbi esetben 
azonfelül kötelesek a bosnyák nyelvet a lehető legrövidebb idő, legfel
jebb két év alatt hivatásuk teljesítésére elegendő mértékben elsajátítani. 
Megjegyeztetik, hogy képesített folyamodók hiányában a fent nevezett 
állások végzett középiskolai tanárjelöltekkel is betöltetlietnek és pedig 
segédtanári minőségben 1000 frtnyi ösztöndíjjal.

A kellően felszerelt folyamodványok legkésőbben folyó évi jún ius  
hó 30-áig terjesztendők be az alulírt kormányhoz.

A folyamodványok 40 krnyi, a folyamodvány mellékletei azonban 
a következő módon boszn.-hercz. bélyegekkel is látandók el, m. p. ille
tékességi bizonyítvány, keresztlevél, orvosi bizonyítvány 40—40 kr., 
érettségi bizonyítvány, absolutorium és félévi iskolai bizonyítványok 
10 —IC kr., állami vizsgálati és szigorlati bizonyítványok nyilvános ható
ságok által kiállítva 1 — 1 frt, a többiek 40 -40 kr.-ral

Bosnyák bélyegek hiányában a megfelelő összeg készpénzben 
csatolandó a folyamodványhoz.

Szarajevó, 1897. évi márczius 16-án.

Bosznia és Herczegovina országos kormánya.

Tartalom: A rangsor ügye. (I., II.) — Ism erte tések: Sim onyi Jenő dr : 
„Földrajz“ a reáliskolák I. osztálya számára. L a sz  Samutól. — 
Egyesületi élet. — Tanári jubilaeum. — Vegyesek. — Hirdetések.

HORNYANSZKY VIKTOR BUDAPEST.
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V. kér. állam i főreáliskola.

VÉLEMÉNY A CLASSIKUS NYELVEK TANTERVÉNEK REVISIÓJA
ÜGYÉBEN.

(A budapesti körbe szán t felolvasás.)

Mielőtt a napirenden levő kérdés megvilágításához hozzáfognék, 
kötelességemnek tartom azt az őszinte vallomást tenni, hogy felolvasá
som során nagyobbára régi dolgokat fognak hallani, olyanokat, a miket 
mindegyikünk ismer. Unos-untig elcsépelt dolgok, megengedem, de 
szerintem hű kifejezői jó sok philologus-társam véleményének. És épen 
e miatt bátorkodom fejtegetéseimet a t. urak becses figyelmébe ajánlani.

A latin és görög nyelv tantervének revisiójáról lévén szó, a 
következő kérdésekkel állunk szemben:

1. Helyes-e a czél, melyet a tanterv a classikus nyelvek tanítása 
elé tűz?

2. Helyes szempontok szerint történt-e a tananyag kiszemelése?
3. Vannak-e komoly okok, melyek a lépésről-lépésre való haladás

nak útját állják?
4. Végre: okoz-e túlterhelést a tanterv és az Utasítások szellemé

ben teljesített latin és görög nyelvi oktatás?
Ezek volnának, szerény véleményem szerint, azok a kérdések, 

melyekre felelnünk kell. E kérdésekre adott feleletek minőségétől függ 
az esetleg javaslatba hozandó módosítások mivolta.

I.
Lássuk az első kérdést, a czél kitűzésének  kérdését.
Tantervűnk szerint a czél kettős: nyelvi és tárgyi. A nyelvi czél: 

„a tanulót a latin és görög nyelvtan alapos ismeretére vezetni és a 
kiszemelt írók megértésére és szabatos fordítására képesíteni; a latin 
nyelvben arra is, hogy ismerete köréből vett m agyar szöveget helyesen 
tudjon latinra ford ítan i'.

A tárgyi czél: „a classikus népek életének és világnézetének 
ismerete, a mennyiben a gymnasiumban tárgyalt irodalmi művek olva
sásából meríthető. A czélul kitűzött három követelmény a tanterv 
megteremtésének idejében az akkori tanügyi közvélemény szerint nem 
eshetett kifogás alá. Ma azonban másképen áll a dolog. A tapasztalás 
azt mutatja, hogy a három követelmény közül csak kettő állhatja meg 
a helyét; a harmadik t. i. az, mely szerint a tanulónak ismerete koréból 
vett magyar szöveget helyesen kell tudnia latinra fordítani, az évek 
folyamán meg nem felelőnek mutatkozott, mert olyan kötelességet rótt 
az iskolára, melyet mindeddig teljesíteni nem tudott Meddő munkát 
végeztünk, mikor e követelménynek megfelelni akartunk, de nemcsak

47Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX.
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meddőt, hanem károsat is, mert elütött minket a fontosabb czéltól, a 
classikusok megértésétől, és ezek alapján a classikus népek életének és 
világnézetének ismeretétől. A latinra való fordítás valóságos kerékkötője 
a haladásunknak. A grammatizálás igájába hajtja a gymnasiumot.

Értem, hogy addig míg a grammatika tanítása folyik, magyarból 
latinra fordíitatunk; de nem tudom belátni, hogy mire való a felsőbb 
osztályokban a rendszeres stilistikai gyakorlat. Az auctorok megértésére 
felesleges. Az e fajta gyakorlatokat csupán annak kell végeznie, a ki 
nem csak érteni, olvasni, hanem írni is akar latin nyelven. Ámde hánya
dik ember akar manapság latinul írni? Hát a formális képzés semmi? 
Tagadhatatlan, hogy a fordítás munkája, két nyelv elütő jelenségeinek 
biztos felismerése, hasznos elmegyakorlat, csakhogy ezt végezhetni 
latinból magyarra való fordítással is. És ez az utóbbi munka szerintem 
képzőbb. Fejlesztőbb a tanulóra az idegen szókapcsolat magyar aequiva- 
lensét a maga emlékezetéből, saját magyar szókészletéből keresni, mint 
betanított phraseologiájából vagy a tanár nyelvkészletéből vett latin 
formába önteni a magyar szöveget.

Ellenfeleink mégis több képző erőt látnak a latin stílusgyakorla
tokban. Ok ugyanis abban a tényben látják a formális képzés erejét, 
hogy a magyarból latinra való fordítás, mivel szó- és írásbeli készséget 
kiván meg, nagyobb nehézséggel jár. Megmérték-e ezen nehézség leküz
désével járó eredmény értékét? Nos, ha megmérték, nem látják-e be, 
hogy bíz az keveset, nagyon keveset nyom a latban ? Fordítsák azt a 
sok drága időt, a mit e czél elérésére pazaroltak, latinból való fordításra 
az auctorok szellemébe való behatolásra és meglátják, hogy hasznosabb 
munkát végeztek.

Ha nem is tanítjuk meg a tanulót a latin írásra, azért csak 
végezzen stílusgyakorlatokat. Legalább megtanul oly munkát is végezni, 
melyből nincs haszna; ne váljék belőle közönséges utilitarista. Ez is egyik 
okoskodása a latin írásbeli dolgozatok védőinek. Olyan munkát, mely
ből nincs hasznunk, csak akkor végzünk az ethika követelménye szerint, 
ha meg vagyunk győződve, hogy legalább másoknak szolgál javára. 
De jár-e a latin stílusgyakorlat a közjóra vallamelyes haszonnal, azaz 
emeli-e csak némi tekintetben is közműveltségünket? Bizonyára nem. 
E szerint megtanítani a fiüt oly munka végzésére, melyből se neki, se 
másnak nem növekszik haszna, az az ethika szempontjából ítélve egye
nesen bűn *

Látnivaló tehát, hogy a latin fordítási gyakorlatoknak a latin 
nyelvi tanítás mai czélja mellett nincs többé értelmök, mert: 1. az 
auctorok megértésére nem szükségesek, 2. az úgynevezett formális kép
zésre semmivel sem alkalmasabbak, mint a latinból való fordítás, 3. köz- 
műveltségünket épen nem gazdagítják. A grammatikai tudást ugyan 
elősegítik, de azt e tekintetben elérhető eredményt rövidebb úton is 
(latinból való fordítás mellett) elérhetjük.

A latin írásbeli dolgozatok eltörlése természetesen maga után 
vonná az érettségi latin nyelvi dolgozatok eltörlését és a latinból 
magyarra való fordítások alkalmazását. Míg a jelenlegi tanítás a csekély 
tárgyi ismereteket bele nem értve majdnem kizárólag grammatikai 
ismereteket nyújt, mert kénytelen tekintettel lenni az érettségi latin 
dolgozatok nagy fontosságára; addig a latinból való fordítás mellett a 
tanítás intensivebbé válik, mert egyrészt fősúlyt fog helyezni az író 
szellemének megértésére, másrészt meg egyik főeszközévé lesz a m agyar

* Mindezt majdnem szóról- szóra vettem, dr. Zindl Béla barátom 
„Az írásbeli dolgozatok a jellemfejlesztés szempontjából“ ez. derék érte
kezéséből, mely Közlönyünk XXVII. évf. 2. számában látott napvilágot.



607

stílus tanításának, úgy a hogy az a franczia iskolában van, hol „a 
latin óra egyszersmind franczia stilistikai óra is; a tanár a tanulóval 
megbeszéli az illető kifejezés minden árnyalatát, minden synonym 
kifejezést s a tanulóval együtt kerekíti, igazítja és simítja művészi 
formává a fordítást . . . Tökéletes, hogy úgy mondjam művészi fordí
tást kívánnak a franczia középiskolák nyelv és irodalom tanárai az ő 
tanítványaiktól s minthogy erre törekedtek háromszáz év előtt is, oly 
módon tett szert a franczia nyelv arra. a mi az összes nyelvek közül 
leginkább neki sajátja, a világosságra és szabatosságra“ (Fináczy: 
A franczia középiskolák múltja és jelene 195. 1.).

. !■

II.
Ezzel, uraim, befejeztem a latin írásbeli dolgozatokra vonatkozó 

mondani valómat. Bocsánatot kérek, hogy oly sokáig foglalkoztam 
velők. De hosszabb fejtegetést tartottam szükségesnek, mert meggyőzni 
akartam ellenfeleimet felfogásuk téves voltáról.

Áttérek most a második kérdésre, hogy t. i. helyes szempontok 
szerint történt-e a tananyag kiszemelése ? Minthogy tantervűnk értelmé
ben is gram m atikai és irodalmi tanítás anyagáról lehet szó, a dolog 
természete úgy hozza magával, hogy külön szóljak mindegyikről és 
pedig világosság és áttekinthetőség kedvéért először a latin, azután a 
görög nyelvi tananyagról.

a) A gram m atikai tananyag  felosztását helyesnek tartom. Az 
egymásutánt tekintve fokozatos haladást mutat; egyéb nyelvi tan
anyaghoz viszonyítva, az egymásmellettiség szempontjából összefüggést 
látunk a vele egyidőben tárgyalt magyar és német grammatikai tan
anyag között. Ezt bővebben megvilágítani felesleges, A latin nyelvtani 
tananyag mindenütt úgy van kiszemelve, hogy a magyarra támaszkodjék. 
Más szóval a magyar nyelvtanítás előkészítője a latinnak. A magyar 
ismereteket felhasználjuk a latin tanításban; és ez minden fokon lehet
séges, csak az I. osztály kezdő tanításánál nem, a tanulók hiányos nyelvi 
ismeretei miatt. Addig is, míg a törvényhozás a latin nyelvnek a II. vagy 
III osztálytól kezdődő tanítását el nem rendeli, vagy előkészítő osztály
ról nem gondoskodik, a tantervnek ki kell mondani, hogy az I. osztályú 
latin nyelvtanítás csak akkor vegye kezdetét, ha a tanulók az anyanyelv 
ismeretében annyira vannak, hogy a mondatrészeket biztosan felismerik. 
K i kellene mondani, hogy ott, a hol az anyanyelvi ism eretek annyira  
hiányosak, hogy nem lehet rá ju k  támaszkodni, az I. osztályú latin 
nyelvtanítás csak a I I  időszak beálltával kezdődjék.

Az egyes osztályoknak szánt nyelvtani tananyag quantitativ 
tekintetben sem kifogásolható. Mindenütt elvégezhető, föltéve, ha külső 
körülmények a tanító eljárásunkban nem akadályozzák. A tanító-eljárásról 
lévén szó, nem hagyhatom szó nélkül az Utasítások azon részét, mely 
a tanításnak mindkét módját megengedi, t, i. az inductiv és deductiv 
módszert. Látszik ugyan, hogy az inductiv módszer mellett foglal állást, 
de azért nem bánja, ha a tanárok, kik az inductiv eljárásban nehézsé
geket látnak, deductiv úton is haladhatnak (56. lap). Ezt a kétkulacsos- 
ságot nem tartom helyesnek. Tudom, hogy csak a körülmények kény
szerítő hatása alatt jutott be az Utasításokba ez a kétféleség. Áz 
Utasítások azért engedik meg a deductiv módot, mert tényleg voltak, 
a kik inductive tanítani nem tudtak. De most már másképen áll a dolog. 
Mindegyikünk ért hozzá. Az Utasításoknak tehát a megváltozott viszo
nyokat számba kell venniük. H atározottan k i  kell jelentenie, hogy a 
nyelvtan tanítása csakis inductiv módon végzendő Ebből kifolyólag 
elhagyandók az Utasítások mindazon részei, melyek a deductiv módszer 
megengedhetőségére vonatkoznak.



608

Összefüggő olvasmányból kiinduló tanítás csak inductiv módon 
lehetséges. Utasításaink pedig már az I. osztályban is összefüggő olvas
mányt követelnek. Olvasókönyveink már e követelménynek is igyekez
nek eleget tenni. Összefüggő olvasmánynak bőviben vagyunk, csak az 
a kár, hogy modern ember tollából való, és nem latin író alkotása. 
Ez bizony nagy baj, de hát kénytelenek vagyunk vele. A modern paeda
gogia helyesen követeli, hogy a gyermeknek szánt olvasmány fölfogá
sához való, könnyű és mégis mind tartalomra, mind formájára nézve 
megfelelő legyen. A latinban ilyet hiába keresünk. Itt vagy csinálni 
kell, vagy ha ez lehetetlen, a latin nyelv megkezdését a felső osztályokra 
kellene halasztanunk

A tantervcsinálók csak a kényszerhelyzetnek engedtek, mikor az 
alsóbb osztályoknak olvasókönyveket szántak.

Hogy az első két osztályban philologuscsinálta olvasmánynyal 
kell beérnünk, azt értjük; de hogy miért nem lehetne a III. osztálytól 
kezdve classikus író alkotásával a tanulóságot megismertetni, azt sehogy- 
sem tudjuk fölfogni. így okoskodnak mindazok, kik Nepost a III. osz
tályba, Caesart a IV. osztályba valónak tartják. Ez, uraim, nagy tévedés. 
Kezébe adhatjuk-e a III. osztályú tanulónak Nepos teljes eredeti szövegét? 
Feltéve, hogy Neposnak helyet szorítunk, mindenesetre meg kell rostál
nunk az anyagot, de változtatnunk kell a szövegen is. Az eredeti szöve
get tehát nem olvastathatjuk, legfeljebb valami átdolgozását. De hisz 
akkor megint csak philologuscsinálta olvasmánynyal van dolgunk. 
Tárgyánál fogva sem tartom Nepost a tanítás keretébe valónak. Csupa 
görög vezérek és államférfiak életrajzait olvastatnánk. Azt a nevelő 
hatásukat, hogy a velők való foglalkozás bevési a gyermek leikébe a 
szabadság eszméjét, felkelti az emberi méltóság tudatát és polgár- 
erényekre tanít, nem tagadjuk. De ép oly nevelő hatással van az ifjú
ságra Horatius Cocles, M. Scaevola, Cincinnatus stb. működése és 
küzdelme. Caesart, hacsak nyelvi tekintetek vezetnének az olvasmány 
kiszemelésében, besorozhatnék a IV. osztálynak szánt olvasmánykörébe. 
De nem engedi ezt a gondolat és eszmekor tartalmi sajátossága. Meg
értése sokkal nagyobb fejlettséget tételez fel, mint a milyen 13—14 éves 
gyermekeké. Német szomszédainknál is csak grammatikai elfogultság 
teszi fejletlen gyermekek olvasmányává, és azonkívül még nemzeti 
tekintetek is. Szerintem tehát a IV. osztályban is csak olvasókönyvet 
használhatunk. Más kérdés azonban az, hogy vájjon az olvasmányok 
tárgya csakis Liviusból vehető ? Sokan szerencsétlennek tartják a tan
terv azon utasítását, mely szerint az olvasmány Liviusból veendő. 
Öt álló éven keresztül gyötörjük a tanulókat Liviusszal. Tény, hogy 
olvasókönyveink túlnyomó része csakis Liviusra támaszkodik. És ez 
szerintem is hiba. De nem a tanterv hibája az, hanem az illető könyv
szerzőké. A tanterv sehol egy árva szóval sem mondja azt, hogy az 
olvasmány csak Liviusból vétessék, de egyáltalában nincs is szó benne, 
hogy melyik íróból meríttessék. Az I., II. osztály tananyagánál megfelelő 
olvasmányt, a III., IV. osztályénál pedig összefüggő történeti olvasmányt 
említ. Az Utasítások sem hirdetik, hogy csak Livius az egyedüli üdvözítő. 
A szerzők épen nem vétenek a tanterv, de az Utasítások szelleme ellen 
sem, ha nem kizárólag Liviusból veszik olvasmányaikat. „A tanterv 
csak általában jelöli ki tartalm át az olvasókönyeknek.“ így szólnak az 
Utasítások (53. 1). Tehát szabad kezet engednek a könyvszerzőknek a 
tárgy megválasztásában. Véleményem szerint görög, magyar tárgyú 
olvasmány is fölvehető. (Az újabb olvasókönyvek különben ezt meg is 
teszik.) Az I. és II osztályban csak a mese- és történeti mondavilágból 
veendő a tárgy Mindazok a részek, melyek csak háborúskodásról szól
nak, elhagyandók. Meseszerű tartalom kell a 9—10 éves fiúknak. 
A IÍI. és IV. osztályban is megrövidíthető a Livius-féle olvasmány.
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Csak a legérdekesebb részletek tárgyalandók. A III. osztályba valónak 
tartom a magyar vonatkozású latin kútfők alapján feldolgozott magyar 
tárgyú olvasmányokat. (Anonymus, Rogerius, Tamás spalatói érsek, 
Képes krónika, Ranzanus stb. műveiből.) A IV osztályú olvasókönyv
ben helye lehetne latin vonatkozású olvasmányon kívül néhány Hero- 
dotusból vett részletnek. Összefüggést teremthetnénk a latin olvasmány 
és a vele egy időben folyó római és görög történeti tanítás anyaga 
között is. Szóval, könnyen segíthetünk azon, hogy necsak Livius-féle 
olvasmányokkal bíbelődjünk

Ennyi az alsófokú olvasmányról. Nézzük most a felsőfokú olvas
mányt.

A felsőfokú olvasmány sorozatában csak olyan művek foglalnak 
helyet, melyek egyrészt leginkább kifejezői a z  ókor szellemének, más
részt meg századok és nem zetek műveltségének váltak alapjaivá. 
Ez az általános főszempont, mely az auctorok kiszemelésében vezette a 
tantervkészítőket. Ezenkívül tekintettel voltak

1. a folytonosság elvére,
2. a magyar olvasmánynyal való összefüggés és
3. a mennyiség szempontjára is.
A folytonosság  elvét abban látom keresztülvíve, hogy a maga

sabb osztály olvasmánya lehetőleg formai nehézség tekintetében is, de 
leginkább világnézetére nézve emelkedettebb színvonalon áll és a tör
téneti fejlődés magasabb fokát mutatja, mint a nálánál alsóbb osztály 
olvasmánya. Különösen ez az utolsó momentum, a történeti fejlődés 
menetére való tekintet szabta meg a prózai olvasmányok sorrendjét. 
Ezt tudva és helyeselve könnyen beláthatjuk, hogy miért olvassuk az
V. osztályban Liviust és nem Caesart. Az alsóbbfokú olvasmányok 
alapján megismerkedett a tanuló a királyság alatt és a köztársaság 
századaiban élt római népnek erkölcseivel, szokásaival, intézményeivel, 
viselt dolgaival. A folytonosság elve azt követeli, hogy az V. osztályban 
Liviust olvassa. E fokon meg kell ismerkednie a köztársaság legfonto
sabb eseményeivel, különösen a pún háborúval. Nincs Liviusban meg- 
hatóbb és mesteribb rész, mint épen a II. pún háború elbeszélése. 
Maga Livius is mintegy különálló résznek ismeri el és külön bevezetés
sel kezdi meg. Hallottam, hogy némelyek Liviust csakis formai nehéz
ségére való tekintetből nem tartják  az V. osztályba valónak. Erre az a 
megjegyzésem, hogy formai nehézség csupán nem lehet irányadó az 
auctor megválasztásában és hogy gondos előkészüléssel könnyen leküzd
hetjük e nehézséget

A folytonosság elve minden osztály olvasmányában látszik. A VII. 
osztály tananyaga azonban kis hézagot m u ta t. A történeti fejlődés 
szempontjából itt a köztársaság bukásának történetét, illetőleg annak 
főmozzanatait kellene olvastatnunk. Caesar nagyszerű szereplésével be- 
ragyogtatja a köztársaság utolsó napjait, míg a hős bukásával a fen
séges dráma véget ér. Caesar nevéhez fűződik a triumviratus története 
és azon vérengző polgári háborúk, melyek a császárság útjait egyen
getik. Ha valahol, itt olvashatnák Caesart, de nem a gall háborút, 
hanem a bellum civile-1, mely a gymnasiumi oktatás szempontjából 
fontosabb és becsesebb amannál. Minden fennakadás nélkül, egész ter
jedelmében olvashatná a tanuló e remek alkotást

Ha tehát egyéb körülmények, teszem az auctoroknak egy osztály
ban való összehalmozódása nem szól ellene, ajánlatos lenne a VII. osz
tályban Caesar „de bello civili“ ez. munkájának olvasása.

A latin olvasm ány és a m agyar olvasm ány közti összefüggést 
különösen a költői művek egymásutánja tünteti fel. Az V. osztályú lyrai 
olvasmány formai és némileg tartalmi tekintetben is megvilágítja a 
párhuzamosan haladó magyar költői olvasmányt. A VI. osztály Sallustiusa
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megfelel az egy időben folyó magyar irodalmi tanítás anyagának, 
Cicero egyik beszédje a rhetorika tanításának: Vergilius folytatólagos 
tárgyalása összeesik a poétika tanításával stb. Látni tehát, hogy a latin 
olvasmánynak a magyar nyelvi olvasmánynyal való összefüggésében is 
tudatos tervszerűség nyilvánul.

Az olvasmányok egymásutánja ellen tehát nem tehető komolyabb 
kifogás, legfeljebb quantitativ  tekintetben lehetne ellene észrevétel, 
különösen a VI. osztály tananyagára nézve. A tanterv ez osztálytól 
megköveteli Livius folytatólagos olvasását, vagy Sallustius egyik művé
nek, különösen Jugurthának, Cicero egy-egy kisebb beszédének és még 
Vergiliusnak a tárgyalását. Három auctor sok. A fiúk nem győzik ezt 
a tömeget. Ajánlatos, hogy a VI. osztályban csak Sallusliust és 
Vergiliust olvastassuk. Cicero a VII. osztályba teendő.

Az olvasmányokra vonatkozólag nincs több észrevételem.
Most áttérek az előadásom dispositiója szerint a tapasztalható 

eredménytelenség és netán meglevő túlterhelés kérdésére. Mielőtt azon
ban ezt megtenném, nem hagyhatom dicsérő szó nélkül az Utasításoknak 
azt az igazán liberális szellemét, mely abban nyilvánul, hogy az olva
sandó részek mennyiségének a meghatározását a tanár belátására bízza 
Ez a szabadelvű eljárás szerintem a tanár önállóságába és tudatos 
eljárásába vetett bizalomnak fényes bizonyítéka.

T. uraim ! Az eddigi fejtegetéseimből, különösen a grammatikai 
és olvasmányi tananyag elrendezésére vonatkozó észrevételeimből lát
hatták, hogy tantervűnk nagyon óvatos és körültekintő a kitűzött czél 
felé vezető út kijelölésében, azaz nagyon pontosan meghatározza mind
azokat az alapföltételeket, melyek alapján sikeres nyelvtanítás lehetsé- 
séges. Ha ez igaz, pedig igaz, honnan hát az a jogosu.t panasz, hogy a 
latin nyelv tanításában feltüntetett eredmény még mindig nem felel 
meg azon várakozásnak melyet méltán köthetni ahhoz a tárgyhoz, mely 
a gymnasium tantárgyai között legtöbb időt vesz igénybe ? Az egyik 
azt tartja, hogy korunk materialistikus iránya az iskolára is kiterjeszti 
rontó befolyását és felkölti azt az ellenszenvet, melylyel még mívelt 
emberek is a latin nyelvtanulás ellen, mint haszontalan foglalkozás ellen, 
viselkednek. Mások és pedig a szakférfiak az osztályok zsúfoltságát 
okolják Igaz, hogy korunk materialistikus irányánál fogva az iskola 
nem nyeri azon kívánatos támogatást a szülői ház részéről és a művelt 
közönség részéről, mely nélkül a biztos haladás lehetetlen. Az is áll, 
hogy az osztályok zsúfoltsága, különösen itt a fővárosban megakasztja 
a biztos haladást. Mindez szomorú valóság. Az említettem baj sajnosán 
még soká megmarad, mert eltávolítása a tanárság hatáskörén kívül eső 
körülményektől függ. Van azonban olyan gátló körülmény is, mely már 
a mi hibánkból van meg. És ez az, hogy a latin nyelvtanítást a gram- 
matizálás szolgálatába hajtották Magát a tantervet és az érettségi 
Utasításokat illeti e tekintetben a jogos vád, mert olyan czélt tűzött a 
gymnasium elé (a latin scriptumot), mely kényszerít a grammatizálásra. 
Szent meggyőződésem, hogy ez a legfőbb akadály a latin nyelvi hala
dásnak.

Némelyek, de csak is az avatatlanok, azzal állanak elő, hogy 
azért sem érünk el kellő eredményt, mert túlsókat követelünk tanít
ványainktól. Ez légből kapott állítás. A követelmények nem túlzottak; 
azokat leszállítani az eredmény koczkáztatása nélkül nem lehet, ügy is 
kevesebbet követelünk fiainktól, mint a szomszéd államok. A  latin 
nyelvi tan terv követelménye nem okoz túlterhelést.

A latin nyelvi tantervre nincs több észrevételem. A következőben 
előadom a görög nyelvi tantervre vonatkozó véleményemet.

A görög nyelvnek sajátos nyelvi viszonyainknál fogva, sajnos, 
sokkal kisebb szerep jutott gymnasialis oktatásunk terén, mint a minő
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irodalmi fontosságánál fogva méltán megilletné. Meg kellett alkudnunk 
a megmásíthatatlan helyzettel és a görög nyelvet csak az Y. osztálytól 
kezdve vittük be az iskolába, holott az e tekintetben szerencsésebb 
szomszédaink már a III. osztályban szorítottak neki helyet. Mind a mellett 
bátran mondhatjuk, a görög nyelvi oktatás sikeresebb a latinnál. Ennek 
az az oka, hogy a fiúk már éretebb észszel fognak hozzá a görög nyelv 
tanulásához, hogy nagyobbára jobbfajta tanulók tanulják, de főleg, a 
mit legelőször kellett volna említenem, nem grammatizálunk. A latin 
grammatikát, minthogy mindig az érettségi scriptum lebeg szemünk 
előtt, már a tanuló jóvoltára való tekintetből is önczélnak tartjuk, a 
görög grammatikát pedig nagyon helyesen csak eszköznek nézzü k  a 
görög auctorok megértésére. Ez a főoka annak, hogy miért tanulnak 
tanítványaink szívesebben görögül, mint latinul. A latin tanulásnál a 
fától nem látják az erdőt; a görögnél misem akadályozza a szem szabad 
látását; a tanuló betekinthet az erdő kellő közepébe is, sőt gyönyörű
ségére szemlélheti is. Hátha még minden iskola egyaránt nem modern 
ember tákolmányával kezdené meg a görög tanítást, hanem eredeti 
görög íróval vezetné be a tanulót a görög nyelv ismeretébe! Mennyivel 
fényesebb eredményt érhetnénk el akkor. Itt van Homeros. Miért nem 
őt adjuk a kezdő fokon is fiaink kezébe. A Homeroson alapuló görög 
nyelvtanítást Utasításaink is czélirányosabbnak tartják, de meg a 
gyakorlat is, az elért siker  is mellette szól. Homeros nemcsak tartal
mának érdekes és a tanulók fejlettségének megfelelő voltánál fogva, 
nemcsak nyelvének szövevényes mondatszerkezetektől ment egyszerű
ségénél fogva, hanem belső becsénél fogva is természetes kiinduló 
pontja az egész görög irodalom ismeretének. Nem is hiszem, hogy az 
attikai nyelvjárással kezdődő tanítás hívei meggyőződésből maradná
nak meg a járt úton. Megszokottság az, a mi őket fogva tartja. Ez 
annyira erőt vesz rajtok, hogy senki fiának el nem hiszik, hogy a 
homerosi nyelven alapuló nyelvtanítás czélszerűbb és gyümölcsözőbb. 
Németországban is helyeselni kezdik azt az irányt, mely Utasításaink
ban régen ki van mondva. Talán a külföld magasztalásának hatása 
alatt végre belátjuk a helyes utat.

De nem fárasztom tovább t. Kartársaimat a dologgal. Azért 
beszéltem róla hosszasabban, mert határozott kívánságom az, hogy 

# tantervűnkben jövőre csak az ión nyelvjárással kezdődő  tanítás anyaga 
foglaljon helyet. Változásra nem szorul; összeállításában épúgy, mint a 
latin olvasmány kiszemelésében tudatos elvszerűség mutatkozik. Azon 
költői mű megértése a főczél, mely manapság is az első helyet foglalja 
el az összes világirodalomban, Homeros örökbecsű alkotása.

Ezzel végére jutottam fejtegetéseimnek. Hogy azonban sok beszé
demnek némiképen eredménye is legyen, becses engedelmükkel össze
foglalom mindazokat a tanterv-módosításokat, melyeknek tekintetbe
vételét szükségesnek tartom.

I. Tanterv-módosítások a la t in  nyelv körében.
1. A czél meghatározására vonatkozó á) pont azon része, mely 

azt követeli, hogy „a tanuló ismerete köréből vett magyar szöveget 
helyesen tudjon latinra fordítani“ a jövőben elhagyandó.

A latinra való fordítás csak a grammatikai tanítás fokán alkal
mazandó, az irodalmi tanítás fokán azonban csak kivételesen Itt latin
ból magyarra  való fordítás követelendő.

Ez a változás maga után vonja az érettségi latin fordítás eltörlését 
és a magyarra  való fordítás behozatalát.

Az írásbeli dolgozatok száma az I -  IY. osztályban Aéfhetenkint 
egy; az V—VIII. havonkint egy.

2. A latin grammatika tanítására vonatkozólag kívánatos:
a) A z  I. osztályban, ott a hol az anyanyelvi ism eretek annyira
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hiányosak, hogy nem lehet rá juk támaszkodni, a latin nyelvtanítás 
csak a II . időszak beálltával kezdendő meg.

b) A latin nyelvtan tanítása csak inductiv  módon végzendő.
3. A latin olvasmányra  vonatkozólag kívánatos, hogy a VI. osz

tályban csak két auctor olvastassák: Sallustius  és Vergilius; Cicero 
egy-egy beszédje a VII. osztályba teendő át.

II. Tanterv-módosítások a görög  nyelv körében.
A görög nyelvtanítás csak az ión nyelvjárás alapján kezdődjék. 

E szerint a tantervben csak azok az auctorok sorozata maradjon meg, 
melyek az ión nyelvjárással kezdődő tanítás anyagát képezik.

(Budapest.) Roseth Arnold.

EGYE S ÜLE TI  ÉLET.

Budapesti kör.
A körnek f. é. márcz. 31-én tarto tt ülésén az ábrázoló geometriai 

vita berekesztése után Gellért Jenő értekezett a_ magyar nyelv-irodalmi 
tanterv revisiójáról. Jelen voltak: dr. Schmidt Ágost elnök, dr. Bozóky  
Endre titkár, Balog Mór pénztáros, R ajner  Ferencz, Tiber Ágost, 
Négyesy László, dr. Zolnai Gyula, dr. W aldapfel János, dr. Wagner 
Alajos, Roseth  Arnold, H ajtsch  Samu, K iss  E. János, Szirtes  Ignácz, 
Kreybig Lajos, Feichtinger Győző, Ágotha Imre és az előadó.

Gellért előadásának rövid foglalata a következő: Anyagot kíván 
szolgáltatni a majd meginduló eszmecserének. Szerette volna, ha inkább 
gymnasiumi irodalmi tanár tartott volna előadást a tárgyról. A meglevő 
két tanterv közül a magyar nyelv és irodalom tananyagának felosztását 
illetőleg a reáliskolait tartja a kitűzött czél elérésére alkalmasabbnak. 
Elismeréssel adózik a tanterv és LTtasítások készítőjének Mi csak a jót 
akarhatjuk jobbá tenni, a mit az adott kereten belül is elvégezhetni. 
Az anyanyelv ismeretében kevesebbel, mint a mennyit a tantervek 
czélul tűznek, nem érhetjük be; annál többet nem is kívánhatunk. 
Vannak panaszok, hogy a kitűzött czélt nem érjük el, tehát keresnünk » 
kell e körülmény okait. Rendre veszi a közoktatási tanács bizottsága 
által kidolgozott kérdéseket. 1. A tantervben nem talál oly követelést, 
mely a tanulót túlterhelné. Az esetleges panaszok okait a következőkben 
látja: a) az osztályok zsúfoltsága; b) a középiskolai tanuló-anyag minő
ségének hanyatlása, tekintettel a szülők polgári állására; c) a jobb módú 
szülők gyermekeiket otthoni mellékfoglalkozással túlterhelhetik, mert 
az iskola nem szabja meg pontosan az elvégzendő leczkét; d) a tanítás 
módszereinek túlhajtása, esetleg a módszeres eljárás hiánya. Utóbbinál 
hibáztatja tanárképzésünket. A legtöbben csak hosszas experinientálás 
után jutottunk oda, a hol kezdenünk kellett volna, pedig a jó tanár 
többet javíthat, mint a legrosszabb tanterv ronthat. A tanítás mód
szerében föllelhetjük a tanítás eredménytelenségének egyik okát. Nagy 
előnye van az analytikai módszernek 25— 30 tanulóból álló osztálynál, 
de 60 tanulóból álló osztálynál keresztülvihetetlen. Hogyan alkalmaz
kodjék a tanár annyi tanuló szellemi képességéhez? A tanuló már ter
mészeténél fogva nem akar alkalmazkodni. Azt mondhatnák erre, hogy 
az érdeklődés fölkeltésével kössük le a tanuló figyelmét. Megteszszük s 
az eredmény az, hogy az osztály fele a tanítás órája alatt elvégzi dol
gát, fele pedig semmit sem tesz. Nem, mintha az előadott dolgot föl 
nem tudná fogni, hanem, mert megszokja azt, hogy mindent töviről- 
hegyire megbeszélünk s a legegyszerűbb göröngyöt úgy körüljárjuk,
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hogy az 6 együgyű gyermekesze abban hegyet lát. Ebben az eljárásban, 
mely folytonosan csak az önálló gondolkodáshoz és ítélethez szoktatja a 
tanulót, látja a túlhajtást. Ha a tanuló nem figyelt, vagy mulaszt, ezt nem 
pótolhatja. Nincs professor, ki a maga fiával pótoltathatná az iskolában 
mulasztottakat. A tanuló soha sem tudja, miből fogja őt a tanár kér
dezni. A leczkéje semmi és minden. Ebben látja a módszer hiányait,
e) Az említett módszer egyik hiánya a memoria elhanyagolása. A mai 
tanulók hozzá vannak szokva a kérdezéshez, magukra hagyva nem 
képesek valamit összefüggően előadni. Sok olvasás, több könyvnélküli 
tanulás szükséges, fj A tanítás eredménytelenségének egyik oka az is, 
hogy az előirt tankönyvet se a tanár, se a tanuló nem használja. 
Az Utasítások a könyvhöz való ragaszkodást nem követelik, sőt hasz
nálatát is csak összefoglalásul és emlékezetbe vésés segítségére ajánlják. 
Nem az „innen—idáig“-ra kíván visszatérni, csak azt kívánja, hogy a 
tanulóval kevesebbet okoskodjunk, s ha egy tankönyvet elfogadtunk, 
akkor ahhoz ragaszkodjunk is. g) Az írásbeli dolgozatokról szólva, az 
összes osztályokban az iskolaiakat akarja kötelezővé tenni. Tárgyuk 
még a legalsó fokon is összefüggő fogalmazvány legyen.

A tantervben nincsenek oly követelések, melyek túlterhelésre 
vezetnek. A tanítás eredménytelenségének okaira a föntebbiekben rá
mutatott.

A közoktatási tanács második kérdése az ifjak hézagos irodalmi 
ismereteire vonatkozik. Ezen vád a főigazgatók és ministeri biztosok 
azon jelentéseiből származhatik, hogy a tanulók dolgozatai gyarlók, a 
szóbeli érettségin pedig nem tudnak önállóan és összefüggőleg beszélni. 
Ezen bajok okai nem az irodalom tanításában fekszenek. A fogalmazás
ban való ügyetlenség és a szóbeli előadóképesség hiánya már a meg
előzőkben megokoltatván, még csak azt emeli ki, hogy e bajokon mind
addig nem segíthetünk, míg a középiskolák minden szaktanára első 
sorban magyar tanár nem lesz, s míg azok a tanításban és kérdezésben 
egyenlő gondot nem fordítanak a lényeg mellett a formára is. Különben 
a panaszt nem tartja egészen jogosultnak. Az irodalmi tanítás eredmé
nyének megítélésénél nem jogos, ha az ismeretek mennyiségét mérle
geljük és nem a milyenségét. Ha van alapja a panasznak, az csak 
annyiban fogadható el, hogy többet tanítunk és követelünk, mint a 
mennyi szükséges. Csak művelődéstörténeti képeket adjunk, s csak a 
legkiválóbb alakokkal foglalkozzunk. Ha a tanterv a nagy terjedelmű 
anyag elvégzésére csak egy évet, jobban mondva nyolcz hónapot szán, 
az mindenesetre fontos oka az eredménytelenségnek. Nemcsak a tanterv 
hibás, de nélkülözzük a tanításnak két legfontosabb eszközét: a meg
felelő tankönyvet és a szükséges olvasmányokat. A mai irodalom- 
történeti tankönyvek nem szabadulhatnak Beöthy Zsolt könyvének 
hatásától, melynek érdemeit szívesen elismeri, de befolyását tankönyv
íróinkra nem helyeselheti.

Behatóbb tárgyalás lehetetlen lévén, a hiány magánolvasmányok
kal pótolandó. Szakszerű kézikönyvtárak lennének berendezendők, 
melyekben minden jelesebb irodalmi termék 20—30 példányban meg
volna. Ehhez pénz kell. A czéltudatosan vezetett önképzőkörök is nagy 
segítséget nyújthatnának. Össszegezvén a mondottakat, elismeri, hogy 
az irodalomtörténet tanítás eredménytelenségének oka részben a tan
tervben gyökeredzik, s elhárítására szükségesnek tartja, hogy a gymna- 
siumban annak tanítására két év fordíttassék; hogy csak művelődés
történeti képeket adjunk s csak a kiválóbb alakokkal foglalkozzunk; 
hogy a czélnak megfelelő kézikönyvek készíttessenek; hogy minden 
iskolában kézikönyvtárak rendeztessenek be; végül, hogy az önképző 
körök munkássága a tanításba bevonassák.

A harmadik kérdés a tananyag bővítésére, esetleg megszorítására
48Orsz. Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny. XXX.
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vonatkozik. Csupán a tananyag beosztásának megváltoztatását tartja 
szükségesnek. Az I. osztály anyaga maradhat. A II. osztályban meg
szorítandó a határozók tana, a hat ismert categorián kívül a többi egy 
categoriába sorozandó. A III. osztály anyagát heti 3 órában nem lehet 
elvégezni, s hetenkint 3 óra lenne kívánatos. Az I—III. osztályok olvas
mányaiban a nemzeti elem legyen a túlnyomó. A IV. osztály maradhat, 
a mint van, de a gymnasiumban fölveendők a polgári ügyiratok. Az
V. osztály anyaga mindkét iskolában revideálandó. A szerkesztéstan 
nem nyújt egy egész évre való anyagot; egyhangú és unalmas lesz 
mind a tanár, mind a tanuló munkája. Az anyagot a stilistika és 
rhetorika keretében el lehetne osztani, s így egy évet haszonnal lehetne 
az irodalom-tanítás érdekében nyerni. A reáliskolában a prózai műfajok 
elméletével a rhetorikában foglalkozzunk. Tapasztalásból mondja, hogy 
ezen tananyag eredményes tanítása nagy nehézségekkel jár. A gyrnna- 
siumi tanterv a VI. osztályra teszi, beismervén, hogy megértéséhez fej
lettebb értelem kell. Ajánlja, hogy mindkét középiskola az V. osztályban 
a poétikát tárgyalja; hiszen az első osztályoktól kezdve foglalkozunk 
költői termékekkel. Nehézséget csak a dráma elmélete okozna, a mit 
pótolni lehetne azzal, hogy a Vl.-ban egy drámát olvastatnánk. A IV. 
osztályban a magyar, az V.-ben a classikus verselés tárgyaltatnék, 
utóbbinál csak a legismertebb formák. Olvasmány: szemelvények a 
költői műfajokra; évi olvasmány egy eposz, a Zrinyiász vagy Buda 
halála. A rhetorika a VI. osztályra maradna, a logikai rész lehető meg
szorításával. Olvasmány: szemelvények a prózai műfajokra; évi olvas
mány egy dráma, Bánk-bán, Coriolanus vagy Antigone. A VII. osztály 
anyaga az irodalomtörténet Kisfaludy Károlyig, a VIII.-ban folytatólag 
napjainkig. Olvasmány: szemelvények a tárgyalt írók műveiből. A mai 
reáliskolai tanterv a tanításból kiszorítja a classikus irodalmat, mely 
körülményen segíteni kellene.

Zohiai szerint az előadó a nyelvtanítás analytikai módszerét egy
oldalúan tüntette föl; főérvül hozván föl ellene, hogy a tanuló nem 
tudja, mi a leczkéje. Ez a tanár hibája. A tankönyvet lehet és kell is 
használni. Nem áll általában az sem, hogy a memorizálásra nem vet 
súlyt. Nem ért egyet az előadóval abban, hogy a dolgozatok már az 
I. osztályban is kizárólag összefüggő fogalmazványok legyenek. Ez nehéz. 
Az I. és II. osztályban orthographiai és nyelvtani dolgozatokra is szük
ségünk van. Egyetért előadóval abban, hogy a szerkesztéstan meg
szorítandó, s részben a IV. osztály anyagába, részben a rhetorikába 
utalható. A poétikát nem tenné az V. osztályba a rhetorika elé, mert 
szerinte a költés elméletének megértéséhez fejlettebb értelmiség kell. 
A Buda halála határozottan nem való az V. osztályba.

R ajner  nem hallott egyetlen érvet sem az ellen, hogy az I. osz
tályban összefüggő dolgozatok készíttessenek. Magyar anyanyelvű isko
lában könnyebb a gyermeknek az olvasottakról beszámolni, mint gram
matikai abstractiókkal foglalkozni. Nehézségeket nem lát. Helyesli, ha 
kimondjuk az összefüggő dolgozatok szükségét. Házi dolgozatokat egy
általában ne adjunk. Nem tudjuk azokat ellenőrizni s az ifjúságot 
erkölcstelenségre szoktatjuk. Oraszaporításra a felső osztályokban is 
szükség van, már az iskolai dolgozatok érdekében is. Ha nincs elég 
időnk, nem szoktathatjuk a tanulókat a csinos és helyes fogalmazáshoz. 
A memorizálásra is hiányzik az idő. A magyar nyelvre vonatkozó Uta
sítások a legjobbak, de nincs idő a megvalósításukra. A többi propo- 
sitiókhoz hozzájárul, csak a logikai rész megszorítását tartja lehe
tetlennek.

Tiber az óraszaporítást az I. osztálynál kezdené. Az alapvetés 
gondosan eszközlendő, s erre az időt nem kell sajnálni. Az I. osztályban 
csak magyar nyelvet kellene tanítani; s e tekintetben öntudatlan



615

ügyességig kell a dolgot vinni. A felsőbb osztályokban aztán még az 
idegen nyelvekben is könnyebben boldogulnánk. Idegen nyelvet nem 
lehet nyelvtani alapon tanítani, ha a nyelvtani categóriák ismerete az 
anyanyelvnél is hiányzik. Az írásbeli dolgozatokra nézve előadóval 
egyetért. Az I. osztályban csak összefüggő dolgozatokat kellene készíteni. 
Házi dolgozat fölösleges és ártalmas, s csak a házi olvasmányról való 
beszámolásnál volna lehetséges. A stilistikára és szerkesztéstanra nagy 
súlyt helyez. Helyes fogalmazás, disponálás, deflnitiók élesítik az elmét. 
Jól vezetve, a gyermek nagy ügyességre tehet szert. Tanuló ifjúságunk 
rest gondolkodni; ezért a maguk lábára kell őket állítani. A poétikát 
a rhetorikánál nehezebbnek tartja s nem ajánlja, hogy utóbbit megelőzze.

Dr Négyesy hozzájárul az előadás azon pontjaihoz, melyekben 
előadó a tan tervet és Utasításokat méltatta. A tanterv nem oka a túl
terhelésnek. A nemzeti elem tekintetében is megteszi a magáét. A tanulók 
nem elég ügyesek a nyelv szóbeli és írásbeli kezelésében Hogy itt 
minden tanár közreműködése szükséges, abban szintén egyetért. A tanár
jelöltektől bővebb irodalmi ismereteket lehetne kívánni. Tanárjelöltjeink
nek nincs stílusérzékük, mi ismét más okoktól függ. Nézete szerint 
Beöthy könyvét a tanulók szeretik olvasni; ha hatását következetesen 
fejlesztjük, az tankönyvirodalmunkra nézve csak hasznos lehet. A kézi
könyvtár szervezését, az önképzőkör működésének a tanítás körébe való 
bevonását helyesli. Az irodalomtörténeti tanításnak gyakorlati alapot 
kell adni. Nem szükség azt 2 évre kiterjeszteni, mert ezzel olvasásra 
fordítható évet vesztenénk. Ha 2 évig tanítjuk, akkor 2 évig fogunk az 
elmélettel foglalkozni. A polgári ügyiratok nem illenek bele a gymnasium 
keretébe, de ha szükségesnek tartjuk, ám lehet azokkal is foglalkozni. 
A szerkesztéstan maradjon meg az V. osztályban. Az irodalomtörténet 
már az V.-től kezdve gyűjti anyagát. Összefoglásra elég egy év; több 
heti óra nem lenne fölösleges. A művelődéstörténeti háttér hangsúlyo
zását helyesli. Ha az irodalomtörténet úgy marad, mint ma van, akkor 
az Utasításoknak az olvastatás módját részletezniük kellene. Tervszerű 
eljárásnál a tanítás eredményes lesz. A verstanban csak azon classikus 
versformák lennének bemutatandók, melyek Berzsenyinél előfordulnak. 
A nyelvtannak egy felsőbb osztályban érett észszel való áttekintését 
szükségesnek tartja. Ez a reáliskolában megvan Ha az irodalomtörté
netre 2 év kerül, ennek is itt lesz a helye. Nagy haszonnal járna, ha a 
tanítás szerves összefüggésére az Utasításokban még határozottabb 
utalás történnék, mint jelenleg.

Dr. W aldapfel szerint a discussio becses anyagot adott ugyan, 
de annyiban csalódott, hogy csupán formális oldaláról tekintette a 
tárgyat. Kifejti a 9 osztályos középiskola rendszerét, mely gátló körül
mények folytán roszította a 8 évi tartammal Procrustes-ágyba. Fősúlyt 
az olvastatásra helyez. A rendszeres összefoglalásra egy évet elegendő
nek tart. A szaporítás az irodalmi műveltség rovására esnék. A 3 felső 
osztályban magyar irodalmi tanításnak kellene folynia. VI. osztály: 
eposz; VII. osztály dráma és szónoki művek; VIII. osztály: összefoglalás. 
A dolgozatok methodikus menete is megállapítandó lenne. A classikus 
irodalomnak a reáliskolába való bevonását nagyon helyesli. A polgári 
ügyiratok tanítása a gymnasiumban inkább a mathematikus kezébe 
való,* mert az irodalom tanárának kezébe épenséggel nem illik, mint
hogy az ügyiratok nem irodalmi termékek. Tartsuk meg az irodalmi 
tanítás jellegének tisztaságát.

Gellért zárszavában különösen Waldapfellel szemben védi állás
pontját, a mennyiben a magasabb szempontra helyezkedést nem annyira

* í> Szerk.
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előadásától, mint az illetékesek hozzászólásából várta. A polgári ügy
iratok fontosságát újólag hangsúlyozza. Zolnaival szemben kiemeli, 
hogy a szerkesztéstannak, mint külön tárgynak, fölösleges külön évet 
szentelni, ha az végigvonul az egész irodalmi tanításon.

Gellert úr előadását megelőzőleg titkár előterjesztésére az érte
kezlet gondoskodott arról, hogy az egyesület igazgatósága részéről 
közzétett felszólításnak a kör eleget tegyen, s a tantervrevisióra vonat
kozó tárgyalások eredményei összefoglaltassanak. Az értekezlet ezen 
feladatot dr. Bozóky  Endre titkárra ruházta. Ugyancsak a márcz. 31-iki 
gyűlésen kellett volna dr. Schnábl Róbert előadását hallanunk a német 
nyelv-irodalom tanítás revisiójáról, mi azouban előadásra vállalkozott 
kartársunk gyöngélkedése miatt ezúttal elmaradt.

Az április 3-ára (szombat) egybehívott válaszmányi és előadó 
ülésre a tagok oly gyér számmal jelentek meg, hogy dr. Roseth  Arnold 
elállóit előadásának megtartásától, mely a classica-philologiai tanterv revi- 
siójára vonatkozott volna. A sajnálatos részvétlenségnek alig lehet más 
oka, mivel az ülés a Közlönyben hirdetve volt, a meghívók pedig ideje 
korán szétküldettek, mint hogy a tanárság a kérdés alapos megvitatá
sában már kifáradt. Ezt a választmány is elismervén, elhatároztatott, 
hogy a tanterv-revisio vitáját ezennel befejezzük. A kinek még mondani 
valója lenne, másként gondoskodliatik nézetének publicatiójáról. Ugyan
ezen a választmányi ülésen titkár bejelentette, hogy egy korábbi hatá
rozatunkhoz képest az egyesület tagjait válaszos levelező lapon felszólí
totta a körbe való belépésre. A szétküldött 200 felszólításra a következő 
50 tag felelt, belépvén körünkbe: Szabó  József polg. leányisk. igazgató, 
Szuppán  Vilmos kir. tan. igazgató, Hegedűs Béla, H alász Nátán, 
Falvay  Antal, Szerém i Alajos, dr. Genersich Antal egyet, tanár, Hegedűs 
Károly ig., Körösi Albin, D rajkó  Béla, Csizik Gyula, ZAvodszky  Adolf, 
dr. Zolnai Gyula, Jablonszky  János, Sebestyén  Gyula, Bartoniek  Géza 
igazg., BAnóczi József igazg., dr. Becz Vilmos egyet, tan., Stern  Ábrahám, 
Molnár Sándor, Sim onyi Zzigmond egyetemi tanár, Röser Miklós, 
dr. Schuschny  Henrik, dr. Kovács János, Boros Rezső, M ayer József 
igazg., Szuchy  Endre, György Aladár, Greifel György, Gerő Viktor, 
dr. Katona  Lajos, dr. Staub  Móritz, dr. B ékék  Rémig, dr. Rupp  Kornél, 
dr. R éthy  Mór műegyetemi tanár, K alm ár Endre rendfőnök, Szilasi 
Móricz, dr. Sebestyén  Károly, dr. Kondor Gusztáv egyetemi tanár, 
dr. Reichenhaller Kálmán, Pugin Leó, dr. Prém  József, Felszm ann  
József, igazg., dr. Oláh Béla, dr. Fináczy  Ernő kir. tan. ig azg , Gold 
Ödön, E d er Gejza, dr. Harrach József, Wodianer Arthur, H alász 
Gyula igazg., Szinnyei József egyet, tan., Virkler Endre nyug. igazg.

A választmány rendkívül sajnálja, hogy a fölszólítottak 3 4 része 
nem vett annyi fáradságot, neve aláírásával és a válaszlap elküldésével 
körtagul jelentkezni, holott ez, mint a felszólításban is ki volt téve, anyagi 
megterheléssel nem jár. A tagok létszámának 50-nél való szaporodását 
örvendetes tudomásul vette s az igazgatóságnak be fogja jelenteni. Szóba 
hozatván a hirlapszerző bizottság tétlensége is, ezzel és egyéb kérdések
kel az április 2l-én  tartandó válaszmányi ülés fog foglalkozni. (Jelen 
voltak: dr. Schm idt Ágost, Tiber Ágost, R eit Jakab. dr. Schnábl Róbert, 
dr. Roseth  Arnold, K em pf József, dr. Bozóky  Endre, dr. P ruzsinszky  
János, Schill Salamon és dr. Reichenhaller Kálmán).

Dr. Bozóky Endre, a kör titkára



617

A debreczeni kör.
(A  helyettesítés ügye. — A  polgári iskola viszonya a középiskolához).

A debreczeni kerületi kör f. hó 3-án, a szokásos első szombaton 
tartotta ötödik rendes gyűlését, melyen jelen voltak: Dóczi Imre elnök, 
Kardos Albert jegyző, Cserhaimy József, Harm ath  Gergely, dr. Horvay 
Róbert, Nádasdi Alajos, S. Szabó  József, dr. Szántó  Sámuel, továbbá 
Bogsch László, Dömötör György, Pauer Vilmos, P orubszky  Pál, 
dr. Vietorisz József, a körnek nyíregyházi tagjai. Különben a nyíregyházi 
tagtársak elismerésre méltó érdeklődést tanúsítanak a kör működése iránt.

A folyó ügyek során tárgyalás alá került H arm ath  Gergely 
pénztáros indítványa a választmányi tagok útiátalánya ügyében. A gyűlés 
elvi határozatot hozott, a mennyiben az alapszabályok 31. §-a g) pont
já t  úgy értelmezi, hogy két-két választmányi tagnak az úti költségére 
fedezetet vesz föl a kör évi költségvetésébe, s ez összeget kiutalja még 
oly választmányi tagok úti költségére is, a kiket nem a kör választott 
a maga képviseletére; hanem a kik közgyűlési megbízásból nyerték 
választmányi tagságukat.

A titkár jelenti, hogy a kör kötelékéből kivált Gérecz Lajos 
főreáliskolai tanár, kit a minisztérium Kassára helyezett át, de viszont 
belépett a körbe s így az orsz. tanáregyesületbe dr. Szántó  Sámuel 
debreczeni keresk. akadémiai tanár.

Harm ath  Gergely pénztáros jelentéséből kitűnik, hogy a múlt évi 
hátralékokból és az idei tagdíjakból befolyt 106 frt, a mely összegből 
100 frt. felküldetett a központi pénztárosnak

Kardos Albert felolvassa már az előző gyűlés napirendjére kitű
zött értekezését „A helyettesítés ügyé“-ről. A rövid felolvasáshoz, * 
dr. Vietorisz József szól hozzá, örömmel üdvözölve a benne kifejtett 
elveket, annál is inkább, mivel meggyőződése szerint az államot 
nyomon fogják követni a helyettesítés szabályozásában a felekezeti 
intézetek is.

Néhány kisebb megjegyzés után a kör köszönetét nyilvánítja a 
felolvasónak az ügy napirendre hozataláért és egyhangúlag hozzájárult 
az előterjesztett határozati javaslatokhoz, melyek következőkép hangzanak:

1. A helyettesítés ügye szabályozandó, az állam vezetése és rendel
kezése alatti intézetekben ministeri rendelettel, a nem állami középisko
lákban az illetékes főhatóságok útján.

2. A ministeri szabályrendelet feleljen meg a középiskolai törvény 
szellemének és valósítsa meg az 1ö83: XXX. t.-czikk 32. §. rendelkezéseit; 
t. i. állapítsa meg a kötelező helyettesítés időtartamának a maximumát 
és a helyettesítés jutalomdíjának a minimumát

3. A kötelező helyettesítés ne terjedjen tovább egy hónapnál, a 
jutalomdíj ne maradjon a törvénybe foglalt minimális tanári fizetésen 
vagyis 1200 frton alul

4. Üresen álló tanszék ellátása, illetve egy tanárnak egész évre 
terjedő helyettesítése esetén az 1200 frtnyi jutalomdíj a tárgyfelosztás 
jóváhagyásával egyszerre folyósítandó és tiz havi utólagos részletben 
kiutalandó, rövidebb ideig tartó helyettesítés esetén pedig az 1200 frtnyi 
jutalomdíjnak annyi tizedrésze utalandó ki, a hány hónapig folyt a 
helyettesítés.

5. A jutalomdíj az igazgató, illetve a tanári kar nevére utalandó 
ki, mely a helyettesítésből jutott munkarész arányiban osztja fel az 
összeget a maga tagjai között.

* A felolvasást lapunk közölni fogja. Szerk.
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6. A kör ez indítványait közli a társkörökkel és a központi igaz
gatósággal, fölhíván az előbbieket, hogy csatlakozzanak az indítványokhoz 
és fölkérvén az utóbbit, hogy akár saját hatáskörében akár a választ
mány véleményét is kikérve, tegyen e határozatok szellemének megfelelő 
sürgős fölterjesztést a közoktatási kormányhoz

A második felolvasó, dr. Vietorisz József a kör ez évi munkapro- 
grammjának egy fontos pontját dolgozta ki. „A polgári iskola viszonya  
a középiskolához“ czímen. A felolvasó tulajdonképen Wlassies Gyula 
közoktatási ministernek 1897. évi 3501. sz. rendeletéből indul ki, melyben 
a minister a Közoktatási Tanácsot véleményadásra szólítja fel a polgári 
iskola reformjára nézve. Majd behatóan ismerteti az 1868: XXXVIII. tör
vénynek 67 -79. §-ait, melyek a polgári iskolát szervezték, összehason
lítja e paragrafusokat az 1883: XXX. törvény megfelelő szakaszaival, 
melyek a középiskola czélját és szervétét határozzák meg. Részletesen 
kifejti a polgári iskola, a gymnasium és reáliskola 4 alsó osztályában 
tanított tantárgyak tantervi egyezését és különbözését. így szembeállítva 
a kétféle iskola czélját és tantervét, valamint a bennök tanító tanerők 
képesítését, arra a következtetésre jut, hogy közöttük jogos viszonosság 
nem állhatna fenn, habár a tanulók átlépésére vonatkozó több ministeri 
rendelet ezt szeretné megállapítani; továbbá arra, hogy határozottan 
kárhoztatnia kell a polgári iskolának a középiskola czéljai felé törekvé
sét. A polgári iskola eddigi fejlődését is megrontotta, további reformját 
is helytelen útra térítheti, ha a polgári iskola ezentúl is a középiskola 
hivatását akarja betölteni.

Ily értelemben tesz a felolvasó elvi kijelentéseket és ajánl hatá
rozati javaslatokat elfogadásra a körnek

A szépen megírt és tetszéssel fogadott felolvasás több érdekes 
felszólalást vont maga után. Elsőnek dr. Szántó  Sámuel jelenti ki, hogy 
a legnagyobb örömmel csatlakozik a felolvasó felfogásához. A maga 
részéről is sokat foglalkozott e kérdéssel s így 5 is jól látja azon bajokat, 
melyeket a polgári iskolának idegen földről, meggondolatlanul történt 
átültetése okozott a hazai közoktatásban. Röviden ismerteti a külföld 
hasonló intézményeit, a melyek mind traditiókon épültek és meglevő 
szükségleteknek feleltek meg; a magyar polgári iskola történetében 
egyik közoktatási hiba a másikat követte; legvégzetesebbnek tartja a 
qualificationalis törvényt, a mely a polgári iskolát kisebb hivatalnoki 
gyárrá tette Kívánja, hogy a polgári iskola térjen vissza eredeti rendel
tetéséhez. népoktatási intézménynek.

Dóczi Imre a polgári iskolából a középiskolába átlépő tanulókra 
nézve nyújt felvilágosító adatokat, a melyek épen nem mondhatók 
kedvezőeknek. A polgári iskola reformja ő szerinte sem oldható meg 
a középiskola reformja keretében, de azért szükséges, hogy a közép
iskola emberei ideje korán kifejtsék a maguk álláspontját, mert bár
melyik iskolának a reformja bizonyára belevonja a vitába a másik 
iskola reformjának a kérdését is.

S. Szabó  József szükségesnek tartja a polgári iskolát, de szeretné 
tudni más iskolákkal való kapcsolatát.

Kardos Albert szintén egyetért a felolvasó gondolatmenetével; 
a polgári iskola helytelen irányba terelődését a többi okokon kívül 
annak is tulajdonítja, hogy kezdetben nagy számmal jutottak a polgári 
iskolába középiskolai oklevelű tanárok, a kik a maguk képére akarták 
teremteni az iskolát. Az értekező harmadik határozati javaslatához 
stiláris módosítást ajánl.

Porubszky  Pál óhajtaná, hogy a felolvasó és vele együtt a kör 
arra nézve is mondjon véleményt, hogy a reformálandó polgári iskola 
hová juttatja végzett tanítványait.
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Dr. Vietorisz néhány szóvá! válaszol a fölszólalásokra; köszönet
tel fogadja elvi álláspontjának általános helyeslését; szándékosan nem 
ment bele a polgári iskola jogosításának a kérdésébe, mert ez részlet- 
kérdés és szoros kapcsolatban van a qualilicationalis törvénynyel; az 
ajánlott stiláris módosításba belenyugszik

Elnök a vitát bezárván, a kör köszönetét és elismerést szavaz 
a felolvasónak ezen a középiskolát oly közeiről érdeklő kérdés tanulsá
gos fejtegetéséért és a felolvasással kapcsolatban, melynek valamely 
paedagogiai folyóiratban való megjelenését kívánatosnak tartja, a követ
kező tételeket mondja ki:

I. A polgári iskola, mint népoktatási szervezet, czéljára és eszkö
zeire nézve lényeges vonásokban elütő a mindkét irányú középiskola 
szervezetétől.

II. A középiskola elnevezés csak annyiban vonatkoztatható a 
polgári iskolára, a mennyiben alsó tagozata a tulaj donképeni közép
iskola megfelelő tanfolyamának nem viszonos értékű pótlékát igyekszik 
nyújtani; épen azért a polgári iskola nem lehet a középiskolának surro- 
gatuma.

III. A polgári iskola nem tölti be hivatását s nem is érheti el 
azt a czélt, melynek szolgálatára szerveztetelt; épen azért a polgári iskola, 
mint népiskolai intézmény újjászervezendő.

Elnök felhívja a tagok figyelmét dr. Szántó  Sámuelnek bejelen
tett felolvasására, a ki, mintegy a polgári iskoláról szóló értekezés folyta
tásául, a kereskedelmi iskolának a középiskolához való viszonyával fog 
foglalkozni. A kör e kérdés tárgyalására máj. 8-át tűzi ki a legközelebbi 
gyűlés napjául.

Kardos Albert, a kör titkára.

S Z I L Á G Y I  I S T V Á N .
(1819—1897.)

A magyar középiskolának ismét nagy gyásza van. Szilágyi István, 
a m.-szigeti ev. ref. főgymnasiumnak nyugalmazott igazgatója, hosszas 
és kínos szenvedés után ápril hó 12-ikén elhunyt, életének 78-ik évében. 
A megboldogult 1819. január 7-ikén született Nagy-Kállóban. Iskoláit 
otthon kezdte és a debreczeni főiskolában végezte be. Már 1840-ben, 
debreczeni theologus korában nyerte volt el a Kisfaludy-társaság egyik 
díját, egy díszes kelyhet „Árpád“ czímű költeményével. Mint „heverő 
diák“ 1841-ben „Csák és a királyleány“ czimű elbeszélésével 12 aranyat, 
s a „Pontuszparti sír“ czímű másik elbeszélésével dicséretet nyert 
ugyancsak a Kisfaludy-társaságtól. Szintén debreczeni tanuló korában 
írta 18íl-ben „Szókötéstan“-át, melyet az Akadémia hót versenyző társa 
közül 100 arany jutalommal tüntetett ki.

1842-ben a nagyszalontai iskolába hívták tanárnak. Ismeretes, 
hogy itt töltött ideje mily elhatározó befolyással volt A rany  János írói 
fejlődésére, a minek bizonyítására elég felhozni Petődnek. Aranyhoz 
intézett leveleiből ezt a pár sort: „Szilágyi Pistával levelezel úgy-e? 
írd meg neki, hogy eddig is szerettem, de most még jobban szeretem, 
azt tudva, hogy ő ösztönzött téged írásra“.

Máramaros-szigeti tanárnak 1845. szept. 25 ikén hívták meg s 
ettől az időtől 189^-ig, tehát 51 esztendeig volt az itteni főgymnasium 
igazgatója. Már mint m.-szigeti tanárt érte 1846-ban az a kitüntetés, 
hogy a magyar tudományos Akadémia levelező tagjává választotta.
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Az 1849. év viharai a m.-szigeti ev. ref. főiskolát csaknem egészen 
megsemmisítették. A lyceum jogi és theologiai része megszűnt, s a 
„birodalmi ministerium“ a gymnasiumtól a nyilvánossági jogot meg
vonta és osztályainak számát 4-re szállította. Szilágyi buzgón fogott 
hozzá az aláhanyatlott iskola újjáalkotásához s 1863 t4-ben már 8 osz
tályú volt a gymnasium, 1867-ben pedig létrejött a jogakadémia is.

1885-ben, 40 éves tanári jubilaeuma alkalmával a királyi kegy, 
érdemei elismeréséül, a Ferencz József-rend lovag-keresztjével tün
tette ki

Szilágyi István a legkiválóbb, de egyszersmind a legszerényebb 
tudósok közé tartozott Szaklapokba, folyóiratokba nagyon sokat dol
gozott. Műveit mély tudás és tiszta, világos előadás jellemzi s oly tiszta 
magyarság, a minővel nálunk a legjelesebbek közt is csak kevesen tudnak 
írni. Önállóan megjelent művei közül „Máramaros vármegye leírása“ és 
„A gymn. oktatás története“ említendők. Mint tanárt a tanuló ifjúság 
határtalan szeretete, mint embert az egyenes nyilt őszinteség jellemezte. 
Neve István nevű fiában, ki jelenleg közkórházi igazgatója Máramaros 
vármegyének és két unokájában él. (r. /.)

VEGYESEK.

I s k o l a o r v o s i  k i n e v e z é s .  A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
dr. Fenyves Albert orvost, a munkácsi állami főgymnasiumhoz iskola
orvossá és egészségtan-tanárrá egyelőre tiszteletbeli minőségben kinevezte.

Kerületi torna-verseny az idén szintén 3 helyen lesz: Kecskeméten, 
Pécsett és Déván. A minister mindhárom helyen ugyanazon napot 
tűzte ki, június 20-ikát; úgy azonban, hogy kedvezőtlen idő esetében a 
verseny a következő napon, június 21-ikén menjen végbe A kecskem éti 
kerületi tornaversenyben a beszterczebányai, budapestvidéki, kassai és 
szegedi; a pécsiben a fiumei állami főgymnasium tanulóival együtt a 
budapest-fővárosi, győri, pozsonyi és székesfehérvári; a dévaiban a 
debreczeni, kolozsvári, nagyszebeni és nagyváradi tankerületek közép
iskolái és az ezen tankerületek területén levő tanítóképezdék, polgári 
iskolák és kereskedelmi iskolák ifjúsága vehet részt, A költségek fede
zése czéljából a minister minden főigazgatónak, kinek tankerületében 
tornaverseny tartatik, az állami költségvetés terhére egyenkint 600 frtot 
bocsátott rendelkezésére.

V á r a t l a n  s e g í t s é g  czímű, f. évi 27. számunkban megjelent czikkünk- 
höz pótlásul kapjuk a következő megjegyzést. Némely felekezeti iskola 
nemcsak a fizetési fokok megállapításában, nemcsak a korpótlékok 
kiszabásában nyújt kedvezőbb feltételeket a tanároknak, hanem a 
helyettesítésért is méltányosabban díjazza őket. így üresen álló rendes 
tanszék ellátásáért egy rendes tanár fizetését kapják a helyettesítők, 
a mint ez a debreczeni ev. ref. főgymnasiumban több Ízben megtörtént, 
a hol 1200 frtot utaltak ki egy rendes tanár egész évi helyettesítéseért.

T o l i h i b a .  A „Közlöny“ f. évi 24. számában, a debreczeni kör tudó
sításába (500 lap) tolihiba csúszott bele. Dóczi Imrének „A  határozók  
logikája“ czímű értekezése ugyanis nem az Egyetemes Philologiai 
Közlönyben, hanem a mi folyóiratunkban jelent meg, az 1885 — 86. évf. 
67—82. lapjain.
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G y á s z j e l e n t é s .  A dévai m. kir. állami főreáliskola tanári testületé 
fájdalommal jelenti, hogy szeretett kartársa: Kun  Róbert főreáliskolai 
r. tanár, a „Hunyad‘‘ társadalmi hetilap szerkesztője, a hunyadmegyei 
történelmi és régészeti társulat első titkára, Hunyadmegye törvény- 
hatósági bizottságának tagja stb. közhasznú, munkás életének 56-ik, 
tanári működésének 34-ik évében, f év április hó 12-én, d. e. 11 órakor 
rövid, de súlyos szenvedés után jobblétre szenderült. — Déva, 1897. 
április hó 12-én. Áldás és béke poraira!

H I R D E T É S E K .

P á ly á z a t .
A budapesti ág. h. ev. főgymnasiumban  két tanszékre pályázat 

hirdettetik.
Az egyik, melylyel a latin nyelv  és a történelem  tanítása van 

egybekötve, rendes tanárral, vagy segédtanárral; a másik, melynek 
szaktárgya a m athem atika  és ábrázoló geometria (vagy mathematika 
és physika), segédtanárral fog betöltetni.

A rendes tanár javadalma: 1200 frt alapfizetés, 400 frt lakás
pénz, 100 frt ötödéves pótlék, mely utóbbiba a más középiskolában 
töltött rendes tanári évek is beszám íttatnak; a nyugdíj az állami 
(1894: XXVII. t.-cz.).

A segédtanár fizetése egy összegben 1000 frt.
A megválasztottak 1897. évi szeptember hó 1-én kötelesek hiva

talba lépni.
A kellően fölszerelt kérvények az egyháztanácshoz intézendők és 

f. hó 23-áig a főgymnasiumi igazgatósághoz (ág. h. ev. főgymnasium, 
Deák-tér) küldendők be.

Budapest, 1897. április 1.

I)r. Vetsey István, Góbi Imre,
iskolaszéki második felügyelő. főgymnasiumi igazgató.

P á ly á z a t .
Az államilag segélyezett Debreczeni Kereskedelmi Akadém ián  

az 1897 8. tanévvel betöltendő a német nyelv és irodalom  tanszéke, 
melynek javadalmazása 1200 frt fizetés. 300 frt lakáspénz és öt 100 frtos 
ötödéves-pótlék. A tanintézet tagja az 1894. évi XXVII. t.-cz. alapján 
létesített országos nyugdíjintézetnek.

Csak középiskolai oklevéllel bíró oly egyének pályázhatnak, kik
nek a német mint főtárgy mellett képesítésük a franczia vagy magyar 
nyelv s  irodalom  mint melléktantárgyról szól.

A véglegesítést megelőző szokásos próbaidő föntartásával rendes 
tanárnak megválasztott tartozik állását f. évi augusztus hó utolsó hetében 
elfoglalni, heti 19 órára kötelezett, s ezen óraszámon belül az alsófokú 
kereskedelmi iskolában is tanít; esetleges óratöbblet 60 írtjával díjaztatik.

A Felügyelő-Bizottsághoz intézett s kellően fölszerelt pályázati 
kérvények f. évi május hó 15-ig az igazgatósághoz küldendők be.
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A budapesti ref. egyház által államsegély mellett fentartott ref. 

főgymnasiumban  három tanári állásra pályázat hirdettetik, ú. m.:
1. Term észetrajzi tanszékre, melynél a természetrajz óráihoz az 

alsó osztályokban a számtan tanítása is van kötve; e tanszékre — az 
állammal fennálló szerződés értelmében — a kinevezés joga a fentartó 
testület ajánlatára a vallás- és közoktatásügyi ministert illeti.

2. Magyar- és német nyelvi —
3. Történelmi tanszékre, melyekre a kinevezés a fentartó testü

let joga.
Mindenik tanszékre megválasztandó, illetőleg kinevezendő tanár 

fizetése 1200 frt és 400 frt lakpénz, lüO frt ötödéves korpótlékokkal; 
továbbá sorrend szerinti előléptetés a törzsfizetésben az állami szerződés
ben megállapított s 1800 frtig mehető fizetési fokozatokban.

Az országos tanári nyugdíjintézetbe a belépési járulékot (ha még 
befizetve nincsen) a tanár, az évi 5°/0-ot azonban a fentartó testület fizeti.

A keresztlevéllel, tanári képesítő oklevéllel, szolgálati bizonyítvá
nyokkal, minősítő táblázattal, esetleges szakirodalmi műveikkel felszerelt 
pályázatok f. év május hó 10-éig a pesti ev. ref. Egyháztanácshoz intézve, 
alólírt első lelkész s püspök czíme alatt (Budapest, IX., Kálvin-tér 7. sz.j 
küldendők be.

Budapest, 1897. április 12-én.
Szász Károly.

Legújabb tankönyv-engedélyezés.
(A tankönyvm egállap ító  conferen tia  szives figyelm ébe.)

A nagym élt. vallás- és k ö zo k ta tá sü g y i m. k ir. m in iste rium

Dr. Bozóky Endre: Physika és Physikai Földrajzát
a középiskolák III. osztályai számára, a 849/1897. sz elnöki 
rendeletével g y m n asiu m o k  és re á lisk o lá k  számára tankönyvül

engedélyezte.

Tiszteletpéldánynyal tankönyvül való alkalmazás czéljából 
kívánatra szívesen szolgál a kiadó

Stam pfet K áro ly
Pozsonyban .

Tartalom: Vélemény a classikus nyelvek tantervének revisiója ügyében. 
Boseth  Arnoldtól. — Egyesületi élet. -  Szilágyi István. — Vegyesek. 
— Hirdetések.

H0KNYAN8ZKY VIKTOR BUDAPEST.



3 0 .  s z á m . 1897. április 25.XXX. évfolyam.

ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér. Aradi-utcza 58. szám. R a j l i e r  FerenCZ. V. kér. állami föreáliskola. * I.

ELTÖRLENDŐK-E A REÁLISKOLÁK?

Újabban ismét félhivatalos és nem hivatalos körökben hajlandó
ság mutatkozik, a reáliskolák teljes eltörlését indítványozni. E hajlam 
nagyon is különböző, sőt egymásnak ellentmondó motívumokból ered, de 
elég hangosan és határozottan nyilatkozik. Mintha nálunk a reáliskola 
(azaz a latintalan középiskola) specialis hivatásának és czéljainak tudata 
egyáltalán elhomályosult volna, még azokban is, kik első sorban vannak 
hivatva e részben véleményt mondani. Van-e elég ok könnyű kézzel, 
egy tolvonással eltörölni a reáliskolákat mind? Ugyhiszem az ügyiratok 
még némi revideálásra szorulnak. Tán nem árt a dolgot még némikép 
megfontolni, mielőtt a végleg döntő halálos ítéletet kimondjuk.

I.
A reáliskolák ellen mindenekelőtt azt szokás felhozni, hogy oda 

csak agymnasiumból kiszorultak járnak. Ez azonban csak monda. Valóban 
el lehet-e hinni, hogy az a 600—700 tanuló, ki pl. Budapesten évenként 
a reáliskolákba beiratkozik mind vagy nagyrészt a gymnasiumokból 
szorult oda? Pedig leginkább a fővárosban lehetne rá eset, hogy egy 
tanuló azért já r reáliskolába, mert a túltömött gymnasiumokból kiszorult. 
A ki a beiratáskor a fővárosi reáliskolát bejárja könnyen meggyőződ
hetik, hogy e tétel teljesen alaptalan. A reáliskolának megvan a maga 
törzsközönsége: hisz kétségtelen, a mint ezt a közokt. ministernek ez 
idei jelentése is hangoztatja, hogy bizonyos társadalmi osztályok (kis
iparosok és kiskereskedők) jobban szeretik gyermekeiket a reáliskolába 
küldeni, mint a gymnasiumba.

Azt is mondják: be kell zárni a reáliskolákat, mert nem látogatják.
Igenis vannak vidéki reáliskolák, melyeket bátran be lehet zárni. 

Olyan városokban is alapítottak reáliskolákat, a hova nem valók. Azon
kívül oly nemzetiségi vidéket is megajándékoztak reáliskolákkal, a 
melyekről előre tudtuk, hogy csak kevés tanulót szolgáltathatnak ezeknek 
az iskoláknak, de mégis fentartjuk nemzetiségi szempontból.

A leggazdagabb és legműveltebb magyar városokban azonban 
eléggé látogatottak a reáliskolák. A fővárosban épenséggel igen népe
sek. Tavaly például a belvárosi reáliskola V osztályában 63 tanítvány 
volt, tehát a létszám meghaladta a kitűzött maximumot (60). Különben 
az se baj, ha nincs mindig 60 — 60 tanuló egy osztályban: jobb ha csak

49Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX.
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30—40 van, annál inkább lehet az egyes tanulókat ápolni. Nem kell ép 
a tanulók maximumát mint óhajtandó czélt odaállítani.

A reáliskolai látogatottság különben általán kedvező. Egy decen
nium alatt [1884—94] majdnem 90%-kal emelkedett hazánkban a reál
iskolai tanulóság száma. A most kiadott ministeri évi jelentés szerint a 
reáliskolai tanulók létszáma évek óta folyton növekszik, még pedig oly 
arányban, mely a gym nasium i tanulók szaporodását jóval felülmúlja. *

Nem megfontolandó-e ezen intézetek végleges eltörlése, melyek 
ép az utóbbi időkben annyira fellendülnek?

Azt is mondják, hogy a reáliskolák majd beolvadnak abba az új 
középiskolai typusba, melyet most akarnak teremteni és mely a német 
reálgymnasiumokhoz hasonlít. Ez iskolákban a görög nyelv helyett majd 
reális tantárgyakat tanítanak. Meglehet, hogy a reáliskolák beolvadnak 
ezekbe a reálgvmnasialis intézetekbe, de nem valószínű. Ez új fajta 
középiskolák nem pótolják a mai reáliskolát: nem cultiválhatják a fran- 
cziát és az egyik-másik reális tantárgyat oly mértékben, mint a reál
iskolák. Németországban sem olvadtak be a reáliskolák a reálgymna- 
siumokba, ámbár ez utóbbiak nagyobb képesítést adnak. És vájjon nem 
a reáliskola életrevalósága mellett bizonyít-e az a tény, hogy ámbár a 
mai gymnasium (a görög nyelvvel) nálunk minden facultásra képesít, a 
reáliskola képesítése pedig erősen meg van szorítva, a reáliskola ezen 
félelmetes concurrentia mellett mégis meg tudott állni, sőt gyarapodott?

II.
A reáliskola tanügyi szervezetünkben és közművelődésünk egyre 

szélesbülő körében bizonyos hivatást tölt be. Századunk szellemének 
megfelelően bizonyos reális irányt ad tanítványainak, hogy őket a poly- 
technikumbeli pályákra, az ipar és kereskedés nehezebb ágaira, főleg a 
mathematika, a természettudományok és a modern nyelvek segítségével 
előkészítse. Ép ezek a szakok, melyeket a reáliskolai képzés tart szem 
előtt, napról-napra fontosabbak az európai művelődés fejlődésében. Nem 
lehet minden alaptudományt egy középiskolában tanítani, mint előbb 
gondolták: bizonyos kiszemelésre és elágazásra van szükség.

Arra a reális irányú képzésre, mely a reáliskola czélja, idő kell: 
korán kell kezdeni és nem lehet hamarosan abbahagyni. Azért foglal le 
nyolcz évet. A rajz, a franczia és német nyelv tanulásának korai gyakor
lottság kedvez leginkább. A reáliskola aztán nem is bocsátja el tanítvá
nyait oly hamar, mint a polgáriskola, mert ép az alaposabb, elmélyítő 
képzés czéljából nagyon fontos a tanulónak 16-18 éves korában eső 
időköz.

* A  vallás- és közokt. m inisternek az országgyűlés elé terjesz
te tt huszonötödik jelentése  1896. — 314. lap : 1883-tól kezdve „alig volt 
esztendő, hogy a reáliskolai tanulók száma legalább 50lo-kal ne emelke
dett volna. De volt olyan év is, hol az emelkedés a 10°/„-ot majdnem 
elérte “
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A reáliskola problémája különben a latin nyelven sarkal. Kell-e 
minden művelt embernek okvetetlenül a latin nyelv ? A gépésznek is, az 
építésznek is, a mérnöknek is, a mezőgazdának és erdésznek is ? Ez a 
nagy kérdés.

Jól tudom, minő fontos a latin nyelv tudása és mily nagy előnyök
kel jár. A latin nyelv elsőrangú művelődési eszköz, különösen a múlt 
megértésére vonatkozólag. A latin nyelv rendkívül bővíti láthatárunkat, 
hozzácsatolván a szűk jelenhez a középkort és az ókort. A latin adta 
műveltség tehát fontos annak, a ki tud tanulni belőle, de a modem 
nyelvek, a franczia adta műveltség is nagyon fontos, annak a ki tud 
élni e nyelv művelő eszközeivel Részemről a latin mellé állok: ha volna 
fiam, latin-görög középiskolába szeretném járatni. De mindemellett nem 
akarok ezen iskolafajnak kizárólagos monopóliumot adni: nem akarom 
kizárni a középiskolából azt, a ki nem akar nyolcz éven át egy holt 
nyelv tanulásával bajlódni. Hozzá merem toldani: oly holt nyelv tanulásá
val, melynek irodalmában nincsen nagyobb lyrikus, mint Petőfi Sándor 
és tán egyáltalán nincs nagyobb költő Arany Jánosunknál. Hogy okve
tetlenül szükséges e a latin nyelv minden műveltnek, ezt nyilt problémá
nak lehet tekinteni. A világ legműveltebb és legeszesebb emberének egy 
része azt mondja: igen. De egy másik része azt mondja: nem. Az, hogy 
semmiféle műveltség sem lehetséges latin nélkül, bizonyára túlzás. Ekkép 
úgy hiszem méltányos megengedni, hogy bizonyos pályára latin nélküli 
középiskolák is előkészíthessenek. Különben már úgy is elejtettük az 
egyik classikus nyelvet, a görögöt, mint okvetetlen kötelező gymnasiumi 
tantárgyat, holott a görög műveltség leczkéi nemesebbek a romaiénál. 
C’est ne que le premier pás qui coute.

Hogy a reáliskola valóban komoly szükségletnek felel meg, onnan 
látható, hogy Európa, minden m űvelt államában  — kevés kivétellel — 
vannak a m ienkhez hasonló reá lisko lák: azaz 7—9 évre terjedő, latin 
nélküli középiskolák, melyek a mieinkhez hasonló képesítést adnak. 
Egy futó pillantással elnézünk ezeken az iskolákon.

Prancziaország ezelőtt néhány évvel alapított reáliskolákat (enseig- 
nement secondaire moderne). Ezek a folyton terjedő intézetek mind arra 
képesítenek, a mire a gymnasiumok, kivéve a jogi, orvosi facultást és a 
philologia szakokat (faculté des lettres)

Poroszországban vannak 9 osztályú felső reáliskolák, melyek a 
bölcsészeti kar természettudományi szakaira, valamint a polytechnikumra 
képesítenek. Gymnasiumi maturans Poroszországban nem  mehet a 
műegyetemre, csak külön felvételi vizsga után.

Bajorországban a 6 osztályú reáliskola, melyet a 2 évfolyamú 
ipariskola (Industrieschule) egészít ki, szintén a műegyetemre képesít.

Württembergben és Badenben 9 osztályú reáliskola van. Olden
burg és Braunschweig a porosz felső reáliskola rendszerét alkalmazzák 
(9 osztály).

Ausztriában 7 osztályú reáliskola van, mely első sorban a műegye
4 9*
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tem látogatására jogosít. Gymnasiumi maturansnak itt is, mint Porosz- 
országban, felvételi vizsgát kell tenni, ha műegyetemi hallgató akar lenni. 
Mind ez országokban, különösen Ausztriában, a reáliskolák száma és 
látogatottsága folyton szaporodik. Az osztrák közoktatásügyi minister 
Gautsch legújabb beszédében kijelentette, hogy ezt a reális irányú 
középiskolát különösen ápolni szándékozik

Svájczban is vannak reáliskolák, Norvégiában pedig azt a végletes 
újítást vitték be, hogy egyáltalán eltörülték a gymnasiumot. Norvégiában 
tehát csak reáliskola van, mely minden főiskolai tanulmányra jogosít. 
Olaszországban 7 éves reál (technikai előkészítő) iskola van.

Magyarországban a reáliskola története Szécheny nagy nevéhez 
fűződik, ki ezelőtt egy félszázaddal „Nyílt Levelében“ öt reáliskola léte
sítését követelte.

A legműveltebb államok ezen európai közmegegyezése igaz, hogy 
még nem döntő arra nézve, hogy legyenek-e nálunk is reáliskolák: de 
mindenesetre latba kell vetnünk ezeket a fontos analógiákat, mielőtt 
reáliskolánkat hamarosan eltörüljük. Európa példája tán nyom annyit, 
mint az a sokféle egységes tanterv, mely most mint valami buja vege
tatio a tavasz friss színeivel vonja be tanügyünk talaját.

A reáliskolában tehát a gymnasiumnak mintegy kiegészítését 
láthatjuk, mely sajátos tanulmányi anyagával gazdagítja és kibővíti 
nemzeti műveltségünket. E részben a gymnasium és reáliskola dualismusa 
csak üdvös lehet. Mind e különböző irányokat egy intézetbe szorítani 
csak felületességre vezetne.

A középiskolák adta képesítésre vonatkozólag tán a leghelyesebb 
eljárás volna, először az élet szükségletei szerint bizonyos iskolafajokat 
berendezni és azután megállapítani, mi mindenre képesíthetnek ez iskolák, 
nem pedig egy előre kitűzött, elvont eszme kedvéért a tanterveket meg
változtatni és az iskolafajokat a képesítéshez szabni. A reáliskola minden
esetre megtartaná a jövőre is mai képesítő jogait. Vagy gondol-e valaki 
komolyan arra, hogy kitiltsa a reáliskolai maturansokat a műegyetemről?

E rövid felszólalásommal csak arra akartam utalni, hogy e kérdés
sel nem lehet oly könnyen elbánni, mint sok tanterv-amateur tán 
gondolja: e problema általán és egyes részei is végleges megoldásuk 
előtt újabb meg újabb beható megfontolást követelnek.

(Budapest.) Riedl Frigyes.

A HELYETTESÍTÉS ÜGYE.*

Szegény magyar középiskola ! ügy látszik, sohasem fog csendes 
békében élhetni, sohasem fog néhány nyugodt évet tölhetni. Százados 
nemzeti viszontagságok múltával, évtizedes politikai küzdelmek lezajlása 
Után nagy nehezen födél alá tudott jutni 1883-ban; ez év XXX. törvény- 
czikke házat emelt a részére szilárd alappal, erős falakkal, biztos tető

* Felolvastatott a debreczeni kör 1897. ápr. Я-án tartott gyűlésén.
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vei. Be is költözött szerencsésen, de bár azóta a második évtizedet írjuk, 
máig sem rendezkedhetett el benne; a legszükségesebb bútorokat máig 
sem szerezhette be, vagy állíthatta a kellő helyre. Nem, mert hol a 
tetejét bontják, hol a falait döngetik, hol pedig az alapját akarják 
kiforgatni.

Trefort a Frary-mozgalmat zúdította a középiskola fejére, Csáky 
a két testvér középiskola, a gymnasium és a reáliskola között akarta 
megsemmisíteni a becsületesen megállapított osztályt az egységes közép
iskola eszméjének a fölszinre hozatalával, most ismét tanterv-revisiótól 
és tanrendszer-reformtól visszhangzik az ország. Közben belső bajok is 
háborgatták, a fizetésrendező törvény föltárta a középiskola anyagi 
nyomorúságát, rámutatott a szegénység-okozta tarthatatlan állapotokra. 
Nem csoda, ha ily külső és belső zavaró körülmények között a magyar 
középiskola nem tud consolidálódni, hogy tananyagának legnagyobb 
része sem tárgyi, sem methodikai szempontból nincs feldolgozva, hogy 
az erkölcsi nevelés számos kérdése megoldatlan, hogy a tanulók fegyel
mezésében a legellentétesebb irányok érvényesülnek, hogy a tanárok 
szolgálati viszonyai sehogysem közelednek a rendezettség felé, hogy az 
iskola belső élete jó részben a legsötétebb Afrika.

A folytonos tervezéstől, a merész alkotásokhoz való készülődéstől 
így nem került rá a sor egy kezdetben kisebb fontosságú, de idővel 
mind égetőbbé vált kérdésre, a helyettesítés ügyére, melyet ma már 
bízvást nevezhetünk a helyettesítés nyűgének. A középiskolai törvény 
nemcsak nyitva hagyta a tért, hanem egyenesen ráutalta a kormányt, 
hogy e kérdést rendeleti úton szabályozza, midőn két dolgot egyenesen 
a ministerium discretiójára bízott. A törvénynek idevonatkozó szakasza 
ugyanis a következőkép hangzik:

„A vallás- és közoktatásügyi minister rendelkezése és közvetlen 
vezetése alatt álló intézeteknél az igazgató a teljes intézeteknél 10, a 
nem teljeseknél legfölebb 15, a szaktanárok 18, a rajztanár 20 óránál 
többre hetenként — kivéve a rövid ideig tartó helyettesítést — nem 
kötelezhetők. Az igazgató az említett 10, illetőleg 15, a szaktanárok 25, 
a rajztanár 28 heti tanítási óránál többre semmi esetre sem vállalkoz
hatnak. Ha a tanárok 18, illetőleg 20 óránál többet tanítanak, azért 
méltányos külön díjban részesíttessenek“ ; (1883: XXX. t.-czikk 32. §. 
2 kikezdés).

E szövegből önként folyik a kormánynak két főteendője, egyrészt 
„a rövid ideig tartó helyettesítést“, másrészt, a „méltányos külön díj-“at 
szabatosan megállapítani. Egyik sem történt. Érvényben maradtak a 
középiskolai törvény megalkotása előtti rendeletek.

így az 1877. évben 24591 sz alatt kibocsátott rendelet, melynek 
értelmében a helyettesítő tanárok csak akkor számíthatnak jutalomra, 
ha a helyettesítés legalább három hónapig tart és ha a nyelvész tanárok 
17, a többi tanárok 20 órán felül vannak megterhelve, akkor is csak 
az óratöbbletért. Továbbá érvényben maradt egy 1883. évi 11841. számú 
rendelet, mely szerint a rendes tanári fizetésnek, t. i. 1200 írtnak 50% 
fordíttatik külön díjazásra. Sőt a jutalom megosztása módjára még- 
folyton irányadóul szolgál egy helytartó tanácsi rendelet (48.762 1863 sz.)

Nyilvánvaló, hogy e rendeletek tarthatatlanok, nemcsak azért, 
mert pl az óraszámot tekintve nem felelnek meg a törvény-létesítette 
állapotoknak, hanem azért is, mivel három hónap nem tekinthető rövid 
időnek s mivel az 1200 írtnak a fele még kevésbbé mondható méltányos 
különdíjnak, végül, mert a jutalomdíj felosztásának régi módja távolról 
sem igazságos, az egyes tanárokra eső teherrel nem arányos.

Belátta ezt maga a ministerium is, midőn több alkalommal ellen
tétbe helyezkedett e gyakorlattal és e gyakorlat elvi alapjával. Így az 
1893/94. valamint 1894/95. iskolai években 800 frtot is utalványozott egy-
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egy évi helyettesítésért; utalványozta pedig ez összeget nem az óra
többlettel terhelt tanároknak, hanem az igazgató nevén az egész tanári 
testület részére, a mint hogy egy-egy üresen álló tanszéknek a terhe 
nem csupán azon tanárokra súlyosodik, kik maximális heti óráiknál 
többet tanítanak, hanem kijut abból kisebb-nagyobb rész a testület 
minden egyes tagjának.

Hogy pedig a három hónap túlságosan hosszú idő, azt elösmeite 
a ministerium akkor, midőn a felső keresk. iskolák részére 1895 évi 
54.183. sz. rendelettel kiadott szervezeti szabályzatban az ingyenes helyet
tesítés idejét egy hónapi maximumban állapította meg

A tanárság már előbb érezte és tudta, hogy a helyettesítés ügyé
ben igazságtalanság történik vele, érezte, hogy a mi jutalomban része
sül a külön tanításért, az alamizsnánál alig tekinthető egyébnek. De 
ritkán panaszkodott és még ritkábban kért orvoslást ez ellen. Igen, 
mert a HO-es évekig csak kivételesen súlyosodott a helyettesítés nyűge 
egyik-másik középiskolára, akkor is csak rövidebb ideig. E kivételes 
esetekben pedig a tanártestületek sokkal nagyobb buzgósággal viseltet
tek iskolájuk, sokkal collegiálisabb indulattal akadályozott tiszttársuk 
iránt, mintsem készséggel ne vállalták volna a nagyobb munkaterhét, 
vállalták legtöbbször ingyen, holott a törvény épenséggel nem tud 
ingyenes helyettesítésről.

Azonban beköszöntött a tanárhiány, a magyar középiskolának ez 
a most legpusztítóbb betegsége, melyet belátóbb tanügyi emberek már 
évekkel ezelőtt megjósoltak, a melyet kezdetben a tanügyi kormány 
határozottan kétségbevont, utóbb legalább részlegesnek elösmert, míg 
most mindenféle eszközzel küzd ellene, de már későn, mert a javulásnak 
még semmi jele sem mutatkozik.

A tanárhiány aztán állandóvá és általánossá tette a helyettesítést, 
mert a tanárhiány első sorban tanárvándorlást és üresen álló tanszéke
ket von maga után.

Ez idő szerint alig van teljes tanártestület, alig van olyan, mely
nek egy-egy áthelyezett collegát hónapokon át helyettesíteni ne kellene 
vagy a melynek egy-egy üresen álló tanszék teendőit ne kellene ellátnia 
több évi egymásutánban.

Az állandóvá és általánossá vált helyettesítés már élénkebbé tette 
a baj érzetét a tanárságban és már lépéseket is tétetett vele a baj 
orvoslására. Átérezte a tanárság azt a nagy különbséget, mely a régibb, 
szórványos és a jelenlegi általános helyettesítés között van; egy családi 
körülményeitől gátolt, egy beteg collegát néhány hétig, esetleg hónapig 
helyettesíteni emberi s tanári kötelességének tartotta, de egy olyan 
bajért viselni a következményeket, a melynek legkevésbé a tanárság 
az oka, a melyért leginkább az előre nem látó kormány tehető felelőssé, 
nem tartotta sem igazságos, sem méltányos dolognak.

így történt aztán, hogy több tanártestület egy egy egész évre 
hiányzó tanárnak a munkáját csak úgy volt hajlandó elvállalni, ha 
ezért legalább is egy helyettes tanár fizetését nyeri jutalmul; megtör
tént az is, hogy egy tanártestület nyíltan is föllépett a helyettesítés 
szabályozása ügyében, t  i a szegedi állami főreáliskola tanárai bocsá
tottak ki 1895. szept. havában egy körlevelet, melyben a tanáregyesület 
választmánya útján az égetővé vált kérdés rendezését kérik a minis- 
teriumtól; megtörtént az is, hogy midőn az 1895/96. évben a ministerium 
ismét a régi gyakorlatra tért vissza és a 800 frtot megvonta a helyet
tesítést egész éven át teljesítő tanártestülettől, a tanárok kijelentették, 
hogy többé nem helyettesítenek.

Azonban hosszas volna mindazt a visszásságot, azt a huzavonát 
fölsorolni, melyet a helyettesítés ügye szült a ministerium és a tanárság 
között, valamint azt a sok keserűséget fölpanaszolni, mely e miatt egye
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sekben és egész tanártestületekben fölhalmozódott; így is nyilvánvaló, 
hogy itt a legfőbb ideje a kérdés helyes megoldásának.

S ez nem is oly nehéz dolog. A tanárság ugyanis nem zárkózik 
el, hogy rövidebb ideig tartó helyettesítést — a mint azt a törvény is 
rendeli — a legnagyobb készséggel ne teljesítsen, még pedig díjazás 
nélkül. A kormány viszont be fogja látni, hogy a tanárhiány, mely úgyis 
annyira megnehezíti a tanítás munkáját, annyi megfizethetetlen terhet 
és bajt ró az egész tanárságra, nem szolgálhat kedvező alkalmul a 
takarékosságra; be fogja látni, hogy a miért egy helyettes tanárnak 
legalább г 00 frtot kell fizetnie, azt a munkát az egész tanártestülettől 
sem kívánhatja fél vagy háromnegyed áron; annyival kevésbbé, mivel 
a tanszéknek tanárral való ellátása a készpénzen kívül még más egyéb 
teherrel, pl. nyugdíjteherrel is já r az államra nézve.

Hogy mi legyen a kötelező és díj nélkül végzendő helyettesítés 
idejének maximuma, arra nézve a ministerium már példát állított föl a 
felső keresk. iskolák szervezetében, a melyben ez időt egy hónapban 
szabta meg. Ebbe a középiskolai tanárság is bizonyára szívesen bele
nyugodnék.

Hogy mi legyen a törvényben említett méltányos különdíjnak a 
minimuma, erre nézve a tanárságnak csak egy véleménye lehet. t. i. 
hogy az az alamizsnaszerű díjazás, mely szerint egy-egy megtartott 
órára esetleg csak krajczárok esnek, megalázza a tanárságot. Azt is bátran 
kifejezhetnők, hogy a helyettes tanári fizetésben sem látjuk azt a mél
tányos különdíjat, mert az üresen álló tanszék teendőit rendes tanárok 
végzik, már pedig ki hallott olyat, hogy tisztviselők rendes hivatásuk
kal azonos, szellemileg egyenlő munkáért csekélyebb díjazásban részesül
jenek, mint kötelességszerű teendőikért. De mivel a rendes tanárok 
fizetése különböző mértékű, hajlandó vagyok a törvényben megállapított 
legkisebb tanári fizetést, t  i. 1200 frtot alapul ajánlani. Ez az összeg 
járjon egy üresen álló tanszéknek egész évi ellátásáért, vagy ez összeg
nek arányos része, ha a helyettesítés az iskolai évnek csak egy részére 
szorítkozik.

Nem közömbös reánk nézve a jutalomdíj megosztásának a módja 
sem. E tekintetben csak az az eljárás látszik előttem teljesen megfelelő
nek, melyet Eötvös br. minisztersége alatt követtek és a mely szerint 
a jutalomdíj az egész tanári kar részére utaltatott ki. A tanári kar osz
totta ki a maga tagjai között a helyettesítés munkáját, az részeltessen 
is mindenkit legjobb belátása szerint a végzett munkáért járó ju ta
lomban.

Végül nem hagyhatom szó nélkül, hogy a helyettesítés ügyének 
a kormány részéről való sikeres rendezése jótékony hatással lesz a 
felekezeti és községi intézetekre is, a melyek a tanárhiánynak minden 
baját még sokkal inkább nyögik, mint az államiak. Meg vagyok 
győződve, hogy a helyettesítést szabályozó ministeri rendeletet nyomban 
követnék hasonló intézkedések a felekezeti főhatóságok részéről is.

Csekélynek látszik a dolog, melylyel ily sokáig fárasztottam a t. 
gyűlés figyelmét, de azért megvan a maga fontossága, mert nemcsak 
sok keserűségnek vet véget, még több kellemetlenségnek veszi elejét, 
hanem mert ezzel is egy jelentős lépést tettünk az iskola belső életének 
oly kívánatos consolidálásához.

Mindezek alapján kérem az igen t. gyűlést, szíveskedjék a követ
kező határozatokat elfogadni:

1 A helyettesítés ügye sürgősen szabályozandó, az állam vezetése 
és rendelkezése alatti intézetekben ministeri rendelettel, a nem állami 
középiskolákban az illetékes főhatóságok útján.

2 A ministeri szabályrendelet feleljen meg a középiskolai törvény 
szellemének és valósítsa meg az 1883. XXX. t.-czikk 32. §. rendelkező-
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seit, t. i. állapítsa meg a kötelező helyettesítés időtartamának a maxi
mumát és a helyettesítés jutalomdíjának a minimumát.

3. A kötelező helyettesítés ne terjedjen tovább egy hónapnál, a 
jutalomdíj ne maradjon a törvénybe foglalt minimális tanári fizetésen 
vagyis 1200 írton alul.

4. Üresen álló tanszék ellátása, illetve egy tanárnak egész évre 
terjedő helyettesítése esetén az 1200 frtnyi jutalomdíj a tárgyfelosztás 
jóváhagyásával^ egyszerre folyósítandó és tiz havi utólagos részletben 
kiutalandó; rövidebb ideig tartó helyettesítés esetén pedig az 1200 frtnyi 
jutalomdíjnak annyi tizedrésze utalandó ki, a hány hónapig folyt a 
helyettesítés.

5. A jutalomdíj az igazgató, illetve a tanári kar nevére utalandó 
ki, mely a helyettesítésből jutott munkarész arányában osztja fel az 
összeget a maga tagjai között.

6. A kör ez indítványait közli a társkörökkel és a központi igaz
gatósággal, fölhíván az előbbieket, hogy csatlakozzanak az indítványok
hoz és fölkérvén az utóbbit, hogy akár saját hatáskörében, akár a 
választmány véleményét is kikérve, tegyen e határozatok szellemének 
megfelelő sürgős felterjesztést a közoktatási kormányhoz.

(Debreczen.) Kardos Albert.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

A pozsonyi kör.
(A tanulók physika i gyakorlatai.)

A pozsonyi körnek április 3-dikán Pirchala Imre tanker, kir. 
főigazgató elnöklete alatt tarto tt gyűlésén a következő köri tagok voltak 
jelen: Dömötör Iván, fíaal Mózes, GöllnerKároly, Haan  József, Hegedűs 
István, Hirschmann  Nándor, Jónás János, Kolbay Arnold, dr. L évay  
Ede, Polikeit Károly, dr. Schönvitzky  Bertalan, Szobissek  József, Zala 
Miksa, Zorkóczy Samu.

Napirendre a következő ügyek kerültek:
1. Dr. Schönvitzky  Bertalan titkár indítványozza, hogy kérje fel 

a kör az Egyesület igazgatóságát, hogy a legközelebbi egyesületi választ
mányi gyűlés megtartására május 15-dike helyett más napot tűzzön ki. 
még pedig azon okból, mivel május 16-dikán fog Pozsonyban a koronázó 
emlékszobor leleplezése végbemenni, a mi — tekintettel az ünnepségek 
nagy arányaira — bizonyára több tanárt fog a Budapestre utazásban 
meggátolni. A kör az indítványt elfogadja.

2. Jónás  János szóba hozza azt a körülményt, hogy a tanulók 
könyvei mennyire elrongyolódnak a használat folytán főképen azért, 
mivel az iskolaév elején a könyvkötők nem érnek rá a temérdek köny
vet bekötni s a tanuló akkor kötetlenül használja könyveit. Kívánatosnak 
tartja, hogy minden iskolakönyv már bekötve kerüljön forgalomba. 
A kör osztozik Jónás nézeteiben, de mivel a kérdés lényegileg a könyv
kiadók ügye, érdemleges határozatot nem hoz.

3. Dr. L évay  Ede, kir. főgvmn. tanár „A tanulók physika i gya
korlatairól" tartott felolvasást.

A tanterv-revisio ügyében felhangzott eszmecserék alkalmával — 
mondja előadó — többen azon kívánságuknak adtak kifejezést, hogy 
czélszerű lenne a külföldi középiskolák mintájára nálunk is tért nyitni 
a tanulók physikai laboratóriumokban való munkálkodásának. Előadó 
nem rokonszenvezik ugyan azon törekvéssel, hogy minden tanügyi
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reform, mit a külföldön felkarolnak, nálunk is honosítást nyerjen; de 
viszont azt sem tartaná helyesnek, hogy mereven elzárkózzunk a szóban 
forgóhoz hasonló olyan újításoktól is, melyek a tanítás és nevelés szem
pontjából hasznosak, a gyakorlati életre való vonatkoztatásban szüksé
gesek és iskoláink mai keretében a tanuló ifjúság nagyobb megterhelése 
nélkül keresztülvihetők.

Kifejti ezután, mily fontos a természettudományoknak s ezek 
között különösen a physikának szerepe az értelem- és jellemképzésben. 
De igazi szolgálatot e tekintetben csakis az alapos tudástól várhatunk, 
ennélfogva arra kell törekednünk, hogy ifjainkat a physikában lehető 
tökéletességre segítsük A tudás azonban — mint Comenius mondja — 
nem a szavak, hanem a tények ismeretében rejlik, ha tehát az ifjú a 
physika törvényeit és igazságait dogmák gyanánt csupán tanára ajkai
ról hallja, vagy könyvében olvassa, de önmaga sohasem jön abba a 
helyzetbe, hogy azokról közvetlen meggyőződést szerezzen, ha a kísér
leteknek csupán néma szemlélője, de azokat sajátkezűleg sohasem végez
heti, nagyon kétséges, hogy az esetben ismeretei valóban szilárd alapo
kon nyugosznak-e s így valóban oly módon segítik értelmének és 
jellemének kifejlődését, a mint azoktól várjuk. Ellenben a laboratóriumi 
gyakorlatok megkönnyítik a physika fogalmainak átértését; megvilágít
ják annak módszereit és elveit; kifejlesztik a megfigyelő-képességet s 
alkalmat nyújtanak arra, hogy a növendék a megfigyelt dolgokról kellő 
formában számot adjon; felébresztik a physikával nagy számban rokon- 
szenvezők törekvését a valódi rendszeres tudás iránt, miáltal elvonják 
őket a legtöbbször haszontalan, sőt testi épségüket veszélyeztető s a 
szülőknek nem csekély pénzét megemésztő kísérletező játékoktól.

E nevelés-oktatásügyi érdek az első főok, a miért előadó e gyakor
latok meghonosítását óhajtja

Kifejti ezután, hogy a physika nagy vívmányai annyira áthatották 
a közélet minden ágát, hogy művelt ember physikai ismeretek nélkül 
nem képzelhető, mivel azok nélkül a modern cultura megértése lehetet
len: másfelől orvosnak, mérnöknek, tanárnak annyiféle eszközzel kell 
mai napság bánni tudnia, hogy az egyetemen töltött idő, ha a jelölt 
már a középiskolából nem visz magával bizonyos kézügyességet, nem 
elégséges arra, hogy elméleti ismereteinek csorbítása nélkül gyakorlati 
tekintetben a megkivántató tökéletességre szert tegyen.

Tehát akár közvetlenül az életbe, akár a főiskolába lépő ifjúnak 
egyrészt az általános műveltség, de másrészt, különösen a továbbképzés 
szempontjából erős physikai ismeretekre s kézügyességre van szüksége, 
mikre csakis a laboratóriumi munkálatok által tehet szert. Ez a gyakor
lati és tudományos életre kiható fontos érdek a második főok a physikai 
gyakorlatok meghonosítására.

Áttér ezután arra, meghonosíthatók-e ezen gyakorlatok általánosan 
s nem terhelnék-e túl a tanuló ifjúságot? Az első kérdésre nem adhat 
határozott kedvező feleletet, mert az épület és helyiségek silánysága még 
sok nagyobb intézetnél is igen komoly akadályul jelentkezik, de ha ország
szerte azon újítás lehetetlen is, az nem ok a mellőzésre. A külföldön 
sem minden iskola dicsekedhetik azzal, hogy tanulói ily gyakorlatokat 
végeznek. Ahol a helyi viszonyok megengedik, ott legjobb azonnal 
munkához látni, másutt fenmarad a jobb jövő reménye. A tanulók 
megterheléséről pedig e gyakorlatok által szó sem lehet, ha meggondoljuk, 
hogy azoknak kötelező bevezetése sem nem szükséges, sem nem lehet
séges. Elég ha az önként jelentkező oly ifjakat foglalkoztatjuk, kik a 
physika iránt nagyobb hajlammal viseltetnek, vagy szükségét érzik 
annak, hogy nagyobb készséget és kézügyességet vigyenek a közép
iskolából magukkal. Ezekre nézve a heti két órai munka, mit a gyakor
latok czéljaira számbavehetünk, nem teher, de kellemes szórakozás.

50Orsz. Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny. XXX.
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A gyakorlatok szervezetéről és anyagáról adja még elő nézeteit. 
A gyakorlatokon résztvevő ifjak kettenként foglalkoznak. A laborató
riumban minden pár megfelelő helyet kap. A végzendő kísérleteket a 
vezető tanár jelöli ki, megbeszélvén az eljárás módozatait is; a kísérle
tek kivitele azonban teljesen a tanulók dolga, kik a nyert eredményeket 
az e czélra előkészített könyvbe bevezetik, alkalomadtán megfelelő 
rajzokat és táblázatokat készítenek Ezek az eredmények esetenként az 
egész osztály előtt is számonkérhetők, hogy azokból ne csupán a fog
lalkozó ifjak, de a többiek is tanulságot meríthessenek A mennyire 
veszedelmes lenne az, hogy felületesen végzett mérésekkel és kísérletek
kel is beérje a tanár, épen annyira káros lenne a kicsinységekig menő 
pontosság követelése által elterelni a tanuló figyelmét a lényegestől a 
mellékes dolgok felé. A gyakorlatokon csak a hetedik és nyolczadik osztály 
növendékei vehetnek részt s azok anyaga a középiskolai physika körén 
tűi nem terjedhet, magasabb dolgok bevonása csak veszélyeztetné a 
czélt Ezután részletesen felsorolja az előadó, hogy milyen méréseket és 
kísérleteket lehetne az első és második évfolyamon végeztetni s végül 
azzal zárja értekezését, hogy e gyakorlatokra fordított fáradtság és idő 
nem veszne kárba, gyümölcsözne az hazánk tudományos és anyagi 
érdekeinek, de gyümölcsözne az illetőknek is, kik szorgalommal és 
odaadással haladnának előre a megtört úton. Előadásának lényege pon
tokba foglalva a következő:

1. A tanulók physikai laboratóriumokban való munkálkodása, 
mint a tanítás-nevelés és a gyakorlati élet szempontjából egyaránt 
hasznos és szükséges újítás középiskoláinkban meghonosítandó.

2. E gyakorlatok csak az önként jelentkező növendékekre kötele
zők, kik közül a meg nem felelőket a vezető tanár elutasíthatja.

3 A gyakorlatok anyaga csupán a középiskolai physika körére 
terjedhet

4. A gyakorlatokban résztvevő tanulók a laboratórium czélszerű 
berendezésére fordítandó külön évi tandíjat fizetnek.

5. A vezető-tanár munkájáért az állampénztárból megfelelő jutalom
díjat élvez.

Pirchala Imre elnök köszönetét mondott az előadónak az érdekes 
és tanulságos felolvasásért s felhívta a jelenlevőket a hozzászólásra 
Élénk eszmecsere indult meg erre, a melyben Dömötör Iván, Polikeit 
Károly, Jónás  János, Pirchala Imre, Zorkóczy Samu, Hirschmann 
Nándor, Szobissek  József, Göllner Károly stb. stb. vettek részt. A leg
több felszólaló a tervbe vett physikai experimentumoknak gyakorlati 
kivihetősége ellen emelt kifogást s a felszólalások folyamán többen 
kiemelték azt is, hogy általánosítani ezeket a gyakorlatokat nagyon 
bajos volna. Végül mint a körnek általános véleménye domborodott ki 
a következő nézet. A kör a physikai gyakorlatokat a középiskolákban 
kívánatosaknak tartja ugyan, de csak szűkebb körben hiszi megvalósítha- 
tóknak, még pedig oly formán, hogy a physika tanára szemelje ki az e 
szakmában kiváló tanulókat és ezekkel végeztessen meghatározott czélú 
kísérleteket.

Dr. Schönvitzky Bertalan, a kör titkára.

Л fiumei kör.
A fiumei kör 1897. április hó 8-án tartotta negyedik rendes ülését 
Fest Aladár elnök üdvözölvén az egybegyűlt tagokat jelenti 

hogy Szabó  Samu keresk tengerészeti akadémiai és VAncza Mihály 
áll. felsőbb leányiskolái tanárolt, tagokul beléptek a körbe. Örvendetes 
tudomásul vétetik.
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Elnök most felszólítja H ausner Ignácz gymn. tanárt, hogy a 
tanárok fizetésemelésével foglalkozó dolgozatát olvassa föl.

H ausner Ignácz tanár szükségesnek tartja, hogy a fiumei tanári 
kör állást foglaljon a soronkívüli kinevezések korlátozását czélzó moz
galomban. Kimutatja, hogy különösen Fiúméra nézve nem az 1893. évi első 
javítatlan rangsor, hanem az 1894. évi javított rangsor teremt, és ez is 
csak részben, oly állapotot, mely a fiumei áll. főgymnasium tanárai 
által már évekkel a fizetésrendezési törvény tárgyalása előtt kért 
Budapesttel minden tekintetben való equiparálást megközeliti. Az 1894 évi 
rangsor nemcsak, hogy nem tartalmaz Fiuméra vonatkozólag soronkívüli 
kinevezést, de azáltal, hogy a tanárok egy harmadát még mindig a
IX. fiz. oszt-ba sorozza, míg a budapestieket mind a VIII.-ba teszi, a 
fiumei tanárokra nézve még mindig sérelmes volt, mert Fiume közép
iskolájának fontosságát, tanárai különös cultural feladatát és qualificatióját 
teljesen el nem ismerte.

Hogy akkor belenyugodtunk, annak oka csakis abban rejlett, 
mert bíztunk abban, hogy már a következő évek meg fogják hozni a 
teljes egyenjogosítást Budapesttel. A lefolyt évek azonban csalódást 
hoztak számunkra, Míg városunk minden egyenrangú intézete tanárai
nak dotatiója tekintetében az intéző körök különös figyelmében részesült, 
míg pl. a keresk. tengerészeti iskola tanárai, kik intézetünkből kerültek 
ki, egytől-egyig a VIII. fiz. oszt.-ba jutottak, míg még az alsóbbfokú 
iskolák, pl. az áll. polg. fiúiskola tanítóinak kilátásba van helyezve a
IX. fiz osztály, addig a fiumei áll. főgymnasium tanárainak fizetése nem 
javult. Az állapotok ma sokkal rosszabbak, mint előbb:

1894-ben volt Fiúméban 7 VIII. osztályú és 3 IX. osztályú tanár; 
tehát 70"/n a VIII. osztályban;

1897-ben van Fiumében б VIII. osztályú és 6 IX. osztályú tanár; 
tehát 44°/0 a VIII. osztályban;

Budapesten pedig van jelenleg 75 VIII. osztályú és 15 IX. osztályú 
tanár; tehát 84% a VIII. osztályban; sőt a territoriális elhelyezést 
tekintve, Lőcsén 64%-a, Körmöczbányán 62°/„-a, Temesvárott 54%-a és 
Győrött 50%-a a tanároknak elérte a Vili. fiz. osztályt, a mi az ott levő 
fiatalabb tanárokba bizalmat és reményt ébreszt a jövő iránt.*

Hozzájárul ehhez, hogy, miként azt a legutóbbi évek példáján 
látjuk, a budapesti IX. oszt. tanárok (az egész ottani létszám 16%-a) 
egy, legfeljebb két év múlva belejutnak a Vili. fiz. osztályba,** míg 
Fiúméban erre példa nincsen.

A territoriális elhelyezést tekintve, különben sok helyütt haladás 
mutatkozik: Budapesten 17-tel, Aradon 4-gyel, Sz.-Fehérvárott szintén 
4-gyel, Nagy-Váradon 3-mal, végre Losonczon, Győrött, Debreczenben 
és Beregszászon egyenként 2-vel szaporodott a VIII. osztályú tanárok 
száma, nálunk pedig 2-vel apadt.

Világos tehát, hogy intézetünk tanárai nem részesülnek oly mér
tékben a soronkívüli kinevezés kegyében, mint a hogy ezt a legutóbbi 
időben többször halljuk felemlíteni Mindazonáltal mégis örülünk ezen 
általános véleménynek, mert már ez is azt vallja, hogy bennünket 
mindenütt az országban a budapesti tanárokkal egyenrangúsítottaknak 
tekintenek, a mi tényleg nincs úgy, de a minek tulajdonképen igy 
kellene, lennie.

Áttérvén a soronkívüli kinevezések állítólagos nagy számára,

* A budapesti számadat nem pontos; az pedig, hogy mely iskolá
nál hány tanár van a VIII. osztályban, olyan véletlen, mely napról- 
napra változhatik. Az előléptetés aránya nem lehet helyhez kötve. Szerk.

** Van biz itt 15 év óta szolgáló tanár is a IX. osztályban. Szerk.
50 *
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előadó úgy találja, hogy eddigelé évenként átlag 11 tanár ju to tt ily 
módon a VIII. fiz. osztályba. Felhozza, hogy még azon esetre is, ha csak 
úgy mint eddigelé évenként átlag 22 más rendes rangsor szerinti kineve
zés történik is, a 11-es szám korántsem magasnak mondható. Hiszen a 
középiskolai tanárok IX. osztályában a létszám mai nagysága szerint 
még több mint 300 marad; sajnos volna, ha ily nagyszámú és tekin
télyes testületben nem találkoznék 11 férfi, kit a kivételes jutalom meg
illetné, ha átlag 30 tanár közül nem akadna 1 érdemes. Sőt még fokozni 
kellene a soronkívüli kinevezések számát; hiszen, ha a jutalom gya
koribb, úgy ez még inkább serkentheti a tanárvilágot, hogy kiváló 
szorgalom és munkásság által arra érdemesnek mutatkozzék. Csakhogy 
a magas közoktatási kormánynak módot kellene találni arra, hogy 
ezáltal a rangsoros kinevezésekre igénynyel bírók meg ne károsít- 
tassanak.

Előadó ecseteli azon különös culturai és politikai missiót, melyet a 
középiskolai tanár Fiúméban végez. Külön olasz nyelvi qualificatiója, kül
földön szerzett tapasztalatai és pályájának e miatt néhány évvel való 
hátravetése, 4 élőnyelvnek folytonos használata és gyakorlása csakugyan 
érdemessé teszik arra, hogy a fővárosban működő kartársakkal egyenlő 
bánásmódban részesüljön. De még inkább követeli ezt az állam érdeke, 
mert ha kívánatos, hogy Fiúméban az állami hivatalnok tekintélynek 
örvendjen, ez annál inkább áll a tanárra nézve, a ki az egész nemzedék 
nevelője. Előadó meg van győződve arról, hogy a magas közoktatási 
kormány az 1893. évben eszközölt fiumei (látszólagosan) soronkívüli elő
léptetéseknél is, ezeket nem kárpótlásnak, hanem a fiumei tanárság 
érdemessége jutalmának tekintette. Ha ma szót emel, nem is azért teszi, 
mintha az Orsz. Középisk. Tanáregyesület felterjesztésében „drága váro
sokban“ ajánlott személyi pótlék elvét elvetné, de szót emel az ellen, 
ha Budapesten ezt az érdemesség jutalmának, nálunk pedig kárpótlás
nak tekintik.*

Ha a budapesti tanárok érdemesültségük elismeréséül „személyi 
pótlékban“ részesülnek, legyen az a fiumei tanárok jutalma is, de ba 
tovább is fenmarad az az elv, hogy a budapesti tanárok a VIII. fizetési 
osztályba jutnak — akár rögtön, akár rövid egy évi szolgálat után — 
történjék ez Fiúméban is.

Előadó attól tart, hogy a személyi pótlék elvének keresztülvitele 
nagy akadályokba fog ütközni és könnyen megeshetik, hogy sem sze
mélyi pótlék, sem soronkívüli előléptetés nem lesz. De másrészt bízik 
a közokt. minister bölcsességében, hogy utat-módot fog találni a felhozott 
sérelmek orvoslására.

Végre a következőkben foglalja össze a fiumei tanárság kívá
nalmait:

1. mondassák ki azon elv, hogy a fiumei középiskolai tanárok 
minden tekintetben a budapestiekkel equiparáltassanak; e végből szük
séges, hogy az Orsz. Középisk. Tanáregyesület e tárgyban nyilatkozzék 
és a közokt. ministerhez intézendő felterjesztéseiben ezt mindenkor 
sürgesse;

2. hajtsa végre a magas közokt. kormány minél előbb az 1893:
IV. t.-cz. rendelkezéseit, és

3. kárpótolja személyi pótlékokkal a felekezeti és községi intéze
tekből átlépő tanárokat.

Előadó e pontok elsejének elfogadása által a fiumei tanszékek 
értékének emelését véli elérhetőnek, mert a tanárhiány réme, mely az

* Ilyet ugyan senki sem olvashat ki egyesületünk fölterjesztéséből; 
de tudomásom szerint ilyet még csak nem is mondott senki sem. Szerk.
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ország többi részeit fenyegeti, itt már fellépett, a fiumei magyar köz- 
oktatásügy véghetetlen kárára.

A kör helyeselvén azon szempontokat, a melyek a felolvasott 
dolgozatban foglaltatnak, magáévá teszi H ausner jelentését.

Fest Aladár elnök szintén csatlakozik az előadó nézetéhez s telje
sen méltányosnak tartja  a fiumei tanárok azon kérelmét, hogy a buda
pestitanárokkal minden tekintetben equiparáltassanak. Fiúméban ugyanis 
a többi állami tisztviselők fővárosi collegáikkal egyforma, sőt némely 
hivataloknál határozottan jobb elbánásban részesülnek; ha tehát csakis 
a fiumei középiskolai tanárok részesülnének mostohább elbánásban buda
pesti kartársaiknál, ebből a közvélemény könnyen a fiumei középiskola 
színvonalának sülyedésére következtethetne.

A napirend második pontját Incze  Béni gymn tanár értekezése 
képezi „A philologiai m úzeum okról“. Felolvasása elején a szemléltetés 
fontosságát hangsúlyozza, mely némely disciplinákban t. i. a philologiai 
tárgyakban, máig sem jutott kellő érvényre. Idézi a középiskolai utasí
tások illető szakaszait, melyek a szemléltetés szükségességét hangsúlyoz
zák. Hogy ezen követelménynek a tanítás megfeleljen a középiskolákban, 
különösen a gymnasiumokban philologiai múzeumokat kell berendeznünk. 
Érintvén azon üdvös mozgalmat, mely ezen ügy érdekében nemcsak a 
külföldön, de nálunk is megindult, rátér azon okok fejtegetésére, melyek 
miatt a múzeumok ügye még mindig a bizonytalanság stádiumában 
van Ez okok között első helyen említi a philologiai muzeum fogalmá
nak meghatározását, melyre nézve az a véleménye, hogy a múzeumokat 
első sorban a philologiai (latin, görög, magyar, német, franczia) nyelvi 
oktatás segédeszközeivé kell tenni és minden más meglévő szertártól 
függetlenül kell megalkotni és fejleszteni. Elismeri, hogy pl. a történelmi 
tanítás szintén nagyon belevág e körbe, de kifejti, hogy azért mégsem 
lehet a philologiai múzeumot egészen a történelmi tanítás körébe bevonni.

A történeti tanulmányok szintén használhatják e muzeum szem
léltető eszközeit; nem lévén azonban czéljuk a beható aprólékos részle
tezés, nem szorulnak rájok oly annyira mint a nyelvi stúdiumok. Ugyanis 
ezeknek folyamán lépten-nyomon szükség van oly dolgok szemléltetésére, 
melyekről másutt nem is hall a tanuló. Felemlíti és megvitatja a rajz 
competentiáját is, melyet szintén nem tart alkalmasnak arra, hogy a 
philologiai múzeumot vezesse. E fejtegetések után kimondja, hogy a 
philologiai muzeum kapcsolatban áll első sorban a classika-philologiával, 
a történelemmel, rajzzal s a modern nyelvek s irodalmak tanulmányával, 
melyeknek tág köréből a laikusokra nézve is érdekes és minden tekin
tetben gazdag gyűjteményt lehet összeállítani. Kifejti, hogy az auctorok 
olvasása általában, a római és görög történelemre vonatkozó történelmi, 
művészettörténeti, geographiai és topographiai ismeretek; az állami és 
magán régiségek, a vallás és mythologia tanulmánya, a hadi antiquitások 
micsoda rengeteg anyaga szemléltethető a philologiai múzeumok fel- 
használásával.

Levonja azután a consequentiákat, hogy e rengeteg anyag miatt, 
melyet a classica-philologia felölel (szobrok, szobor-csoportok, épületek 
modelljei, fényképek, történelmi és mythologiai festmények, térképek, 
domborművi ábrázolatok s régi tárgyak) okvetlenül a classika-philologia 
lesz uralkodóvá a philologiai múzeumban. Ennek kiegészítésére szolgál 
mindaz, a mit a rajz, történet s a modern irodalmak szaktanárai, részint 
maguk, részint a classika-philologia tanárával egyetértőleg kijelölnek. 
Miután az anyag így meg van állapítva, csak arról kell gondoskodni, 
hogy honnan szereztessék be. Erre nézve felolvasó reméli, hogy az idő 
meg fogja hozni azt, a mi hiányzik.

A classika-philologiai tárgyakra nézve különben utal a Geréb és 
a M oravszky  értekezéseire, melyek az 0. T. E. К.-ben annak idején
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megjelentek. A múzeumok kezelését illetőleg, az eddigi fejtegetések 
alapján azt hiszi, hogy nem is lehetne másra bízni, mint a classika- 
philologia tanáraira. .

A dolgozat-javítás fáradságos munkája ugyan megnehezíti a 
szertárkezelést, de ez a nehézség sokkal elenyészőbb a felsőbb osztályok
ban, úgy hogy véleménye szerint az ott tanító classika-philologusok 
lehetnének a philologiai múzeumok vezetői, annyival inkább, mert hiszen 
a tulajdonképen szükséges szemléltetés épen ott kezdődik.

Az érdekes fölolvasást azzal az óhajtással fejezi be a fölolvasó, 
vajha sikerülne minden középiskolában lehetőleg teljes és jól berendezett 
múzeumot megalkotni a classikai oktatás segítségére, hogy így a humanus 
nevelés úgyszólván szorosabb kapcsolatba léphessen a reális irányzatok
kal s hogy a kiegyenlítés, az eddig fennálló ellentétek elsimulása, a 
liberális nevelés felülkerekedése annál könnyebb legyen

Fest Aladár elnök köszönetét mond a fölolvasónak sikerült s 
érdekes dolgozatáért és evvel az ülést bezárja.

Fiume, 1897. április 15.
Kubicsek Albert, a kör titkára.

U dvarhely-kerületi kör.
— 1897. április 1-én. —

Jelen voltak: Solym ossy  Lajos elnök, Gönczi Lajos és Soó Gáspár 
alelnökök, Tompa, Árpád titkár, Jánosy  Péter pénztáros, a jeg yző  és a 
körnek következő tagjai: M adarász Vera, Varga Ida, Weinberger 
Fanni, Bőd Károly, Félegyházi Antal, Fejes Áron, Dózsa  Jakab, 
Gáspár István, Gáspár Balázs, Molnár Károly (reál), H latky  Miklós, 
Pálffy  Károly, Csekély Adolf, Kovács Dániel, Pogány Kornél, Szabó  
András, Tam ás  Albert, Daróczi János, Szilágyi Albert, dr. R ózsa  Géza, 
dr. Mikó Pál, Molnár Károly (coll ), Keith  Károly, Barabás Jenő, M arát 
József és L ázár  József.

Az ülést Solym ossy  Elek dr. elnök lelkes beszéddel nyitotta meg, 
melyben ismételte a körnek már megalakulásakor körvonalozott czélját, 
különösen hangsúlyozván az oktatás és nevelés nemzeti jellegét. Szük
séges megtisztítanunk a tananyagot minden fölöslegtől, mely a nem ok 
nélkül hangoztatott túlterhelés panaszait kelti. Óhajtja, hogy a félté
kenység ne romboljon köztünk, hanem kölcsönös jóindulattal, egymást 
megértő szeretettel munkáljuk a közczélt.

Gönczi Lajos, midőn magáévá teszi az éljenzéssel fogadott elnöki 
megnyitó irányelveit, meleg szavakban üdvözli H la tky  Miklós főreál
iskolai tanárt, tanári működésének 25 éves évfordulóján, ki mint a 
munka és szorgalom példányképe, teljes akaraterejét arra fordította, 
hogy szárnyakat adjon a felfelé való törekvésre és fegyvert a küz
delemre. Kívánja, hogy legyen tovább is a főreáliskolának oly oszlopos 
tagja, mint 25 éven át.

H la tky  Miklós ma is azt hangoztatja, mit egy héttel azelőtt, hogy 
ő egyszerűen csak kötelességet végzett; kitüntetést, elismerést nem várt 
a társadalomtól, megelégedett saját lelkiismeretével, mely őt múltja 
felől megnyugtatja.

Alig van ember, ki méltó volna a kitüntetésre; elég, ha el akarta 
érni azt, a mit akart. Köszöni a jókivánatokat s kívánja, hogy a kör 
tagjai is érjék el azt, a miben őt érdemetlenül részesítettek.

Ezután napirendre térve, elnök jelenti, hogy a helyi három közép
iskola, felső leány- és kőagyag-ipariskola tanárai örömmel belépnek a 
körbe; a csik-somlyói kath. főgymnasium, a keresztúri unitárius gymn. 
és áll. tanítóképző tanári karait hivatalos átiratban kérte fel a csatla-
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hozásra, eddig azonban választ nem kapott, kivévén a tanítóképzőt, 
mely az ügyrendi szabályok megküldését és a köri engedményeket 
illető felvilágosításokat kér.

A kör elfogadja elnök abbeli felfogását, hogy ez utolsó kérdésnél 
legjobb hivatkozni az orsz. tanári egyesület alapszabályaira.

Majd Bőd Károly coll tanár olvasta fel közel a/t órát tartó paeda- 
gogiai fejtegetését „A valláserkölcsi és hazafias nevelésiről.

Értekező igyekezett kimutatni, hogy korunk megifjodott és meg
tisztult ábrázatának is van egy-egy sötét foltja, ilyen a vallás iránt 
való közönyösség s ezzel együtt az erkölcsi élet hanyatlása.

Értekező szerint vannak századvégi emberek, kik a valláserkölcsi 
érzet hiányában helyezik az előkelőséget, a finom modort

Ezek előtt aztán a modern társalgás többet ér a jellemszilárdság
nál s a becsületérzéssel párosult szerénységnél. Szerintök az a legdere
kabb ember, ki legjobb üzletet csinál és legkényelmesebben él.

Minthogy pedig manapság mindenütt bűnbakot keresnek: korunk 
ezen fogyatkozásaiért is a legtöbben a legkényelmesebb dolognak ta rt
ják az iskolát vonni felelősségre, hibáztatván a tanárt és a tanítás egész 
rendszerét. Pedig ebben a stréberkedő rangfokozatos világban úgy sem 
nagyon rózsás tanári pályának épen ezek az alaptalanul odadobott 
vádak és méltatlan hibáztatások szoktak a legszúrósabb tövisei lenni

A család, sőt maga a társadalom is igen kényelmes dolognak 
tartják önmagukról másokra hárítni a felelősséget, hibáztatván az 
iskolát, a nevelési rendszert, legfőbbképen pedig a tanárokat, tanítókat. 
Pedig a nevelés nagy munkájában, ama fenséges épület fölemelésében, 
a mit valláserkölcsi alapon nyugvó műveltségnek, humanismusnak szok
tak elnevezni, az iskola és a tanár csak középhelyen álló tényezők; de 
az alapvetés a, család feladata  marad, a tetőzetet pedig az élet teszi 
fel. Bátran szembenézve tehát azzal az alaptalan váddal, mely szerint a 
nevelési rendszer vagy épen a tanárok volnának okai a valláserkölcsi 
élet helylyel-közzel való hanyatlásának, kimutatta, hogy a nevelés első 
szálai a családi élet termőföldjében gyökereznek és így a gyermek- 
nevelés alapja az édes anyák kezébe van letéve.

Ezzel kapcsolatban aztán áttért a nemzeti nőnevelés fölszinén levő 
és annyira előtérbe tolt kérdésére és sürgeti a jó házi nevelést, mert 
elvégre is a nő igazi hivatása az, hogy jó háziasszony és édes anya 
legyen.

A nevelésnek a bölcsőnél kell kezdődni, mert az iskola csak egy 
lánczszem, a mely összeköti a családot az élettel.

Rámutatott aztán arra, hogy ha valamikor, úgy épen a mi 
korunkban van szükség a vallásos nevelésre és pedig a lélekfejlődésnek 
mindenik fokozatán.

De szép és magasztos hivatása van a családnak és abban a 
magyar nőnek, mint édes anyának, a hazafias érzés ápolása és a nemzeti 
önérzet fölébresztése terén is, mert ha az édes anya gyermekének 
szivébe csepegteti a hazafias érzést, akkor nemzetünk élni, virulni fog 
és biztosítva lesz nagyság és erény!

Felsorolta aztán azokat az eszközöket is, a melyek által úgy a 
család mint az iskola a valláserkölcsi érzést és hazafiságot ápolhatják 
s tovább fejleszthetik.

Végül kimondotta, hogy az iskolának nemcsak az értelem-fej
lesztést, hanem a vallásos és hazafias érzés ápolását s a jellemképzést 
is szem előtt kell tartani, hogy így ne csak értelmes, hanem becsületes, 
erkölcsös, humanus ifjú rajokat és áldozatra kész fiakat és leányokat 
bocsássanak ki a család, az egyház, a társadalom és a haza számára.

Értekezését így végezte: Szerencsés az, a kit a család előkészített 
s az iskola megedzett az élet számára; de részint jaj annak, a ki tapasz
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talatait, tanulását az élet szigorú és drága iskolájában kezdi! Ha pedig 
a családi és iskolai nevelés valláserkölcsi és hazafias alapon nyugszik 
és épül fel, akkor szilárd lesz ajellem  és megáll, mint szírt a habok közt.

Család és iskola fogjanak hát testvérkezet, hogy a siker biztosítva 
legyen!

Elnök a szép, értékes és a kor viszonyaihoz alkalmas felolvasásért 
köszönetét és elismerést szavaz és kitűzi a tárgyalás anyagául.

Szilágyi Albert dr. szerint a valláserkölcsi nevelés eszközeit érte
kező kifelejtette, milyenek az ifjúsági könyvtár, az önképzőkör. Nagy 
hátrány a túlságos újságolvasás, melynek korlátozása kívánatos. Egyéb
iránt csak eszmecserére akart anyagot nyújtani.

PAlffy Károly szerint nem is lehet discussio tárgya, hogy az 
iskola és család közelebb hozassanak; kéri ama módok és eszközök 
megbeszélését, melyek útján ez a közeledés eszközölhető volna.

Kovács Dániel helyesli az előbbi nézetet, hogy valláserkölcsi 
alapon nehéz a tanítást eltalálni, ha a család nem segít. Arra kell 
törekednünk, hogy a családi érdeklődést az iskola iránt fölkelthessük; 
ha sikerül, az érintkezés szülők és iskola közt gyakoribb, a bizalom 
melegebb, biztosabb lesz és csökkenti azt a balfelfogást, hogy a gyer
mek hibáiért mindjárt a tanárt okoljuk. A tanár és szülők kölcsönös 
érintkezése, felvilágosítása korlátozni fogják az elfogultságot

H latky  Miklós említi, hogy a vallásos nevelés hátrányára, korábbi 
tapasztalatai alapján (nem tudja, ma is úgy van-e') nem szívhez-lélek- 
hez, hanem tudáshoz mérték a vallásoktatást; ellenkező felfogás nagyot 
lendít a vallásos nevelésen.

Jánosy  Péter az érintkezés módjáról szól. A növendék atyja, vagy 
anya nélkül még csak be sem iratkozhassék. Az igazgató már ekkor 
szerezze be a szükséges informatiókat.

Gáspár István azt tartja, hogy a tanár hamar kiismerheti a 
tanuló gondolkozását s épen azért szükséges, hogy a tanár ne isolálja 
magát, hanem közölje nézeteit a szülőkkel. A dogmát nem lehet mel
lőzni, de van tere a tanárnak, hogy szívhez szólhasson. Nem szabad 
eltűrni, hogy a tanulók saját isteni tiszteletükről elmaradhassanak, mert 
ha a társadalomnak nevelünk, kell, hogy annak góczpontját, a vallást 
is kellő figyelemre méltassuk.

Ezután Kovács Dániel félreértett szavait magyarázza még és 
H latky  Miklós rectifikálja kifejezéseit, mely szerint nem az embert, a 
rendszert czélozta, Ha tantervrevisióra kerül a sor, a vallásoktatás kér
dését sem lehet mellőzni.

Tompa Árpád az egész kérdést okában és eredményeiben — mi 
talán a felolvasó intentiója is — nőkérdésnek tartja, mert a család az 
erény és hitetlenség melegágya, miért is ez a vita a nőnevelés kérdésé
nek reformjával oldható meg.

Gönczi Lajos szerint a felolvasó fontos, de nem egészen kifejtett 
kérdéseket fejtegetett Az apa hogyan tud gyermeke vallásos nevelésé
vel foglalkozni, mikor a nap nagy részében nem lehet otthon ? A meny
nyire lehet, mindnyájan ebben fáradunk, ha nem is vagyunk hittanárok. 
A tanulók vallásos óráit ellen kell őrizni: kívánatos, hogy a vallástanár 
legyen paedagogus, tegyen tanári vizsgálatot.

Molnár Károly ama reményének ad kifejezést, hogy jön egy jobb 
kor, melyben a nőnevelés kérdésével az ifjak valláserkölcsi nevelése is 
haladni fog-. Szükséges a családi és nőnevelést odaterelni, hogy segítsen 
az iskolának. Felveti a kérdést, mik volnának azok az eszközök, melyek 
a létező bajokat addig is sanálni tudnák? Sürgeti a felekezeti tanköny
vek javítását, mert nincsenek a felfogáshoz írva és osztályhoz mérve.

Soó Gáspár örvend, hogy első sorban is ily fontos kérdés került 
discussio alá; köszönetét mond Boának, ki bizonyára czélul tűzte ki,
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hogy rámutathasson azokra az eszközökre, melyek a vallásos nevelést 
fejleszthetik a családban, melyek az ifjúság lelkületét irányíthatják. 
A család és iskola közti viszony nem oly szomorú, mint egy páran 
rámutattak. Az iskola megteszi ezirányű kötelességét is értesítő-kiosztás
kor, ünnepélyeken sth., de ha a család nem közeledik, a czélt akkor 
csak hosszú út után lehet elérni.

Bőd Károly köszöni, hogy oly jóindulattal fogadták felolvasását, 
a milyenből származott. Szerinte a vallás és erkölcs siami ikrek s azért 
nem is bocsátkozott felekezeti, dogmatikus fejtegetésekbe. Sem a családi 
élet, sem a nőnevelés kérdését nem bolygatja most, csupán annyit akart 
elérni, hogy a szülők úgy, mint a tanárok ennek a kérdésnek hasz
nára legyenek.

A mi az eszközöket illeti, Szilágyinak igazat ad, hogy csakis a 
gyermekMstentiszteletet, önképzést, olvasást említi; fődolog azonban, 
hogy mi járjunk jó példával előre.

Elnök a sok nézetcsere után kimerítettnek látván a kérdést, 
ismételten köszöni s rátér a tantérvrevisio és a középiskolai reform
kérdésre, melyet szintén Bőd Károly coll. tanár vezet be.

Eszmecserét indított, arra az elvi álláspontra helyezkedvén, hogy 
tévedés és hiú ábránd a középfokú oktatásügy kóros állapotának 
sanálását a tantervrevisiótól várni, mert nézete szerint a mélyreható 
bajnak kútforrásait kell elébb felkutatni és radikális reformok egész 
vonalon való keresztülvitele által, heroikus kúrát kell alkalmazni a 
bajok megszüntetésére.

Ily álláspontra helyezkedve, a következő kérdőpontokat fejtegette:
1. Tanterv-revisióra vagy középfokú oktatás ügyünk reformálására 

van e szükség?
Nézete szerint reformatiót kell sürgetnünk; de az ne complicatio, 

hanem egyszerűsítés legyen.
2 Milyen legyen a jövő középiskolája?
Felelet: egységes és így el a bifurcatioval, mely csak zavart és 

tetemes oknélkiil való költséget okoz, kivált az államnak
De nézete szerint az egységesítést a lehető legszélesebb körben s 

tehát nemcsak a gymnasiumoknál és a reáliskoláknál, hanem a középfokú 
iskolázás egész vonalán sürgetni kell és így ezen törekvés keretébe bevo- 
nandónak véli a polgári iskolát is, kivéve a szakiskolákat, mint a melyek 
már specificus czélok megvalósítására törekednek.

3 Hány évi tanfolyamra lenne szükség az így egygyé olvasztott 
középfokú oktatásnál?

Előadó szerint nyolczra és így az évek számát nem szaporítná.
4. Minő idegen nyelveket s mely osztályokban és minő mértékben 

kellene tanítni ?
Előadó a középfokú oktatás első és második osztályából minden 

idegen nyelvet feltétlenül kiküszöbölne és ezen osztályokban az elemi 
(nép-) iskola V. és VI. osztályainak tantervét exequáltatná a legszigorúb
ban és így csak arra törekednék, hogy az anyanyelv alapos tanításával 
kapcsolatban biztos ismereteket nyerjenek a tanulók a mennyiségtan, 
földrajz, a szép- és helyesírás, a rajzolás alapvonalaiban.

Az előkészítő osztályt teljesen fölöslegesnek és oknélkül valónak 
mondja, ha az elemi iskola jó, vagyis ha osztott és mindenik osztály 
külön-külön szakképzett tanító vezetése alatt áll és nem túlnépes

Sőt ez esetben nem haboznék kimondani azt is, hogy a jó 6 osz
tályú elemi iskolát jól végzett gyermek a tervezett egységes középiskola
III. osztályába vétessék föl.

Ez által a szegény szülőket esetleg két évi házonkívüli taníttatás 
költségeitől, a gyermekeket pedig a gyakran előforduló erkölcsi romlás 
és az elziillés veszélyétől lehetne megóvni; mert így 12 éves korukig
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maradhatnának a család körében, közvetlen szülői felügyelet alatt s 
pedig ezen körülménynek a későbbi jellemképződésre igen gyakran 
döntő befolyása lehetne.

Ezen esetben a középiskola két alsó osztályának vezetését aztán 
középiskolai tanerők hiányában teljes megnyugvással lehetne jól képzett 
népiskolai tanítókra is bízni, mi által nemcsak a folyton érezhető 
tanárhiányon lehetne segítni, hanem úgy az állam, mint a fentartó 
testületek is tetemes megtakarítást eszközölhetnének.

A középiskola III. osztályában kezdődhetnék aztán a német nyelv 
tanítása, minthogy erre a nyelvre, a mi viszonyaink szerint és a gyakor
lati élet szemüvegén nézve a dolgot, még most legnagyobb szükség van.

Ezt a nyelvet elég volna, mint most, heti 4 órában tanítani, de 
inkább gyakorlati módszert kellene alkalmazni Előadó a latin nyelv  
tanítását teljes megnyugvással és minden habozás nélkül csak az V. 
osztályban, a görög nyelv  tanítását pedig a VII osztályban kezdené el, 
annyival inkább, mert meg van győződve a felől, hogy fejlettebb érte
lemmel a középiskola felsőbb osztályaiba jutandott tanulók minden 
nehézség nélkül el tudnák érni ezen nyelvekben azt az eredményt, a 
mit elérnék most, oly tömérdek idővesztegetés mellett. Az így meg
nyert időt igen czélszerűen lehetne részben a túlterhelési panaszok 
megszüntetésére, részben más s kivált reál irányú tárgyak tüzetesebb 
tanítására fordítni.

Előadó a franczia  vagy az angol nyelvet csak a középiskola 
felsőbb osztályaiban s ott is csak facultative taníttatná és csakis azok
nak engedné meg ezen nyelvek tanulását, kik legalább is jó  bizonyít
ványt kaptak.

5. Azon kérdésre, hogy van-e szükség a görögpótló tanfolyamra ? 
előadó véleménye, az addig fölsoroltakból önként folyván, hogy arra 
szükség nincsen és annak felállításával addig is csak oknélkül való 
költséget és bajt okoztak úgy a tanárnak,' mint a tanulónak.

6. Yan-e túlterhelés a tanulókra nézve és jövőben lesz-e?
Erre nézve az eszmecsere indítójának véleménye ez:
A tanulók túlterhelése, a mennyiben csali relative van meg, nem 

olyan imminens baj vagy nagy veszedelem, mint a minőnek sokan tartják.
A középfokú oktatás itt contemplált átalakulása után még kevésbbé 

lesz meg.
A mennnyiben azonban gyenge tehetségű vagy a kellő alapot 

nélkülöző tauulók mindig voltak, vannak és lesznek is, ezekre nézve a 
túlterhelés esetleg ezután is fenn fog maradni, mert nem tudnak verse
nyezni, s erőfeszítés nélkül lépést tartani a jelesekkel.

Épen ezért az ilyeneket arra kellene sarkalni, hogy kellő időben 
lépjenek át az általános czélt kitűző középiskolából a szakiskolába, hol 
aztán a hajlamaiknak megfelelőbb tantárgyakkal könnyebben boldo
gulhatnak.

Ha azonban túlterhelésről egyáltalában szó lehet, ez igenis meg
van a tanárokra nézve és pedig az írásbeli dolgozatok mostani mód
szerint való javítása és és azoknak túlságosan nagy száma miatt.

Előadó korántsem akarja az írásbeli dolgozatok készítésének 
hasznát kicsinyelni vagy épen tagadni, de annyit nyíltan kimond, hogy 
az azok készítésére s kivált a tanár által való elbírálására fordított idő
vel az elért eredmény, a haszon nincs egyenes arányban, mert a sok 
selejtes, olykor javíthatatlan dolgozat átolvasása és elbírálása igen gyak
ran valóságos testkínzó, szervezetrongáló és lélekölő munka.

Ezen a bajon tehát minél előbb segítni kell; itt sürgős orvoslásra 
van szükség, még pedig a dolgozatok számának alábbszállítása és az 
elbírálás módszerének megváltoztatása által.
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7. Az így contemplált jövő középiskolájában fentartandó volna-e 
az érettségi vizsgálat s ha igen, minő alakban és kik számára?

Bőd Károly véleménye szerint az érettségi vizsgálat már csak 
azért is fentartandó volna, mert középiskoláink színvonalát alább szállítni 
nem szabad. A vizsgálat mostani alakján se sokat óhajtana változtatni, 
a mostani követelményekből pedig mit se javasol elmellőzni.

Azonban — véleménye szerint — csakis a tudomány facultásaira 
menő ifjak számára kellene fentartani az érettségi vizsgálatot, míg 
minden más pályára elégséges qualificatiónak véli a 8 középiskolai osz
tály sikeres elvégzéséről szóló bizonyítvány felmutatását és az egyévi 
katonai szolgálattételre való jogosultságot is nem az érettségi bizonyít
vány felmutatásához, hanem legalább 6 középiskolai osztály sikeres 
elvégzéséhez kötné.

Nézete szerint csak ezen általános irányelvek tisztázása s meg
állapítása után lehetne és kellene aztán a tantervet revideálni, illetve 
á ta lakitn i; de most a részletekbe való belebocsátkozást teljesen korai
nak tartja.

Szerinte a tantervrevisio egymagában olyan, mint ha trivalis 
hasonlattal élve, középiskolai oktatásunk és egész rendszerünk rosszul 
szabott és elviselt köpenyegére egy foltot akarnánk vetni, de mert rossz 
a szabás és kopott a szövet „czérna után szakad mindjárt“ és így a folt 
mellett még jobban kifeslik.

A kör az általános reform megvitatását nem tűzi ki napirendre, 
mivel a minister úr már döntött ebben, csupán a tantervrevisióhoz 
kíván véleményével járulni s e végett elnök fölkéri a tagokat, hogy az 
egyes szaktárgyakra vonatkozó javaslataikat a f. hó 26-án tartandó 
rendkívüli gyűlésen tegyék meg. Javaslattételre vállalkoztak: Pogány 
Kornél (magyar Írod.), Kovács Dániel (latin—görög), R ózsa  Géza dr. 
(német—franczia), Molnár Károly [reál] (természetrajz), H latky  Miklós 
(természettan). Tompa Árpád (tört.—földrajz), Csekély Adolf (geometria), 
Gáspár Balázs (szabadkézirajz), Barabás Jenő (mennyiség), Gáspár 
István (philosophia), Szabó  András (görögpótló) és Tam ás Albert (torna).

A gyűlés után, mely a főreáliskola tanácskozó termében folyt le 
d. u. 5 órától V» 8-ig, vidám társas vacsorára gyűltek össze a köri tagok 
a Budapest vendéglőben.

Em bery Árpád, jegyző.

A KÖZÉPISKOLAI TANTERV REVISIÓJÁNAK KÉRDÉSÉHEZ.
(Tárgyaltatott a beregszászi áll. középiskola tanári testületének 

1897. febr. 16-án tarto tt értekezletén)

Krém er István mint előadó a következő fejtegetést olvasta föl:
Ismeretes már évek hosszú sora óta nemcsak a tanügyi kormány 

előtt, nemcsak a tanítással hivatásszerűen foglalkozók előtt a mai szer
vezetű középiskoláknak létkérdését magában foglaló az a baja, hogy a 
kor és nemzeti műveltség feltételeit, melyek az általános műveltséget 
volnának hivatva megadni, már csak hézagosán biztosítják; de a tan
ügy iránt érdeklődőknek, különösen a szülőknek tapasztalatai a tan
ügyi kormánynak s a tanárság teljes összességének észleleteit annyira 
kibővítik s ezáltal megerősítik, hogy nincs ma senki, ki a középiskolai 
tanterv revisiójának szükségén kételkednék.

Csak azon kérdés előtt állunk, hogy a távol jövőt ép úgy figye
lembe véve, miként óvakodva a rendkívüli változtatás óriási méreteitől, 
mi könnyen veszélyes zökkenést idézhetne elő, mit módosítsunk, mit 
változtassunk, mit hagyjunk el s mit tegyünk hozzá, vagyis a réginek
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alakját milyenné tegyük, hogy valóban megfeleljen a czélnak: az álta
lános műveltség megadásának; másrészt ne csak szóval, de tényleg is 
képessé tegye az ifjút a felső intézeteknek: a tudomány és műegyetem
nek s egyéb felsőbb szakiskolának sikeres elvégzésére.

Ámde e kérdések megoldásánál nem kell figyelmen kívül hagy
nunk azon szempontokat sem, mik a dolog pénzügyi oldalával állanak 
szoros összefüggésben; más szóval oda kell törekednünk, hogy a közép
iskolák jövő reformja ne találjon oly pénzügyi nehézségeket útjában, 
mikkel a jelen helyzetben megküzdeni lehetetlen; jelszavunk az legyen: 
bis dat, qui cito dat; és ezt meghiúsítani nem szabad.

A legfőbbet pedig hátra hagytam. Minthogy az az ifjúság, melyre 
a középiskolai oktatás közvetetlen hatását gyakorolja, nem tárgy s nem 
oly medium, melyet alakítani, mintegy tetszés szerint lehet teremteni 
az elvontan, magában megalkotott tanterv számára: úgy kell keresztül
vinni a reformot, a revisiót, hogy az újítás gyökerei termékeny és 
gyümölcsöző talajra leljenek az ifjúság testi erejében, szellemi képes
ségeiben.

Ezeknek elmondásával azt merem hangoztatni, hogy minden érv, 
mely a tantervrevisio kérdését el fogja dönteni, annak sarktételeit meg 
fogja állapítani s egész épületét alkotni fogja: a tapasztalás igazságain 
alapulhat.

Középiskolai oktatásunk eredménye és a két csoportra való fel
osztás ellen a következő panaszok merültek fel.

1. A középiskola, a gymnasium és reál egyaránt az ifjúság erejét 
túlságosan megterheli.

2. Mindkettő az általános műveltség megadását tűzve ki feladatul, 
a  felső tanintézetekre nem egyenlően jogosít.

3. A középiskolát elvégzett ifjúság nem hoz kellő szakismeretet 
magával a felső tanintézetekbe úgy, hogy a további képzés alapjai 
hézagosak.

4. Nem felel meg a középiskola tanterve a nemzeti művelődés 
irányának, mert nem foglalja magában kellő mértékben azon eszközö
ket, melyek hivatva volnának azt sikeresebben érvényre emelni

Hogy e vádak mennyire igazoltak, azt már vitatni sem kell. Nem 
egy ember, de a tapasztalás állította fel; s ezt megdönteni adatokat 
nem találunk.

De igenis, ha működési körünknek s észleleteinknek elfogulatlan 
birálói vagyunk, fájdalommal kell bevallanunk, hogy munkásságunk 
legszebb reményekre jogosító czéljai csak olyan eszmények, melyekre 
törni hivatásunk lelkesedése ösztönöz, de azt megközelíteni is alig- 
alig tudja.

Mellőzöm azon kérdés tárgyalását, hogy az ifjúság testi és szellemi 
erejére minő káros hatással van az oktatásban nyilvánuló túlterhelés; 
pedig annak megvilágítása, adatokkal eszközlendő bebizonyítása, hogy 
veszti el lassankint az ifjú az izom és elme természetes épségét, miként 
rázkodtatja össze az idegrendszert az ifjat erején túl megterhelő szellemi 
munka, nagyon tanulságos volna; de mert erre, midőn e kérdés orvos
lását keressük, mindnyájunk figyelme rátér, csupán a belső és külső 
okokat keresem, azon okokat, melyek a túlterhelést a tanterv keretében 
előidézik.

Középiskoláink egyes osztályaiban a tanterv heti 28—30 órában 
állapítja meg a tanítást. Azt hiszem, hogy nem akad paedagogus, ki a 
túlterhelésen az által akarna segíteni, hogy a tanítás óraszámát apaszsza.

Mert a mily arányban okoz túlterhelést a tananyag rengeteg 
halmaza, oly arányban csökkenti a végzendő munkát — az ifjúságot 
véve tekintetbe — a tananyagnak a tanár vezetése mellett való elsajá
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títása. De ezzel azt sem akarom állítani, hogy a tanítási óra számát 
növeljük.

A tanítás sikertelenségét, s a növendék tanulásának terheit a 
házi munkásságra hízott anyag idézi elő; az, melyet a tanárnak alig 
marad ideje az együttes érintkezésben kellőleg elsajátíttatni.

Az a kérdés tehát, minő tárgyakban, hogyan és mennyi rövidítést, 
vagy kihagyást lehet tenni és itt a többi kérdésekkel is kapcsolatban, 
mely tárgyaknak anyagában kell és lehet bővebb anyagot felvenni.

Ha gymnasiumi tanterveinknek tárgy és óraszám beosztására 
csupán futó pillantást is vetünk, a latin nyelv anyagával és óraszámá
val lép előtérbe.

A kik az ó classikus irodalom emlőin nőttek fel, a fájó érzetnek 
különös nemével látták a görög nyelvnek iskoláinkban mai napig tartó 
haldoklását; s bár érzik, hogy nem messze van az óra, mely a latin 
nyelv középiskolai tanítására nézve is a végső lesz, s bár sejtésök biz
tosan megsúgja a közel jövőt: de a tiltakozás szava ajkukon a traditióra 
hivatkozik s védi az utolsó csepp vérig a szeretett dajkadalt.

Szép érzés e szeretet; de a ki testben-lélekben erős egy nemzedé
ket, magyar müveit nemzedéket óhajt; a kit hazája nevelésének gondjai 
a magyar ifjúság nevelőjévé aratnak; ne féljen szakítani olyan tradi- 
tiókkal, a melyeknek helyére üdvösebbeket lehet plántálni.

A „Budapesti Szemle“ f. é. februáriusi számában Waldapfel erős 
védelmébe veszi a két classikus nyelvnek tanítását, sőt a kétfajú közép
iskola elvét hangoztatva a mai gymnasiumnak mintegy erősségévé tevén 
ezeket, itt még növelné a classikus nyelvek anyagának bőségét is, míg 
a reál középiskolákba talán a latinnak ugyanazon méreteit venné fel, 
mint azt a mai gymnasiumi tantervűnk bírja

Úgy látszik csupán a tudományos műveltség nagy elterjedését 
tartja ő szem előtt, midőn kereken tagadásba veszi a túlterhelésnek 
létezését s paedagogus létére, a „tagadom, mert nem akarom látni“ 
gondolatra építi fel következtetéseit.

Pedig megfontolandó volna a tapasztalásnak ama mindennapi 
jelensége, mit első sorban a tanárság zöme állapíthat meg. hogy a 
gymnasium alsóbb osztályainak növendékei minő nehézségekkel küzde
nek a két nyelv párhuzamos tanulása közben a nyelvtani jelenségek 
egymástól eltérő fogalmainak elsajátításánál, megértésénél és a különb
ségek megtevésénél.

Megfontolandó volna, hogy a 8 osztályban a latin nyelv tanítására 
fordított 49 óra az általános műveltség megadásának eredményében 
megtartja-e azt az arányt, a melyet a rá fordított idő és munka elvárna.

Váljon azt az alaki képzést nem lehetne-e más művelődési eszköz
zel, nemzeti elemmel helyettesíteni; vájjon az a csekély nyelvtudás, mit 
a 49 heti órai eredmény ad, elegendő bére-e a ráfordított fáradságnak.

Minthogy a classikus nyelvek tudományos és aesthatikailag képző 
hatásukban még máig is átszövik művelődésünknek legtöbb ágát, bár 
régi nélkülözhetetlen hatásukat lassankint elvesztették; minthogy eultur- 
történeti fontosságuk, mert korukban a fejlettségnek szokatlan mértékét 
érték el s ezáltal túlélve nemzetük vesztét, kétezer év idegen culturá- 
já ra  is rányomták bélyegüket, örök időkre szól: nem tagadható, hogy 
a tudományos művelésnek mindig tárgyát fogják képezni.

A tudomány művelésének tere, mint iskola, az egyetem. Innen 
kiküszöbölni nem szabad, de nem is lehet.

S mivel azt tartom, hogy e nagy tagozatú tudomány hatása még 
eléggé nagy arra, hogy annak alphája már a középiskola életébe is 
benyúljon; s mert ez nem oly tényező, hogy annak a ma érvényben 
levő részletes tanítása a középiskola nemzeti műveltségét előmozdítaná, 
vagy annak kisebb méretre való szorítása az általános nemzeti művelt



séget veszélyeztetné: a túlterhelés érdekében és azon szempontból, hogy 
helyébe a magyar nemzeti műveltséget sikeresebben munkáló eszközök 
és tananyag vétessék fel, a classikus nyelvek tanítását az Y—Vili. osz
tályokra vélem utalandónak, míg lielyökbe a magyar nyelv és irodalom, 
továbbá a magyar történelem tanítását alaposság tekintetében emelendő
nek tartom. Ezek segítségével a szív és jellem, valamint a testi neve
lésnek az énekkel való kibővítésével, a kedélyképzés is nagyobb tért 
nyerend.

A reáliskolák egyes tantárgyainak óraszámát, különös tekintettel 
a humaniórák és reáliák viszonyának megállapítására, Balogh Péter 
tanulmányosan vetette egybe s azon eredményre jött s mi vele együtt, 
hogy a reáliák tetemesen elnyomják a 36°/0-ban levő nyelvi órák 
számát.

Ha tekintettel vagyunk azon követelményre, hogy tanterveinkben 
a nemzeti szellem érvényre jutása elkerülhetetlenül szükséges; ha figye
lembe veszszük, hogy a gymnasiumok mai tudományos képesítése több 
és alkalmasabb anyagot tud adni a reális irányú pályák felsőbb inté
zeteinek; ha elérkezettnek látjuk az időt, pillanatnyi késedelem nélkül 
érvényre juttatni azt a bölcs elvet, hogy a középiskolai műveltséget 
megszerzett ifjúnak megadjuk a jogosultságot bármely felsőbb iskolában 
folytatni tanulmányait: nem szabad késlekednünk a két részre osztott 
középiskolát, mely nem szakiskola, mihamarább egyesíteni.

Adjuk meg a humaniórák kibővítésével, miként a gymnasium 
tárgyalásánál mondottam, a nemzeti műveltség intensivitásának fejlesz
tését, s vegyük be az Y—VIII. osztály tantervébe a latin és görög 
nyelvek tanítását.

S bár a kérdésnek kiszögellő oldalai a tárgyaltakban nyertek 
megvilágítást, nem tartom fölöslegesnek rámutatni a dolgozat írásnak 
időtrabló voltára azon csekély eredménynyel szemben, melyet azzal 
elérünk.

Eltekintve azon kimerítő hatásától, melylyel a tanári kar felének 
idejét, munkakörét és erejét igénybe veszi a nélkül, hogy a ráfordított 
tőkének megvolna a kelíő gyümölcse, de a középiskolai növendékre 
valóban oly annyira nehezedik, hogy ez a túlterhelést nagyban elősegíti. 
Ha meggondoljuk, hogy pl. a gymn. I. osztályában havonkint 8, tehát 
hetenkint két órát töltünk el oly munkában, melynél a tanár oktatása 
nem szerepel, s ő csak mint ellenőrző közeg van jelen, hogy a tanulók, 
ha kisértetbe esnek egymás segítségét igénybe venni, árgus szemeivel 
meghiúsítja; ha meggondoljuk, hogy ezen munka általánosságban még 
azon mértéket sem üti meg, mely az osztály tényleges haladásának 
megfelel, mert a lázas munka a gondolkozás nyugodtságát megbénítja; 
ha tekintetbe veszszük, hogy a dolgozatok javítása közben a tanuló 
főképen a hiba mechanikus kijavítására gondol s nem az okulásból 
merít hasznot, ezáltal ismét havi 8, vagy heti 2 óra vész el: el kell 
fogadnunk azon elvet, hogy az írásbeli dolgozatok száma leszállítandó 
úgy, hogy az önálló munkálkodás gyakorlására havonkint csak egy óra 
fordítandó; és ez annál kevésbbé ütközhetik akadályba, mert azon tan
tárgyakban, melyekből jelen tanterveink oly sűrű dolgozatokat jelölnek 
ki, jelenleg is a házi írásbeli munkásság képezi oktatásunknak egyik 
alapját

A túlterhelésnek ezen belső okain kívül külső okok is vannak, 
melyek nagy fontosságuknál fogva az akadályok elhárítását minden
esetre feltételezik. Ezekre nézve teljesen elfogadom dr. Demkó Kálmán
nak a Tanáregyesület budapesti körében „A középiskolai reform“-ról 
felolvasott nézetének ama részét, hol a túlterhelés külső okait a) —g) 
pontokban összegezi.

A mi a görögpótlót illeti, Balogh Péterrel egy nézeten vagyok,
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hogy „mindenféle bifurcatiónak lényeges föltétele, hogy az elágazás 
olyan tanulmánykörre vonatkozzék, mely nem zavarja meg lényegesen 
a közös tárgyak egységes didaktikai vezetését“. Ez azt jelenti, hogy a 
magyar irodalmi olvasmányok elhagyandók, s helyettük a görög nyelv 
tanulmányozását pótló azon görög irodalmi művek olvastatandók, melye
ket a görög nyelvi órákban eredetiben olvasnak.

A rajz technikai része azonban, mint a görögpótló másik ága, 
mely a didaktikai egységet nem zavarja, meghagyandó.

A miket elmondottam, feleletül szolgál ama 4 kérdőpontra, melyet 
az országos közoktatási tanács állandó bizottsága a szakbizottság elé 
térj esztendőnek állapított meg.

E kérdő pontoknál még azon egy fontos szempontot vettem fel, 
hogy a kétfajú középiskola egyenjogosítása mi által érhető el. És itt 
még egyszer hangoztatom: hogy az által, ha a két iskolát nemzeti 
alapon, tehát a nemzeti tanulmány-elemek tartalmasabbá tételével, 
alapos tanításával, továbbá a latin nyelvnek csupán a felsőbb osztályokra 
való utalásával egységessé teszünk

A középiskolák egységesítését már évek óta hangoztatják. Most 
azonban, midőn a kérdés csaknem dűlőre jutott, a nyugoti államok 
példája, hol a kétfajú középiskola még mindig párhuzamosan áil egy
más mellett, sok paedagogust megingat

Az kérdés, hogy bevált-e az nálunk.
Ha arra az eredményre jutottunk ezen csaknem 15 év alatt, hogy 

egységes középiskolával is megadható az általános műveltség; ha be
bizonyítva látjuk, hogy gymnasiumaink ép úgy mint reáliskoláink a 
felsőbb reál irányú szakiskolákra egyforma képesítést adtak; ha szük
ségessé vált segíteni ama fonák helyzeten, mely által az ifjúságnak jó 
nagy része a középiskola egyik fajával az egyetemi tanulmányoknak 
csak egynémely szakjára volt jogosítva: nem vallhatjuk Waldapfel-lel, 
hogy még továbbra is kell várni; várni, míg nemzedékek nőnek fel; 
várni addig, míg azt nem látjuk, hogy utódaink a jelen középiskolai 
intézmények mellett gyarlóbb emberek legyenek, mint mi, kiknek ez 
volt az iskolánk.

S ha a nyűgöt közoktatási kormányai azt várják, hogy más 
próbálja meg először, mutassuk meg, hogy egyszer már nyűgöt is 
tanulhat mi tőlünk.

A középiskola eme reformja mindenesetre nagy változás. De hisz 
valamely baj orvoslásánál nem az a fő, hogy miként történik, de hogy 
eredménye üdvös legyen.

S mindamellett ezen egységesítés a közoktatási kormánynak nagy 
kiadásokat nem okoz. Másrészt pedig, a mi annak keresztülvitelét meg
könnyíti, azon körülményben rejlik, hogy a reáliskolákban a latin ma 
is, mint nem kötelező tárgy szerepel. Oda tehát a bevezetés könnyű. 
Míg a gymnasiumnak alsó osztályaiból eltávolítani annyival is inkább 
könnyű, mert főleg ez okozza a túlterhelést.

A nemzeti elemnek a latin helyére való beiktatása sokkal kevesebb 
terhet ró az ifjúságra, mint a milyentől szabadul fel a latin eltávolítá
sában.

A mi pedig a túlterhelés külső akadályait illeti, már több áldoza
tot követel a kormánytól.

Mindazonáltal ezek olyanok, melyeket befektetni valóknak eddig 
is vallott s ha valóban az a nemes czélja — és más nem is lehet — 
hogy az egész nemzet minden egyesének, ki arra rátermett, megadhassa 
az általános középiskolai műveltséget, nem vallhat más elvet, mint 
könnyítést szerezni oktatásban és nevelésben a tanulónak és tanárnak, 
az ifjúnak és nevelőnek.

Az elmondottak alapján nem lehetett egy véleményen Csorba
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Ferenczczel, ki a kérdés megoldását abban találja, hogy a mostani közép
iskolák oly egységes szervezetet nyerjenek, mint a jelenlegi gymnasium- 
nak van, míg azon elemek, kik külső körülményeiknél fogva szerinte a 
felsőbb iskolából leszorulnak, egy újonnan szervezendő 6 osztályú reál
iskolában nyerjenek helyet.

Nem fogadhatom el Waldap/е/nek ajánlatát, ki a mai gymnasium 
latin-görög nyelvét még bővítené s a mai reált szervezetében a görög
nek és latinnak felvételével tartaná meg.

Ugyancsak nem értek egyet Karm án  Mórnak olyan magyarázatá
val, mely a szakképzés irányzatának megfelelőleg akarja a reálközép
iskolát fentartani. A szakképzésre tartsuk fenn a szakiskolákat, sőt ha 
kell, szaporítsuk. De ne tegyük a középiskolát — akárminő legyen a 
jelszó — szakiskolává; csupán az általános műveltség megadójává és a 
felsőbb tudományok iskoláinak képesítőjévé.

Ellenben támogatnak engem kifejtett álláspontomban Földes Géza, 
K uthy  József, Bayer Ferencz a középiskolai reform kérdésében kifejtett 
nézeteik egyes részével.

S habár véleményeink itt-ott eltérnek, de hol az egységesítés 
— a mi főelv —, hol a latin nyelvnek a felsőbb osztályokba való 
utalása véleményeink találkozó pontja.

S végül, akinek tanulságos értekezését nem csekély figyelemmel 
olvastam, Balogh Péter, mintha sejtetné, hogy szintén e nézeten van, 
azt javasolja: mindaddig, míg gyökeres reform nem léphet életbe, halasz- 
szuk el a részleges revisiót. Ma az talán még lehetetlen, de ezt végre
hajtani czélszerűtlen; czélszerűtlen azért, mert a részleges revisio csak 
elhalásztaná a szükséges teljes reformot.

Ezeket tartottam  szükségesnek elmondani s kérem a tisztelt érte
kezletet nézeteimet vitatkozás tárgyává tenni s esetleg elfogadni.

Janka  Sándor kijelenti, hogy ő maga is az egységes középiskola 
híve. Ennek keretében látja megorvoslását mindama bajoknak, melyek 
jelenleg a túlterhelésben, nem egyenlő jogosításban s a nemzeti művelt
ség hiányos megadásában rejlenek. És erre vonatkozólag hangsúlyozza, 
hogy az irodalomtörténet tanítása a VII. és VIII osztályokra felosztandó.

A latin nyelv tanításának szőkébbre vonását is elfogadja.
Könnye Nándor szintén az értekező álláspontján van, de az írás

beli dolgozatokra nézve azt vallja, hogy azok leszállításában mérsékletet 
tartana úgy, hogy havonkint 2—2 dolgozatot ajánl. A német és franczia 
nyelvekre nem hallott javaslatot, Itt tehát ezen nyelvek facultativ taní
tását véli czélszerünek.

Budaházi Tamás örömmel fogadja azt a mozgalmat, mely a nemzeti 
elemnek a tanításban nagyobb érvényt kíván nyújtani. Egy ilyen sok- 
nemzetiségű államban, mint Magyarország, el kell tekintenünk a nyugoti 
államok tantárgy-beosztásától. Ott, hol egynemzetiségü, egynyelvű a nem
zet, más követelmények állanak fenn, mint minálunk, hol a főelv, a 
nemzeti műveltség megteremtése, még csak ábránd Az egységes nemzeti 
középiskola eszméjét elfogadja.

Az írásbeli dolgozatokra szintén egy nézetet vall az értekezővei. 
Hangsúlyozza, hogy az írásbeli dolgozatokat, azoknak sűrű felvételét 
fölöslegessé teszi azon körülmény, hogy a növendékek házi munkássága 
ugyanazt végzi napról-napra. így hát az iskolai tanítást át kell engedni 
lehetőleg a tanításnak.

A túlterhelés egyik okát a tananyagnak nem egyöntetű tanításában 
látja, Tapasztalatokra utal, hogy a különböző középiskolákban más és 
más eljárást követnek a tanításban s különösen a mennyiségtan tanítá
sánál fordul elő, hogy a szemléleti magyarázatot az elvont akadémikus 
fejtegetéssel helyettesítik. Az orvoslást a tanárképzés javításával és
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rövid, de szemléleti alapokra fektetett tankönyvek általános használatba 
vételével lehetne elérni.

H uszár  Frigyes az ábrázoló geometriát a középiskolákban fen- 
tartandónak véli, bár is csatlakozik azon nézethez, hogy csupán oly 
mértékben taníttassák, a mily mértékben elegendő az általános művelt
ség megadására.

Orlovszky István igazgató a felvetett kérdéseknek csaknem 
mindenikéhez hozzászól. A latin nyelvnek tanítását az első és második 
osztályra nézve ő is elvetné, mert országos tapasztalat, hogy különösen 
kezdőfokon nagy nehézséget képez két nyelvnek, melyek szellemükben 
egymástól annyira idegenek, párhuzamos tanítása. Nemcsak, hogy kellő 
eredményt egyikben sem lehet elérni, de még magára az anyanyelvnek, 
mint nemzeti nyelvünknek tanítására is veszélyeztető s eredményében 
koczkáztató befolyással van.

A latin nyelvet a középiskolából jelenleg kivetni nem lehet; de 
mert azon 6 osztályon keresztül, hol az ifjú értelmi képessége fejlettebb, 
elég idő és alkalom nyílik oly fokú elsajátításra, a milyen úgy az álta
lános műveltséghez, mint a további tudományos képzéshez elegendő, a 
latin tanításnak kezdetét a harmadik osztályra tenné át. Ezzel szemben 
a nemzeti szellem emelésére a nemzeti stúdiumoknak, a földrajznak és 
történelemnek és irodalomtörténetnek behatóbb tárgyalását ajánlja. 
Ohajtandónak tartja, hogy több idő fordíttassék ezekre. Az írásbeli dol
gozatok számát, úgy a mint jelenleg van, megtartaná; de eredményes
ségűiket az által fokozná, hogy a tanár munkásságát is bevonná a 
dolgozáskor. Az alsóbb osztályokból egyáltalában száműzné a házi írás
beli dolgozatokat, az iskolában pedig oly munkásságot végeztetne, 
melyet előbb a növendékek a tanár munkája mellett szóbelileg elvégez
vén, csak azután tenne írásbeli feldolgozás tárgyává.

Ez az idő kellő és eredményes felhasználására is vezetne, de még 
a tanári időt és erőtrabló munkáját is megcsökkentené. A görögpótlóra 
vonatkozólag osztja a felolvasó nézetét azon tapasztalat alapján, melyet 
az összes középiskolákban országszerte tettek.

Az általános eredménytelenséget azonban a külső okok is idézik 
elő: így a terjedelmes, bőbeszédű és nem a tanulók értelmisége szerint 
készített tankönyvek; az osztályoknak már annyi panaszt keltő zsúfolt
sága, mely két körülmény különösen nem a tanár által elhárítható 
akadályt képez.

Felemlíti, hogy a minister, midőn a tanárságnak, mint szaktestü
letnek véleményét e kérdésre felhívta, jelezte azt az álláspontot, mely 
kiszabja az irányt a tantervrevisiónak: s ez a középiskolák egységes 
jogosítása.

Hogy az egymásmellé állított középiskola fentartása mellett a 
nélkül, hogy a törvény változtatása, avagy módosítása szükségessé ne 
válnék, e kérdés hogyan oldassák meg, arra feleletet nem talál.

S ha a törvénymódosítás keresztülvitelére elérkezik az idő, 6 is 
azon nézethez csatlakozik, hogy a középiskola, mint olyan, mely az 
általános műveltség megadását tűzvén ki feladatul, a felsőbb tanintéze
tekre képesítést nyújt, az egységes középiskolában nyeri meg méltó 
alakját. Lehetnek azután e mellett mindenfajú szakiskolák, melyek a 
tudományok különböző ágaira adják meg a szakismereteket.

Nyers Károly a földrajz és történelem tanítására tesz részletes 
előterjesztést; s mivel e két tantárgynak, mint a középiskolai tanítás 
igen fontos két elemének beosztása nagy horderejű, különös figyelmet 
óhajt fordíttatni arra, hogy a magyar történelem két részletben tanítása 
ne szakíttassék el oly nagyon egymástól. Az elszakítás — úgy mond — 
megnehezíti a tárgy alapos feldolgozását. E szerint a magyar történet 
tanítását a 6-dik osztályra utalná, a 8-dikban pedig az oknyomozó tör
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ténelmet megtartaná. Hogy azonban a történet tanítása az alsóbb osz
tályokban is szerepeljen, a magyar nyelv olvasmányait ily történeti 
részletekből állíttatná egybe

A földrajzra vonatkozólag szükségesnek tartaná, hogy az első 
osztály csupán Magyarországgal foglalkozzék s a földrajz többi anyagát 
egészen a IV. osztályig vezetve osztaná be.

Az éneknek igen fontos szerepet tulajdonit s mint rendes tárgyat 
óhajtaná a középiskola tantervében látni. Minden osztályra egy-egy 
órát az elméleti oktatásra szán, a I — IV. osztályra i, a V—VIII. osztá
lyokra szintén egy közös gyakorlati órát fordítana s azután 2 órát az 
összes ifjúság együttes énektanítására fordítana.

Az egységes középiskola elvét elfogadja.
Krémer István tanár hivatkozva arra, hogy felolvasásában csupán 

az általános kérdésekre és általános szempontokból óhajtott eszmecserét 
indítani, örvend, hogy a főbb pontokban a tanári kar összességének 
véleményét fejezte ki.

A mi pedig a részleteket illeti, nézetét az írásbeli dolgozatokra 
vonatkozólag Orlovszky István elnök indítványához módosítja A latin 
nyelv tanítására vonatkozólag azonban megmarad előbbi nézete mellett, 
hogy az csak a V. osztálytól kezdve tanittassék.

Saját tárgyaira a latinra és magyarra nézve is részletesen nyilat
kozik, s eredményében felolvasásának érveit erősiti meg. Köszönetét 
mond a szives figyelemért.

Orlovszky elnök köszöni a felolvasónak beható fejtegetéseit és 
a tanári karnak szives és tanulságos eszmecseréjét s a gyűlést bezárja.

Nyers Károly, értek, jegyző.

Jegyzőkönyve
a nagybányai állam i fögynmasinm tanári karának a tantervrevisiót 

illető 1897. február 22-én tartott értekezletéről.

A nagybányai áll. főgymnasiumnak tanári kara a közoktatási 
tanács állandó bizottságának 1S96. nov. 17. ülésén szövegezett kérdő
pontokat megbeszélte és annak eredményét a következő rövid össze
foglalásban adja. Ezen összefoglalás elkerülni óhajtja a mélyebb kifejtést, 
mivel csupán arra irányul figyelme, hogy az actualisabb óhajokat föl
tüntesse.

Általános elvek.
A délutáni előadás általában törlendő Rendes tárgynak oktatása 

ilyen időben ne történjék.
Az első osztályba csakis fölvételi vizsgát tett tanulók veendők föl.

Magyar nyelv.
Általános tapasztalat, hogy a VIII. osztály tananyaga, annak ter

jedelme és az időnek rövidsége miatt csakis lázas tovasietéssel és fölü- 
letesen végezhető el Az anyag tehát a VII és VIII. osztályban vég
zendő el. Ennek folytán a gymnasialis nyelvi és irodalmi oktatás anyaga 
megterhelés nélkül a következőleg volna beosztható:

IV. osztály: Stilistika Lyrai, balladai költemények, polgári ügy
iratok.

V. osztály: Szerkesztéstan Rhetorika.
VI. osztály: Poétika. Drámai olvasmány.

VII. osztály: Irodalomtörténet a nyelvújításig
VIII. osztály: Irodalomtörténet a legújabb korig.

(Gurnesevics K. Lajos )
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Német nyelv.
Mivel a német nyelv tanításában a tanár nem számíthat a tanulók 

előleges nyelvbeli készségére és a tanítás eredménybeli követelései 
mindinkább nagyobbodtak a né lkül, hogy az iskola az eredmény 
elérésére szükséges móddal rendelkezhetnék, természetes dolog, hogy 
az Utasításokban kifejtett ideált el nem érheti. A tanterv alapján a 
következő változások szükségesek:

1. A III és IV. oszt. nincsenek oly tankönyveink, melyek olvas
mánya az ismertről az ismeretlenhez haladna, és az értékes darabok 
fölhasználásával könnyítenék a nyelvtanulást. Mivel a fölösleges gram- 
matizálás kerülendő, a nyelvtan csakis a lényegest nyújtsa, Az olvas
mányok tartalma alkalmazkodjék a tanulók fölfogásához A Herakles- 
féle mondakör a nevelésnek tényleges akadálya. Megfelelő fordításban 
legyenek szebb és nevezetesebb magyar mondák. A magyar történelem
ből vett nagyobb képekkel a nemzeti érzületet az idegen formában is 
gyarapíthatnók. Helyet foglalhatnának nagy királyaink tettei, egyes 
korok szokásai, a magyar népéletnek jellemzőbb nyilvánulatai. Az 
érdeklődést föl kellene kelteni azonkívül a tudás egész birodalma szá
mára s e fölfogásnak az olvasmányokban kellene visszatükröződnie. 
Olvasmányaink igen sokat aesthetizálnak. Szükséges volna továbbá, 
hogy oly magyar szöveg álljon rendelkezésünkre, mely a tanuló nyelv
beli készségével beszámol.

2. Az V oszt. a Cid mellőzendő. Semmiféle paedagogiai értéke
nincsen, sőt egyenesen káros. Folytonos tettlegességek, párbajok, szerel
meskedések, durva tréfák és a boszú lánczolata még az Utasításokban 
kijelölt rész is. (Dergáts Sándor.)

Latin  nyelv.
Az eddig kitűzött kettős czél: 1. a római irodalom remekeivel 

való beható megismerkedés; 2. a latin nyelvre való fordítás, az eddigi 
latin oktatás mellett el nem érhető. A latin nyelven való írás ma már 
nem közhasznú czél, ennélfogva a latin nyelvre való fordítás törlendő. 
Ezáltal elmarad a stílusgyakorlásra fordított időtöltés és helyette inkább 
az irodalmi remekek olvasása kerüljön. Stílusgyakorlás törlésével a 
grammaticalis fokozat három évben is elvégezhető és a többi 5 osztály 
a latin irodalommal foglalkozhatik A grammaticalis tudás begyakor
lására szánt latin—magyar írásbeli dolgozatok számát és idejét a tanár 
belátása szerint tűzze ki. Az irodalmi tudás elsajátításának mérvéül házi 
írásbeli dolgozatok szolgáljanak, melyek tárgya az író ismertetésére és 
méltatására vonatkozzanak. Számuk havonkint 1.

(Hoffmann Mátyás.)
Görög nyelv.

A jelenlegi beosztás helyes.
(Vida Aladár igazgató, Marossy Sándor.)

A  görög nyelvet pótló m agyar nyelv.
Ha föntartatik, akkor az V. osztály Thukydides helyett Herodotos 

olvasandó. (Vida Aladár.)
A  görög nyelvet pótló rajz.

Az ábrázoló mértannak a IV. oszt. megkezdett oktatása az V. és
VI. oszt. folytattassék. A VII. és VIII. oszt. szabadkézi rajz, műtörténeti 
ismeretekkel. (Myskovszky Ernő.)

Történelem.
1. A VIII. oszt. anyagának elvégzésére nézve a 3 óra kevés, mivel 

az egyetemes történelemmel kapcsolatban az idő legnagyobb részét a

*
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magyarázat foglalja el. Kikérdezésre, összefoglalásra és ismétlésre alig 
marad idő. A tanév rövidebb, alig van idő összefoglaló ismétlésekre. 
Legyen 4 óra. A szükséges órát a latin vagy görög óraszám adja. 
A VI. oszt. anyaga heti 3 órában alig végezhető el, mivel az anyag 
minősége, a mennyiben a művelt népek életének nagy eszmék szerint 
való igazodásairól van szó, sokkal behatóbb magyarázatot igényel, mint 
pl. az V. osztályban Daczára annak, hogy az újabb kort csak vázlato
san tanítjuk, az anyagot alig végezhetjük be. Végzetes hiba pedig ezen 
kornak vázlatos tanítása, mert így a czímeknél egyéb alig marad meg 
a tanulók fejében és fogyatékos ismeretet nyervén, nem tudja a multat 
a  jelennel áthidalni Az általános ismétlésre pedig idő nem marad. 
A szükséges negyedik órát adia a latin vagy a német nyelv.

(Mikus László.)
2 A nemzeti elemet csakis a történet tanítása erősítheti. Tanítsunk 

ezért világtörténelmi szakaszok helyett magyar történetet világtörté
nelmi vonatkozásokkal. A történet az I—VlII-ig taníttassák heti 2 órával. 
Az ókort ismerje meg a tanuló a latin és a görög nyelv tanárától, 
részint irodalmi művek, részint műtörténeti és régiségtani oktatás által. 
Az associatio által a tanuló a magyar történeten át sokkal inkább fogja 
a külföld történetét megismerni, mint compendiumos tankönyvek alapján. 
A dolognak meg kell találni a módját. Ezen általános oktatással műve
lődéstörténeti, jogi és alkotmányos ismereteket is szerezhet a tanuló. 
Megoldása könnyű és inkább biztosítja a világtörténelmi tanulságot.

(Dr Morvay Győző.)
Földrajz.

A tankönyvek idézik elő a túlterhelést. Az oro-, hydrographikus, 
nép- és helyrajzi anyagot tarkító túlzott részletezések a begyakorlást 
akadályozzák. Szükséges a természetrajzi anyag összevonása.

(Hikl József.)
Term észetrajz.

A tankönyvekben reducálandó a túlságos részletezés.
(Hikl József.)

Megfelel.
Természettan.

(Lukácsi György, Kiss Gábor.)

Mennyiségtan.
A II. és III. oszt. anyag beosztása aránytalan. A tankönyvek 

okoznak túlterhelést. Az I. vagy a III osztály anyagából kell átvenni 
valamit a II. osztályba. A 0 tizedes igazítás helyett 4— 5 tizedessel való 
igazítás adhat időmegtakarítást A nemzeti elem a számtanban a hazai 
régi pénz és mértékrendszer gyakori alkalmazásával kifejthető. (Lásd: 
Lukácsi György: „Magyar számvetési föladatok“. N.-bánya, Molnár M.
1896.) (Lukácsi György.)

Rajz.
1. Rajzoló geometria: I —IV. helyes.
2. L. Görögöt pótló rajz. (Myskovszky Ernő.)

Bölcsészet.
A VII. és VIII. oszt. tárgya legyen. Heti 2 -  2 órában A VII. oszt. 

psychologia és aesthetika. Vili. oszt. logika és paedagogia. Kiegészítésül 
a magyar bölcselők története. (Dr. Morvay Győző.)

Törlendő.
Szépírás.

(Hoffmann Mátyás.)
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Torna.
Zárt helyiségben csakis akkor, ha a szabadban nem lehet. Ekkor 

csakis szereken Oszszel kirándulások. Télen torna helyett korcsolyázás. 
Tavaszszal játék. Nyáron fürdés. Régi nemzeti játékok.

(Hoffmann Mátyás, dr. Morvay Győző.)
Kelt Nagybányán, 1897. április 5.

Vidn Aladár, alkalmi elnök, 7)r. M orvay Győző, jegyző.

A szatm ári főgymnasium tan á ri k a ra  a tantervrevisióról.
A szatmári kir kath. főgymnasium tanárkara a tantervrevisio 

ügyében 1897. április 6-án és folytatólag 9-én tartott rendkívüli tanács
kozásában beható eszmecsere után a következő megállapodásokra jutott.

Az orsz. közoktatási tanács I. kérdésének első részére:
A mai tantervek és utasítások egyes részletekben tartalmaznak 

oly követeléseket, melyek túlterhelésre vezetnek:
az I. és II. osztályban nagy az óraszám s nagy a tananyag, ennek 

nincs meg a kellő concentratiója s ezért nem lehet intensiv munkát 
végezni. A többi osztályokban nem nagy az óraszám, de az óraszámhoz 
képest nagy a tananyag.

Az I. kérdés 2. pontjára:
a) a jelenlegi szaktanítás helyett legalább az I—III. osztályban 

két tárgycsoport állítandó fel s így a vallástan és a testgyakorlás kivéte
lével az összes tantárgyak 2 tanár kezében egyesülnének;

b) határozottan meg kell állapítani a tantervben a tananyag 
minimumát;

c) mivel az iskolai könyvek részben czélszerűtlenek, gondoskodni 
kell olyan kézikönyek szerkesztéséről, a melyek világos meghatározáso
kat és magyarázatokat adnak s a tananyagból csak a lényeges dolgokat 
tartalmazzák;

d) egyöntetűséget kell létesíteni a középiskolai terminológiában;
ej az írásbeli dolgozatok számát le kell szállítani;
fj meg kell szorítani az egyes osztályokban a tanulók számának 

maximumát, illetőleg meg kell szüntetni a zsúfoltság okát, hogy t. i. a
IV. VI. Vili. osztály elvégzése a gymnasium tanulmányi rendszerével 
összefüggésben nem levő pályákra qualificatiót nyújt Szolgálja a gymna
sium csak a maga czélját s a practikus pályákra készítsen elő más, 
azon czélra berendezett iskola;

g) minthogy a tanulók nagy része kellő nyelvtani, sőt sok helyen 
magyar nyelvi ismeret nélkül jön a gymnasiumba s az első osztályban 
a magyaron kívül egy idegen nyelvet, a latint kell tanulnia, a melynek 
grammatikája nem egyszer megelőzi a magyar grammatikai oktatást: 
a latin nyelv az I. osztályból kihagyandó vagy legfeljebb az I. év máso
dik felében kezdendő; az első évet, illetőleg félévet az eddigi 2 nyelv 
óraszámában a magyar nyelvtan és olvasmányok töltenék be;

h) mivel a rajzoló geometriának az I—IV. osztályba való bevétele 
csak azon tanulók kedvéért indokolt, a kik a IV. osztály végeztével 
elhagyják a gymnasiumot, ezen tárgy ezen osztályokból bátran kihagy
ható és pedig az I., II. osztályban kárpótlás nélkül, a III., IV. osztályban 
e helyett kötelező tárgyul a szabadkézi rajz tanítandó s itt lehet megadni 
a geometriai alapismereteket is;

i) a magyar történelemnek a III. osztályban való rendszeres taní
tása még korai, de nincs is szükség minden király uralkodásának isme
retére. A magyar történelem a III osztályból elhagyható, de az I—III
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osztály magyar olvasókönyveit úgy kell szerkeszteni, hogy időrendi 
fokozatban nagyobb számmal tartalmazzanak olyan olvasmányokat, a 
melyek a magyar történelem kedély- és jellemképzö mozzanatait ölelik 
fel s a hazafias érzés fejlesztésére kiválóan alkalmasak;

j )  a fizikai földrajz a III. osztályból, mint ott igen csekély haszon
nal járó tárgy, kihagyható;

k J  a latin nyelvi tanításnál a magyarból latinra való fordítás 
fentartandó, még az érettségi vizsgálaton is;

l) a silány elökészültségű tanulók távoltartására visszaállítandó a 
gymnasiumba első Ízben jelentkezők számára a felvételi vizsgálat; ennek 
a czélja azonban nem annyira az ismeretek mennyiségének, mint inkább 
a tanuló értelmi fejlettségének kipuhatolása volna;

m) az évvégi rendes vizsgálatokat vissza kell állítani, sőt az 
iskolai év 3 időszakra való beosztásának megszüntetésével az év közepén 
is vizsgálat alapján történjék az osztályozás. Ez egy osztályozás fölös
leges terhétől szabadítaná meg az iskolát, megkönnyítené a tananyag 
összefoglalását s a tanulót rákényszerítené a lényeges dolog alapos 
megtanulására.

A II. kérdésre:
aj a magyar irodalomtörténet a VII. és VIII. osztályban taní

tandó heti 3 - 3  órában; a magyar nyelvi és irodalmi tanítás óraszáma 
a III. osztálytól kezdve szaporítandó;

b) a földrajzi oktatás kiterjesztendő a III. osztályra is. Az I. osz
tályban foglalkoznának Magyarország — esetleg még Ausztria — föld
rajzával, a II. osztályban Európa többi államaival, a III. osztályban a 
többi világrészekkel.

A nemzeti monumentumokra nagyobb gond fordítandó s a magyar 
olvasókönyvekbe magyar földrajzi leírások is veendők;

ej a magyar nemzeti történelem rendszeres tanítása a VII. és VIII. 
osztályban történjék. A történelem befejeztével a VIII. osztályban lehet 
előadni Magyarország s összevetés czéljából röviden Európa politikai 
földrajzát.

A III. kérdésre:
a) a világ-történet anyaga megszorítva csakis az V. és VI. osz

tályban foglaljon helyet;
b) a magyar nyelv óráinak szaporítása a III. osztályban az imént 

kihagyott fizikai földrajz óráiból volna lehetséges; a IV. osztálytól kezdve 
a latin, illetőleg a görög nyelv rovására történnék s így a görög és a 
görögpótló tanfolyam is egyenlő óraszámot kapna;

c) a III. osztályra tervezett földrajz az innét kihagyandó magyar 
történelem helyét foglalná el;

d) a VII. osztályban a magyar történelem 3-ik óráját a görögtől 
lehet elvenni.

A IV. kérdésre :
a görögpótló tanfolyam mai szervezetében nem tartható fönn;
a) az egységes irodalmi oktatás szempontjából törlendők e tan

folyam magyar irodalmi olvasmányai s az összes irodalmi órák görög 
tárgyú dologra fordítandók;

b) Hómért az V. osztályban kell olvasni s a VI. osztályban tör
ténelmet, de nem Thukydidest, hanem Herodotost és Xenophont;

ej a görögpótló rajznál a VII. és Vili. osztályban az ábrázoló 
geometria helyébe a művészetek története és a rajz továbbfejlesztése 
teendő.
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K U N  R Ó B E R T .
1842. február 24 — 1897. április 12.

Ki volt? Csak egy egyszerű, de azért nagyérdemű tanár, ki 
34 éven keresztül hirdette a cathedráról a magyar nemzet viszontagságos 
történetét és az abból levonható bölcs tanulságokat. Nemzedékeket 
növelt fel a hosszú idő alatt, s derék polgárokká lett tanítványaiból 
bizonyára sokat találhatni ma már az ország minden szögletében. 
Ha ismerte volna őt is minden ember, a ki ismeri egy-egy tanítványát: 
úgy ma az egész ország emlegetné nevét. De hát ő olyan volt, mint a 
talajban a termékenyítő áldásos alkatrész, melyet csak igen kevesen 
ismernek, míg a szépen feltáplált füvek, fák, virágok ismeretesek szám
talan embernek, kik a talajban szerényen rejtőző éltető elemről nem 
bírnak semmi tudomással. Az igaz, hogy a kik ismerték őt, azoknak 
szeretetét elvitte magával a sírba. Mert megvolt benne minden tulajdon
ság, a mivel a szeretetet meg lehet szerezni s meg lehet tartani. Egyszerű
ség, jó szív, sokoldalú tudás, előzékeny modor, egyenes character, simu- 
lékony természet, vidám, barátságos kedély: ezek tették ki az egyéni
ségét. A dévai hírneves reáliskolának egyik legkedveltebb és legjobb 
tanára volt. Tanár volt első sorban, de tudott lenni több is: szerkesz
tette a „Hunyad“ czímű hetilapot, titkári tisztet viselt a Hunyadmegyei 
Történelmi és Régészeti Társulatban, tagja volt a Déva városi képviselő- 
testületnek és a vármegye törvényhatósági bizottságának. Ott állott 
mindenütt, hol hű munkás kellett becsületes munka végzésére. A mennyi 
szükség volt, annyi embert tudott hasítni magából Élete nem volt zajos, 
de elég változatos. Kezdetben reverendát viselt, majd mint tábori lelkész 
szolgált a hatvanhatodiki háború idején, később a tanári pályára vitte 
a hajlama s megfordult e minőségben Munkácson, Temesvárt, Szathmáron 
és Lőcsén. De java tanárságát Déván töltötte el: 19 évet.

És a magyar culturalis életnek ez az ernyedetlen, lelkes, derék, 
jó munkása most ott pihen a dévai temető földjében Sok munkát 
elvégzett, de még munkabíró, erős férfiú volt, korántsem érve meg a 
sírnak. Hirtelen, egész váratlanul lepte meg a halál. Nyugodjék békével 
s maradjon meg sokáig a jók emlékezetében! * b. n.

VEGYESEK.

Rangsor-kiigazítás. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Bóhne,r Jákó munkácsi áll. főgymnasiumi rendes tanár 1885. évi július 
hó 22-ével megállapított rangszámát lc81. évi augusztus hó 20-ára 
helyesbítette. — A IX. fizetési osztály / )  csoportjának 185. rangszám 
alatt felvett Bozóky  Endre dr. budapesti I. kér. gymn. tanár rangszáma 
183-ra helyesbíttetett olykép, hogy a vele egy napon kinevezett rendes 
tanárok között első helyre soroztatott. — A VIII fiz. osztály g) csoport
jában Krcsm éry  Károly dr. nagykikindai gymnasiumi igazgatónak 
rangszáma 1888 július 14-iki keletnek, a IX fizetési osztály fj csoport
jában pedig Kardos Albert dr. debreczeni főreáliskolai rendes tanárnak 
rangszáma 1887. augusztus 24-iki, továbbá Kúp]Any Antal dr kikindai 
gymnasiumi rendes tanárnak rangszáma 1891. szeptember 14-iki kelet
nek megfelelően igazíttatott ki.

Pályázat. A  pozsonyi állami főreáliskolánál betöltendő tanári 
állásra a franczia-német nyelvből; a pozsonyi állami főreáliskola igaz
gatóságához f. é. június hó 2-áig.
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Figyelm eztetés és  kérelem . Azon t. tagoktól és előfizetők
től, kik május 6-ig a tagdíjat, illetőleg előfizetési díjat be nem küldik, 
május 7-én postai megbízás útján fogom azt kérni. Kérem tehát azon 
t. tagokat és előfizetőket, kik a postai megbízást nem kívánják, szíves
kedjenek az illető díjakat május 6-ig kezemhez ju ttatni A körök t tag
ja it pedig kérem, szíveskedjenek a tagdíjat a kör pénztárosának befizetni.

Müller József, 
egyesületi pénztáros.

NÉVSORA
a z o n  t a g o k n a k ,  k i k  a z  1 8 9 7 .  f e b r .  2 5 - t ő l  á p r i l i s  10-ig  t a g d í j a t  f i z e t t e k .

1884 85-re: Heekinger István (még 1 frtot), Propper János.
1885 8b-ra: Heekinger István, Propper János.
1886/87-re: Heekinger István, Propper János.
1,887/88-ra: Bogsch Albert (II. felét), Heekinger István (1 frtot), 

Propper János, Újlakán Sándor II. felét)
1888/89-re: Malesevics Miklós (II. felét), Méhely Lajos, Propper 

János, Újlakán Sándor (1 frtot).
1889 90-re: Malesevics Miklós, Méhely Lajos, Péter János, Propper 

János, Simon Péter.
1890,91-re: Berecz Ede (még 8 fit 45 kr), Malesevics Miklós, Méhely 

Lajos, Péter János, Propper János, Szitnyai Elek (1.80)
1891/92-re: Berecz Ede (6.55). EderGéza, Holosnyay Ambrus (II. felét), 

Méhely Lajos, Propper János, Szitnyai Elek (2.20).
1892/93-ra: Eder Géza, Gerő Viktor (még 1 frt), Guttenberg Pál 

(10 frt), Holosnyay Ambrus, Méhely Lajos, Patek Béla, Propper János, 
Szterényi Hugó (még 1 frtot), Vajda Ignácz tmég 3 frtot).

1893 94-re: Angyal Dávid (még 2 frtot), dr. Bokor József, Bournáz 
János (még 1 frt), Dózsa Jakab (még 2 frtot), Gerő Viktor, Holosnyay 
Ambrus (I felét), Méhely Lajos, Propper János, Szterényi Hugó (5 frt*), 
Tímár Pál (5 frt"), Vajda Ignácz.

1894 95-re: Angyal Dávid (3 frtot), Bournáz János, Bozsenik Béla 
(II. felét), dr. Darvai Mór, dr. Demeczky Mihály (10 frtot), Dózsa Jakab 
(I. felét), Hornischek Henrik (2 frtot), Koós Gábor (még 1 frtot), Kölln 
Gyula, dr. Péterfy Jenő (10 frtot), Propper János, dr. Schmidt Attila (2.50), 
Szafkai Ede (5 frt*), Turcsányi Dezső, Vajda Ignácz (1 frtot), dr. Vermes 
Lajos, Wigand János.

1895 96-ra: Bartos Fülöp (még 1.5). Bátori Lajos, Bournáz János 
(3 frt), Bozsenik Béla (I. felét), dr. Darvay Mór, dr. Demeczky Mihály, 
Hirn Lajos (II. fe lé t, dr. Kálnai Adolf, Kátav Lajos, dr. Koós Gábor, 
dr. Kuthy József (még 1 frt), Propper János, Székely Salamon, Vajda 
Pál, dr. Vermes Lajos.

(Folytatása következik.)
Müller József, egyesületi pénztáros.

* =  a 10 frtos tagdíj II. felét.

Tartalom: Eltörlendők-e a reáliskolák? Riedl Frigyestől. — A helyette
sítés ügye. Kardos Alberttól - Egyesületi élet. — Kun Róbert. — 
Vegyesek — Figyelmeztetés és kérelem. Müller Józseftől. — Névsora 
azon tagoknak, kik az 1897. febr. 25-től ápr. 10-ig tagdíjat fizettek. 
Müller Józseftől.

H0RNYAN8ZKY VIKTOR BUDAPEST.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

____KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér. Aradi-utcza 5S. szám. Riljliei* FereilCZ. V. kér. állami föreáliskola.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

A szepesi kör.
A szepesi tanári kör e hó 15-én tartotta Késmárkon tavaszi 

gyűlését, melyen jelen voltak: Róth  Márton elnök, Bruckner Károly, 
Dénes Ferencz, Fischer Miklós, Földi János, Gúhr Márton, K iss  Albert, 
К  övi Imre, M arcsek  Andor, M iskovics Ferencz, Dr. Pró'hle Fr. Vilmos, 
Rittinger Antal, Zimann János, Zvarinyi Sándor s mint vendég a 
késmárki tanári kar nagy része.

Az elnök megnyitja a gyűlést s jelenti, hogy az egyesület s egy
úttal körünk tagjainak sorába beléptek: régebben Sa fáry  Irma felsőbb 
leányisk. tanítónő Lőcséről, a mai napon Dr. Pröhle Fr. Vilmos főgymn. 
tanár Késmárkról s M iskovics Ferencz főgymn. tanár Lőcséről. Őszinte 
sajnálattal jelenti, hogy Dr. Bauer Simon, ki a tantervrevisio kérdését 
tárgyalta volna a mai ülésen, betegsége miatt nem jelenhetett meg. 
Helyette Fischer Miklós vállalkozott a kérdés összefoglaló ismertetésére.

Ezt megelőzőleg Rittinger Antal: „A középiskolai tanárok sérelmed
ről ta rt felolvasást. A tárgy közérdekű, actuális voltánál fogva a kör 
kívánatosnak tartja, hogy a dolgozat, melynek javaslataival s azok 
megokolásával teljesen egyetért, egész terjedelmében közöltessék a Tanár
egyesületi Közlönyben.

Ezután Fischer Miklós foglalkozik a tanterv revisiójára vonatkozó 
ministeri kérdőpontokkal. Előadása, kapcsolatban a hozzászólásokkal, 
valamint a kör megállapodásaival, a következőkben foglalható össze:

I. A  túlterhelés a tantervben nem gyökerezik, mert az úgy a 
módszer, valamint az ismeretanyag szempontjából kellő határok közt 
mozog s a tanárnak egyrészt a helyi tanterv esetleges alkalmazása, más
részt az egyéni szabadság kellő érvényesítése által megadja a módot 
a helyes mérték megállapítására. Túlterhelés tehát — legalább a tanterv 
szempontjából — nincs is. Van azonban eredménytelenség a tanításban 
s ennek okai nem a tantervben, hanem kívül álló körülményekben 
találhatók föl. Ilyenek: a tanár egyéni eljárásának esetleges fogyatko
zásai. a tárgyak kölcsönös vonatkoztatásának figyelmen kívül hagyása, 
a társadalomnak és családnak sok tekintetben nehézségeket okozó, 
ellenséges irányzata és megtartása, az elemi iskolák által nyújtott csekély 
előkésziiltség, mi főleg nemzetiségi vidékeken a magyar nyelv lanyha 
tanítása miatt különösen szembetűnő, a gymnasiumba nem való elemek 
invasiója, melyek egy practikus életpályákra előkészítő, népszerű iskola 
hiányában vakon rohanják meg osztályainkat és zsúfoltságot okoznak s 
végül a rossz tankönyvek.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX. 5 1
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A kör a tanítás sikertelenségének megokolását illetőleg egyetért 
az előadóval s az e pont körül támadt eszmecsere alapján, melyben 
részt vettek Dénes Ferencz, Gúhr Márton, Rittinger Antal, Bruckner 
Károly, a következő tételeket állapítja meg:

1. A fennálló tanterv lényegében nem okoz túlterhelést s azért 
követelményeinek alászállítása meg nem engedhető.

2. Az egyes tárgyak körén belül úgy a tananyag beosztására, 
mint a tárgyalás módjára nézve a következő módosítások kívánatosak:

a) Az első osztályban idegen nyelv nem tanítható; fordíttassék 
ez év tisztán a magyar nyelv elsajátítására. Annál kevésbbé helyesel
hető az a helyi tanterv, mely német nyelvterületen a német nyelvet 
már az 1—II. osztályban megköveteli.

bj A latin nyelv tanítása а II. osztályban kezdődjék. А II-IV . osz
tály grammatikai képzésének alapja Livius történetének iskolai czélra 
átdolgozott szövege, mely a III—IV. osztályban Phaedrus meséivel, 
Cornelius Nepos életrajzával és Ovidius Átváltozásaival egészíthető ki. 
Az V. osztályban Livius eredeti szövegének nehézkessége miatt ajánlato
sabb Julius Caesar könnyű, világos stílusa. A tanterv többi olvasmánya 
érintetlenül maradhat. A latin írásbeli dolgozatok száma, tekintettel 
arra, hogy a reájuk fordított idő és fáradság nem áll arányban a 
belőlük meríthető haszonnal, leszállítandó úgy, hogy havonként legföl
jebb 1 — 1 dolgozat készíttessék.

c) А VI. osztályú görög olvasmány Xenophon mellett lyrikus 
szemelvényeket is öleljen föl.

d) A német nyelv tárgyalása legyen mentői gyakorlatiasabb; a 
grammatikai fokon a nyelvtan, az irodalmi fokon az irodalom elmélete 
szűkebb térre szorítandó, amott az élőszó, emitt az olvasmány legyen 
uralkodó.

e) Az I—II. osztályban a földrajz és természetrajz a rendelkezésre 
álló óraszám megosztásával külön tantárgyként tanittassék.

3. A tankönyvek szerkesztésénél irányadó szempontok legyenek: 
a terjedelem mérsékeltsége, a kifejezés egyszerűsége és a módszer 
világossága.

II. A  görögpótló tanfolyam  nem felelt meg a hozzá fűzött vára
kozásoknak. Az előadó ennek okát azon meggyőződésben találja, hogy 
az eredeti görög nyelv és irodalom olvasásán alapuló tanulmány semmi
kép sem pótolható fordításokkal. Ezért e tanfolyamot teljesen elejtendő- 
nek tartja  s azt a majdan létesítendő egységes középiskolában a franczia 
nyelv és irodalommal óhajtja fölcserélni.

Zimann  János azon nehézségekre utal, a melyek e tanfolyamban 
eddig észlelhetők. A kézikönyvek tartalmuk, terjedelmük és előadás
módjuk tekintetében elég kívánni valót hagynak. Több nehézkes, 
kevésbbé művelő hatású olvasmány bátran mellőzhető volna; a négy 
tanfolyamnak egész könyvtárt kitevő 12 külön kézikönyve csekélyebb 
számra volna szorítandó úgy a túlterhelés, mint a költségkímélés szem
pontjából. E tanfolyam, — pedig túlnyomó részben a gyöngébb tanulók 
választják, — sokkal több munkával terheli a tanulót, mint a görög nyelv 
tanulása. E mellett a görögpótló tanulója többszörös hátrányban van a 
görög nyelv tanulójával szemben. A görögből bukás esetén egy elégtelen 
osztályzatot kap a tanuló, a görögpótlóból kettőt is kaphat. A görög 
nyelv tanulója csak írásbeli érettségit tesz s ha sikeresen kiállotta, nem 
kell szóbelire készülnie; a görögpótló tanulója nem tesz ugyan írásbelit, 
de a szóbelire egy egész könyvtárt kénytelen ismételve átolvasni. Meg
szívlelendő tehát, hogy mivel a magyar irodalmi rész s a rajz úgy sem
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tárgya az érettséginek, nem volna-e helyesebb a görög irodalmi részből 
is csak írásbelit tétetni. Végül rendezendő volna e tantárgy tanárainak 
képesítése is. A bölcsészet összesen heti 3 órával szerepel s kell hozzá 
képesítés, a görögpótló irodalmi része heti 8 órával s máig sincs eldöntve, 
ki tanítsa. Ha behoztuk e tanfolyamot, képezzünk is reá tanárokat.

Gúhr Márton a képesítés kérdését czélszerűbben úgy véli meg
oldhatónak, ha a magyar irodalmi olvasmányokat egyszerűen töröljük 
a görögpótló tananyagából; a classikus-philologus pedig teljesen képesítve 
van a fenmaradó irodalmi rész tanítására.

Többek (Rittinger, Dr. Pröhle stb.) hozzászólása után a kör a 
következőket mondja ki:

1. A görögpótló tanfolyam tananyagából a mag'yar irodalmi 
olvasmányok, melyek a behatóbb magyar irodalmi tanítás révén úgyis 
minden tanulóra nézve hozzáférhetőkké válnak, teljesen törlendők.

2. A görög irodalom remekeinek olvasása mellett a régiségek 
megszorításával a művészetek alkotásainak szemléltető ismertetése fog
laljon helyet.

3. A görögpótló tanfolyam maturandusai szóbeli helyett írásbeli 
érettségit tegyenek. Az érettségi vizsgálat anyagának megjelölésére 
részletesebb utasítások készíttessenek.

4. A görögpótló rajz ábrázoló geometriai része az V—VI. osztályba 
tétessék.

5. A tankönyvek a tartalom czélszerűbb megválogatásával szer- 
kesztessenek.

III. A  nem zeti elemek jelentőségét a tanterv eléggé hangsúlyozza 
ugyan s megfelelő tért is szentel nekik, azonban az eredmény e részben 
még mindig nem elégíti ki a várakozást. E tekintetben a tanterv nyúj
totta eszközöket jobban fel kell használni. A nemzeti vonatkozások 
minden kínálkozó alkalommal kiemelendők. Az algymn. magyar olvas
mányok merítsék tárgyukat kizárólag a magyar földrajz, népélet és 
történelem köréből; a felsőbb osztályok irodalmi tanítása a hazafias 
momentumok kellő felhasználásával az írók és költők közvetlen ismeretén 
alapuljon; a nemzeti ünnepélyek, ifjúsági kirándulások a hazafias érzület 
ápolása szempontjából karoltassanak föl.

A kör az előadó indítványának meghallgatása s többek hozzá
szólása után a tanterv nemzeti elemeinek fokozása érdekében a követ
kezőket mondja ki:

1. Az I osztály földrajzában az alapfogalmak mellett kizárólag 
Magyarország földrajza taníttassák.

2. Az I—II. osztályú magyar olvasmányok köréből a görög-római 
regék elhagyandók.

3. Magyarország történelme, valamint irodalma két-két éven 
keresztül a VII—VIII. osztályban taníttassák

4. A kormány gondoskodjék magyar történelmi, földrajzi és 
irodalomtörténeti szemléltető eszközökről.

Az előadó végül az egységes jogosítású középiskoláról mondta el 
véleményét, a Csáky-féle egységes középiskola mellett foglalván állást, 
a kör azonban e kérdés érdemleges tárgyalásába nem bocsátkozott, 
hanem köszönetét mondván az előadónak tanulságos előterjesztéséért, 
a tisztviselők választását ejtette meg, elnöknek ismét Rótli Mártont 
választván, jegyzőnek pedig K iss  Albertet A központi választmányba 
Dr. Bauer Simon és Zvarinyi Sándor tagtársakat választotta.

K iss Albert, jegyző.
51*
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A tantervrevisio kérdése a nagyváradi állami fó'reáliskola 
tanári testületében.

A nagyváradi áll. főreáliskola a tantervrevisio kérdésével f. év 
április hó 6-án foglalkozott Krüger Viktor igazgató elnöklése alatt, ki 
az előadói előterjesztéssel dr. Szom bathy  István tanárt bízta meg.

Az előadó bevezetésében a kérdés külső történelmét ismertette és 
rámutatott azon általános érdeklődésre, melylyel az összes tanárság a 
felvetett kérdést vitatja; hogy mennyire szükség van arra; és hogy 
midőn a tanárság a mindennapi munkában szerzett tapasztalatait egybe
hordja, legyenek azok bár csak homokszemek a nagy épülethez, akkor 
is hasznos munkát teljesít. О is 23 éves tanári tapasztalataiból indul ki 
és egyéni meggyőződésével sem a vita menetére, sem az érdemleges 
határozatok hozatalára befolyást gyakorolni nem szándékozik. Végre a 
tanári testület maga is e kérdésben csupán tanácskozási szavazatot 
gyakorol.

Első kérdésül a túlterheléssel foglalkozik, melyet határozottan 
constatál. Nagy hibája középiskoláinknak azok történeti fejlődése, és 
hogy a külföldi bajok a mi viszonyainkból folyókkal nálunk csak sza
porodtak. A középiskola Európa-szerte a művelt középosztályt a testi és 
szellemi tönk szélére kergeti. Összehasonlítást tesz a mostani és hajdani 
ifjúság között. Ha a mostani több positiv ismeretekkel rendelkezik is, 
nincs köszönet benne. A modern élet hajszáját az iskola nem kevesebb 
hajszával támogatja. Mi magyarok századok mulasztását akarnék pótolni 
és vakon megyünk a külföld után, s azt hiszszük, épen azokba a nyo
mokba kell lépnünk, ha vele lépést akarunk tartani, s e mellett a mi 
vállainkat a mi saját nemzeti igényeink is terhelik. Itt csak egy szabad 
gondolat segíthet, mely felszabadítson a külföld járma alól. Nem kell a 
nyugoti civilisatióval és szellemi irányával végkép szakítanunk, de 
igyekezzünk régre a saját eszünkkel gondolkozni és a saját lábunkon 
járni. Ha a külföld jónak látja ifjúságát helytelen nevelési és okta
tási rendszerével agyon nyomorgatni, tanuljunk az ő kárán és ne 
akarjuk, hogy a mi kárunk is oly nagy és majdan helyrehozhatlan 
legyen. Nevelési rendszerünknek idővel teljesen át kell alakulnia, 
ma legalább az előkészítés módjairól tanácskozzunk. A mai iskola 
nem nevelőintézet, sőt mint tanító sem fejtheti ki teljesen üdvös 
hatását, mert külső és belső okok akadályozzák abban. Mikép fejthet 
ki a tanár a zsúfolt osztályokban nevelői hatást. A nevelést a tanár
képzés, rendeletek, útbaigazítások szivünkre kötik, de megoldhatatlan 
feladat elé állítanak. A kis gyermeket, kit eddig egy tanító tanított, bár 
szintén alig nevelt, a középiskolában annyi tanár veszi kezébe, mint 
jóformán a hány tantárgyat tanul; tanárai nagyrészt az intézet ifjúsága 
felét is tanítják s akarnák nevelni. Legyenek a rokon szakok legalább 
az alsó osztályokban egy kézben, legyen az egyes tanárok között össz
hangzás, munkásságuk legyen egyöntetű. Szolgálati és képesítési viszo
nyaink mellett ezek megoldhatatlan kívánalmak. A szakrendszer egyik 
főforrása annak, hogy a nevelés hiányos és hogy a tanulót túlterheljük. 
Vissza fog a világ térni az osztályrendszerre, vagy legalább az azt meg
közelítő rendszerre, és pedig az alsó osztályokban okvetetlenül. A házi 
munkásság, melyet az utasítások mindenképen korlátolni akarnak, nagy
részt elnyomják a tanulót, mert a mai rendszerrel, a mai tankönyvek
kel és a mai tantervvel mellőzhetetlen. Bő és széles tapasztalásra hivat
kozik. Tehetséges és szorgalmas tanulók nem az est, de a késő éjjel 
óráiban is dolgozni kénytelenek és nem elvétve, de folytonosan. Mit 
szóljunk a kevésbbé tehetségesekről. A tanuló testi szervezetének 
elcsenevészése és a tudomány megutálása a következmény; s azért vajmi



659

ritkán emlékezik szeretettel vissza a férfiú iskolai éveire, sőt nem 
ritkán szinte gyűlölettel; mert gyötrődés az egész iskolai pálya. A mai 
fiatalság, még csak apáink ifjúságához képest szinte siralmas képet 
nyújt A lenyűgöző iskolai kötelesség rabja, mely minden idejét lefog
lalja; és a mi kevés időt magának gyakran az iskolai kötelesség rová
sára szakít, oly léhaságokra használja, melyektől régebben házasulandó 
ifjak is tartózkodtak. Az iskolai tornázás chablona. a sürgetett játékok 
vajmi keveset lendíthetnek; itt legfőkép a kevesebb elfoglaltság szabad 
levegője segíthet. Azért az iskola szükségkép engedni lesz kénytelen és 
követelményeit tetemesen leszállítani úgy az iskolai elfoglaltság óra
számaiban, mint a feldolgozandó tananyag mennyisége és a házi foglalt
ság mérvére nézve.

A mindennemű furcatio nélküli egységes középiskola  mellett tör 
lándsát. Nagy hibát követett el az, a ki a reáliskolákat, mint ilyet ki
találta*, de leginkább mi, kik azt elfogadtuk, vagy ha már ránk octroyál- 
ták, azt ezen irányban kifejlesztettük; a helyett, hogy visszatértünk 
volna nemzeti hagyományainkhoz. Mikor a régi gymnasiumról belátták, 
hogy már a kor követelményeinek többé meg nem felel, hanem egy 
más irányú iskolára van szükség, a régi gymnasiumot ily irányban át 
kellett volna alakítani, a természettudományok és a modern nyelveknek 
a classikaiak rovására meg kellett volna a kívánt áldozatot hozni; nem 
pedig egy új iskolát teremteni. Különben az akkori reáliskola és a mos
tani között roppant nagy a különbség. Még ma sem késő, csak ne 
akarjunk ismét külföldi járó szalagon haladni, álljunk meg a saját 
lábunkon; vessünk számot a mi nemzeti szükségleteinkkel első sorban 
és alakítsuk át középiskoláinkat ily értelemben, de egyöntetűen. Az 
egységes képesítés jogosultsága  palliativ gyógyszer, mely bajainkon 
egyelőre némileg segíthet, de azokat gyökeresen meg nem gyógyítja 
és nem számol a szülők azon nehéz helyzetével sem. mely előáll, mikor 
gyermekeikkel iskolát változtatni kénytelenek Ne féljünk a szükséges 
gyökeres lépésektől és ne engedjük magunkat hiú tekintetektől befolyá
solni; ép azért mi tanárok se legyünk szűkkeblűek saját tantárgyaink 
szempontjából Minden tárgy hozza meg a maga áldozatát a túlterhelés 
megszüntetése érdekében, úgyszintén hogy oktatásunkat és nevelésünket 
inkább nemzeti alapokra fektethessük, de meg hogy az egységes közép
iskola megalkotásának útjában ne álljon. A görög nyelvnek egészen fel 
kell magát áldoznia és meg kell szűnnie a classikai nyelvek oktatása 
túltengésének. Ha már teljesen el nem vethetjük, nem szükségből, de 
tekintetekből, szorítsuk meg és nyissuk meg a kaput a modern és nem
zeti szellemnek. A latint legfölebb a III. osztályban kezdjék, sokkal 
kevesebb óraszámban és ne folytassuk azt az irányt, mely a gyermek 
gondolkozását egy teljesen idegen sőt holt nyelv schemáiba szorítja; 
hisz ma még többet kell ezzel, mint saját anyanyelvével foglalkoznia. 
A modern embernek a görög nyelvre, mint képző eszközre nincs szük
sége, a görög s a római szellem és műveltség eredményei behatóbban 
és gyümölcsözőbben elsajátíthatók a nyelv tanulása nélkül is. Ezen 
szempontból fogván fel a kérdést, az ú. n. görögpótló tantárgyak, illető
leg tanulmányok egészen más mértékben legyenek kötelezők A modern 
nyelvek tanítása első sorban nyelvtanítás legyen. Az olyan nyelvoktatás, 
mely a nyelvet legalább középszerű mértékben szóban és írásban meg 
nem tanítja, helytelen és elvetendő. A mostani az ifjú idejének java
részét elrabolja, agyonuntatja és kínozza, mégis eredményt alig mutat
hat fel. A mely módszer mellett egy nyelvet 3—4 év alatt megtanulni 
nem lehet, az nem módszer; és a mienk, sajnos, ilyen. Ma már nem

*  9 Sze ik .
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ér rá a világ arra, hogy 8 évet szenteljen egy nyelvnek, a melyet még 
sem sajátíthat el. Az egységes középiskolában a la,tin nyelvet csupán a 
múlt iránti kegyeletből * és mert a megszokott útról az embereket 
másikra, habár jobbra is átvezetni vajmi nehéz és időbekerül, ám tartsuk 
meg, de legfőlebb a HL, osztálytól kezdve; a németet a IV., a francziát 
az V. osztálytól kezdve kellene tanítani. Az előadó a franczia nyelv  
tanításával foglalkozván túlnyomólag, állítja, hogy e nyelvben akkor 
érte el tanítványaival a legtöbb sikert, mikor a reáliskolát átalakították 
8 osztályúvá és a franczia nyelv tanítását átmeneti tantervvel a felső 
osztályokra kiterjesztették. Ezekben a felső osztályokban, pedig tanár
szükség miatt két osztályt közös tanfolyamban kellett tanítania, érettebb 
ifjúsággal és a rövidebb időre szorított, tehát gyakorlatibb tantervvel 
és tanítással sokkal többre mehetett. Az egyes tantárgyakra nézve 
tanártársaitól várja kifejtendő nézeteiket.

A nem zeti elem kérdésére nézve megjegyzi, hogy ideje volt már, 
hogy e kérdés megvitatás tárgyává legyen, mert középiskolai oktatá
sunk inkább oosmopolitikus jellegű, mint nemzeti; hisz nem a nemzet 
talajából nőtt ki. hanem idegen eredetű. A magyar nyelv, föld, történe
lem és intézmények ismeretének, szóval a magyar szellemnek sokkal 
nagyobb tért kell nyitnunk, és oktatásunknak s nevelésünknek ez legyen 
vezérlő elve és alapja.

Végezetül bemutatja tervezetét az egységes középiskola  tan
tárgyait és óraszámait illetőleg. Beosztásának alapelve, hogy az alsó 
osztályokban lehető kevés tantárgygyal és kevés óraszámmal terhelje a 
tanulót és a mai átlagos 30 órai teher csakis a felső osztályokban nehe
zedjék reá, sőt a VIII.-ban az érettségi vizsgálatra való tekintettel
1 órával ismét kevesebb így az összes óraszámok 220-ra rúgnának a
vallástannal és tornázással együtt. Ugyanis a vallástan lő; magyar nyelv 30 
(és pedig a két elsőben 5—5, III—IV. 4—4 , végig 3); a latin nyelv a
III. 5, IV. 4, végig 3—3 — 21; német nyelv IV—V. 4—4 , VI—VII. 3 —3,
VIII. 2 =  16; franczia nyelv V. 4 , végig 3— 3 =  13; bölcsészet Vili. 3; 
földrajz I. 3, II. 2, III. 3 =  8; történelem III -  V. 3 -3 , VI—VIII. 2 - 2  =  15; 
természetrajz I—II. 3 — 3, IV— VI. 2 2 =  12; természettan III. 3, VII. 4 ,
VIII. 5 =  12; vegytan VI 3, VII. 3 =  6; mathematika átlag 3, II. 4, 
Vili. 2 =  24; rajzoló geometria I —II. 3—3, III—VI. 2 —2 =  14; szabad
kézirajz IV —Vili. 2—2 =  10; szépírás I — II. 2 2 4; tornázás végig
2 =  16; összesen 220 óra. A hazai történelmet a III., VII. és VIII.; 
hazánk földrajzát az I., irodalmunk történetét mint a mai reáliskolában 
a VII. és VIII. osztályokban A latin nyelv a III.-tól kezdve 21 órában, 
bár véleménye szerint a mai reáliskolai latin nyelvi tanterv eléggé fel
öleli e tárgyat. A német nyelv a IV., a franczia az V. osztálytól termé
szetesen kevesebb óraszámmal, mint a mai reáliskolában, de gyakor
latibb módszerrel, hogy a tanuló megtanulja a nyelvet, bár kevesebb 
legyen is irodalmi tájékozódása. Végül újból figyelmébe ajánlja tanár
társainak, hogy a tanuló érdekében az iskolának áldozatot kell hoznia; 
hogy égető kérdés már egyszer életerős és életképes ifjúságot nevelnünk, 
mert nem lesz gyümölcs a fán, melynek nincs virága.

A megindult vita az elnöklő igazgató indítványára a következő  
pontok körül folyt: a gymn. görögpótló kérdése, a gymnasiumi és reál
iskolai tanterv szorul-e és mily mértékben revisióra, van-e túlterhelés, 
mit kelljen tenni a nemzeti elem érdekében ? s ezekkel kapcsolatban 
az egységes középiskola kérdése.

A tanácskozás leginkább a reáliskola szempontjából indult meg 
s először a görögpótló tanfolyammal foglalkozott. K iszelák  Ferencz, ki

* ? Szerk.
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annak idején a görögpótló irodalmi tárgyakat tanította, azt tapasztalta, 
hogy a tanulók e tanfolyamon többet tudtak a görög művelődési elemekből, 
művészetből, bölcsészetből, mint a kik görögöt tanultak. Ezen elemek 
felveendők az egységes középiskolába is. Dr. Nemes Imre szerint, ha 
az egységes középiskola létrejön, legyen benne a görög rendkívüli tárgy, 
mint a latin a reáliskolában, 1—2 órtiban; mert általános műveltségi 
szempontból legalább ennyire fentartandónak tartja. Görögpótló ne 
legyen. Krüger Viktor igazgató nem barátja a rendkívüli tárgyak taní
tásának; ha megengedjük, hogy van a görögpótló tanításnak némi 
előnye, akkor azt ki kellene az egész ifjúságra terjeszteni. Nézete 
szerint mi a görögpótló tanfolyam elhibázott voltát csak hallomásból 
ismerjük, de nem csodálkozhatunk rajta, mert már az alapgondolat van 
elhibázva abban, hogy a tanulókról, kik nem képesek vagy nem akar
nak görögöt tanulni, feltételezi, hogy a rajzhoz van tehetségük, vagy 
hajlamuk. A valóság pedig az, hogy a tehetséges és szorgalmas tanuló 
minden tárgyat eredménynyel tanul, a tehetségtelen vagy hanyag 
tanuló egyiket sem, vagy mindegyiket csekély eredménynyel. Dr. Szom- 
ba th y  István hivatkozik a brassói gymnasium tanárainak Rombauer 
által felemlített tapasztalatára, mely a görögpótló tanfolyamot elítéli, 
noha életbeléptetése előtt melegen üdvözölték az eszmét. Jacobi Károly 
a görög nyelv tanulását a theologiára készülők érdekében kívánatosnak 
tartja. Komolya  István szerint ezen szempontból is felesleges a közép
iskolán; elég, ha csupán a theologián tanítják: mire tapasztalataiból 
hoz fel példákat. Általában a testület a görög nyelv tanításának elejté
sé t  tartja kívánatosnak.

A gymnasium tantervétől eltekintve a tanácskozás ezután arról 
folyt: szükséges-e a reáliskolai tanterv revisiója a túlterhelés, a tanítás 
és az egységes jogosítás szempontjából Krüger igazgató hivatkozik az 
«lőadóra, ki szerint van túlterhelés; ő szerinte is van, mert a tanterv 
nem a középszerű, hanem a kiváló tehetségek által feldolgozható anya
got tűz ki, s ezek által is csak kiváló és kitartó szorgalom mellett 
feldolgozható anyagot. A tantervet revideálni kell, még pedig a főiskolák 
tanárainak meghallgatásával, kik leginkább illetékesek a tananyag 
minimumának a megállapítására. A tanítás szempontjából ítélve a 
dolgot, a túlterhelésről azt mondhatjuk, hogy van is, nincs is, mert sok 
függ a tanártól. A tanterv revideálása a jogosítás egysége szempontjából 
Is szükséges; mert most az élet, vagyis a szülők és tanulók érdeke, a 
méltányosság és igazság elve megköveteli, hogy az ifjak előtt, kik 8 éven 
át egyforma buzgalommal és szorgalommal munkálkodtak önművelésü
kön, a felső iskolák kapui egyaránt nyitva legyenek A túlterhelés szem
pontjából a tananyagot, az óraszámot is okvetetlenül le kell szállítani, 
s a testgyakorlásra több időt szentelni; a rendkívüli tantárgyakat csak 
o tt hagyni meg, hol az egész napi munka az iskola felügyelete alatt 
történhetik, tehát internatussal egybekötött tanintézetekben. Részéről a 
két alsó osztályban elégnek tart heti 24, a III—IV.-ben heti 25, az 
V—V I-ban 29, a VII.-ben az egészségtan miatt 30, a V III-ban a 
bölcsészet miatt 32 órát. A heti szünet kedd délután, mely ifjúsági 
játékokra volna felhasználandó és csütörtök egész nap. A különböző 
vallásfelekezet hittanjait, a mennyiben a beosztott 2 órában nem volná
nak megtarthatók, semmiesetre sem kellene a szünnapokra, legfeljebb 
vasárnap délelőttre tenni. Ugyanekkor tartaná az önképzőkör is üléseit. 
A jogosítás egysége szempontjából azon nézetből indulván ki, hogy 
tudományos műveltségünkben a latin nyelv sokkal mélyebb gyökeret 
vert, hogysem azt figyelmen kívül hagyhatnék, vagy rendkívüli tárgygyá 
devalválhatnók: szükségesnek tartja, hogy e tárgy, ha nem is túlságos 
sok órában, (mert hiszen minden tárgyra sok óra kellene) de már a
III. osztálytól kezdve kötelezőleg taníttassák, s az érettségi tárgya is
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legyen; ellenben a franczia csak az V.-től kezdve taníttassák kötelező- 
leg, tehát körülbelül a latin nyelv foglalná el a mai francziának a 
helyét. A gymnasiumban a franczia szerepét játszhatná a görög. Úgy a 
francziánál, mint a németnél a kezdö'fokon szorosan a direct módszer 
alkalmazását tételezi fel. Szaktekintélyekre hivatkozván, a műegyetem 
nem kivan külön előkészítő iskolát, ennélfogva a tantervből az ábrázoló 
mértant kihagyandónak tartja, ellenben a mértani rajz 2—3 évfolyamon, 
s ennek alapján a szabadkézi rajz az egész tanfolyamon át taníttatnék. 
Dr. D em ek  Győző meggyőződése szerint is van túlterhelés, s ennek 
sokféle oka nemcsak a tanterv s az utasításokban van, de ezekben 
is legalább csirája. A túlterhelés tanulót, professort egyaránt sújt. 
A tanterv a maximumot tűzi ki, nem mondja meg a minimumot; ennek 
következménye, hogy a tanár, ki akarván kerülni a szemrehányást, az 
elvégezhetőt elvégzendővé teszi Az utasítások a maga egészében remek 
alkotás. A tanárokban is rejlik oka a túlterhelésnek, mert módszer 
dolgában nagyon különbözően járunk el. Tankönyveink rendszertelensége, 
túlterjengőssége szintén ok E három forrásra vezethető vissza a túl
terhelés. Áttérve egyes szaktantárgyaira, a magyar nyelvet egységeseb
ben szeretné tárgyaltatni, legalább az alsó osztályokban. Az I.-ben oly 
olvasmány! anyagot kivan, mely a gyermek leikéhez és ismeretköréhez 
közel áll: a népmese, történeti monda; a II.-ban történeti monda, helyi 
monda; a Ш.-ban tisztán történeti monda. Ezen osztályban a mai tan
terv lehetőleg terjedelmes történeti olvasmányt, meséket is, egész rend
szeres nyelvtant, polgári ügyiratokat is kivan, mit három órában el
végezni képtelenség. Rom bauer helyesen kivan a rendszeres nyelvtanra 
külön 3, az olvasmányra másik 3 órát. így a történelem külön tantárgy
ként ez osztályban megszűnnék. A többiekben a tanterv és utasítások 
megfelelnek. Óhajtandó a magánolvasmányok fixirozása a III.-tól kezdve. 
A német nyelvre nézve csatlakozik az előadóhoz: nyelvet, ne nyelvtant 
tanítsunk; tudatos nyelvi gyakorlást kíván. A felső osztályokban a heti 
2 órát kevesli akár nyelvgyakorlás, akár irodalmi műveltség szempont
jából. Ha az utasításokat akarjuk fentartani, akkor VI—VIII. a heti 
2 óra szinte boszantóan kevés. Dr. Nemes Imre szerint a magyarból 
az I.-ben 3 óra elég, Il.-ben szintén. E két osztályban az óraszám és 
tananyag redukálandó, mert physikai túlterhelés van. Dr. Türr Lajos 
szerint a túlterhelés inkább physikai; vannak napok, mikor a tanuló 7 órát 
tölt az iskolában. Egyes tárgyakból az óraszámot kevesbítsük. A magyar
ból teljesen magyar vidékeken az alsó osztályokban sok az óra; miért 
tanítsuk a határozók ezerféle faját. A grammatikára 2—3 óra elég 
latinból, németből, francziából. Roppant sok az elvégzendő tananyag a 
magyar, német nyelvből, a történelemből. A rendszer, tanár, tanuló 
egyaránt hibás az eredménytelenségben. Az előadóhoz csatlakozik. A 
latinból V—VIII. a reáliskolában tesz annyit a tanuló, mint a gymna
siumban a I—Vili; mert érettebb és tisztább a felfogása A hazai történet 
tanítását a Il.-ban véli megkezdendőnek, heti 2 órában; a tananyag az 
Árpádház kihalásáig terjedne. Ez által sem óratöbblet, sem túlterhelés 
nem származnék; mert akár az egységes jogosításnál, akár az egységes 
középiskolánál a német nyelv tanítása csak a III.-ban lenne meg
kezdendő. Az első két osztályban tanulja a gyermek jól és alaposan 
csupán a magyar nyelvet Idegen nyelvekkel, a mikor még a magyarral 
s a magyar nyelvtani fogalmakkal stb. nincs tisztában, ne kinlódjék. 
A német nyelv tanítását a III., a francziáét az V. vagy legfeljebb a
IV. osztályban véli megkezdendőnek; noha két modern nyelvek tanítá
sát egyáltalában sem szükségesnek, sem paedagogiailag helyesnek nem 
tartja. A nagyon sovány, hogy ne mondja silány eredmény, a mit úgy 
az egyik, mint a másik nyelv tanítása a középiskolában felmutat, egyéb 
érv mellett elegendőkép igazolni látszik felfogása helyességét. Inkább
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tanuljon meg a tanuló egy nyelvet, mondjuk a németet alaposan, 
folyékonyan, iól, mint kettőt rosszul vagy sehogyse. Az ilykép származó 
óranyereséget hasznosan lehetne értékesíteni részben a magyar történet 
és földrajz, részben egyéb tantárgyak bevonásával és terjedelmesebb 
tanításával A magyar történet azután a III-ban a vegyes házbeli 
királyoktól kezdve végig taníttatnék. A világtörténet beosztását határo
zottan hibásnak és czélszerűtlennek tartja A tananyag minden osztály
ban nagy és szerfelett terjedelmes, s a bajon úgy lehetne és kellene 
segíteni, hogy az ókort a IV.-ben kellene felvenni s így azután a többi 
osztályokban aránylagosan megosztanék a tananyag. A VIII.-ban a 
magyar történet tanítására 3 óra egyáltalában kevés; mert itt kell. hogy7 
a tanítás a világtörténeti vonatkozásokat is felölelje s ezen kívül kellő 
figyelem fordítandó még az alkotmánytanra s hazánk közjogi, államjogi 
viszonyaira is, melyek nélkül a magyar történet tanítása meglehetősen 
illuzóriussá válik. Ehhez azonban idő, vagyis őratöbblet kell, miért is 
4, sőt 5 órát vél előirányozni. Ekkor az ifjú nemcsak meggyőzi, hanem 
meg is emészti a terjedelmes anyagot. Madaras Elek I. osztályú német 
nyelvi oktatásra figyelmeztet, mely annyival inkább túlterheléssel jár, 
mert nemzeti szempontból az elemi iskolából a németet kihagyták. 
Görög mondák németül nem elsőbe valók, ilyen rossz olvasókönyvvel 
agyon lehet kínozni a gyermeket, pedig az a tanterven alapul. Túlterhe
lés van az 1.-ben a földrajzban, melynek anyaga két évre is elég volna. 
Általában túlterhelést lát a négy nyelv tanulásában, a sokféle mellék 
elfoglaltságban (vegytani gyakorlatok, gyorsírás, könyvvitel, esetleg 
zene), házi dolgozatok és rajzokban, úgy hogy üdülésre idő alig marad. 
P otássy  János szaktanár a vegytanra nézve egészben véve nem lát túl
terhelést, ha csak abban nem, hogy az V.-ben a heti 2 óra nem elegendő 
a tananyag kényelmes elvégzésére. S mivel ez osztály tananyaga a 
tudnivalóknak már úgy is csak legszükségesebbjeire szorítkozik, az 
említett fogyatkozás orvoslását nem a tananyag megrövidítésében, hanem 
az óraszámnak 2-ről legalább 3-ra felemelésében látná. Az óraszám a
IV. és Vl.-ban különben az eddigi maradhatna, s így e tárgy az általá
nos műveltség és a gyakorlati életre is nagyban kiható jelentőségénél 
fogva a főreáliskolákban legalább heti 8 órában volna tanítandó. A IV. osz
tályban a vegytant okvetetlenül meghagyandónak véli, különösen azok 
kedvéért, kik itt abbanhagyják iskolai pályájukat. Hogy ezek minden 
chemiai ismeretek nélkül hagyják el a középiskolát, azt a mai viszonyok 
között hibás intézkedésnek tartaná. Nagy súlyt kivan fektetni a kísér
letezésre, a miért nélkülözhetetlen kelléknek tartja a gazdagon felszerelt 
chemiai laboratóriumokat és egy begyakorolt laborans alkalmazását.

A nyelvoktatásra nézve visszatérve Kappel György azokkal szemben, 
kik a magyarból az alsó osztályokban az órákat sokalják, arra hivatko
zik, hogy még a III.-ban is sok helyesírási hibával találkozhatni; még 
sem sok tehát az óra. Jacobi Károly a német nyelvben az I.-ben túl
terhelést lát; tanuljon meg helyesen olvasni a gyermek, mielőtt annyi 
nyelvtani anyagot kelljen neki felölelnie. A magyarból az 1-ben nem 
sok az 5 óra, legalább tollbamondással foglalkozzunk. A felső osztályok
ban a német nyelvből 2 óra édes-kevés. A rhetorikai tanítás a németben 
teljesen felesleges, ő német nyelvű iskolában sem tanulta, elég a poétika. 
Dr. Nemes Imre a bölcsészet mai beosztását túlterhelőnek tapasztalja. 
A lélektan az első időszakban befejezendő, új év után a logika áprilisig. 
Jobb volna a VII.-ben a lélektan, Vlll.-ban a logika 2—2 órában.

A természetrajzra nézve M adaras Elek megjegyzi, hogy a 11.-ban 
bár nem a tantervben előírva, de az utasítások nyomán a tankönyv 
agyonterheli a tanulót. Általában a tankönyvek megszorítandók volná
nak. A földrajz beosztása elhibázott, az I.-ben rengeteg. A Il.-ban 
pótolná, a mi az I.-ben túlsók, a Ill -ban egyesítené a történelemmel, a
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IV.-ben a physikával így négy osztályban nem lenne túlterhelés. Bach 
Nándor, az ábr. mértan tanára, szerint a túlterhelést néha mesterséges 
okok is előidézik. A tanuló néha ok nélkül mulaszt, a pótlás aztán 
nehezen megy. Ilyen ok a túlságos sok conditio, melyre a sok szegénv 
tanuló rá van utalva A mértanban azonban megvan a túlterhelés, mert 
a beosztás helytelen. Három csoportban tanítják,: kettőt kap a tanuló 
fejletlen korban, a harmadikban az előzőkből nem kap semmit sem. 
A szerkesztéstant heti 2 órában rengeteg bőven kívánják, akár a mű
egyetemen sem bővebben; e kevés idő alatt meg nem tanulhatja a 
tanuló és vagy nem tud belőle semmit vagy csak bemagolja. Gondol
kozni kellene tanítani. A I—П.-ban az 5 - 5  óra 4, sőt 3-ra szorítandó, 
és a tananyag dióhéjban volna nyújtandó. A Il.-ból a tömörmértan 
kiküszöbölendő. Részéről azt sem bánná, ha az ábrázoló mértan el
maradna, vagy pedig három osztályban taníttassák, ne pedig négyben
2—2 órában, inkább a IV V. 4—4, a VI. 2 vagy 3 órában, avagy 
pedig az VI—VlII.-ban. Régebben a IV. kezdték. A tantárgy folytonosabb 
foglalkozást igényel s így a 2 óra kevés, melyből ha egy eímarad, a 
tanuló mindjárt kijő a tárgyból és így kétségbe esik. A tankönyvek 
is hibásak, nem iparkodnak a tanuló képzelő tehetségét segédábrákkal 
elősegíteni, mert ez ábrák rendkívül megdrágítanák a könyvet. Jó fali 
táblákkal lehetne a bajon segíteni. A természettanra nézve Krüger 
Viktor a előirt tananyagot helyesli. A mathematikai levezetések redu- 
kálandók, sőt mellőzhetők; általában több súly fektetendő a kísérletre. 
Dr. Türr Lajos a földrajzra nézve megjegyzi, hogy azt a mostani tanterv 
szerint s az utasítások követelte módon tanítani vajmi nehéz. Az I.-ben 
csupán Magyarország volna tárgyalandó, a IV.-ben összefoglalás. 
Dr. D em ek  Győző nem híve annak, hogy az I.-ben a magyar nyelv' 
redukáltassék; tanártársai, kik ezt kívánnák, főleg a nyelvtanra voltak 
tekintettel, pedig e tantárgyban gondolkozásra is tanítunk, és a nemzeti 
intézmények tanítása szempontjából sem járulhat hozzá e tantárgy meg
szorításához. A rhetorikai oktatás sem mellőzhető. Hallotta, hogy a német 
tananyaga az alsó osztályokban sok, ő megbirhatónak tartaná, de nem 
a IV. osztályét. Homolya István úgy tapasztalja, hogy van túlterhelés 
mind a gymnasiumban, mind a reáliskolában; a baj leginkább az, hogy 
rettenetesen sokat nyelvészkedünk. A gymnasium nem elégszik meg a 
magyar mellett a latinnal, göröggel, ott van még a német is, sőt pri
vatim a franczia és angol. A magyar nyelvre kell a fősúlyt fektetni, ez 
domináljon mind a két iskolában. Egy modern nyelv teljesen elég és 
tán inkább a francziára szavazna, mint a latin leányára és nem a 
németre. A sok nyelvtanulás megöli a növendéket. A történelemre nézve 
csatlakozik Türr  nézetéhez, mert a nemzeti szempontot figyelemben 
részesíti. A földrajzra nézve csatlakozik Madarashoz és Türrh'óz Az 
I.-ben szerinte is csupán Magyarország taníttassák 3 órában, a II -ban 
Ausztria és az ó-világ, a Ш.-ban Amerika, Ausztrália és a földgömb 
physikája. Ezek után az elnöklő igazgató konstatálja, hogy az egész 
testület, egy tagjának kivételével, azon véleményben van, hogy van 
túlterhelés a tantervben és utasításokban s ezen szem pontból a 
revisio szükséges.

Az egységes jogosítás vagy az egységes iskola  szempontjából 
az igazgató ismerteti a minister nyilvánított nézetét, mely szerint a 
két középiskolában bizonyos tantárgyak végig kötelezők lennének, a 
felső osztályokban pedig bizonyos elágazás lenne a görög, franczia nyelv 
és a természettudományok szempontjából, de mindkét iskola egyaránt 
jogosítana minden pályára. Azonban, ha az illetékes közvélemény meg
nyilatkozásából a minister az egységes középiskola létesítésének szük
ségességéről győződnék meg, attól sem zárkózik el. Ezen irányban tehát 
a reáliskolát, mint a melyhez közelebb állunk, vegyük tekintetbe és
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vizsgáljuk, mit kellene annak tantervén módosítani. Dr. Türr Lajos a 
latin nyelvet az V., legfölebb a IV. osztályban kezdené. Kappel György 
a négy nyelv tanítását sokalja, azonban az ábrázoló mértani didaktikai 
szempontokból megtartandónak véli. Dr. Kernek Győző ismerteti az 
egységes jogosítású középiskola előttünk meglehetősen új rendszerét, 
mely nem egyéb, mint a Herbartisták neben-klassenes rendszere. Minden 
középiskola ismerettörzsökét az képezi, a mi az életre, a jövendő hiva
tásra egyaránt előkészít, a mi pedig a sajátlagos hivatásra készít elő, 
azt a neben-klassenben tanítják. Az ismerettörzsökben helyt kell fog
lalnia a latinnak, előbb azonban a tanuló hadd izmosodjék a magyar
ban, tehát csak a III.-tól kezdve. Egy modern nyelv elég, de feltétlenül 
a német legyen. A franczia vagy görög felvétele nem helyes. M adaras 
Elek már 15 éve kifejtette nézeteit az egységes középiskolára s annak 
híve. Az alsó négy osztályban az életre tanuljanak, csak legfölebb a
IV.-től tanulják a latint. Potássy  János kívánja, hogy ne nyirbálják 
meg a természettudományokat. Dr. Türr Lajos az egyenlően jogosító 
egységes középiskolát óhajtja, s addig is, míg ez létesíthető, legalább 
az egységes jogosítást tartja szükségesnek a mai két középiskola 
számára. Krüger Viktor igazgató az előadónak pár megjegyzése után 
a kérdést megvilágítja és részéről is az egységes középiskolát óhajtja, 
mely — ha a görögöt teljesen elejtjük, — igen könnyen megoldható; 
de ha a közoktatási tanács a görögöt fentartja, akkor legalább az 
egységes jogosítás  megvalósítását kívánja, mely értelemben a testület 
óhajtását határozatképen kimondja.

A nem zeti elemek  érvényesülése szempontjából, Krüger Viktor 
az eddig hangoztatott elvek mellett kívánatosnak tartja, hogy az eddig 
szokásos iskolai és önképzőköri ünnepélyek mellett s kirándulások 
alkalmával a történelmi nevezetességű emlékek kellő méltatásán kívül 
az I—VI. osztályban évenként nyolczszor a tanulók érettségi fokához 
mért lelkesítő értekezéseket, illetőleg szónoki beszédeket tartana az 
osztályfőnök, a magyar nyelv, a történelem tanára, vagy az a tanár, ki 
a pl. „Közművelődési tárgyak“ vagy más czím alatt hetenként egy órá
ban az olvasókönyv alapján fejtegetné a felfedezések, találmányok, ipar, 
kereskedelem, mythologia, művészet, alkotmány stb körébe vágó dol
gokat. Kappel György az osztályokban olyan falitáblákat óhajtana, 
melyek a hazai nagyobb történelmi eseményekre azok évfordulója alkal
mából a tanulókat emlékeztetné, mint azt katonai reáliskolában tapasz
talta. Komolya  István a történelmi emlékünnepek tartását ajánlja.

Végül az elnöklő Krüger Viktor igazgató úgy a tanári testület 
egyes tagjainak, mind főleg az előadónak véleményeik kifejtéséért 
köszönetét mond, melyhez a testület is melegen hozzájárult.

Budapesti kör.
A kör f é. április 21-én tartott választmányi ülésén jelen voltak: 

dr. Schm idt Ágost, dr. Bozóky  Endre, R e if  Jakab, Feichtinger Győző, 
Tiber Ágost, dr. Mágócsy-Kietz Sándor, B átz  László, dr. Kemkó  Kálmán 
és Balog Mór.

Titkár bejelenti, hogy a körnek a tantervrevisiót illető tárgyalá
sait összefoglaló elaboratumot az egyesület igazgatóságához kellő időben 
benyújtotta. Tiber Ágost indítványára az elaboratum elkészítéséért a 
választmány dr. Bozóky  Endre titkárnak köszönetét fejezi ki.

Titkár bejelenti továbbá, hogy a körnek jelenleg 145 tagja van. 
Névsoruk az egyesület igazgatóságával közöltetni fog.

A kör legközelebbi választmányi gyűlését f. é. május 5-én fogja 
megtartani, s ezzel a jelen tanévre munkásságát befejezi. Ezen a választ
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mányi ülésen az ügyrend 22. §-a alapján a választmányi tagok fele ki 
fog sorsoitatni. Ugyancsak az ügyrend 24. §.-ának értelmében a választ
mány 3 tagú candidáló bizottságot fog kiküldeni, mely a választmány 
kiegészítésére nézve, s a kör tisztikarát illetőleg a közgyűlés elé terjesz
tendő kettes candidatiót meg fogja ejteni. A kör közgyűlése az ügyrend 
19. §-a értelmében június elején fog megtartatni. Az ügyrend 31. §-a 
értelmében a következő választmányi ülés még 2 pénztárvizsgálót is 
ki fog küldeni, és végül megállapítja a tisztújító  közgyűlés napját és 
tárgysorozatát.

Dr. Demkó Kálmán azzal kapcsolatban, hogy a vallás- és közok
tatási minister őt bízta meg az orsz. tanszermuseum elhelyezésével és 
jövőjére való javaslattétellel, fölveti azon kérdést, vájjon hajlandó volna-e 
a kör őt ez ügyben támogatni. Szándéka ugyanis a ministeriumnak azt 
javasolni, hogy a tanszermuseum a jövőben ne csupán a népoktatás 
ügyét szolgálja, hanem a kisdedóvás fokától kezdve az érettségi vízsí- 
gálatig terjedő nevelés ügyét is feltüntesse. Ez irányban javaslatait a 
legközelebbi választmányi ülésen fogja előterjeszteni.

Dr. Mágócsy-Dietz Sándor azt látja, hogy előtte szóló a tanszer
museum jövőjét illetőleg vérmes reményeket táplál. Szeretné, ha azokban 
nem csalatkoznék. Utal arra, hogy a középiskolai tanszerekre nézve egy 
bizottság, melynek ő is tagja volt, már régebben terjedelmes elabora- 
tumot dolgozott ki, mely azonban a ministeriumban ad acta tétetett.

Balog Mór hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a tanszer
museum a középiskolai tanítás ügyét is szolgálja Gyűjteményeit egy 
működő középiskola szertáraival nem szabad combinálni, sem nem kiván- 
ható, hogy ama középiskola szertárosai a tanszermuseumot is szolgálják. 
Erre nézve külön épület és külön személyzet kell. Minden más megoldás 
fél rendszabály, mely semmit sem ér. Az előterjesztésre nézve a választ
mány legközelebbi ülésén fog határozni.

Dr. Bozóky  Endre a szemléltető oktatás szempontjából azon kér
dést veti föl, vájjon nem lenne-e czélszerű, ha a kör lépéseket tenne az 
iránt, hogy a tanulók a fővárosi gyűjteményeket rendszeresen látogas
sák ? Tapasztalatból tudja, hogy számos tanuló egyáltalán nem volt 
még sem a nemzeti museumban, sem a botanikus kertben, sem egyéb 
gyűjteményekben, melyek megtekintése rendkívül tanulságos, a meg
tekintés elmulasztása pedig valóságos bűn Ha a szülők ez iránt nem 
intézkednek, az iskolának kötelessége az ügyet kezébe venni, s a kör 
lenne hivatva erre az iskolák figyelmét fölhívni. Ez irányban végzett 
statistikai kutatás igen szomorú körülményeket deríthetne föl.

Dr. Mágócsy-Dietz Sándor elismeri ugyan, hogy e tekintetben 
vannak kívánni valók, de nem tartja opportunusnak, hogy a budapesti 
tanári testületek számára Budapest műkincseit körünk födözze föl.

Balog Mór a kérdést az egyes intézetek házi ügyének tekinti. 
Fölemlíti, hogy a VI. kér. főreáliskola a museum látogatását az izraelita 
ünnepek alkalmából végzi, mikor a rendes tanításnak amúgy is szüne
telnie kell. így járhatnának el mindazon intézetek, melyekben az izrae
lita tanulók többségben vannak.

Minthogy dr. Bozóky  Endre a felszólalása folytán megindult 
eszmecserét az ügy érdekében elegendőnek tartja, nem kívánja, hogy 
ez ügyben a választmány állást foglaljon.

Dr. Bozóky Endre, a kör titkára.
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KORMÁNY-KÉPVISELŐK.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister az autonom feleke
ze ti középiskolák f. évi rendes érettségi vizsgálataihoz az i883. évi 
XXX. t.-cz. 23. g-ából kifolyólag a következő kormányképviselőket 
küldötte ki:

1. A dunamelléki ev. ref. egyházkerületben: a budapesti ev. ref. 
főgymnasiumhoz dr. Csiky Kálmán műegyetemi ny. r. tanárt, a halasi 
főgymnasiumhoz dr. Ilo svay  Lajos műegyetemi ny. rendes tanárt, a 
kecskeméti főgymnasiumhoz dr. Tóth Lajos központi szolgálattételre 
rendelt egyetemi ny. r. tanárt, a nagykőrösi főgymnasiumhoz Csiky 
Lajos debreczeni ev. ref. főiskolai tanárt.

2. A dunántúli ev. ref. egyházkerületben: a pápai és csurgói fő- 
gymnasiumokhoz dr. Hegedűs István budapesti egyetemi ny. r. tanárt.

3. A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben: a miskolczi főgymna
siumhoz György Endrét, a m. t. Akadémia tagját, a sárospataki fő
gymnasiumhoz dr. König Gyula ministeri tanácsost, műegyetemi ny. r. 
tanárt, végül a rimaszombati egyes, protestáns főgymnasiumhoz S ző ts  
Parkas budapesti ev. ref. főiskolai tanárt.

4. A tiszántúli ev. ref. egyházkerületben: a debreczeni főgymna
siumhoz dr. Beöthy Zsolt ministeri tanácsost, budapesti egyetemi ny. r. 
tanárt, a marmaros-szigeti főgymnasiumhoz Géresi Kálmán debreczeni 
tank. főigazgatót, a hódmező-vásárhelyihez F arkas  József budapesti 
főiskolai tanárt, a szatmári főgymnasiumhoz Vámosy  Mihály budapesti 
ev. ref főgymnasiumi igazgatót, a kis-újszállási főgymnasiumhoz 
dr. Csiky Kálmán műegyetemi ny. r. tanárt, a mezőtúri főgymnasium
hoz K enessey  Béla kolozsvári ev. ref. főiskolai igazgatót

5. Az erdélyrészi ev. ref. egyházkerületben: a zilahi főgymnasium
hoz dr. Székely  György sárospataki főiskolai tanárt, a kolozsvári 
főgymnasiumhoz dr. Szádeczky  Lajos ottani egyetemi ny. r. tanárt, 
a marosvásárhelyi főgymnasiumhoz Szinyei Gerzson sárospataki főiskolai 
tanárt, a szászvárosi főgymnasiumhoz dr Szádeczky  Lajos kolozsvári 
egyetemi ny. r tanárt, a székely-udvarhelyi főgymnasiumhoz dr. Öreg 
János debreczeni főiskolai tanárt, a nagyenyedi főgymn.-hoz dr. Ballagi 
Aladár budapesti egyetemi ny. r. tanárt, a sepsi-szt-györgyi főgymna
siumhoz dr. Ballagi Géza sárospataki főiskolai tanárt.

6. A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerületben: a pozsonyi 
főgymnasiumhoz dr. Pecz Vilmos budapesti egyetemi ny. r. tanárt és 
a selmeczbányai főgymnasiumhoz dr. H örk  József pozsonyi ág. hitv. 
evang. theologiai tanárt.

7. A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületben: a soproni fő
gymnasiumhoz dr. Asbóth  Oszkár budapesti egyetemi ny. r. tanárt.

8. A bányai ág. hitv. evang. egyházkerületben: a budapesti fő
gymnasiumhoz dr. Fröhlich Izidor budapesti egyetemi ny. r. tanárt és 
a szarvasi főgymnasiumhoz dr. H orváth  Ödön eperjesi ág. hitv. evang. 
jogakadémiai tanárt.

9. A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerületben: az iglói és késmárki 
főgymnasiumokhoz Klein Gyula műegyetemi ny. r. tanárt, az eperjesi 
és nyíregyházi főgymnasiumokhoz dr. P etz  Gedeon budapesti egyetemi 
ny. rk tanárt, a pozsonyi főgymnasiumhoz Góbi Imre budapesti ág. 
hitv. ev. főgymnasiumi igazgatót.

10. Az erdélyrészi ág. hitv. ev. egyházkerületben: a nagyszebeni 
főgymnasiumhoz, az ottani főreáliskolához és a brassói főgymnasiumhoz 
dr. Heinrich Gusztáv ministeri tanácsost, budapesti egyetemi ny. r. 
tanárt, a segesvári és medgyesi főgymnasiumokhoz Schneller István 
kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt, a beszterczei főgymnasiumhoz Böhm 
Károly kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt
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11. Az unitáriusok egyházkerületében: a kolozsvári főgymnasium- 
hoz Kuncz Elek kir. tanácsos és kolozsvári kir. tankerületi főigazgatót.

12. A gör. kel. román metropolita érsek egyházi főhatósága alatt 
álló brassói főgymnasiumlioz P utnoky  Miklós lugosi állami főgymnasiumi 
igazgatót.

13. A gör. kel. szerb patriarcha egyházi főhatósága alatt álló 
újvidéki főgymnasiumlioz dr. Margalits Ede budapesti egyetemi ny. 
rk. tanárt.

M1NISTERI KÖSZÖNET A FŐVÁROSI TANÁRSÁGNAK.

A közoktatási minister 20.880. sz. alatt következő leiratot intézte 
dr. Eró'di Béla kir. tan. főigazgatóhoz:

A fő- és székvárosi tankerület középiskolái részéről bemutatott 
s a tantervi revisióra vonatkozó terjedelmes munkálatokat, melyek 
arról tanúskodnak, hogy a tanárkarok e fontos kérdés iránt meleg 
érdeklődéssel viseltetnek, szívesen vettem s mind a kir. főigazgató 
úrnak, mind a tanári testületeknek ez alkalommal tanúsított buzgósá- 
gukért köszönetemet fejezem ki.

Az elém terjesztett munkálatokat felhasználás czéljából az országos 
közoktatási tanácsnak küldöttem meg.

Erről a kir. főigazgató urat f. é. márczius 28-án 1553. sz. a. kelt 
felterjesztésére tudomás és további eljárás végett értesítem.

Budapesten, 1897. április hó 10 én. Wlassics.

V E G Y E S E K .

Á l l a m o s í t á s  é s  r a n g s o r - b e s z ú r á s .  A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minister Németh  Kelemen, Boromisza  Mátyás, В art я  Kálmán, 
Streitm ann  András, Horváth  István és K raut Győző jászberényi közs. 
főgymnasiumi rendes tanárokat ugyanezen állami ellátásba vett főgym- 
nasiumhoz végleges minőségben rendes tanárokká nevezte ki: még pedig 
a fennálló szerződés 5. pontjából kifolyólag Németh  Kelemen, Boromisza  
Mátyás, Barta  Kálmán, Streitm ann  András és Horváth  István rendes 
tanárokat а IX . fizetési osztály I., K raut Győző rendes tanárt pedig 
а IX . fizetési osztály I I  fokozatába  való sorolással.

Bucsúzás. A budapesti II. kér. áll. főreáliskola f. hó 22-én szép és 
megható ünnepet ült. Csergheő Aladár, az intézetnek 32 éven át rendes 
kath. hittanára, nyugdíjaztatása alkalmából a koronás arany érdem
keresztet kapta A tanári testület fölhasználta ez alkalmat egy iskolai 
ünnep rendezésére, melyen Bogisich Mihály budapesti prépost-plébános 
és czímzetes püspök is jelen volt. M ayer József igazgató meleg szavak
ban üdvözölte az ünnepeltet és tűzte mellére a kitüntetést, mire Tiber 
Ágost szép és átérzett beszédben tolmácsolta a tanárok szerencsekivá- 
natait, míg az ifjúság részéről egy VIII. osztályú tanuló fejezte ki az 
ifjúság háláját és jókívánságát. Az ifjúság dalosköre pedig a Makkab'áusok 
dícsénekével és a Kölcsey Hymnusával zárta be az ünnepélyt. Este a 
tanári kar kedélyes társasvacsorán folytatta az ünneplést.
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Halálozás. Április 23-án hosszas és súlyos betegség- után elhunyt a 
cziszterezi rend székesfehérvári házának és főgymnasiumának házfőnöke 
és igazgatója: Pallér Kelemen életének 57-ik, tanári működésének 34-ik 
évében. Pallér úgy a fehérvári társadalom közkedveltségű és népszerű 
alakja, mint a magyar tanügy buzgó és lelkes munkása volt. Társadalmi 
tevékenységének tanúi ama számos tisztség, melyeket lakóvárosában 
elfoglalt és sikeresen betöltött; áldásos tanári működését fennen hirdeti 
hálás tanítványainak hosszú sora, kik* Pallér vezetése alatt nyerték 
az ösztönt a haladásra s az érzéket és kedvet a közhasznú tevékeny
ség iránt.

P á l y á z a t o k .  A trencséni kir. kath. főgymnasiumnál a német-magyar, 
vagy német-latin  nyelv s irodalomból; a pozsonyi tankerületi főigazgató
sághoz f. é. május hó 20-ig. — A m iskolczi kir. kath. gym nasium nál 
az 1897/98. tanév elején betöltendő rendes tanári állásra; latin és német 
(esetleg magyar történelem vagy görög); a miskolczi kir. kath. gymna
sium igazgatóságához június hó 30-ig. — A fíumei m. kir. állami 
főgymnasiumnál betöltendő állásra; a mennyiségtanból és természet- 
tanból olasz tannyelvű  középiskolákra is képesített egyének pályázhat
nak; a fiumei és magyar-horvát tengerparti kir. kormányzóhoz folyó évi 
június hó 30-ig.

Figyelm eztetés é s  kérelem . Azon t. tagoktól és előfizetők
től, kik május 6-ig a tagdíjat, illetőleg előfizetési díjat be nem küldik, 
május 7-én postai megbízás útján fogom azt kérni. Kérem tehát azon 
t. tagokat és előfizetőket, kik a postai megbízást nem kívánják, szíves
kedjenek az illető díjakat május 6-ig kezemhez juttatni A körök t. tag
jait pedig kérem, szíveskedjenek a tagdíjat a kör pénztárosának befizetni.

Müller József, egyes, pénztáros.

NÉVSORA
a z o n  t a g o k n a k ,  k i k  a z  1 8 9 7 .  f e b r .  2 5 - t ő l  á p r i l i s  10- ig  t a g d í j a t  f i z e t t e k .

(Folytatás és vége.)
1896 97-re: Acsay Ferencz, Agáczi Norbert, Ambrus Mór, Andor 

Tivadar, Arnhold Nándor, Bajzáth Lajos, Barkász Károly, Bartos Fülöp, 
Bergmann Ágost, Berkovics Arnold (I felét), dr. Békefi Rémig. dr. Bélteky 
Albert (még l  ő), Bendek József, Bitter Illés, Bruck Ferencz, Chováncsák 
Dániel, Cséplő Péter, Danielovics János, Deák Lajos, dr. Demeczky 
Mihály, dr. Dengi János, Dergáts Sándor, Dobos Ferencz, Dortsák Gyula, 
Falvai Antal, Faragó János, Faragó József, dr. Finály Gábor, Fiók 
Károly, Fesztóry Lajos, Fludorovics Zsigmond, Fogarasi Albert, Franki 
István, Franzen Alajos, dr. Friml Aladár, Futó Mihály, dr. Gärtner Henrik, 
Gellért Jenő, Gonda István, Görög Gyula, dr. Gyomlay Gyula, Gyöngyösy 
László, György Aladár, György Lajos, Halász Árpád, Halász László, 
Halász Náthán, Halmi János, dr. Haraszti Gyula, Haverda Mátyás, 
dr. Hazslinszky Rezső, Hahn Adolf, Hikl József, Hirn Lajos (1 frt), Hof- 
richter József, Holecz János, Hollós Lipót, Hummer Nándor, Huszár 
Frigyes, Jankó Gyula, Kárpáthy Gusztáv, Kopcsay János, dr. Kovács 
Zoltán, dr. König Gyula, Kratochvill Péter, Krécsy Béla, Krémer István, 
Krüger Viktor, Kuncz Kornél, dr. Kuthy József, dr. László Mihály, 
Lahne Vilmos, Lencsó János, dr. Létmányi Nándor, dr. Maczki Valér, 
Magvassy Mihály, Majoros József, Marusák Pál, dr Moldován Gergely
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(I. felét), Németh Illés, Niedermayer Gyula, Novak Antal Viktor, Petényi 
István, Pokorny Frigyes, Pores János, Pólya Ferencz, Privorszky Alajos, 
dr. Reibner Márton, dr. Rupp Kornél, Samarjay Mihály, Sarlay János, 
Sehill Salamon, dr. Schmidt János, dr. Serényi Jmre, Skrobanek F. Péter, 
dr. Staub Mór, Szakács Béla, Szalay Gyula, dr. Szerelemhegyi Tivadar, 
Szikla Gábor, Szilasi Mór, Szutrély István, Téglás Gábor, Tyrnauer Károly 
(l felét), Újvári Béla, dr. Varga Bálint (II. felét), Veress Ignácz (még 
3 irtot), dr. Vermes Lajos, Virkler Endre, dr Viszota Gyula, dr. Vutkovich 
Sándor, Wittenberg Ignácz, dr. Ziudl Béla

1897/98-ra: dr Láng István, Skrobanek F. Péter, Veress Ignácz 
(1 irtot).

E l ő f i z e t t e k  :
1893/94-re és 1894/95-re: czeglédi polg. iskola.
1895/96-ra: czeglédi polg. iskola, ó-kanizsai polg. iskola.
1896/97-re: budapesti II. kér. főgymnasium, czeglédi polg. iskola. 

Döbrössy Alajos, hajdu-nánási ev. ref. gymnasium (II felét), hódmező
vásárhelyi ev. ref. gymn., kecskeméti ev. ref. főiskola, lőcsei kir. katli. 
főgymn., maros-vásárhelyi róm. katli. gymn., dr. Petz Gedeon, rozsnyói 
katli. főgymn., siklósi polg. iskola (II felét), soproni áll főreáliskola, 
sz.-udvarhelyi róm. kath. főgymn., szilágy-somlyói róm. kath. püspöki 
gymn , temesvári főgymn., vág-ujhelyi reáliskola.

1897/98-ra: h.-nánási ev. ref. gymn. (I. felét), siklósi közs. polgári 
iskola (I. felét)

Budapesten, 1897. április 10-én.
M üller József, egyesületi pénztáros.

Legújabb tankönyv-engedélyezés.
(A  tan k ön yvm egállap ító  conferentia  sz iv es  figyelm ébe.)

A  n a g y m é l t .  v a l l á s -  é s  k ö z o k t a t á s ü g y i  m . k ir .  m i n i s t e r iu m

Dr. Bozóky Endre: Physika és Physikai Földrajzát
a középiskolák III. osztályai számára, a 849/1897. sz elnöki 
rendeletével gymnasiumok és reáliskolák számára tankönyvül

engedélyezte.
Tiszteletpéldánynyal tankönyvül való alkalmazás czéljából 

kivánatra szívesen szolgál a kiadó

Stam pfet K áro ly
Pozsonyban.

Tartalom : Egyesületi élet. — Kormány-képviselők. — Ministeri köszönet 
a fővárosi tanárságnak. — Vegyesek — Figyelmeztetés és kérelem. 
Müller Józseftől. — Névsora azon tagoknak, kik az 1897. febr 25-től 
ápr. 10-ig tagdíjat fizettek. Müller Józseftől. — Hirdetés.

HORNYANSZKY VIKTOR BUDAPEST.
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ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség

VI. kér. Aradi-utcza 58. szám.
Szerkeszti

Rajner Ferencz.
Kiadóhivatal

V. kér. állam i föreáliskola.

A MÁJUS 15-IKÉN TARTANDÓ VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS NAPIRENDJE.

1. Hivatalos jelentések.
2. A  debreczeni kör  indítványai a helyettesítések ügyében (L. a 

Közlöny 30 számát, 626. 1.)
3. Rittinger Antal lőcsei kir. kath. főgymn. tanár következő 

indítványa:
„Kéressék fel az egyesület igazgatósága, hogy eszközölje ki a 

nmélt. Vallás- és Közoktatásügyi Ministeriumnál azt, hogy az áthelyezés
ről és az áthelyezéssel járó kinevezésről az illető 3 hónappal előbb 
értesíttessék“.

4. Rittinger Antal következő indítványa:
„A Közlöny szerkesztőjének nagyobb szabadság adandó a Közlöny 

terjedelmére nézve. — Indokolja ezt nemcsak az anyagi helyzetünkre, 
hanem a tantervrevisióra vonatkozó sok és terjedelmes közölni való is. 
Ha másképen nem lehetséges, hát a tagdíj némi felemelésével“.

5. Állásfoglalás a tantervrevisio  kérdésében. Az igazgatóság 
javaslatát Balogh Péter előadó ismerteti.

Az ülés (máj. 15-én) szombaton d. u. 3 órakor lesz az egyesület 
helyiségében, IV. Újvilág utcza 2. III. em. Ha a tanácskozás ez napon 
nem végződnék be, az ülés másnap, vasárnap d. e. 9 órakor folytatódik.

A z  egyesület t. tagjai szám ára a tanácskozás nyilvános.
Szombaton este társasvacsora, melyre a t. tagtársak szíves meg

jelenését kérjük.
Budapest, 1897. máj. 6.

Négyesy László, főtitkár.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX. 52
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A kassai kör.
(Tantervrevisio. Felsőbb leányiskolák reformja.)

A kassai kör április 22-én tartotta rendes havi ülését, melyben a 
tantervrevisióval foglalkozott. A látogatott ülésen, mivel az elnök 
dr. Gerevich Emil mint előadó szerepelt, a kör alelnöke, dr. Takács 
Menyhért elnökölt.

I. Dr. Gerevich Emil két okból tartja szükségesnek a tantervek 
revisióját: a) hogy azok kétségtelen hiányain javítsunk s b) hogy a két 
középiskola rokon tárgyainak tervét lehetőleg azonossá tegyük Ép az 
utóbbi szempontból kívánatosnak tartja, hogy már a mostani revisio úgy 
ejtessék meg, hogy ennek következménye mindkét középiskola egységes 
jogosítása legyen. Ez nézete szerint minden rázkódtatás nélkül könnyen 
vihető keresztül, ha a rokon tárgyak tervét azonossá teszszük s a latint 
a reáliskolában az V. osztálytól kezdve kötelező rendes tantárgygyá 
emeljük. A gymnasium megmaradna a humaniák s a reáliskola a reál
tudományok képviselőjeként, de mindkettő egyaránt jogosítaná növen
dékeit az egyetemek összes fakultásaira.

Mindkét középiskolában a nemzeti stúdiumok képeznék a tanul
mányok derekát. Ehhez képest bennök a mostaninál jóval nagyobb 
szerepet kellene juttatni a honi földismének, a magyar történelemnek s 
a magyar nyelvnek. Az első osztályban pedig semmiféle idegen nyelvet 
nem volna szabad tanítani; hadd ismerje meg a tanuló előbb a magyar 
nyelv törvényeit s csak azután kerüljön a sor az idegen nyelvekre. Ehhez 
képest a gymnasiumban a latin s a reáliskolában a német nyelv tanítása 
csak a II. osztályban venné kezdetét.

A kérdéshez dr. Stöhr  Antal, dr. Takács  Menyhért, Baczoni 
Albert, Bóbita Endre, Valló Vilmos szóltak, valamennyien helyeselve 
az előadó nézeteit. Baczoni még külön hangsúlyozza a teljes egységes 
középiskola szükségességét. Ezek után a kör egyhangúlag magáévá tette 
dr. Gerevich Emil következő indítványait:

1. kívánatos, hogy m ár a m ostani revisio a középiskolák egy
séges jogosítását vonja maga után , m iért is  a rokon tárgyak tan
terve m indkét középiskolában lehetőleg közel liozassék egymáshoz.

2. A  tanítás súlypontja m indkét középiskolában a nem zeti 
stúdium okra essék. Ehhez képest a honi földisme, a magyar történelem 
s a magyar irodalom a mostaninál nagyobb terjedelemben taníttassák. 
(Az I. osztály földrajzi anyaga csak a hazai földismertetés legyen; 
Magyarország földrajzának tüzetesebb tanítása egyik felsőbb osztályban 
nyelje betetőzését; a magyar történelem a III. osztályban röviden, a
VII. és VIII. osztályokban pedig tüzetesen, a nemzeti műveltség fejlődé
sére is kiterjeszkedve taníttassák, stb.)

3. A z I. osztályban a magyaron kívü l m ás nyelvet ne tanítsunk. 
Tehát a gymnasiumban a latin s a reáliskolában a német nyelv tanítása 
csak a II. osztályban vegye kezdetét. (A latin nyelv a reáliskolában —■ 
mint azt dr. Takács Menyhért indítványára körünk már előbb kimondta 
— az V. osztálytól kezdve kötelező rendes tárgy legyen.)

II. Ugyancsak dr. Gerevich Emil terjeszti elő véleményét a 
m athem atika  és a fizika  tantervének revisiójáról Általában annak a 
meggyőződésének ad kifejezést, hogy a követelményt ezen tárgyaknál 
leszállítani egyik középiskolában sem szabad; legfeljebb a jelentéktele
nebb részletek hagyandók el, hogy annál nagyobb intensivitással lehes
sen az alapvető elemeket megtanítani.

Dr. Stöhr  Antal, Baczoni Albert, Bóbita  Endre, és D ietz Lajos 
hozzászólása után a kör egyhangúlag teszi magáévá az előadó követ
kező propositióit.
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A szám tan  mostani anyaga meghagyandó az I—III osztályokban, 
csak arányosabban volna felosztandó. Nevezetesen az időszámítás az 
I. osztályból a II.-ba teendő át. A II. osztályban a korlátolt pontosságú 
műveletek elhagyandók, mert ez a tanulóknak ezen a fokon, még a 
10-es számrendszer ismerete mellett is, sok nehézséget okoz s gyakorlati 
haszna itt még alig van. Ezt jobban értenék meg a tanulók a VI. osz
tályban, a hol a 10-es számrendszert algebrai úton tanítjuk. A II. osztály 
számára előirányzott ezen anyag elvégzésére elég heti 3 óra.

A III. osztályban azonban a heti 3 óra 4-re volna emelendő. Fel
veendő ezen osztályban a gymnasiumi tantervbe is a legfontosabb kül
földi pénznemek megismertetése s átszámítása, valamint a váltók 
leszámolása is. A feladatoknál ki kell itt terjeszkedni a bank- s biztosítási 
számításokra is mint olyanokra, melyekre a gyakorlati életben lépten- 
nyomon szükség van.

Tagadhatatlan, hogy tanítványaink számolási jártassága nagyobb 
lehetne. Bizonyára nem egy szaktársam tapasztalta, hogy tanulóknak, 
kik az algebra bonyolultabb kérdéseiben is alapos jártassággal bírnak, 
sokszor a legegyszerűbb számtani feladat megoldása is nehézséget okoz. 
Ennek a tagadhatatlan ténynek okát abban látom, hogy az algebrai 
tanítás megkezdése után jóformán teljesen elhanyagoljuk magát a számo
lást; pedig úgy a geometriánál, mint az algebránál bő alkalom nyílik 
a szám viszonyok kapcsolatának megfigyelésére. Nézetem szerint folyto
nosan kell számoltatnunk a tanulókkal egészen a VIII. osztályig. A fejben 
való számolás nagyobb cultiválása szintén növelné tanítványaink számoló 
képességét.

A számtant igen hátékonyan aknázhatjuk ki úgy a hazafias, nemzeti 
motívumok kidomboritására, valamint a többi tárgyakkal való kapcsolat 
létesítésére s a gyakorlati élet viszonyainak megismertetésére. Az elsőt 
az által érhetjük el, ha már az alsó fokon dolgoztatunk megfelelő fela
datokat a hazai történelemből s földrajzból. Az utóbbit pedig akkor, ha 
a többi stúdiumokból (természetrajz, vegytan, fizika, stb.) keresünk 
megfelelő s a megoldásra alkalmas számviszonyokat. Alkalmas tárgy
körök mellett a statistika, az ipari élet, a gazdasági, közlekedési, keres
kedelmi, stb. viszonyok ismertetése bő és hálás anyaga lehet számtani 
oktatásunknak.

Az algebra mostani anyaga is megmaradhat, csak a jelentéktele
nebb részeket hagynám el, melyekkel ok nélkül nehezítjük az anyagot, 
így a IV. osztályban a geometriai haladványnak még mint csupán 
osztási eredménynek tárgyalását korainak s feleslegesnek tartom. Ez a
VI. osztályban van helyén; itt tartanám tárgyalandónak a gymnasium- 
ban is a geom. haladványok elméletét s alkalmazásait. Az V. osztályban 
elhagyható a Pascal-háromszög, mint a melynek gyakorlati értéke nincs. 
Hasonlóképen elhagyandónak vélem a reáliskola VII. osztályában a 
harmadfokú egyenleteket; a VIII. osztályba pedig felveendőnek tartom, 
különösen gyakorlati alkalmazása miatt, a variatió-számítást.

A geometriából szintén teljesen elhagyandók a kevésbbé fontos 
részek; így pl. a gömbháromszög tárgyalását a minimumra redukálnám. 
Ellenben az analytikai geometriát a gymnasiumba is fel kell venni.

A fizika  mostani beosztása is megmaradhat, de mint követelményt 
kellene felállítani, hogy a tanításnak mindegyik fokon szorosan kísér
letinek kell lenni s a mathematikát a felső fokon is csak ott kell segít
ségül venni, a hol az elkerülhetetlen. A mathematikának a fizikára való 
alkalmazását a mathematikus tanárra kellene bízni. Ilyen methodus 
mellett elkerülhetnők azt, a mi a túlságosan mathematizáló fizikai 
oktatás gyakori eredménye, hogy a tanulók igen szépen tudják az egyes 
fizikai elméleteket mathematikai úton levezetni, míg a szemük előtt vég
bemenő tünemények megértésében is gyengék.
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III. Kardos Gyula „A magyar irodalmi költői olvasmányok sor
rendjéről“ olvasott fel.

Beható fejtegetés után felolvasó következőkben foglalja össze 
nézeteit s kéri a kört. mondja ki határozatilag, hogy

1. csatlakozik azon indítványhoz, hogy a stilisztikát csak а IV. osz
tályban, a rhetorikát az V.-ben, a poétikát a Vl.-ban tanítsák, а VII. 
és а VIII. osztály pedig a rendszeres irodalomtörténettel foglalkozzék;

2. a magyar irodalmi költői olvasmányok sorrendje azok műfaji 
fejlődésének megfelelőbb legyen, mert csak így fog megfelelni az anya
nyelvi oktatás az Utasításokban hangoztatott feladatnak.

Rövid eszmecsere után a kör Kardos Gyula indítványát magáévá 
teszi s felolvasónak oly szép körültekintéssel s kiváló szakértelemmel 
előadott értekezéséért jegyzőkönyvi köszönetét szavaz.

IV. H orváth  Lajos a testgyakorlás fontosságáról szól s hangsú
lyozza a testi nevelésnek a mostaninál nagyobb mértékben való figye
lembe vételét. Szerinte a középiskolai testgyakorlásnak czélja: a fejlődés
ben levő ifjú testét rendszeres tornagyakorlatok által arányosan, minden- 
oldalúlag kifejleszteni, erőssé, edzetté tenni, az iskolai hosszas ülés káros 
hatását ellensúlyozni, szellemi munka után üdülést nyújtani, az egészséget 
megszilárdítani és föntartani, önbizalomra, bátorságra, gyors elhatáro
zásra és rendre nevelni.

Hogy ezen czél a középiskolai tornázás által elérhető legyen, a 
testgyakorlás-tanítás tervének revisiója is elodázhatatlanul szükséges. 
A testgyakorlati rendszert illetőleg a legellentétesebb vélemények 
nyilvánulnak s oly nézetek kerülnek fölszinre, melyek teljes tájékozatlan
ságot árulnak el. Némelyek az eddig űzött szabadgyakorlatokat, mások 
a szertornázást akarják kiküszöbölni s tisztán csak a játékokra, kirándu 
lásokra és katonai gyakorlatokra helyezni a fősúlyt. Ezek ép úgy elvetik 
a sulykot, mint azok, kik szigorúan a német tornázás mellett kardos
kodnak. Hagyjuk meg az eddigi szabad, rend- és szergyakorlatokat 
továbbra is, a német merevség és pedantéria nélkül és ezek mellett 
helyezzünk nagy súlyt a játékokra, kirándulásokra; gyakoroljuk télen a 
korcsolyázást, nyáron a fürdést és úszást. Minden egyes testgyakorlati 
nemet a maga idejében vegyünk elő. Egész évben játszani, esőben, 
hóban kirándulást tenni, hőségben tornázni nem kellemes, de nem is 
lehetséges.

A játéknak nagy jelentőségét, kiváló nevelői hatását mindenki 
elismeri. Az utóbbi években ezek középiskoláinkban örvendetesen hódí
tanak tért. Azon kell lennünk, hogy még inkább elterjedjen, s az ifjúság
nak mintegy életszükségletévé váljék.

A szabadgyakorlat, a testgyakorlás egyik lényeges részét képezi. 
Ütemes mozgásaival élénkítöleg hat a lélekre is. A testnek arányos fejlő
dését elősegíti, szép testtartásra, könnyed, elegans mozdulatokra, egyenes 
járásra tanít. S habár némi figyelmet igényel a tanulótól, a vezényszóra 
véghezvitt együttes mozgások nem fárasztólag hatnak a szellemre, sőt 
üdülést szereznek annak.

Szóval, igaza van annak a jeles paedagogusnak, mikor azt mondja: 
ha a szabadgyakorlatok nem volnának, fel kellene azokat találnunk. 
Kiváló figyelemmel kell lenni a szabadgyakorlatoknál arra, hogy azok 
minél változatosabbak legyenek. A felsőbb osztályokban sulykokkal, 
vasbotokkal és buzogányokkal köttessenek össze, 8—10 pereznél tovább 
ne tartsanak s legfeljebb 4—8 ütemes mozgásiak legyenek.

A szertornázás az izomerő kifejlesztésének leghathatósabb eszköze, 
e nélkül tornázás nem is képzelhető, mivel ezt semmi más testgyakorlás 
sem pótolhatja. Azonban a veszélyes, nyaktörő mutatványok teljesen 
mellőzendők s a felsőbb osztályokban szabadabb mozgás engedtes
sék meg.
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Mindezek helyeslése és figyelembe vételével Horváth  indítványára 
Gérecz Károly és Nagy  K. hozzászólása után kimondja a kassai kör, 
hogy kéressék föl a tanáregyesület választmánya, miszerint a közép
iskolai tornázásra való tanításterv s az ehhez szükséges utasítások 
kidolgozására, mint legilletékesebb szaktestületet, a magyarországi torna
tanítók egyesületét hívja föl. Minden egyes osztályra a tornázásból és 
játékokból állíttassák össze az az anyag, mely ott elővehető.

Hasonlóképen szives figyelmébe ajánlja a választmánynak a kör 
azon egyhangúlag hozott indítványát, hogy az érettségi bizonyítványba 
vétessék föl a VIII. osztályban a tornázásból nyert osztályzat.

V. Bóbita Endre titkár a felsőbb leányiskolák reformját teszi meg
beszélés tárgyává. A kör erre nézve előadónak következő indítványát 
fogadja el.

Ismert tény, hogy Wlassics vallás- és közoktatásügyi minister úr 
már a múlt tanév folyamán a felsőbb leányiskolák biztosait vélemény- 
adásra hívta fel a felsőbb leányiskolák reformját illetőleg.

Az állami felsőbb leányiskolák ministeri biztosa e felszólítás foly
tán, az általa kidolgozott és közrebocsátott terv alapján, az egyes 
tantestületeket is véleményadásra szólította fel, azon hozzáadással, hogy 
a tervbe vett reform m ár a legközelebbi tanévben életbe is fog lépni

Részünkről e reformnak nagy fontosságot tulajdonítunk, mert 
annak helyes vagy helytelen keresztülvitelétől a leánynövendékek jöven
dőbeli középfokú oktatása függ.

De növeli a reform jelentőségét Wlassics minister úrnak a f. évi 
budget-vita alkalmával tett ama kijelentése, hogy a külön leány- 
gymnasiumok felállítását nem czélozza, a miből önként következik, 
hogy a felsőbb leányiskoláknak a jövőben oly szervezetet kíván adni, 
hogy azok mellett a külön leány-gymnasiumok fölöslegessé váljanak.

Miután a minister úr fenti nyilatkozata értelmében a felsőbb 
leányiskoláknak a jövőben középiskolai jelleget óhajt adni, a mit mi 
csak helyeselhetünk, de e jelleget az állami felsőbb leányiskolák minis
teri biztosa által kibocsátott tervben — sajnálatunkra — nem találhat
juk fel, sőt, ha azon tervezet lépne életbe, általa a felsőbb leányiskolák 
niveauja sülyedne, továbbá mivel a fiú-középiskolák jövendőbeli tan
terve most van folyamatban, tisztelettel indítványozom:

mondja k i a kör, hogy a felsőbb leányiskolák reformját, ezen 
isko lák  érdekében mindaddig elhalasztandónak tartja, mig a fiú
középiskolák reform ját illetőleg az illetékes tényezők valamely 
positiv  megállapodásra nem ju tnak .

Dietz Lajos, a kör jegyzője.

Pápai kör.
Egyesületünknek múlt hóban alakult meg a pápai köre, mely 

dr. K apossy  Lucziánt választotta meg elnökévé s első üléséről kilencz 
új egyesületi tagot is jelentett be.

A kör működési programmjának legelső tárgyául is a tanterv- 
revisiót tűzte ki s a tárgyalásra valamennyi tag megjelent.

Az előadói tisztet maga az elnök töltötte be. Dolgozata, melyhez 
élénk eszmecsere fűződött, főbb pontjaiban a következő volt.

A középiskolai oktatás eredménytelenségének külső okaiul említi 
föl az osztályok zsúfoltságát s maximalis létszámul a 40-et ajánlja; 
második oka a qualifícationalis törvény; kívánja ennek megváltoztatását, 
az érettségi vizsgálatot fölöslegesnek mondja, mert a pályákra való 
képesítést nem az az érettségi vizsgálat adhatja meg, hanem általában 
a középiskolai képzettség, műveltség. A tantervrevisiónál kiinduló pontul
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kell szolgálnia: a nemzeti elemnek minél nagyobb mértékben való 
érvényesítése s a tanítás sikerének biztosítása. A  m agyar nyelv  mai 
tantervének egyik főhibája, hogy nem készíti elő a növendéket más 
tantárgy anyagának megértésére, sőt többször más tantárgy abban 
megelőzi, pl. Cicero beszédeinek olvasása megelőzi a rhetorikai képzést. 
A felsőbb osztályokban kevés az óraszám, mert az olvasmányoknak csak 
úgy van értékük, ha a tanár magyarázó fejtegetésével minél többet 
olvasnak az iskolában. Javasolja tehát, hogy az I. osztályban 7 óra 
legyen oly prózai olvasmányokkal, melyek a magyar nép életére, a 
magyar föld és állatvilág ismeretére vonatkoznak, a nyelvtanból a mai 
anyaghoz veendő a II. osztály anyagának egy része; a II. osztályban 
4 óra a történelemből s növényvilágból vett s az európai műveltebb 
államokra vonatkozó olvasmányokkal; a módszeres nyelvtan befeje
zése, a rendszeres nyelvtan egy része; III. osztály 4 óra történelmi 
olvasmányok, a rendszeres nyelvtan s polgári ügyiratok; IY. osztály 
4 óra Toldi, stilistika I. része, hangsúlyos s mértékes verselés; V. osztály 
4 óra szerkezettan s rhetorika; VI. osztály 4 óra poétika mindenütt 
megfelelő olvasmányokkal az elméleti részhez; VII. osztály 4 óra iroda
lomtörténet egész 1820-ig s a m agyar nyelv rendszere; VIII. osztály 
4 óra irodalomtörténet végig. Minden osztályban versek emlézése. 
írásbeli gyakorlatok az alsó osztályokban háromhetenkint egy iskolai 
dolgozat, az önálló fogalmazáshoz való szoktatást már az elsőben kell 
kezdeni; felső osztályokban* havonkint egy dolgozat s pedig fölváltva 
egy iskolai s egy házi, a megítélésnél a fősúly az iskolaira fektetendő, 
mert a házinál sok visszaélés fordul elő.

A  latin nyelvi anyag revisiójánál első sorban az e tárgyban elérendő 
czélt kell megváltoztatni, a magyarból latinra való fordítástól megkell sza
badítani az iskolát, a nyelvtanra csak mint eszközre van szükségünk, hogy 
megérthessük az auctorokat, de nem azért, hogy azon fejezzük ki gondola
tainkat, mert nem is alkalmas a latin nyelv az újabb nyelvek szellemében 
kifejezett gondolatnak antik szellembe való átültetésére. Az elérendő czél 
megváltoztatásának természetes következménye lesz, hogy megváltoznak s 
megrövidülnek nyelvtanaink, melyeknek most első sorban nem az a ezéljuk, 
hogy a latin szöveg megértésére vezessenek, hanem hogy megtanítsanak 
magyarból latinra való fordításra; másodszor elesnek a magyarból 
latinra való írásbeli gyakorlatok, melyek igazi czél- s haszon nélküliek, 
mert csak grammatikai értékűek, a valódi latinismust nem is tüntethe
tik föl alapos latin stilistikai ismeretek s phraseologia tudása nélkül. 
E hiányon az Utasítások oly módon akarnak segíteni, hogy a gyakor
latok anyagául az auctorok elvégzett részeit ajánlják, hogy a növendék 
az ott talált latin kifejezéseket felhasználhassa, jobban bevéshesse 
emlékezetébe, de ily módon sohasem erősödik oda, hogy a modern 
szellemnek megfelelő gondolatnak kifejezést tudjon adni antik módon, 
már pedig az mégsem lehet czélja a magyarból latinra való fordítás
nak, hogy az olvasott szövegnek kissé megváltoztatott (lásd Pirchala 
Olvasókönyveit Liviushoz) magyar szövegét az auctorból kikereshető 
kifejezésekkel lefordítsa (csaknem öntudatlanul); míg ha modern tör
ténelmi szöveget kap, akkor pusztán grammatikai fordítást kaphatunk, 
de nem latin szellemben készült, igazi latinos dolgozatot. Az auctorok 
tárgyalásáról előadó ezeket mondja: inkább kevesebbet, de kiválólag 
olyan részleteket olvastassunk, melyekben bő alkalom kínálkozik az 
ethikai momentumok értékesítésére, a fordításnál követelje meg a tanár 
a tanulótól, hogy a class. író gondolatát a lehető leghívebben visszaadó 
magyar szóval fordítsa, de azért fordítása magyaros legyen, ily módon 
a tanuló hozzászokik a szabatos, tiszta, világos kifejezéshez, így jut a 
latin class, auctorok alapján a növendék az anyanyelv birtokába, a találó 
s magyaros kifejezések keresése közben erősödik a latin auctorok
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alapján magyar stílusa, vele nemzeti öntudata; e megerősödésre azért 
is szükség van, mert sehol sem látunk oly bűnös könnyelműséget, mint 
a magyar nyelv terén; a nyelvtani, stilistikai szabályokat csak addig 
alkalmazzák, míg azok az osztály anyagát képezik, felsőbb osztályokban 
csak a magyar nyelv tanárával szemben, az életben egyáltalában nem; 
ezért hemzseg nyelvünk a germanismusoktól, latinismusoktól, használják 
a bir igét, szenvedő alakot, hogy helyett a miszerintet stb. Az idegen 
nyelvek tanárai fölötte sokat használhatnak, de fölötte sokat árthatnak 
is a magyar nyelvnek. Van továbbá a latin s görög nyelv tanításában 
egy czopf: egyes részeknek emlézése; ez emlézés sem paedagogiailag, 
sem didaktikailag nem jó eszköz az ifjúság képzésében. A gyengébb 
tanuló az emlézésre kijelölt anyagot sohasem tanulja meg, nem képes 
rá s pusztán e miatt a tanár nem adhat elégtelen osztályzatot, a közép- 
osztályzatúak sem fektetnek rá nagy súlyt, csak néhány jó tanuló 
veszi komolyan s tanulja meg drága idejének pazarlásával, de a ráfor
dított idővel s erővel épen nincs arányban az eredmény, mert a mivel 
okadatolják az emlézés hasznát, hogy így a növendék classikus ki
fejezéseket gyűjt: fictio, mert bíz abból a néhány caputból édes-keveset 
szerezhet.

Mindezeket figyelembe véve, a következőket ajánlja előadó:
I. osztályban ne legyen latin nyelv, II.-ban 7 óra az I. osztály 

mostani anyaga s a II. osztály anyagából a rendhagyó igék; a rend
hagyó perfectumokat, supinumokat, melyek úgyis csak szótári szavak, 
el lehet oly módon végezni, hogy a gyakorlókönyv fordításai elé nyo
matják, mint olyan megtanulandó szavakat, melyek a fordításban elő
fordulnak s így tetemes időt takarítunk meg (ily eljárást követ 
Waldeck latin nyelvtanában); III.-ban 5 óra esettan; IV.-ben 5 óra 
mondattan, olvasmányul már Livius helyett inkább Cor. Nepos s Jul. 
Caesar szolgáljanak; Y.-ben 4 óra Sallustius (Livius nem való az Y.-be) 
s Ovidius Metamorphosisa, minthogy ez tartalmilag V. osztályúnak 
érdekesebb, mint a mostani anthologiák; VI.-ban 4 óra Cicero szónoki 
beszédei, Vergilius; Cicero levelei mellőzendők, mert nyelve inkább 
arra való, hogy megismerjük belőle a közéleti nyelvet, erre pedig szük
ség nincs, mert a latin holt nyelv; tartalmi értéke pedig csak néhány
nak van történetírói szempontból; VII.-ben 4 óra Livius s anthologia, 
de fősúlyt fektetve Horatius Carmináira, mint a melyeknek tartalmi s alaki 
szépsége legértékesebb; VIII.-ban 4 óra Tacitus vagy Cicero, Horatius 
satirái s epistolái gazdag tartalmi s ethikai szépségeik miatt. A czél 
— s így az érettségi követelmény — megváltoztatásával a gyakorlatokra 
a következő ajánlatot teszi az előadó : II. osztályban egyáltalán ne 
legyen írásbeli gyakorlat; III. s IV. osztályban havonkint egy akár 
magyar-latinra, akár viszont; felső osztályokban havonkint egy írásbeli 
dolgozat fölváltva oly módon, hogy egyiknek anyaga csak fordítás 
legyen latinból magyarra, a másiké fordítás mellett tárgyi magyarázat.

A  görög nyelvre vonatkozólag ugyanazok az előadó nézetei, mint 
a latinra, beosztása a következő: V. 4, VI. 4. VII. 4, VIII. 3 óra, min
denütt görögből magyarra való fordítással, egy osztályban se legyen 
írásbeli dolgozat s így ne legyen érettségin se írásbeli, hanem csak 
szóbeli. A  görögpótló tanfolyamból egészen elhagyandó a magyar iro
dalmi rész, óra: V—-Vili. 2—2 óra; a rajznál elhagyandó az ábrázoló 
mértan s mindvégig szabadkézi rajz legyen a következő óraszámmal: 
V—VII. 2—2 óra, VIII. 1 óra, mert a rajzolás súlya úgyis otthonra 
esik, gyakorlott növendéknek a tanár egy órában is megadhatja a szük
séges útbaigazítást; másrészt a görög pótlására ajánlja előadó a 
franczia nyelvet is.

A  ném et nyelvnél ajánlja előadó a czél megváltoztatását s kifejti, 
hogy a német nyelvre nekünk csak specialis viszonyaink miatt van
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szükségünk, e viszony pedig inkább a német nyelv gyakorlati tudását, 
nem az irodalmában való jártasságot kívánja; a beosztásra a következőt 
ajánlja: III., IV., V. 3—3 óra nyelvtan, VI., VII. 3—3, VIII. 2 prózai 
olvasmányok a nyelvtani ismeretek megerősítésére, továbbá magyarból 
németre való fordítások erre alkalmas kézikönyvek alapján, az V. osz
tálytól kezdve kéthetenkint 1—1 órában; iskolai gyakorlatok magyarból 
németre III. s IV. oszt.-ban háromhetenkint, felső osztályokban havonkint.

A  történelmi anyagnál az előadó a fősúlyt az általános művelt
ség s erkölcsnemesítő szempontokra kívánja fektetni s ép ezért a 
tárgyalás anyagát inkább a művelődésnek a lelket nemesítő, szépítő s 
azt bő s hasznos ismeretekkel megtöltő tényei, mint a harczok előadásai 
képezzék. Azt mondja előadó, hogy a történelemnek nem arra kell taní
tani az ifjú nemzedéket, hogyan kell meghalni a hazáért, hanem, hogy 
hogyan kell azért élni, védve és senkit nem támadva munkálkodni a haza 
belső fejlődésén s így hozzájárulni az emberiség művelődéséhez, boldog
ságához. A beosztásra következőket ajánlja. III. 3óra magyarok története; 
az egyetemes történet megszorításával IV. 3 óra az ókor teljesen, V. 
3 óra középkor s újkor 1648; VI. 3 óra újkor máig. VII. 3 óra a rövi- 
debbre vont politikai földrajz mellett az Arpádházi királyok kora, VIII. 
3 óra a magyarok történetének hátralevő része.

Földrajznál ал. előadó a következő beosztást ajánlja. I 4 óra 
Magyarország bőven s Ausztria földrajza; II. 4 óra Európa többi államai 
s többi világrészek; III. 2 óra a mostani anyaggal.

A  term észétrajznál az anyagra az előadónak nincs megjegyzése,de 
hangsúlyozza a kirándulások szükségét, hogy ez azonban megvalósítható 
legyen, a délutánokat szabadokká kell tenni, de egyúttal kevesbbíteni 
az óraszámot, a mire táblázatos kimutatásban tette meg javaslatát.

A  reáliáknál támaszkodva szaktekintélyekre, általában e kevesb- 
bítést ajánlja s a tudományos tárgyalás helyett inkább gyakorlati irányú 
tárgyalást ajánl.

A  bölcsészeinél óhajtandónak tartja az ethikát fölvenni, ha lehet 
szaporítani az óraszámot.

Az előadó így végezte: a tantervrevisióval ugyan javul tanügyünk, 
de még mindig marad egy hiánya, melynek orvoslásáról már most 
kellene gondoskodni; régóta hangzó követelmény, hogy középiskoláink
ban az erkölcsi nevelés necsak a fegyelmi törvények alapján szabályo
zott fegyelmezésből álljon, hanem minden egyes tantárgy, különösen 
azok, melyek arra alkalmat s anyagot szolgáltatnak, az erkölcsi neve
lésre is nagy gondot fordítson. De vájjon egyengette-e valaki nálunk 
az utat e legmagasztosabb czél elérhetésére? A tanárjelöltek nem kap
nak útmutatást a tananyag ethikai földolgozására, értékesítésére, metho- 
dikai segédkönyveink sincsenek s így a tananyag ethikai értékesítésére 
bizony felette kevesen gondolnak, de nem is gondolhatnak, minthogy 
a mai tanügyi viszonyok alig engedik meg, hogy a tanár másra is 
kiterjeszsze figyelmét, mint pusztán arra, hogy a tananyag sikeres köz
lésével elérje czélját mint jó tanár. Ha a tanterv az ethikai oldalra is 
gondot fordítana s megadná az eszközöket: erkölcsileg is képzettebb 
növendékek kerülnének ki a középiskolákból. A nemesebb irányú tanulás 
tárgya mindaz, a mi önmagában nemes, ami az embernek emberi, főleg 
erkölcsi létét emeli, mondja Agricola. A mi ifjainknak — eltérőleg a görög
római ifjaktól, a kik maguk látták az agorán, a fórumon az államélet 
jóban-rosszban kimagasló alakjait teljes erkölcsi értékükben, az élő példa 
eltéveszthetetlen hatásával, — érintkezési köre oly csekély, hogy egy-egy 
jellem közvetlen szemlélésen alapuló jellemképzésre alig akadhat alka
lom, az iskolának kell e hiányt pótolnia anyagának oly berendezésével 
különösen az olvasmányokban, melyben kristálytisztán érvényesülhet 
a paedagogia legfőbb követelménye: az erkölcsi képzés, kiművelés. Jól
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mondja a római történetíró „Foglaljatok bár városokat, hódítsatok össze 
népeket, országokra terjeszszétek hatalmatokat: ha piaczon s tanácsban 
nincsen helyén a kötelességérzet s szem érem , égig érhet bár szerze
ményeitek halomja, de biztos otthona nem leszen!“ Ha az akaraterő s 
kötelességérzet megerösödhetik a középiskolai ifjakban: a nemzetnek 
nem kell aggódnia.

Az előadó a következőkben foglalta össze indítványát: mondja ki 
a kör:

1. a középiskolai oktatás sikere érdekében szükségesnek tartja 
egy_egy osztályban a növendékek maximális létszámának leszállítá
sát 40-re.

2. A  qualificationalis törvény megváltoztatását s a minden pályára 
szóló egységes képesítést.

3. Minden egyes tantárgyban — a nemzeti tantárgyakat kivéve 
— a követelmények az anyag korlátozását és a heti órák leszállítását a 
testi nevelés szempontjából is

4. A magyar képezze alapját a többi nyelvek tanításának s egy
általán középpontja legyen a középiskolai oktatásnak; e végből a magyar 
tananyag beosztásában a javasoltat magáévá teszi.

5. A latin, görög s német nyelvekben elérendő czél megváltozta
tását s ennek alapján a latin nyelvnek az első osztályból való kihagyá
sát s az írásbeli dolgozat eddigi módjának megváltoztatását.

6. A történelem s földrajz anyagának a javasolt módon való elosz
tását, részben korlátozását.

7. Az ethikai képzés szükségességét; az olvasmányok kiszemelésénél, 
bármily nyelvnél, az ethikai momentumok érvényesüljenek.

8. Az érettségi vizsgálatnak teljes átalakítását vagy absolutorium- 
mal való helyettesítését.

Kolozsvári kör.

A tanáregyesület kolozsvári köre április 1-én tartotta 3-ik rendes 
ülését dr. Hám  Sándor főgymn. igazgató és egyl. alelnök elnöklete alatt. 
Jelen voltak: Czigler Ignácz titkár, Boros Sándor pénztárnok, B aksay  
József, Balogh Károly, dr. Borosa Mihály, Domonkos Károly, Gálfí 
Lőrincz. dr. Gál Kelemen, Gróf Jakab, dr. H alász Ignácz, Keresztéig  
Lajos, K iss  Sándor, Kovács Dezső, K ozár  János, dr. Móczár József, 
Nagy  Károly, dr. Nyiredy  Géza, dr. R ucska  Béla, dr. Schneller István, 
Szabó  Samu, dr. Széplaki János, dr. Versényi György stb.

Elnök üdvözlete után titkár röviden megteszi jelentését, jelezvén 
a jövő ülésnek tárgyait, melyek után elnök felkéri dr. Erdélyi Károly 
r. kath. főgymn. tanárt, hogy olvassa föl dolgozatát.

Dr. Erdélyi Károly „A magyar nyelv és irodalom gymnasiumi 
tanterve“ ez. dolgozatának bevezető soraiban elismeri, hogy a középisk. 
tanáregyesület kebelében a tantervrevisio egy részéről sem értekeztek oly 
behatóan, mint a magyar nyelv és irodalom tantervéről, mely körül
ményt annak fontossága magyaráz meg: de mind a mellett a tárgy 
még sem mondható kimerítettnek.

A hozzászólók a magyar nyelvi tantervet majdnem kivétel nélkül 
hiányosnak tartják. Az „Utasítások“-at egyesek jóknak mondják, de 
hiányokat fedeztek föl, különösen hogy csekély az óraszám s remek
íróink olvasását magánszorgalomra utalja. Általános óhaj, hogy nagyobb 
tért kell engedni a magyar nyelvi és irodalmi oktatásnak.

Előadó is a javítást sürgetőkhöz csatlakozik. Hozzászól a) nyelv
tani oktatáshoz, b) a stilistikai, rhetorikai és poétikai tantervhez, c) az
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Írod. történet tanításához s ezzel kapcsolatban az írásbeli dolgozatokhoz 
és önképzőkörökhöz.

A jelen tan terv szerint a nyelvtani oktatásban az I., II. osztályban 
inductive elsajátított ismereteket rendszeresítjük a III. osztályban s 
aztán nem grammatisálunk többé. Ezen rendelkezés ellen több alapos 
kifogás hozható föl. Ugyanis kevés olyan iskola van, melynek alsó 
Osztályait a magyar nyelvben nagyon is ingadozó tanulók ne látogatnák. 
Azért megtartandó az I. és II. osztályban az inductiv nyelvtan s ez 
utóbbiban némi rendszeresítés is eszközölhető; de a III. osztályból a 
rendszeres magyar nyelvtan, mely nagyobb értelmi fejlettséget kiván, 
elhagyandó. A III—IV. osztályig ébren tartandók a nyelvtani ismeretek 
az idegen nyelvek segélyével, végül a VII. osztályban, mintegy befeje
zéséül a gymn. nyelvtan-tanulásnak, szükségesnek tartja a magyar nyelv
tan rendszeres összefoglalását, mely előkészítésül szolgálna a Vili. oszt. 
Írod. tört. tanításnak, a mennyiben kiterjeszkednék nemcsak a nyelvtan 
egész rendszerére, hanem módjával a nyelvtörténetre és nyelvszokásra 
és nyelvhasonlításra is. A rendszeres magyar nyelvtan az érettséginek 
is tárgya lenne. E czélból a VII. oszt. magyar óraszámát egygyel kellene 
szaporítani a német vagy görög rovására. Nemzetiségi vidékeken aján
latos lenne a latin nyelvtant csak a II. osztályban kezdeni, mert lélek
tani és logikai rejtély, hogy egy rosszul tudott nyelv segítségével hogyan 
lehet egy teljesen ismeretlent megtanulni. Az idegenajkú tanuló az
I. osztályban mentői többet foglalkozzék a magyar nyelvvel, hogy elsajá
títva haladhasson. Azt sem tartja rossznak, ha a latin nyelv csak
II. félévi tárgya lenne az I. osztálynak, de elítéli teljességgel a latin 
nyelv tanítását a teljes I. évben nemzetiségi vidékeken.

A stilistikai oktatásnak szerinte nem jut elég tér a gymnasiumban. 
Más nemzeteknél az anyanyelven való fogalmazás nagyobb szerepet 
játszik. Olvasmányok és utánzás alapján már a 111. osztályban el kel
lene kezdeni s megvetni alapját a magyar fogalmazásnak. A magyar 
hangsúlyos verselés megmaradna ez osztályban. A polgári ügyiratok 
szerkesztése stílus- és értelmi gyakorlatok gyanánt szolgálna,

A IV. osztály tananyagát kisebb elbeszélő és lyrai költemények
kel lehet bővíteni. Itt tárgyalandó a monda, rege és legenda. Ez osztály 
stilistikai tanulmányai legyenek rendszeresítek és a verstan véglege
sítendő

Az V. osztályban a lyrai és leíró költemények fejtegetésére és 
tanulására különös gond fordítandó. Legfontosabb a szerkesztéstan, erre 
nézve pedig az eddigi óraszám kevés. Ennek elhanyagolása a fogalmazó 
tehetséget hátráltatja s kelti föl a panaszokat az érettségi magyar írás
beli dolgozatok fölött. A szerkesztés ez osztályban tüzetesen tárgyalandó 
olyanforma könyv alapján, minő a németeknél a sok „der deutsche Auf
satz“ ez. tankönyv. E végből ez osztály órarendjét 1 órával szaporítani 
kellene.

A VI. osztály anyaga megmaradhat, csak Shakespeare Corilanusa 
és Moliére comoediája helyett kellene magyar classikus darabokat 
olvastatni.

A VII. osztály anyaga megmaradhat Egy magyar grammatikai 
órára lenne szükség. Az irodalomtörténetnek már ez osztályban való 
megkezdését a magyar történelem miatt sem helyesli.

Az Írod. történet oktatását sok vád érte és méltán. Három óra 
elégtelen oly nagy anyag tárgyalására A házi olvasmány kétes értékű, 
olvastatni pedig kellő mennyiségben és érdemlegesen tárgyalni, nincs 
idő. Ez az oka, hogy kellő irodalmi műveltséget és szeretetet nem tud
nak kivinni a tanulók az életbe. A régi magyar irodalmat csak futólag 
lehet tárgyalni s ez év tulajdonképen csak 8 hónapból áll. Ha tehát az 
Írod. történetet alaposan akarjuk tanítani és tüzetesen megismertetni
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az ifjúsággal irodalmunk nagyságait; ha hátékonyhyá akarjuk tenni 
a nemzeti irodalmat, mint a nemzeti szellem forrását s érvényesíteni 
az abban rejlő aesthetikai, erkölcsi és történelmi hasznot: akkor több 
időt kell fordítani a Írod. történetre mint a gymn. oktatás középpontjára. 
Legalább is 6 heti óra illeti meg a magyar Írod. történetet, melynek 
keretébe föl lehetne venni művelődés- és művészet-történelem vázlatot 
is. Segítségül járulna a szemléltetés is, mely téren vajmi kevés történt. 
A VIII. osztálynak írod. történeti museumnak kellene lenni. Segítségül 
kellene venni az Írod. tört. földrajzot is. A tanulók útbaigazítás után 
készíthetnének térképeket. Hasznos volna az Írod. történetnek graphikai 
ábrázolása folyam alakjában.

Az irod. tört. oktatás czélját mozdítaná elő az önképzőkör is. 
A tárgyalás alatt levő irod. tört. anyagnak megfelelően tárgyalható a 
gyűlésen a régi magyar irodalom régi költemények szavalásával és 
codexek olvasásával. Irodalmi nagyjaink művei évfordulók alkalmával 
tárgyalhatok.

Igen fontosak az írásbeli dolgozatok, melyek ezélja, hogy meg
tanulja a tanuló, miként kell tárgyalni valamely feladatot, gondolatait 
szabatosan és világosan kifejezni, stílusát irodalmivá tenni. Minthogy 
a magyar nyelv a középisk. oktatás középpontja, minden tárgynak 
vonatkozással kell lennie rá és viszont. Elme és szív táplálkozhatik 
belőle, de ez csak úgy ér valamit, ha annak szóban és írásban is 
kifejezést tudunk adni. A formára adnak tankönyveink utasítást, de a 
ki csak ezekre támaszkodik, elvont szabályokat fog tudni, de gyakorlatot, 
készséget az írásra nem nyert. A tanulók nagy része nem szokott hozzá, 
hogy fölhasználja mindazokat az eszközöket, melyek stiláris készültségét 
előmozdítják; nem tanult meg gondolkodni s gondolatainak kifejezést 
adni. Ehhez szoktatni a tanulót, föladata a magyar fogalmazásnak. 
Ezért ennek a III —V. osztályokban nagyobb tért kellene juttatni; mentői 
több vázlatot készíttetni. A mostani gyakorlatírás nem sokat ér, főleg 
a felső osztályokban, hol mind háziak s melyeken az idegen kéz sokszor 
rajta hagyta nyomát. A dolgozatok felének iskolainak kellene lenni. Ez 
osztályokban is kellene készíttetni alaprajzokat és vázlatokat, egyiket- 
másikat ki is dolgoztatni. A tanár munkáját ez nem szaporítja, mert 
részben menekül a gyakran hosszadalmas házi dolgozatok javításától. 
Ezek után indítványozza, hogy mondja ki a kör:

1. a magyar nyelvtan tanítására elégséges a két első osztály; a 
rendszeres magyar nyelvtan nyelvtörténeti és nyelvhasonlítási kiegészí
téssel, valamint a dialectusok ismertetésével a gymn. grammatikai tan
anyag befejezte után a VII. osztályban heti 1 órán tanítandó s az érett
ségi szóbeli vizsgálatnak tárgyát képezze.

2. A stilistikára és szerkesztéstanra az eddiginél jóval több idő 
fordítandó, nevezetesen a III. és IV. osztálynak eddigi és az V. osztálynak 
egygyel szaporított órái. Ez osztályok eddigi tananyaga a rendszeres 
nyelvtan kivételével általában meghagyatván.

3. A VI osztályban Shakespeare Coriolanusa és Moliére egy 
comoediája helyett magyar darabok szolgáljanak a dramaturgiai fejte
getés alapjául.

4. A magyar irod. története a Vili. osztályban heti 5 órában 
tanítandó és művelődés- és művészet-történettel kiegészítendő.

5. A magyar irodalmi oktatásban ezentúl különös gondban része
süljön az illustrálás ügye.

6. Az önképzőkörök teljesen a poétikai és irodalomtörténeti oktatás 
keretébe osztandók be.

Az érdekes és tartalmas előadás után elnök felhívására tanulságos 
eszmecsere indult meg.

53
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Dr. H alász  Ignácz készséggel elismeri az előadás érdekes és mag
vas voltát, de megjegyzéseket tenni szükségesnek tartja. Elfogadja elő
adó nézetét, hogy a nyelvtanítás csak az I—II. osztályokban történjék 
inductive, de már itt is rendszerezéssel, sőt ezt még az I. osztályra is 
kiterjesztené. A II osztályban ismétlendő az I. oszt. anyaga; a rendsze
rezés itt sem maradhat el; de mert eddig csak általános volt a rendsze
rezés, ennek bővítve és teljessé téve a III.-ban kell megtörténnie, tehát 
a grammatika senmiiképen sem törlendő.

Nagy baj, hogy az alsó fokú nyelvtanítás után oly nagy a szünet. 
A tankönyvek e tekintetben hiányosak, holott a stilistika czélja volna 
a mondatok rendezése, mintegy a nyelvtan aesthetikája lenne. A régi 
nyelvből itt kellene adni egyes részeket, tehát a nyelvtörténetnek is 
jutna szerep. Mert ha historiailag megérteni akarjuk a mai nyelvet, 
visszapillantást kell vetni a régi nyelvre s erre alkalmas volna a 
XVI—XVII. század irodalma. Kellene egy kis történeti grammatikát 
adni, de ezt nem a VII. osztály számára tartaná fönn, hanem végig 
vinné a gymnasiumon annál is inkább, mert már láttak ilyent a IV.
V. osztályokban is. Maradjon meg tehát a nyelvtanítás a 1. Il.-ban; a 
III-ban rendszeres grammatika, de röviden; a nyelvtörténet már VI—
VlII.-ban vagy legalább VII—VII!.-ban. Az írásbeli dolgozatokat igen 
fontosaknak tartja, mert ez a gyakorlati része a tanításnak, csakhogy 
körülirandók, milyen tárgyúak legyenek. Az alsó osztályokban a dolgo
zatok iskolaiak legyenek s mentői kevesebbek, ezeket pótolhatja a 
diarium, melybe minden órán írnának írásbelieket, de nem a hivatalos 
dolgozatokat, hanem maguk a tanulók jeleznék röviden az anyag egy 
részét egy pár mondattal s ezt azután a tanár a felelőknél át is nézhetné. 
Legfőlebb 6 dolgozatot tartana, mintegy összefoglalásul az anyagnak 
minden nagyobb köre után. Minden dolgozatot megbeszélés után kell 
csinálni és házi dolgozatot csak akkor adjon föl a tanár, ha már ismeri 
a tanulókat.

Dr. Versényi György a nyelvtanítást az I. II osztályokban némi 
rendszerezéssel meghagyandónak véli, úgy szintén a III.-ban a rendszeres 
nyelvtant is, mert a későbbi tanítás közben is van elég alkalom a nyelv
tan ébrentartására. A poétika tanítását részben a VII.-re is kiterjesztené. 
A túlságos grammatizálást nem tartja czélszerűnek a felsőbb osztályok
ban, bár a VII-ben megengedi, hogy helye lehet egy kis összegezésnek. 
Óhaja, hogy az önképző körök részletesebben s külön előadásban 
tárgyaltassanak.

Szabó  Samú a magyar irodalom tanítását olyan tárgynak tekinti, 
melyre nézve minden tanárnak más-más nézete van. A grammatikát 
nem tartja az alsó osztályba valónak, mert két idegen nyelvet kell 
tanulnia a tanulónak különösen az idegen ajkú vidékeken, hanem 
beosztaná a grammatikát az összehasonlítások közé. Kétféle oktatást 
tartana szükségesnek, egyet idegen nyelvű s egyet magyar nyelvű 
iskolák számára. Az Írod. történet a VII. és VIII. osztályokban tanítaná 
heti 3—3 órán s nem is hiszi másképen kivihetőnek, mert nem száraz 
életrajzi adatokat kell betanítani, hanem az írókat saját műveik után 
megismertetni. A poétikát az V. osztályban, a rhetorikát a VI. osztály^ 
ban óhajtja tanítandónak, mert a költészet mindig megelőzte a szónok- 
lattant. Mindkét tárgynál szükségesnek tartja egyes művek betanulását. 
Az irod. tört, egyes korszakai után lehetne egy kis nyelvtörténeti össze
foglalást tartani.

Kovács Dezső mélyebbé és intensivebbé szeretné tenni a tanítást; 
a tanterv inkább csak a formalis képzésre tekintett. Az I—VI. osztályig 
az olvasmányok az erkölcsi tartalom szempontjából dolgozandók föl; míg 
a VI — VlII.-ban aestlietikai ismeretekkel egészítendők ki az irodalmi
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ismeretek. Szerinte a kör czélja inkább csak elvi vélemény kimondása, 
melyet a tantervben érvényesíteni szeretne.

Czigler Ignácz szerint az előadó a mostani tanterv mellett van; 
új benne az, hogy a VII.-ben a nyelv rendszeresítését kívánja, de a 
tanterv oly szoros kapcsolatban van egyes részeiben, hogy azt egy óra 
elvételével megbolygatni nem lehet. Ezért fentartandónak véli a mostani 
tantervet s a rendszeresítést is a Ш.-ban az idegen nyelvek miatt A nyelv 
folyton ébren tartható szerinte is. Elfogadja előadó véleményét, hogy az 
Írod. tört. a VIII osztályban taníttassák, mert országszerte nagyobb súlyt 
fektetnek a történetre mint az irodalomra. Hanem tanítsuk az irodalmat 
hét osztályon keresztül s akkor elég idő jut az Írod. történetre a VIII.-ban. 
Helyesli az önképzőkör és illustratiók felhasználását az irodalom-tanítás 
szolgálatában; de a graphikai táblák készítését csak akkor tartja 
eredményesnek, ha maguk a tanulók készítik. A poétika és rhetorika 
tanításában csatlakozik Szabó  S. véleményéhez, csakhogy a VI. és VII.-be 
kell áttenni.

Gálfl Lőrincz nem tartja elegendőnek a III. osztályban a 3 órát, 
ha teljes rendszerezést akarunk végezni, 5 órát is ajánlana.

Schneller István dr. az Írod. tört. tanításánál a fősúlyt az iro
dalomra fekteti. Az egész iskolán át tanítandó az irodalom. Minden 
egyes fajnál legyen a könyvben bevezetés az íróról, a körülményekről, 
ekkor elegendő a VIII. osztályban a irod. tört. tanítása mint végleges 
összefoglalás. Különös súlyt helyez az írásbeli dolgozatokra s azokat 
az irodalommal kapcsolatba hozná már a IV.-től kezdve. Helyesli az 
önképzőkörökben a korszakok megkülönböztetését, mert itt a tanuló 
maga dolgozik s azt lelkesedéssel teszi. A nyelv rendszerezését későre 
kell hagyni. Az alsó osztályokból a grammatikát kizárná, mert az ahhoz 
megkivántató abstract gondolkodás hiányzik a tanulóban; később pedig, 
mikor grammatizálni kellene, már unni fogja. Hanem minden tanárnak 
tanítania kell a magyar nyelvet, mely csak úgy válik sajátjává, ha össze
hasonlítja más nyelvvel. Egészben elfogadja az előadó javaslatait.

Dr. H alász Ignácz újabb felszólalásában leghelyesebbnek tartaná a 
grammatikát nem tanítani, hanem csinálni az olvasókönyv alapján és 
gyakorlatilag vinni keresztül, mert így nemcsak formális képző ereje 
van, hanem lelki is. A magyar nyelven épül föl az idegen nyelv.

Előadó zárószavaiban összegezi az észrevételeket, melyek kis 
részben térnek el az ő felfogásától, de nem ért egyet HalászszaX, hogy 
a felső osztályban is grammatizáljunk; nem helyesli a nyelv történeti 
anyagának belevonását az irodalomba, mert tapasztalat szerint kava
rogni fog a tanuló fejében a mai nyelvhasználat a régivel. A diariumok 
készítését ő is helyesli.

Versényi és Szabó  nézetéhez, hogy az irod. tört a VII. VIII.-ban 
taníttassák, nem csatlakozhatik, mert nem talál helyet a stilistika szá
mára, de meg kérdés, melyik része az irodalomnak tanítandó a VII.-ben? 
Nem csatlakozik azok nézetéhez sem, kik a poétikát előbb akarják taní
tani, mint a rhetorikát, bár fejlődési körülményeiket véve figyelembe, 
igazuk lehet, de mert a poétika fogalmai kényesebbek s magasabb fej
lettséget kívánnak, megtartaná a mai sorrendben. A túlságos grammati- 
zálást 6 sem tartja czélszerűnek. Szabó  véleményét, mely szerint két
féle grammatika szükséges, úgy látszik már a minister is contemplálta. 
A philosophiát törölné s beolvasztaná a stilistika, rhetorika körébe. 
A III. osztályban a 3 óra csak akkor kevés, ha a stilistikára is tekin
tettel akarunk lenni.

Elnök ezután szavazat alá bocsátja az előadó egyes javaslatait, 
melyeket a kör az első kivételével egyhangúlag elfogadott. Az 1. pontra 
vonatkozólag a kör véleménye oda concludált, hogy megtartandónak 
véli a III. osztályban a rendszeres nyelvtant, de a VII. osztályban is a
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többség óhajtja a nyelvtan tanítását az előadó javaslata szerint. A 6. 
pontnál az önképzőkörökre vonatkozólag a kör azon óhajának is kifeje
zést adott, hogy külön tárgyalás anyagát képezze.

A gyűlés után, mely a kereskedelmi akadémia dísztermében folyt 
le, a kör tagjai kedélyes áldomásra mentek.

Perédi József, jegyző.

I S M E R T E T É S E K .

T e r m é s z e t t a n  k a p c s o l a t b a n  a  c s i l l a g á s z a t i  f ö l d r a j z  s  a  c o s m o g r a p h i a  
e l e m e i v e l  felsőbb leányiskolák és tanítónőképezdék számára. írták Bóbita, 
Endre és dr. Gerevich Emil. Budapest, 1896. Lauffer Vilmos kiadása. 
Ára 1 frt 40 kr.

Mindenekelőtt kifogásolandónak tartom, hogy a könyv egyszerre 
két, egymással nem nagyon congruens iskolának szól. Nem lehet czélom 
a két iskola czéljára és tanulóinak különböző fejlettségre s egyéb körül
ményekre vonatkozó fejtegetésekbe bocsátkozni, de nézetem szerint, 
egyszerre csak az egyiknek az ügyét szolgálhatjuk igazán.

No, de hagyjuk ezt s tekintsük a könyvet csak a felsőbb leány
iskola szempontjából.

A mint az előszóból kitűnik, a könyv két concentrikus kört foglal 
magában, t. i. egyfelől szól a IV. osztálynak, másfelől az V. és VI.-nak is.

A hangoztatott concentricitás, nézetem szerint, csak abban állhat, 
hogy megírunk egy könyvet egy nagyobb kör számára, s abból aztán 
kihagyásokból csinálunk egy kisebbet.

És eltekintve attól, hogy nagyon unalmas és időtrabló dolog, a 
kisebb körben csaknem pontról-pontra kijegyeztetni a tanulókkal a 
megtanulandót, nem tudom helyeselni a concentricitásnak, mint czélnak 
kitűzését azért sem, mert a mi concentrikus, nem szükségképen homo
gén is egyúttal, a mennyiben a nagyobb körben ugyanazt a tüneményt 
esetleg más alapon s más felfogással kell tárgyalni, s a tüneményeket 
más szempontok szerint csoportosítani.

Szóval, más modorban kell írnunk kezdőknek s másban azoknak, 
a kik az alapismereteken már túl vannak.

Nem tudok egyetérteni szerzők azon állításával sem, hogy: „Új 
tankönyvet adni az V. és VI. osztályos tanulóknak a kezébe s nem azt, 
melyből a IV. osztályban tanulták az elemeket, annyi volna, mint mes
terségesen teremteni túlterhelést vagy koczkára tenni a tanterv szelle
mének megfelelő sikert".

A gymnasium physikai tantervének is két köre van; igaz ugyan, 
hogy itt a kettő közötti különbség, hogy úgy mondjam, magasabb fokú, 
de azért ezeket is épen úgy concentrikusoknak tekinthetjük, a melyekre 
épen úgy alkalmazható volna szerzők felfogása és idéztem állítása. 
Habár nem hiszem, hogy ők maguk is helyeselnék, ha valakinek eszébe 
jutna a gymnasium számára ilyen concentrikus könyvet írni.

Itt is, ott is a két kör önálló, s külön elbírálás alá esik; elvi 
különbséget nem látok.

Miért ne tartsuk meg tehát mi is azt a rendszert, mely már annyi 
idő óta a középiskolában is helyesnek bizonyult ?

Egyéb a részletekre vonatkozó megjegyzéseim legyenek röviden 
a következők:

A 3. §-nál feleslegesnek tartom taszító erőről is beszélni, hiszen 
az összenyomás ellenében működő ellenállással úgy sincsen az meg
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magyarázva, s mindjárt a í. §-nál a tanuló a légnemű testeknél amúgy 
is rájön arra, hogy összenyomás nélkül is van taszító erő.

Egyáltalában nem is kellene említeni, s akkor a tanuló nem fogja 
különösnek találni, hogy a légnemű részecskék egymástól távolodni 
igyekeznek.

Nézetem szerint majd a hűtannal kapcsolatban a tömecsmozgás 
alapján kimagyarázhatjuk ezt az erőt is, valamint a különféle halmaz
állapotokat a vonzó és taszító erő viszonyából.

A 12. §-nál előforduló következtetést, hogy: „A szabadon eső test 
mozgása egyenletesen gyorsuló“, kissé korai s nem eléggé indokolt. 
Sőt én azt hiszem, hogy a tanuló inkább egyenletes mozgást fog az 
említett példából kiolvasni. Miért nem reflectálnak szerzők előbb a mér
sékelt esésre, pl. az Atwood-féle gépen ? Hiszen a szabad esést nem 
lehet úgy figyelemmel kisérni. S csak aztán kellett volna elméletileg is 
tárgyalni a dolgot.

A súlypontról csak a párhuzamos erők után kellene szólni, hiszen 
a föld vonzereje azoknak egyik esete

A 23. §-nál miért nem foglalkoznak szerzők az eredő felbontásá
val ? Pedig ez is elég fontos, mert pl. e nélkül nem lehet teljesen meg
érteni a tizedes mérleget, t. i. azt, hogy miért mindegy, ha a meg
mérendő testet a híd bármelyik helyére teszszük.

A 26. §-ban tárgyalt középponti mozgásnál a szerzők a tangentialis 
és középponti erőkről szólva ezt mondják: „A zsinegre kötött test csak 
akkor végezhet középponti mozgást, ha a reáható erők egyenlők, mert 
ha pl. az érintői túlsúlyra kerekedik, a test az érintő irányában elhagyja 
a körpályát és ellypsis-alakú pályában mozogva a földre esik“.

Pedig a körmozgás feltétele nem az, hogy a tangentialis erő 
egyenlő legyen a középpontival, hanem az, hogy ez utóbbi képes legyen 
a röperővel egyensúlyt tartani. S aztán az elszakadt golyó sem fog 
ellypsis-alakú pályában a földre esni, hanem parabolában.

A röperőre nézve pedig szerzők egyszerűen csak megjegyzik, 
hogy: „E két erő mellett még egy harmadik erő is működik . . ., s ezt 
röpítő erőnek mondjuk“. De hát honnan származik ez az erő? Ennek a 
magyarázatát meg kell adni, s könnyen is tehetjük a tangentialis erő 
felbontásával; s így kimutatható, hogy a röperő nem más, mint a 
tangentialis erő egyik componense, a másik componense pedig az az 
erő, mely a testet a középponti erő által megszabott pályán előre viszi.

Hasonlóképen könnyen szemléltethetjük rajzban a röperőnek a 
középpontival való egyenlőségét, továbbá a görbületi sugár és a sebes
ség négyzete szerint való változását is, s mindezt az erőegyenközség 
alapján. S így tisztán physikai alapon meg lehet állapítni a röperő 
ismert képletét, és pedig könnyebben, mint azt a tankönyvírók tenni 
szokták.

Nem helyeselhetem azt sem, hogy szerzők a röperőt egyszerűen 
egyenes arányosnak mondják a sebességgel, s nem ennek a négyzetével. 
Miért ne igyekezzünk a törvényeket ezen a fokon is pontosan kifejezni?

Az ingamozgásnál abból a törvényből, hogy: „Különböző anyag
ból készült egyenlő hosszú ingák egyenlő időben végzik lengéseiket“, 
szerzők azt következtetik, hogy „a föld vonzó ereje minden testre egy
formán hat“. Ez nyilván téves, hiszen a nagyobb tömegű testre a föld
nek a vonzó ereje nagyobb, s a különböző testeknek csak a gyorsulásuk 
egyforma, s ez is csak légüres térre áll, mert tudvalevőleg a levegő 
ellenállása a testek esését többé-kevésbbé módosítja.

Az ingánál azonban másként áll a dolog, mert míg az esésnél a 
levegő ellenállása csak egy irányban, t. i. fölfelé hat, addig az ingánál 
ez a hatás két irányú, és pedig a mikor az inga a legnagyobb kilengés
ből visszaesik, abban a pillanatban az emelkedés által összeszorított
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levegőrétegek visszahatása az esésnek ellenálló levegő hatását vala
mennyire ellensúlyozza. így a levegő ellenállásának itt kisebb szerep 
jut, mint az esésnél, s ebből magyarázhatjuk meg magunknak a fennebbi 
törvényt.*

A könyv physikai részében más jelentékenyebb hibát nem talál
tam, s a továbbiakra csak annyit akarok megjegyezni, hogy némely 
dolgok hiányoznak belőle, melyek nézetem szerint, nem volnának 
mellőzhetők, mint pl. a fluorescentia, fosforescentia, színképelemzés, 
tömecsmozgás, a hő mechanikai egyenértéke. Általában szó sincs az 
erő megmaradásának a törvényéről, a melyet az összes physikai tüne
mények sorozatán végig ki lehet és kell is mutatni. S milyen világosan 
be lehet bizonyítani mindjárt a fölfelé való hajítással, t i. hogy a test 
ugyanavval az eleven erővel esik vissza, a melylyel kiindult.

A tanulságosabb készülékek közül hiányzik a skyoptikon és 
radiometer.

A könyv csillagászati földrajzi részében az 5. §-ban levő ez az 
állítás, hogy: „A Napnál egyik deleléstől a másikig 24 óra telik el“ 
nem helyes, mert ez tudvalevőleg évenként csak 4-szer történik, máskor 
két delelésközti idő vagy több, vagy kevesebb 24 óránál s ez a különb
ség az időegyenlet.

A 10. §-ban a földr hosszúsággal egyidejűleg miért nem határoz
zák meg szerzők a szélességet is, hogy erről is legyen a tanulónak 
valami fogalma. Hiszen ezt legalább megközelítőleg meg lehet tenni a 
sarkcsillag segítségével.

A 17. §-ban a hold pályája egyszer ellypsis, s aztán valamivel 
lejebb ismét nem ellypsis. S a hold mindennap nem egy órával, hanem 
csak 50 perczczel kel föl később. S miért ?

A 2.15. oldal utolsó szakasza: „A Holdnak árapály hatása a Földre 
erősebb, mint a Napé. Ennek az az oka, hogy a Nap 40ü-szor (csak 190) 
van tőlünk messzebb, mint a Hold, s bár tömege 24 (csak 20) milliószor 
nagyobb a Holdénál, hatása a Földre a gravitáczió törvénye szerint 
m égis kisebb lesz, m int ez u t ó b b i é szintén helytelen.

Hiszen épen a gravitatio törvénye szerint a Nap vonzását az 
idézett adatokból kiszámítva, 150-szer nagyobbnak találjuk, mint a holdét.

Hanem a nagy távolsághoz képest a föld egy elenyésző kis test, 
melynek minden pontját majdnem egyenlő erővel vonzza a Nap; míg a 
Holdra nézve a föld különböző pontjainak távolsági különbsége jóval 
nagyobb, s így azok vonzatása között is nagyobb a különbség. Csakis 
ez a vonzásbeli különbség okozhatja azt az alakváltozást, melyet ár
apálynak nevezünk.

Végül véleményem szerint „Az égi testek sűrűségének, vonzó 
erejének és gyorsulásának a kiszámításáról“ szóló 35. § t meg kellett 
volna előznie a távolság meghatározásának. Hiszen ezt kell előbb ismer
nünk, ha az előbbieket meg akarjuk határozni; s aztán, ha már az égi 
testek sűrűségéről stb. szólnak szerzők, egyúttal miért nem említik meg 
a tömeg és nagyság meghatározását is ? A. gravitatio és röperő képletét 
úgyis már ismerik a tanulók.

A távolság kiszámítására nézve az a nézetem, hogy helyesebb az 
egyszerű szemléltetéssel járó horizontális parallaxist alkalmazni, mint a 
Kepler-féle 3-ik törvényt, melyet a tanuló csak úgy dogmaszerűen 
megtanul, a nélkül, hogy módjában volna helyességéről meggyőződni.

Ezen néhány megjegyzésemben kimutatott hibákon kívül egyúttal 
szerzett tapasztalataim alapján igyekeztem röviden feltüntetni azt a

* Ez a törvény mintegy analógiája volna annak, hogy a testek 
esése légüres térben egyforma.
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keretet s azt a módot, melyet a felsőbb leányiskolái physikai oktatás
ban sikerrel alkalmazni lehet, s hogy ehhez képest milyennek óhajtanám 
előttem fekvő könyvet.

Szerzők egyébiránt iparkodtak a tanterv követelményeinek meg
felelve a physikai tananyagot a tanulók értelmi fejlettségéhez képest 
feldolgozni. S a feltüntetett hibáktól eltekintve, a könyv alapjában véve 
jó volna, csak kár, hogy helyenként valóban meglátszik, hogy két kör
nek van szánva, mert pl. a hol az V. és VI osztályra nézve kívánatos 
volna valamely tünemény behatóbb tárgyalása vagy a törvény szabatos 
kifejezése, erről a IV. osztály kedvéért lemondanak.

(Kolozsvár.) Bournáz János .

KORMÁNYBIZTOSOK AZ ÉRETTSÉGIN.

A vallás- és közoktatásügyi magyar kir. minister a rendel
kezése és vezetése a la tt álló és alább megnevezett középiskoláknak 
f évi rendes érettségi vizsgálataihoz ministeri biztosokul a következő
ket küldötte ki:

1. A budapestvidéki tankerületben: a kalocsai kath. főgymnasium- 
hoz dr. Pasteiner Gyula budapesti egyetemi ny. r. tanárt, a jászberényi 
állami főgymnasiumhoz dr. Szinnyei József budapesti egyetemi ny. 
r. tanárt.

2. A kassai tankerületben: az ungvári kir. főgymnasiumhoz 
dr. Fodor József ministeri tanácsos, budapesti egyetemi ny. r. tanárt.

3. A debreczeni tankerületben: a nagykárolyi kath. főgymnasium
hoz dr. Kisfaludy  Á. Béla budapesti egyetemi ny. r. tanárt.

4 A nagyváradi tankerületben: a belényesi gör. kath. főgymna
siumhoz dr Moldován Gergely kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt, a 
fehértemplomi áll. főgymnasiumhoz dr. Kárm án  Mór kir. tanácsost, 
budapesti egyetemi m. tanárt, a verseczi áll. főreáliskolához dr. Riedl 
Frigyes főreálisk. tanárt, az orsz. közoktatási tanács előadó tanácsosát.

5. A szegedi tankerületben: a szabadkai közs. főgymnasiumhoz 
dr. Szam osi János kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt, az újvidéki kir. 
főgymnasiumhoz dr. Békefí Rémig budapesti egyetemi m. tanárt, a bajai 
kath. főgymnasiumhoz dr. M argalits Ede budapesti egyetemi ny. rk. 
tanárt.

6. A székesfehérvári tankerületben: a veszprémi kath. főgymna
siumhoz dr. Hoffmann József budapesti egyetemi m. tanárt, a keszthelyi 
kath. főgymnasiumhoz dr. Fináczy  Ernő kir. tanácsos és ministeri 
szolgálattételre berendelt gymnasiumi igazgatót, a székesfehérvári áll. 
főreáliskolához dr. Lóczy  Lajos budapesti egyetemi ny. r. tanárt.

7. A győri tankerületben: a soproni kath. főgymnasiumhoz V olf 
György kir. tanácsos és gyakorló főgymnasiumi igazgatót, a győri áll. 
főreáliskolához dr. Alexander Bernát budapesti egyetemi ny. rk. tanárt.

8. A beszterczebányai tankerületben: a losonczi állami főgymna
siumhoz Bartoniek  Gézát, a budapesti Eötvös-collegium id. igazgatóját.

9. A kolozsvári tankerületben: a gyulafehérvári kath. főgymna
siumhoz dr. Csengeri János kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt, a székely
udvarhelyi kath. főgymnasiumhoz és állami főreáliskolához dr. Finály  
Henrik kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt.
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V E G Y E S E K .

A t a n á r v i z s g á l ó  b i z o t t s á g  a l e l n ö k e .  A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minister V olf György, kir. tanácsost, gyakorló főgymnasiumi igaz
gatót és a M. Tud. Akadémia rendes tagját az 1899/1900-ik tanév végéig 
terjedő' időre a budapesti országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
alelnökévé kinevezte.

R e n d e s  t a n á r i  k i n e v e z é s .  A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis
ter dr. Kovács Zoltán győri állami főreáliskolai helyettes tanárt ugyan
ehhez a tanintézethez rendes tanárrá nevezte ki.

V é g l e g e s í t é s .  A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Bátori 
Ármin, dévai áll. főreáliskolai rendes tanárt rendes tanári minőségében 
véglegesen megerősítette.

É r t e s í t é s  é s  m e g h í v á s .  A tanárképző intézeti gyakorló főgymnasium- 
nak eredetileg május 16-ára kitűzött jubiláns ünnepe az időközben 
ugyanazon napra tett pozsonyi országos ünnep miatt június 13-ára 
halasztatik. Mindazáltal május 16-át, mint születése napját,a hagyományos 
módon, szűkebb körben, az idén is megünnepli az intézet s ezennel 
meghívja volt tagjait és növendékeit a mondott napon (május 16-án, 
vasárnap) d. u. 6 órakor az intézet aulájában (Trefort utcza 8 sz.) tar
tandó értekezletre. Ez értekezlet főtárgya lesz a jubiláris ünnep pro- 
grammjának részletes megállapítása és oly egyesület alakítása, mely az 
intézet volt tagjai között a közösség érzetét folytonosan ápolja s általá
ban az intézetet tanügyi és közművelődési czéljaiban gyámolítsa.

A z igazgató.

P á l y á z a t o k .  A  székesfehérvári állam i főreáliskolánál az 1897/98. 
tanévvel betöltendő tanári állásra, term észettan-m ennyiségtanra; a 
székesfehérvári állami főreáliskola igazgatóságához 1897. május 16.
A  tem esvári állami főreáliskolánál betöltendő tanári állásra, az ábr. 
geometriából, és a mathematikából; a temesvári áll főreáliskolához f. évi 
május hó 20-áig. — A  zala-egerszegi m. kir. állam i főgymnasiumnál 
betöltendő két rendes tanári állásra, a term észetrajz és földrajzból, 
másik a szabadkézi és m értani ra jzból; a zalaegerszegi állami főgvm- 
nasium igazgatóságához f. é. június hó 1-ig. — A  szegszárdi áll. 
íőgymnasiumnál az 1897/98 tanév elején elfoglalandó két tanári állásra, 
1. a classika philologiai, esetleg magyar-latin, 2. a mennyiségtan-ter- 
m észettan i szakból; a szegszárdi áll. főgymnasium igazgatóságához 
június hó 1-ig. — A tervbe vett ungvári áll. alreáliskolánál betöltendő 
két tanári állásra, egyik a magyar-német, másikára a mennyiségtan- 
term észettani tanszakból; a kassai tankerületi főigazgatóhoz június 
hó 15-ig.

T a r t a l o m  : Egyesületi élet. — Ism erte tések: Bóbita Endre és dr. Gere- 
vich Emil: „Természettan kapcsolatban a csillagászati földrajz s a 
cosmographia elemeivel“. Bournáz Jánostól. — Kormánybiztosok 
az érettségin. — Vegyesek. — Hirdetések.
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P á ly á z a t .

Az eperjesi ág. h. evarig, kerületi collegium államilag segélyezett 
főgymnasiumánál a jövő 1897/98 tanévvel betöltendő ó-classika (görög- 
latin) rendes tanári állásra ezennel pályázat liirdettetik. Ezen tanszéket 
a collegium fentartó testületének meghallgatása után a nm. vall. és 
közokt. m. k. minister úr tölti be.

A rendes tanár jövedelme 1200 frt, mely fizetés az újabb szerző
dés megkötése után fokozatosan 1400, illetőleg 1600 forintra emelkedhe- 
tik, 240 frt lakbér és öt 100 frtos ötödéves korpótlék.

A nevezett szakra képesítettek felhivatnak, hogy szabályszerűleg 
felszerelt folyamodványaikat, melyekben végzett tanulmányaik, képesí
tésük és eddigi netaláni szolgálataik okmányokkal igazolandók, a collegiumi 
főgymnasium igazgatóságához czímezve f. é. június hó 1-ig küldjék be.

Hogyha már alkalmazásban lévő rendes tanár választatnék meg, 
akkor ez azonnal véglegesen alkalmaztatik; hogyha pedig olyan pályázóra 
esnék a választás, ki még nem volt alkalmazva, de oklevéllel bír, akkor 
ez rendes tanári fizetéssel alkalmaztatik ugyan, de csak egy évi sikeres 
működés után fog állásában véglegesíttetni.

Okleveles pályázó hiányában a tanszék ideglenesen fog betöltetni 
helyettes tanárral, kinek fizetése 800 frt lesz.

Intézetünk az országos tanári nyugdíjintézetnek tagja.
A nevezett tanszékre csak protestáns vallásúak pályázhatnak.
Az állás f. é. szeptember 1-jén elfoglalandó.
Kelt Eperjesen, 1897. április 3-án.

Dr. Schm idt Gyula s. k. 
coll. felügyelő.

P á ly á z a t  ta n á r i á llá sra .
A pannonhalmi szt-Benedek-rend győri főgymnasiuma  egy 1897. 

szeptember 1-én elfoglalandó rajztanári állásra pályázatot hirdet. Ez 
állással a következő kötelmek járnak: az alsó osztályokban a rajzoló 
geometriának, a felső osztályokban a görögpótló rajznak, továbbá a 
szabadkézi rajznak, s esetleg az alsó osztályokban a számtannak tanítása. 
A kik ábrázoló geometriára is képesítve vannak, azok elsőbbségben 
részesülnek.

Ha okleveles, s esetleg már máshol működött, rendes tanár nevez
tetik ki, akkor fizetése 1200 forint, 280 forint lakásbér, 100 frt ötödéves 
pótlék; nyugdíjazása az állami szabályzat értelmében. Ha helyettes 
tanár neveztetik ki, a kinek oklevele van, akkor fizetése 1000 forint; ha 
nincs oklevele, akkor 800 frt; végleges kinevezés esetében természetesen 
a rendes tanári illetményekre tarthat igényt. A rend azonban mindkét 
esetben fentartja magának a jogot, hogy két-három éven belül felmond
hat a kinevezendő tanárnak.

Az állásra csak róm. kath. vallásúak pályázhatnak.
A kellően felszerelt s a pannonhalmi Főapáthoz czímzett kérvények 

legkésőbb június hó 15-ig a győri főgymnasium igazgatóságánál nyúj
tandók be.

Győrött, 1897. ápr. 30.
A csay Ferencz, 

igazgató.



H O R N Y Á N S Z K Y  V I K T O R
k i a d á s á b a n  m e g j e l e n t  i s k o l a i  k ö n y v e k  j e g y z é k e . * )

Szinnyei József. I s k o la i  m a g y a r  n y e lv ta n . A.z e“̂ At Ä s,
SZU. Ili я  O o . l b o / l ö y l .

Mondattani alapon. 1. rész. A középiskolák I. osztálya számára. Hatodik kiadás. 
Ára egész vászonkötésben 80 kr.

Szinnyei József. I s k o la i  m a g y a r  n y e lv ta n . MÁis/mT.
Mondattani alapon. II. rész. A középiskolák II. osztálya számára. Negyedik kiadás. 
Ára egész vászonkötésben 60 kr.

Szinnyei József. R e n d s z e r e s  m a g y a r  n y e lv ta n . 55.82011892.
A középiskolák III. osztálya számára. Negyedik kiadás. Ára egész vászonkötésben 
1 frt 40 kr.

Szinnyei József. A m a g y a r  n y e lv  r e n d s z e r e ,  З8.2191Ш7.
Ára egész vászonkötéshen 70 kr.

Szinnyei József. M a g y a r  o lv a s ó k ö n y v .  53.168/1891)
I. rész. A középiskolák I. osztálya szamara. Harmadik kiadás. Ára egész vászon
kötésben 1 frt 10 kr.

Szinnyei József. M a g y a r  o lv a s ó k ö n y v .  мдёвдвэГ.
II. rész. A középiskolák II. osztálya számára. Második kiadás. Ára egész vászon
kötésben 1 frt 10 kr.

Szinnyei József. M a g y a r  o lv a s ó k ö n y v .  ~~  53.1681189I
I I I . rész. A középiskolák III. osztálya számára. Második kiadás. Ára egész vászon
kötésben 1 frt 40 kr.

Ugyancsak a mi kiadásunkban jelent meg:
K ö n y v v ite lita n .

Reáliskolák számára. Egyszerű könyvvitel, alkalmazva kereskedelmi és ipari 
üzletekre. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium megbízásából és utasítása 
szerint írta Novák Sándor, a budapesti kereskedelmi akadémiában a könyvvitel és 
keresk. számtan rendes tanára. Nagy 8-adrét, 8 ív, ára 1 frt.

E hiányt pótló tankönyv ügyében a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister úr a tanker, kir. főigazgatóságokhoz 11.982. sz. a. rendeletet bocsáj- 
tott, melyben a tanterv melléklése mellett a könyvviteltannak a reáliskolákban 
való tanítása iránt intézkedik. («Budapesti Közlöny» 1881. évi 73. sz.)

K e r e s k e d e le m is m e .  ís.m/mi.
Irta Hr. Sebestyén Jenő, a budapesti keresked. akadémia tanára. Harmadik kiadás. 
Ára egész vászonkötésben 1 frt 20 kr.

M a g y a r  s t i l i s z t i k a .  26.433,1892.
I. lrálytan. Iskolai használatra írta s olvasókönyvvel ellátta Pintér Kálmán. Nagy 
8-adrét, 12 ív, ára egész vászonba kötve 1 frt 40 kr.

M a g y a r  s t i l i s z t i k a .  илоз/шз.
II. szerkesztéstan. Iskolai használatra írta s olvasókönyvvel ellátta Pintér Kálmán.
k. r. gymn. tanár. Nagy 8-adrét, 12 ív, ára egész vászonba kötve 1 frt 40 kr.

R h e to r ik a  é s  o lv a s ó k ö n y v .  iö iiieS
Iskolai használatra szerkesztette Pintér Kálmán, k. r. gymn. tanár. Nagy 8-adrét, 
16 ív, ára egész vászonba kötve 1 frt 60  kr.

A m a g y a r  n e m z e t i  ir o d a lo m  t ö r t é n e t e .  1S57/1897.
Középiskolai használatra írta és olvasókönyvvel ellátta Erdélyi Károly, k. r. gymn.
tanár. Nagy 8-adrét, 30 ív, ára egész vászonba kötve 2 frt 50  kr.

Egyúttal kijelentjük, hogy ha t. Tanár úr e könyvek bármelyikét az iskolában tan
könyvül használtatni szándékozik, mutatvány-példánynyal szívesen szolgálunk. Azon 
tanár uraknak, kik tankönyveinket iskolájuk számára már elfogadták, minden új 
kiadásból példányt küldünk, ha erre felszólíttatunk.

Kiváló tisztelettel
Hornyánszky Yiktor könyvkereskedése.

(Л M. T. Akadémia bérházában.)
*) E tankönyvek, a nm. vallás- és közoktatásügyi minisztérium egyik rendeletében kifejezett óhajtásá

nak megfeleló'leg, csak b e k ö t v e  kerülnek forgalomba.

HORNYÁNSZKY VIKTOR BUDAPEST.
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O R S Z Á G O S

K Ö Z É P I S K O L A I  T A N Á R E G Y E S Ü L E T I

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér. Aradi-ntcza 58. szám. R a jlie r  FereilCZ. V. kér. állam i főreáliskola.

É r t e s í t é s .

A  választm ányi ülést, mely e hó 15-re volt kitűzve, el kellett 
halasztani. Két ok is volt rá. Egyik a pozsonyi kör indítványa, mely 
az ottani ünnepélyek miatt kívánta az elhalasztást; a másik pedig az, 
hogy a tantervrevisio előadója: Balogh Péter súlyos betegen fekszik.

A választmányi ülés tehát e hó 26-án d. u. 3 órakor lesz, a miről 
minden egyes választmányi tagnak külön s idején értesítés ment.

GYMNASIUMI FRANCZIA NYELVTANÍTÓK.

A franczia nyelv tanítása tekintetében a középiskolák mostani 
szervezete s az iskoláztató közönség kívánsága közt határozott ellentét 
uralkodik.

Középiskoláink úgy vannak szervezve, hogy a franczia csak a 
reáliskolában kötelező tantárgy A reáliskolák száma azonban az összes 
középiskolákéhoz viszonyítva, feltűnően csekély: a létező 184 közép
iskola közt csak 33 a reáliskola. Az intelligens nagyközönség ellenben, 
érezve e nyelv fontosságát az általános műveltség szempontjából és 
gyakorlati hasznosságát, nagy súlyt fektet reá. Bizonyítja ezt az, hogy 
még anyagi áldozatoktól sem riad vissza és űzet külön tandíjat a 
franczia nyelv facultativ tanításáért, mely ilyen alakban történik most 
a gymnasiumokban.

Csakhogy a közoktatásügyi ministeriumnak 68.891/96. sz. a. kelt 
rendelete azt constatálja, hogy ez a tanítás még a nem igen magasra 
szabott czélt sem éri el több helyütt, s ezt az eredménytelenséget a 
ministerium a francziát tanítók fogyatékos szaki képzettségének tulaj
donítja.

E bajon segítendő, a ministerium valóban helyeselhető módon 
úgy akar segíteni, hogy a gymnasiumban is e tantárgy taníthatását 
képesítéstől akarja függővé tenni.

Kívánja ezt első sorban az ügy érdeke. A ki valaminek a tanítására 
vállalkozik, mutassa ki előbb az arra való rátermettséget. De másod
sorban a szülőknek a középiskolai tanárokba vetett bizalma is szük
ségessé teszi ezt. A közönség legnagyobb része nincs annyira tájékoztatva, 
hogy tudna különbséget tenni a tanár szaktárgya és nem-szaktárgya 
között: ő azt hiszi, hogy a ki tanítja a francziát, az arra való is.

64Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX.
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De így állván a dolog, szerény véleményem szerint a gymnasiumi 
franczia nyelvtemitóknak (u. i. e czímet kapják majd azok, a kik csak 
a gymnasiumban való tanításra lesznek jogosítva) képesítése ügyében 
kiadott Szabályzat 3 §. nem fogja a ministerium nemes intentiójának 
megvalósítását elősegíteni, ellenkezőleg még jobban fogja compromit- 
tálni a franczia nyelvnek gymnasiumi tanítását.

Ezen 3. §. szerint e „vizsgálatra bocsátható, a kinek legalább közép
iskolai érettségi bizonyítványa van. . . .  A mennyiben olyanok jelentkez
nének, kiknek nincsen érettségi bizonyítványuk, ezeknek kérvényeit az 
elnök . . .  a vallás- és közoktatásügyi ministerhez terjeszti fel határozat- 
hozatal végett“.

Ebből kitűnik, hogy olyanok is megszerezhetik ezt a képesítést, 
kiknek egyetemi tanulmányaik nincsenek, sőt még érettségi bizonyít
ványuk sincs.

És miféle existentiák lesznek ezek? Abbamaradt tanárjelöltek; 
más pályán boldogulni nem tudó szellemi proletárok, kik ehhez a 
szalmaszálhoz fognak kapni. A jelentkező tanulóktól szedhető mérsékelt 
tandíj — a ministerium szavaival élve — csak ilyen egyéneket csábít
hat. Már pedig jó lenne ilyeneket távoltartani a középiskolától.

Ettől eltekintve, ilyen egyének nem arravalók, mert szerintem a 
franczia nyelv tanítása a gymnasiumban nagyon nehéz: nem csekély- 
szakképzettséget és tanítói ügyességet követel.

Rendkívüli tantárgy lévén, csak a többi tantárgyak után tanítható. 
A tanulók elfáradtan vesznek részt ebben a tanításban. A tanulók 
otthoni munkásságára meg ennek nem-kötelező voltánál fogva nem 
igen lehet számítani. Annyi a teendőjük a kötelezett tantárgyakra való 
készülésükkel, hogy a francziára vajmi kevés jut a házi munkásságra 
szánt időből.

A ki a francziát tanítja, az végezze el a munka legnagyobb részét, 
jóformán az egészet az iskolában. Az sem felejtendő el, hogy rendkívüli 
tantárgynak csak csekély- heti óraszám juthat. A ki tehát ilyen körül
mények közt eredményt akar felmutatni, annak a szaktárgyat alaposan 
kell ismernie, hogy- a legfontosabbat ki tudja szemelni, mert csak az 
adhat, ki valaminek bőviben van Továbbá nem közönséges didaktikai 
ügyességgel kell bírnia, hogy a kiszemelt anyagot a tanulók tulaj
donává tegye.

Van azonban egy hatalmas tényező, mely a tanár munkáját 
megkönnyítheti s ez: a tanulók latin nyelvi ismerete. Tanár, ki a latin 
nyelv segítségül vételével tanítja a francziát, gyorsabban és biztosabban 
halad tanítványaival. E kedvező körülmény kiaknázásának elmulasz
tása valóságos bűn; a concentratio szempontjából meg paedagogiai 
baklövés. De, hogy a tanár a latinra alapíthassa a franczia nyelv taní
tását, ahhoz természetesen mindenekelőtt az kell, hogy ismerje alaposan 
a latin nyelvet.

Vájjon azok, kik az említett 3. §. alapján szereznek majd franczia 
nyelvi oklevelet, rendelkeznek-e majd a felsorolt nélkülözhetetlen kellé
kekkel? A legnagy-obb jóakarattal sem mondható, hogy igen.

A franczia nyelv tanítását sehogy- sem lehet összehasonlítani a 
gyorsíráséval s énekével.

A gyorsírás és ének: ügyességek; a franczia nyelv meg: tudomány. 
Pedig az előbbieknél is jobb, ha középiskolai tanárok tanítják. Ismeret- 
közlésről lévén szó, nem elég, ha a tanító maga tudja a tárgyat, hanem 
ismernie kell még a közlés módjait is, a mi pedig nem olyan egyszerű. 
E szempontból nem kielégítő e Szabályzat 7. §. d) pontja sem, mely 
csak a nyelvtanítás módszerének ismerését kívánja a jelöltektől. Ez 
nem elegendő.
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M agvassy  Mihály tornatanár a közoktatási tanácshoz intézett 
memorandumában (1. ismertetését az O. T. K. f. év febr. 7. számában) a 
testgyakorlat tanítását is a kötelező tantárgyakat tanító tanárokra 
aharja bízatni. Mennyivel inkább kell a franczia nyelv tanítását!

Gondolt is erre a ministerium A főigazgatókhoz intézett rendele
tében említi, hogy reméli, hogy a gymnasiumokban működő rendes 
tanárok fogják ezt a képesítést megszerezni.

Csakhogy soknál ez nehézségekkel fog járni, többnek egyáltalában 
lehetetlen lesz. A Szabályzat ti. és 7. §§. szerint egyebek közt francziára 
való szabatos fordítást fognak a vizsgálat alkalmával követelni. Vezető 
nélkül bajos ezt elsajátítani. A 7. §. ej pontjának, mely a „nyelv gyakor
lati ismereté“-t követeli, egyáltalában lehetetlen magántanulás útján, 
tanító nélkül, eleget tenni. Pedig hány gymnasiumi tanárnak kellene a 
helyi követelmények folytán egyedül, könyvből készülnie, ha e vizsgá
latot le akarná tenni.

Ép azért jó volna, ezt nem a már működő tanároktól kívánni, 
hanem az egyetemre járó tanárjelölteket használni fel erre. Ha ezeknek 
értésére adnák, hogy a franczia nyelvből szerzett képesítés leendő 
pályájukon mellékjövedelmet biztosít nekik, azt hiszem, elegendő szám
mal jelentkeznének vállalkozók Első sorban a latin szakmabeli jelöltek 
volnának felszólítandók. kik legkönnyebben is szerezhetnék meg ezt a 
képesítést. Feltéve természetesen, hogy az egyetem, illetőleg tanárképző 
intézet kezükre járna és alkalmat nyújtana nekik, hogy kellőképen 
készülhessenek el.

Evvel azt is elérnők, hogy a franczia nyelvnek az eddiginél 
intensivebb ismerete terjedne el a magyar középiskolai tanárság köré
ben, a minek a hazai tanügy másutt is hasznát látná.

(Pécs.) Kálmán Miksa.

A GYMNASIUMI MATHEMATIK AI ÉS PHYSIK AI TANTERVEK 
MAGYAR-, POROSZ- ÉS FRANCZIAORSZÁGBAN.*

I. M a t h e m a t i k  a.
Magyarország. I. osztály  heti 3 óra: A tizes számrendszer. 

A négy számolási művelet egész számokkal és tizedes törtekkel. A tört 
mint hányados és viszony; közönséges törtekkel való számolás. A méter
mérték ismertetése; időszámítás.

Poroszország. VI. osztá ly  heti 4 óra : Egész számokkal való 
négy alapművelet ismétlése, vonatkoztatva nevezett és nevezetlen meny- 
nyiségekre Németországi hossz-, súly- és pénz-mértékrendszer, kapcso
latban a tizedes számrendszerben való kiírás gyakorlásával és egysze
rűbb feladatok megoldásával.

Vriincziaország. VI. osztály  heti Vs óra: Egész számokkal való 
műveletek ismétlése. Fejszámolási gyakorlatoknak és feladatok meg
oldásának folytatása. Közönséges törtek. Törteknek közös nevezőre 
hozása. Műveletek törtekkel. Tizedes törtek. Műveletek tizedes törtekkel.

Magyarország. I I . osztály  heti 4 óra: Számolási rövidítések, 
szám-műveletek korlátolt pontossággal. Az arányosság fogalmának fej

* Lehrpläne und Lehraufgaben für die höhere Schule. Berlin, 1893. 
— Plan d’études et programmes de Tenseignement seeondaire classique. 
Paris, 1896.

54*
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tegetése. Egyszerű hármasszabály; az olasz számolásmód. Geometriai 
viszonyok és arányok elemei. Százalék.

Poroszország. V. osztály  heti 4 óra: Számok oszthatósága. Közön
séges törtek. Egyszerű hármasszabályra tartozó feladatok megoldása 
(egységre következtetés által). Németországi mértékek, súly-mértékek, 
pénzek (mint a VI. osztályban).

Francziaország. V. osztály  heti '/a óra: Hármasszabály az egy- 
ségrehozás módszerével. Egyszerű kamatszámítás. Kereskedelmi leszá
mítás. Járadék. Egyszerű feladatok a keverés és ötvénykészítés köréből. 
Áttekintése a méter-rendszernek. Feladatok a terület- és térfogat-számí
tás köréből.

Magyarország. I I I .  osztály  heti 3 óra: Az összetett hármas
szabály. Kamatszámolás. Határidőszámolás. Lánczszabály. Az arányos 
osztás. Elegyítési feladatok.

Poroszország. IV . osztály  heti 2 óra számtan, 2 óra geometria: 
Szám tan  : Műveletek tizedes törtekkel. Egyszerű és összetett hármas- 
szabály egész számokkal és törtekkel Feladatok a mindennapi élet 
köréből. Geometria: Egyenes. Szög'. Háromszög.

Francziaország. IV . osztály  heti l 1/, óra: Egyenes és sík. Szög. 
Háromszög. Egybevágóság esetei. Merőleges és ferde egyenes. Pár
huzamosak elmélete. Parallelogramm. Körvonal. Húrok és ívek kölcsönös 
viszonya. Szelő és érintő. Két körvonal viszonylagos helyzete. Szögmérés. 
Elemi feladatok az egyenesre és a körre vonatkozólag.

Magyarország. IV . osztály  heti 3 óra. Algebra: Bevezetés a 
betűszámtanba. Összeadás és kivonás egész számokkal. Sokszorozás egész 
számokkal, kiterjeszkedve kéttagúak négyzetének és köbének képzésére. 
Osztás egész számokkal; a geometriai haladvány mint osztás eredménye. 
Ugyanazon műveletsorozat törtszámokkal. Elsőfokú egyenletek egy 
ismeretlennel, kiterjeszkedve az arányok tanára.

Poroszország. I I I .  В  osztály  heti 3 óra. 1 algebra, 2 geometria: 
Algebra: Alapműveletek absolut számokkal, a legszükségesebbekre 
szorítkozva. (A gyakorlatokba egyismeretlenfi elsőfokú egyenletek is 
bevonandók.) Geometria: Parallelogramm. Körtan 1. rész.

Francziaország I I I  osztá ly  heti 3 óra: S zá m ta n : Számlálás. 
Egész számok összeadása, kivonása és szorzása. Egyszerű szabályok a 
szorzásra. Egész számok osztása. Oszthatóság ismertető jele a 2, 5, 4, 9 
és 3 számokra. Két vagy több szám legnagyobb közös osztója és leg
kisebb közös többszöröse. Számműveletek törtekkel. Tizedestörtek Szám
műveletek tizedestörtekkel. Két egész vagy tizedes szám hányadosa 
kívánt pontossággal kifejezve. Négyzet. Négyzetgyök (gyakorlati sza
bály). Viszony és arány. Algebra: Betűk alkalmazása ismeretlen jelölé
sére. Egyszerű problémák, melyek elsőfokú egyenlethez vezetnek. Betűk 
alkalmazása ismert mennyiségek kifejezésére. Algebrai kifejezések. 
Positiv és negativ számok, mint ellentétes irányú mennyiségek kép
viselői: egy pontból kiinduló hosszak idő, sebesség, magasság, hőmér
séklet. Műveletek positiv és negativ számokkal. Egyenletek az egyenletes 
mozgás köréből. Geometria: Arányos távolságok. Hasonlóság. Össze
függés a derékszögű háromszög oldalai között. Kör; tulajdonságai az egy 
pontból kiinduló szelőknek Szerkesztési feladatok. Negyedik arányos 
és középarányos távolság. Szabályos sokszög. Négyszög, hatszög, egyenlő 
oldalú háromszög. Területszámítás: téglalap, parallellogramm, háromszög, 
trapéz. Hasonló sokszögek területének a viszonya. Körvonal viszonya 
az átmérőhöz. Kör területe.

Magyarország. V. osztály  heti 4 óra: Algebra: Kéttagúak maga
sabb positiv egész hatványai. Számtani haladvány. Négyzetgyök és az 
ismeretlenek kiszámítása másodfokú egyenletekben. Köbgyök. Számolás 
gyökjelekkel. Elsőfokú egyenletek két és három ismeretlennel. Geometria:
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A planimetria főtételei (kihagyva mindazon a tételeket, melyek a tá r
gyalás rendszeres menetének megértésére nem szükségesek.

Poroszország. I I I .  A. osztály  heti 3 óra. (ny. 1, t. 2 alg., ny. 2, 
t. 1 geom.) Algebra: Egy és több ismeretlent tartalmazó egyenletek 
(e mellett a törtekkel való műveletek gyakorlása). Hatvány positiv egész 
kitevővel. Legszükségesebb tudnivalók a gyökmennyiségekről. Geome
tria :  Körtan 2. rész Egyenlő idomokról szóló tételek. Egyenesvonalú 
idomok területének kiszámítása. Hasonlóság alaptételei.

Francziaország. I I . osztály  heti 11/a óra: Algebra : A III. osztály 
algebrai tananyagának ismétlése. Egytag és többtag. Többtagú kifeje
zések összeadása, kivonása és szorzása. Egy és több ismeretlennel bíró 
elsőfokú egyenletek megoldása (numericus egyenlet-rendszerek meg
oldásának módszerei). Ezeknek alkalmazása néhány egyszerűbb feladat 
megoldására. Tér-geometria: Síkra vont merőleges és ferde. Párhuza
mos egyenesek és sikok. Lapszög. Merőleges síkok. Három- és több
oldalú testszög ismertetése. (Kiegészítő testszög mellőzésével.) Szögletes 
testek. Térfogatszámítás: parallelepipedon, hasáb, gúla, csonka gúla.

Magyarország. VI. osztály  heti 3 ó ra : Algebra: A hatványozás 
általánosítása. (Negativ kitevők és alkalmazásuk a 10-es számrendszer
ben; tört kitevők) Brigg-féle logarithmusok. Műveleti szabályok, logarith- 
musok kiszámítása és számítás logarithmusokkal. Geometria : Síkhárom- 
szögtan. (A hegyes szög függvényei, kapcsolatban a derékszögű három
szög kiszámításával. A szögfüggvények értelmezése tetszőleges szögekre. 
Szögek összegének és különbségének függvényei. Ferdeszögű három
szögek.) Stereometria. (Azon bevezető fogalmak és tételek sora, melyek 
a felszín és a köbtartalom kiszámítására szükségesek. Szögletes testek 
mérése (a prismatoid kizárásával).

Poroszország. I I . В  osztá ly  heti 4 óra: Algebra: Egyenletek, 
beleértve egyszerűbb egyismeretlenű 2-od fokú egyenleteket. Negatív 
és tört kitevőjű hatvány ismertetése. Logarithmus fogalma. Logarithmu
sokkal (ö számjegyű) való számolás begyakorlása. Geometria: Kör 
kerületének és területének kiszámítása. Trigonometriai függvények értel
mezése a derékszögű háromszög alapján. A derékszögű- és egyenlő
szárú háromszögnek trigonometriai úton való megoldása. Egyszerűbb 
testek felületének és köbtartalmának kiszámítása az életből.

Francziaország. Classe de Rliétorique heti 11 /, óra : Szám tan  : 
А III. osztály számtani tananyagának áttekintése és kiegészítése. A prim- 
számok elemi tulajdonságai. Négyzet. Négyzetgyök. Algebra: А III. 
és II. osztály algebrai tananyagának ismétlése. Egy vagy több ismeret
lent tartalmazó elsőfokú egyenletek. Másodfokú egyenletek. Geometria: 
Az előző tananyag ismétlése. Henger, kúp, csonka kúp; ezek felszíne 
és térfogata. Gömb. Síkmetszet. Főkörök. Mellékkörök. Pólusa egy körnek. 
Érintő sík. Gömb felszíne és térfogata.

Magyarország. V II. osztály, heti 3 óra: Algebra: A másodfokú 
egyenletek teljes elmélete. A geometriai haladványok és alkalmazásuk 
(pl tőke, lakosság-felszaporodás, szabad esés). A végtelen geometriai 
haladvány különös tekintettel a szokásos tizedestörtekre. Geometria: 
A pont coordinátái. Két pont távolsága. Egyszerű algebrai kifejezések 
graphikai ábrázolása. A stereometria befejezése: a gömb.

Poroszország. II . A. osztály  heti 4 óra: Hatvány, gyök, loga- 
rithmus. Egyenletek, ideértve a több ismeretlent tartalmazó négyzetes 
egyenleteket Elsőrendű arithmetikai és geometriai sorok. A hasonló
ságtan befejezése (arany metszés, egy kevés a harmonikus pontok és 
sugarakról). Trigonometria, háromszögek, négyszögek és szabályos 
idomok felbontásának begyakorlásával.

Francziaország. (Classe de Philosophie).



696

Magyarország. V III. osztály  heti 2 óra: Algebra: Combinatiók 
és binomális együtthatók Permutatiók és variatiók. A mathematika 
legfőbb tanainak ismétlése.

Poroszország. I. В osztály  heti 4 óra: Ismétlése az előző osz
tályokban tanult algebrai tananyagnak egyes feladatokon. Kamatos
kam at- és járadékszámítás. Imaginär mennyiségek. A trigonometriai 
ismeretek kibővítése (össZeadási theorema). Stereometria mathematikai 
földrajzzal kapcsolatban.

Poroszország. I. A. osztály  heti 4 óra : Binomális tantétel 
positiv, egész kitevőre. Stereometria befejezése. Coordinatok fogalma és 
néhány ismeret a kúpszeletek köréből.

II. P h y s i k a .
Magyarország.

I I I .  osztá ly  Heti 2 óra: a mathematikai és a physikai földrajz 
elemei. (L. a földrajzi tanítás folytatását a történelem III. és VII. osz
tálybeli anyagánál.)

VII. osztály. Heti 4 óra. Bevezető természettani alapfogalmak. 
Mechanika Hangtan és fénytan.

V III. osztály. Heti 4 óra Hőtan: az anyag szerkezetére vonat
kozó főbb chemiai fogalmak: delejesség, villamosság. Befejezésül a cos
mographia elemei.

Németország.
I I I .  A. (megfelel a mi V. osztályunknak), hetenkint 2 óra: Az 

ember és szervei, egészségtannal kapcsolatban. Előkészítő physikai tan
folyam 1. része (mechanikai jelenségek, a legfontosabb dolgok a hőtanból).

II. В. (VI.) hetenkint 2 óra: Előkészítő physikai tanfolyam II. része 
(mágnesség, elektromosság, legfontosabb chemiai jelenségek egyes ki
válóan fontos ásványoknak és a legegyszerűbb kristályalakoknak az 
ismertetésével, hangtan, néhány egyszerű része az optikának.

I I . А. (VII.) hetenkint 2 óra: Hőtan, mágnesség, elektromosság, 
ismétlése a chemiai és mineralogiai alapfogalmaknak.

I. В. (VIII.) hetenkint 2 óra: Mechanika (szükség esetében a 
hőtan és rezgéstan elhagyásával). Hangtan.

I. A  hetenkint 2 óra: Optika. Mathematikai földrajz.

Francziaország.
Classe de Rhétorique (VI.), legfeljebb 10 óra az egész év folya

mán: Éggömb. Főbb csillagzatok. Napi mozgás. Egyenes emelkedés és 
elhajlás. A földgömb alakja. Földrajzi hosszúság és szélesség. A föld 
kerülete. Nap. Nap látszólagos mozgása az éggömbön. Ekliptika; állat
köri csillagzatok. Évszakok. Hold. Hold-phasisok. Hold- és nap-fogyatkozás. 
Naprendszer. Bolygók és holdjaik. Copernicus rendszere. Rövid részlete
zése a bolygóknak. Üstökösök.

Classe de Philosophie (VII), hetenkint 4 ‘/s óra: Nehézkedés. 
Folyadékok és gázok egyensúlya Halmazállapot. Tehetetlenség elve. Erő. 
Az erők parallelogrammja bizonyítás nélkül, az erőknek két párhuzamos 
erőből való összetétele. Súlypont, súly. Egyensúly. Az egyensúlyban lévő 
folyadék szabad felülete. A nyomás egyenlő mérvben való terjedése. 
Edény falára gyakorolt nyomás; közlekedő edények. Archimedes tétele. 
Alkalmazása a fajsúly meghatározására; súly-areomeretek. Levegő nyo
mása; légsúlymérő. Mariotte törvénye; Mariotte kísérletei. Légnyomáson 
alapuló gépek. Szivattyú. Hydraulikus sajtó. Lopó. Légnyugtan.

Hőtan. Testeknek hőokozta kiterjedése. Hőmérő. A víz maximalis
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sűrűsége. Fajhő értelmezése. Keverési módszer. Olvadás Fagyás. Oldás. 
Kijegöczödés. Olvadási hő (egyszerű értelmezés). Párolgás: telített gőzök 
és nem telített gőzök. A nyomás maximuma. Nedvesség értelmezése. 
Eső, hó, harmat. Párolgás, forrás, lecsapódás. Párolgási hő (egyszerű 
értelmezése . Fagyás előállítva párolgás által. Hővezetés.

Hangtan. Hang keletkezése. Terjedése. Sebessége a levegőben és 
a vízben. Hang visszaverődése, Visszhang. Erősség; magasság. Rezgő 
húrok; hosszaik befolyása a liangra. Főbb zenei intervallumok. Összhang. 
Hangszínezet.

Elektromosság. Mágnesség. Elektromosság előállítása dörzsölés 
útján. Elektromozás megosztás által. Arany lemezes elektroskop. Elek
tromos gép Sűrítő. Leydeni palaczk. Telep. Villám. Villámhárító. Volta- 
oszlop. Daniell-, Bunzen-elem. Elektromos áram. Az áram physiologiai, 
physikai, chemiai hatása. Galvanoplastika; aranyozás, ezüstözés. Termé
szetes és mesterséges mágnes. Elhajlás és lehajlás. Oerstedt kísérlete. 
Galvanometer. Áramok kölcsönös hatása A föld hatása egy függőleges 
tengely körül forogható áramra. Astatikus vezetők. Solenoid. Solenoid 
összehasonlítása a mágnessel. Mágnesezés áram által. Elektromágnes. 
Távíró. Inductio áram és mágnes által. Telephon. Magneto-elektromos 
gépek.

Fénytan. A fény egyenes irányában terjed. Sebessége. Fény-vissza
verődés. Sík-tükrök. Gömb-tükrök, vájt és domború. Fénytörés. Prisma. 
Lencsék (kísérleti alapon). Nagyító. Csillagászati távcső. Mikroskop és 
messzelátó. Fény felbontása és összetevése. Nap színképe. Különböző 
fényforrások színképe. Sugárzó hő. Fényírás.

Kiegészítő rész. Szabad esés törvényei. Atwood gépe. Inga-alkal
mazásai. Munka. Eleven erő. Energia. A hő mechanikai egyenértékének 
értelmezése. Gőzgép elmélete; sűrítő, expansio.

Chemia Elemek és összetett testek. Víz felbontása és előállítása. 
Hydrogen. Oxygen. Levegő elemzése. Nitrogen. Égés. A chemiai egyesü
lés általános ismertetése. Hőfejlődés. Tulajdonság változik. Chemiai 
elnevezés és jelölés elvei. Sav. Alj. Nitrogen és oxygen vegyületei. Sósav 
Ammoniak. Súly és térfogat szerinti vegyülés törvénye. Chlor. Chlorsav. 
Jód. Kén. Kénessav. Kénsav. Kénhydratsav. Phosphor. Phosphorsav. Phos
phoros hydrogen Szén. Szénsav. Szénoxyd. Szénkéneg. Cyanogen és 
cyan-hydrikus sav. Hydrogen szénvegyülete. Acétylének. Olaj alkotógáz. 
Mocsárgáz. Benzin. Kőszéngáz. Láng. Silicium. Fémek, oxydok és sók 
általában (egy leczke).

A fő szerves anyagok kettős szempontból, mint a növényéletben 
előfordulók és mesterséges úton előállíthatok, általánosságban (egy leczke).

(Szolnok.) Szíjártó  Miklós.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

Igazgatósági ülés hétfőn, május 10-én.
— Tudósítás. —

A gyöngélkedő Beöthy Zsolt elnök távollétében Hofer Károly 
elnökölt; jelen voltak: Alexander Bernát, Müller József, Tiber Ágost 
és Négyesy László. Többeket hivatalos elfoglaltságuk gátolt a meg
jelenésben (egyik intézetnek: a VI. kér. reáliskolának épen tanári érte
kezlete volt).

Az igazgatóság ez ülésének főtárgya a tantervrevisio kérdése lett 
volna oly értelemben, hogy az előadó referált volna a beérkezett mun
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kálatok tartalmáról s ez alapon az igazgatóság megállapította volna a 
választmányi ülés elé terjesztendő javaslat főpontjait Sajnos, emberi aka
rattól nem függő körülmények más fordulatot adtak a dolognak. A főtitkár 
már előző nap, május 9-én, kapott baráti kézből levelet Szolnokról, 
hogy az előadóul fölkért Balogh Péter betegen fekszik s az igazgatóság 
ülésére nem jöhet fel, de a szombaton tartandó választmányi ülésig 
remélhetőleg fölépül s befejezheti munkálatát. Az már e közlés alapján 
is világos volt, hogy ez az igazgatósági ülés nem foglalkozhatik a tan- 
tervrevisio kérdésében elfoglalandó álláspontjának körvonalozásával. 
Azonban az ülés előtt alig pár órával, hétfőn délben érkezett távirat, 
mely azt jelentette, hogy az előadó vérhasban fekszik és előreláthatólag 
szombatra sem lesz olyan állapotban, hogy mint előadó szerepelhessen, 
kétségtelenné tette az igazgatóság előtt, hogy vagy új előadóról kell 
gyorsan gondoskodni, vagy a választmányi ülést is elhalasztani. Ez 
utóbbi megoldást nem szívesen választotta az igazgatóság, mivel az 
ülés egy halasztást már husvétkor is szenvedett és a tagok és érdeklő
dők megfelelő értesítése is bonyodalmas feladat; de az előbbi megoldás, 
hogy egy előadó hétfőtől szombatig áttanulmányozza az anyagot és 
elkészítse munkálatát, egyenesen lehetetlennek tűnt föl. Azért az igaz
gatóság számbavéve azt is, hogy a pozsonyi kör a pozsonyi szobor
ünnep miatt úgyis elhalasztását kívánta a választmányi ülésnek, végre 
is az ülés elhalasztása mellett döntött és a választm ányi ülést m ájus  
hó 26-án (áldozó csütörtök előtti szerdán) délután 3 órára tűzte k i  
Remélhető, hogy e 11 napi halasztás elegendő lesz arra, hogy az előadó 
egészségi állapota megfelelőleg javuljon. Egyébként az igazgatóság 
arra az eshetőségre is gondolt, hogy ha az előadónak kímélnie kellene 
magát, s föltételesen már most előadókat kér föl. E tisztre, a munkát 
megosztva R ajner  Ferencz és Alexander Bernát voltak szívesek vál
lalkozni

Mindamellett, ha a tárgysorozat e főpontja elmaradt is, maradt 
elég tárgy s tisztán a folyóügyek elintézése is adott az igazgatóságnak 
pár órai munkát.

A főtitkár bemutatta Győr szab.kir. város közönségének sziveshangú 
átiratát, melyben a város a nyári közgyűlésre meghívja az egyesületet. 
Bemutatta Budapest székes-főváros tanácsának átiratát is, mely arról érte
sít, hogy a főváros közönsége szívesen ád a Szarvas Gábor szobrának helyet 
a Széchényi-szobor parkjában, s felhívja az egyesületet, hogy a főváros, 
a közmunkatanács és az egyesület küldötteiből alakítandó vegyesbizott
ságba képviselőket küldjön ki. Az igazgatóság Beöthy Zsoltot, Alexander 
Bernátot és Müller József pénztárost küldi ki. Bemutatta a főtitkár a 
budapesti, kassai és pápai kör, a kassai és nagyváradi reáliskola, vala
mint a sárospataki ref. főgymnasium tanári karának munkálatát a 
tantervrevisio ügyében.

Az egyesületi élet örvendetes fejlődését is konstatálta az igazgatóság. 
Megalakult a népes székelyudvarhelyi kör, valamint a pápai kör, mely 
a jövő isk. évtől kezdődőleg 9 új tagot is jelentett be. Számos új tagot 
jelentettek még be. A kolozsvári kör ismét több új taggal szaporodott; oda 
csatlakoztak a szamosújvári tagtársak is. Hódmezővásárhelyről Futó 
Mihály igazgató négy új tagot ajánlt. Igen kedves meglepetést okozott 
Sziber  Ede kassai tanker, főigazgató úrnak az elnökhöz intézett levele, 
melyben a szatmári kir. kath. főgymnasium igazgatóját és 9 tanárát 
tagokul ajánlja. Ezeken kívül számos más tag lépett még be. Névsorukat 
a Közlöny jövő számában közöljük.

Elhatározta még az egyesület néhány újabban kitüntetett tagtárs 
üdvözlését is, a miről annak idején adunk hírt. Valamint elhatározta, 
hogy a jövő évi költségvetés ügyében legközelebb már küldöttségileg 
tisztelegni fog a ministerelnök és a pénzügyminister uraknál.
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A pénztárban van 753 frt 81 kr; azonban sok még a fizetnivaló. 
A költségvetésben fölvett összeg előreláthatólag be fog folyni; de a ki
adás is tetemesen több lesz az előirányzatnál, mert a Közlöny ívszámát 
rendkívül megnövesztette a tantervrevisióra vonatkozó tárgyalások egész 
terjedelemben való közlése. A költségvetésben 42 ív volt felvéve, s a 
Közlöny már eddig 43 ívet fogyasztott el, pedig még hátra van 6 szám. 
Nyomdai kiadásokra fel volt véve 2300 frt; már eddig kifizetett a pénz
tárnok 3000 forintot, pedig még az eddig megjelent szám oknak csak 
mintegy felerésze van kifizetve.

Az igazgatóság az anyagi felelősség érzetében fölkéri a szerkesztőt, 
hogy a Közlöny ezutáni számaiban maradjon a megállapított tér korlátái 
közt és az esetleg még közlésre váró, úgyis későn érkezett revisionális 
munkálatokat ne egész szövegökben és terjedelmükben közölje, hanem 
tartalmilag ismertesse, kivévén belőle azt, a mi lényeges és sajátos.

Tiber Ágost jelentést te tt a segélyző alapról. A kézipénztárban 
van 390 frt Sok a baj egyes régebb idő óta adós tagokkal Azonban 
örvendetes közlései is voltak a pénztárosnak. A z eperjesi kör  a télen 
rendezett felolvasásai tiszta jövedelméből 100 forintos alapítványt tett. 
Tiber pénztárnok továbbá, felhasználva a könyvkiadók és kereskedők 
húsvéti leszámolásának alkalmát, körlevélben fölkérte a nevezetesebb 
könyvkereskedő és taneszköz-kereskedő czégeket az alap részére ado
mányok tételére. E kérelemnek eredménye az lett, hogy Lum péi R. 
(Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedése 50 frt, 
Calderoni és Társa  5Ó, H ornyánszky Viktor 10, Singer és Wolfner 
évi 5, Toldy L ajos  évi 5 frtot adományoztak, illetőleg ajánlottak fel. 
Az igazgatóság a nevezett ezégek t. tulajdonosainak nemeslelkű ado
mányukért az egyesület meleg köszönetét nyilvánította. Ezek között a 
két 50 frtos adomány az alaptőkéhez csatoltatik.

Négyesy László, főtitkár.

Budapesti kör.f
A kör f. év május 5-én tarto tt választmányi ülésén jelen voltak: 

dr. Schm idt Ágoston elnök, dr. Bozóky  Endre titkár, Tiber Ágost, 
Feichtinger Győző. dr. Chovancsák István, dr. Веке Manó, M oravcsik  
Géza, dr. Demkó Kálmán, dr. Lechner László, Balog Mór pénztáros, 
R e if  Jakab, Károly  Gy. Hugó és Mágócsy-Dietz Sándor alelnök.

Titkár előterjesztése után a 25 tagú választmányból a következő 
12 tag sorsoltatott ki: dr. Mihály József, dr. Chovancsák István, 
dr. Heinrich Alajos, B a szla vszky  József, Tiber Ágost. R e if  Jakab, 
Theisz Gyula, Feichtinger Győző, M atskássy  József, dr. H oltai Virgil, 
dr. Gerecze Péter és Károly  Gy. Hugó. A megüresedő 12 választmányi 
tagsági helyre és a kör tisztikarára nézve dr. Demkó Kálmán elnöklete 
alatt dr. Веке Manó és M oravcsik  Géza tagokból álló candidáló-bizott- 
ság küldetett ki. A pénztár megvizsgálásával M oravcsik  Géza és B eií 
Jakab választmányi tagok bízattak meg. Elhatároztatott, hogy a  t i s z t 
ú j í tó  k ö zg y ű lés  f. év jú n iu s  hú 2-án , sze rd án  d. u. 5 ó ra k o r 
a Tanáregyesület helyiségében a következő programm szerint fog meg
tartatni :

1. Elnöki megnyitó.
2. A titkár beszámolója.
3. A pénztáros beszámolója.
4. A pénztárvizsgálók jelentése.
5. A pénztárosnak és elnöknek adandó fölmentvény.
6. Elnök bejelenti a tisztikar és a választmány kisorsolt tagjainak 

lelépését, s kiküldi a szavazatszedő-bizottságot.
Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX. 55
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7. A választás és scrutinium megejtése és bejelentése.
8. A kör az új tisztikarral és a kiegészített választmánynyal 

megalakul.
9. Indítványok.
Az esetleges indítványok idejekorán a kör jelenlegi titkárával 

közlendők.
Tiber Ágost indítványozza, hogy a kör az egyesület segélyző 

alapja javára alapítványt tegyen. Többek hozzászólása után elhatároz
tatott, hogy a kör egy utóbb megállapítandó összegű alapítványt tesz, 
melyet az összeg egybegyűltéig saját pénztárában fog kezelni. Erre a 
czélra ezúttal a rendelkezésre álló pénztári fölöslegből húsz (20) frtot 
tesz félre.

Titkár indítványára a választmány az egyesületi szolga számára 
öt (5) frt jutalm at szavaz meg.

Dr. Négyesy László levélben kimerítőleg megokolt indítványt tesz, 
mely következőképen szól:

„Mondja ki a budapesti kör, hogy a budapesti összes iskola- 
látogatók egészsége érdekében is, közszükségnek látja a városliget 
liget-jellegének fentartását és fejlesztését. E végből kérvényt vagy 
emlékiratot intéz a székes-főváros tekintetes tanácsához, s hasonló 
lépések tételére, illetőleg a kör actiójának támogatására fölkéri a tiszt
viselők casinóját, a tanítók casinóját, a fővárosi egyesületet s más 
illetékes egyesületeket, valamint a sajtót“.

Többek hozzászólása után a választmány elhatározza, hogy 
dr. Négyesy László indítványát elfogadja. Megbízza a titkárt, hogy 
dr. Négyesy László elaboratuma alapján szerkeszsze meg a székes- 
főváros tanácsához beadandó memorandumot, mely kinyomatván, kisérő 
levéllel megküldetik az indítványban kijelölt társas köröknek és a 
sajtónak.

A választmányi ülés után dr. Mágócsy-Dietz Sándor alelnök 
vezetése alatt a kör előbb felsorolt tagjai, továbbá Lichtenegger József 
és Szitnya i Elek tagtársak jelenlétében dr. Lechner László előadást 
tartott a „Philosophiai propaedeutika középiskoláinkban “ czímű 
kérdésről.

Az előadás kivonata következő:
Előadó tárgyalásának alapjául veszi a középiskolai tantervek 

szövegét. Szava van mindenekelőtt a czímhez: philos. propaedeutika. 
A propaed. szó azt jelentse-e, hogy e tanulmányok bevezető tanulmá
nyok, melyeknek az a jelentőségük, hogy az egyetemen folytattassanak, 
vagy talán arra fektetendő a fősúly, hogy e tantárgy a középiskolai 
eddigi tanulmányoknak betetőzését és kikerekítését képezze ? Nézete 
szerint ez utóbbira fektetendő a fősúly, azért helyesebb volna a propaed. 
czím helyett egyszerűen szólani psychologiáról, logikáról.

A tanterv három dolgot kiván a psycliologiára vonatkozólag:
1. a belső' tapasztalat fényeinek áttekintése, 2. a közönséges tényeknek 
áttekintése, 3. áttekintés. Ennek folytán az érzékekről szóló tan 
physiologiai és psycho-physikai tárgyalása lehetőleg megszorítandó. 
Inkább alkalmazandók olyan megkülönböztetések, mint azok A. Bain 
Senses and Intellect művében található. Előadó csak például felhozza 
az ízlésre és szaglásra vonatkozó megkülönböztetéseket: Relishes, 
Disgusts, Sweet tastes, Bitter tastes, Saline tastes, Alkaline tastes, Sour 
and acid tastes, Fiery tastes, Fresh odours, Close or suffocating odours, 
Naseous odours, Purgent odours, Ethereal odours, Appitizing odours, 
Flaveur.

A tantervben előfordul a testi és lelki élet különbsége-féle kifeje
zés. Előadó teljesen, de teljesen meg van győződve arról, hogy a 
psyehologia tudományosan  csak úgy tárgyalható, hogy a psychologiai
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tüneményekben élettüneményeket látunk; de a középiskola fokán nem 
szeretné a psychologia tárgyalásába az igazi biológiát belekeverni, tá r
gyaljuk a psyohologiát inkább popularisabb alakban; lehetőleg biológiai 
álláspontoknak kikerülésével. Belátja, hogy evvel a psych, tudományok 
tárgyalása érdekében vészit, de e veszteség nézete szerint e kezdő fokon 
ki nem kerülhető.

Előadó szerint két dolgot tisztán kellene megkülönböztetni: 1. 
hogyan kapcsolódnak össze a képzetek első találkozásuk alkalmával 
(Verbindung, Verschmelzung), 2. mily törvények szerint idéztetnek 
vissza a már ilyen módon összekapcsolt képzetek.

Az értelmi élet fejlődése tárgyalásánál kellő súly fektetendő a 
nyelv-psychologiára. 1. Hogyan fejlődik a nyelv a csecsemőben és 
gyermekben, 2. milyen a befolyása a nyelvnek a felnőtt ember gon
dolkodására.

Az érzelmek physiologiai magyarázata előadó szerint mind e 
pillanatig fölötte hvpothetikus, akár tekintsük Darwin, Spencer, Meyner, 
Wundt, Leon Dumont, akár mások nézeteit, ezt tehát bármennyire 
kívánatos a kérdésnek tudományos magyarázata alkalmával, a közép
iskolai fokon lehetőleg kerülendő. Épen oly kevés egyöntetűséget 
találunk az érzelmek beosztásában. Előadó szerint legjobban cse
lekszünk, ha az érzelmeket popularis módon leírjuk, kezdve az egy
szerűbbeken (félelem stb.) végezve a bonyolultakkal (erkölcsi, vallásos 
stb. érzelemmel). De egy bonyolultabb érzelemnek behatóbb elemzése 
igen kívánatos, hogy a tanuló lássa, mit kíván egy alapos psychologiai 
elemzés.

A formai logikára nézve előadónak az a nézete, hogy az aristo- 
telesi logika mostanában tarthatatlan, az űj törekvések még ki nem 
forrták m agukat; még a külső jelekben sincs megegyezés, mint a 
mennyiségtani jegyekben, akár nézzük Boole, akár Wundt vágj' Jevons 
megfelelő könyveit. Azért a formai logika maradhat ugyan még a régi 
alapon, gondolkodási gyakorlatnak igen jó, de egyes példákkal éreztes
sük a tanulóval az így tárgyalt logikának hiányosságát. Kivált a 
syllogismus tárgyalásánál kimutatandó, hogy a következtetés fölötte 
gyakran tartalomról tartalomra történik, és nem a dictum de omni 
szerint, körről körre. Sokszor oly következtetéseket találunk (egysze
rűeket, rövideket), melyekre Aristoteles logikájában cadentiát nem 
találunk. Előadó példákat hoz fel.

A fősúlj’ a módszertanra fektetendő, ez közelebb áll a tanulók 
eddigi tanulásához és előttük érdekesebb. A módszertan magában foglalja 
1. a tényeknek megállapítását (esetleg új tényeknek kiderítését, tudom, 
vizsgálatot), 2. a kiderített tények bebizonyítását, 3. rendszerezését. 
A tények megállapításának fejezetei: megfigyelés, észlelés (esetleg mérés), 
összehasonlítás. A tényeknek magyarázata: az okozati viszonynak vizs
gálata, analogia, hypothesis. (Ez utóbbira különös súly fektetendő.) 
Verificatio, inductio, deductio, generalisatio, abstractio. — Rendszerező 
módszer: definitio, osztályozás.

Előadó kifogásolja a tanterv szövegének sorrendjét, midőn az a 
1. bizonyító és 2. feltaláló módszerről szól. Megfordítva helyesebb: 
1. feltaláló, 2. bizonyító módszer.

A tudományos felosztásának problémája a gymnasiumból teljesen 
kihagyandó két okból: 1. nincs megegyezés a philosopliusok közt Baco- 
tól fogva Comte, Spencer, Wundtig, 2. (ez a fontosabb paedagogiai ok) 
a tanulónak még nincsen meg az áttekintése a tudományok egészéről, 
hogy e problémával megbirkózzék, ez látókörén túl fekszik.

Előadó előadási módszerül a sokratikus módszert ajánlja, habár 
a haladás lassú.

A kimért időt illetőleg előadó ugyan 2 órát a Vll.-ben, 2 órát a
55*
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VlII.-ban tartana óhajtandónak, de ha az nem lehetséges, beéri a 
VIII. osztály heti 3 órájával. A tanár majd a takaró szerint nyújtóz
kodik; de semmi szín alatt nem volna szabad ez óraszámon alább menni, 
mert akkor a tanulót ex cathedra slendrianra tanítjuk.

S zitnya i Elek helyesli a lélektanban a psycho-physikai és physio- 
logiai irányt. Tudományos lélektanról csak azóta lehet szó, a mióta ez 
alapon halad. Nagy paedagogiai tapintatot igényel azonban, hogy 
mennyit vegyünk ezekből és mily alakban adjuk.

Nem barátja az aristotelesi nyomokon haladó, szavakkal, fogal
makkal, üres syllogismusokkal játszó iránynak. A tudomány, mint azt 
Wundt, Spencer, Mill kimutatta, már a logikában is haladt. Nem tartja 
czélszerűnek és kivihetőnek sem e tudományok előadásában a sokratesi 
kérdezgető módszert, hanem az előadó alakot.

A philosophiai propaedeutika mostani tananyagát igen hiányosnak 
találja. A philosophia legfontosabb eleme, az erkölcstan, kimaradt 
belőle; pedig alig van az ifjúságnak, a nemzetnek nagyobb szüksége 
valamire, mint az erkölcsi világrendnek ismeretére, tiszteletére. Azért a 
következő indítványnyal lép a kör elé:

Tekintettel arra, hogy az erkölcsi képzés nemcsak egyenrangú 
az intellectualis képzéssel, hanem a mennyiben a becsületes jellem kép
zését czélozza, még felette áll s oly legmagasabb czél, melyre ember 
csak törekedhetik; tekintettel arra, hogy minden intellectualis képzés
nek csak annyiban van értéke, a mennyiben erkölcsi jellemre támasz
kodik és valóságos közcsapás, sok ismeret vagy genialitás becsület 
nélkül; tekintettel arra, hogy a három tényező, a melyre tulajdonkép a 
nevelés bízva van: a szülő, az iskola és az élet ennek a feladatnak a 
legtöbb esetben nem felel meg: szükségesnek tartom kimondani, hogy 
a mostani tantervrevisiónál az erkölcsi nevelés kérdésével s annak miként 
való megoldásával tüzetesen foglalkozzunk.

Minthogy pedig az erkölcsi nevelést a középiskola legjobban az 
értelmi felvilágosítással, a meggyőződéssel, szóval a megfelelő ethikai 
tanítással érheti el, az iskolának a vezetés és fegyelmezés mellett, főleg 
a magasabb osztályokban ily nevelő ethikai tanítással is kell foglal 
koznia. Ez a rendszeres ethikai tanítás legczélszerűbben úgy volna meg
oldható, ha vagy mint rendes tantárgyat tanítjuk, vagy ha a nevelés 
főfactorához, a magyar nyelvi tanításhoz fűzzük oly módon, hogy a VI., 
VII. és VIII. osztályban, logikai egymásutánban erkölcstani értekezések, 
tanulmányok volnának olvasandók és tárgyalandók, úgy hogy ez érte
kezések egymásutánja egy rendszeres ethikát képezzen Ez értekezések 
legelső sorban a kérdéses erkölcsi törvénynek bebizonyítását, tehát a 
meggyőződést tartanák szem előtt s csak a megfelelő ész-okokon alapuló 
bizonyítás után alapítanák meg a tételeket.

Az erkölcsi világrendnek ily módon nyert ismerete s ebből folyó 
tisztelete bizonynyal sok, más rengeteg ismerettel érne fel.

Dr. Lem kó  Kálmán helyesli Szitnyai felfogását. A VIII. kér. 
gymnasium az ethika behozatala mellett foglalt állást. A helyes tanítás 
már az első osztálytól mindenben logikát tanít. A hol csak lehet, min
denben találtassunk.

Dr. Mágócsy-Dietz Sándor S zitnya i indítványát melegen üdvözli. 
Örömmel látja a tudomány vívmányait a psychologiában érvényesülni. 
A latinból szívesen ad még két órát a philosophiának.

Miután a jelenlevők valamennyien egyetértettek abban, hogy az 
ethikának tanítására nagy szükség van, Szitnya i Elek indítványát 
melegen pártolják.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. *

*
*
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A budapesti kör  újonnan megválasztandó tisztikarára és kiegé
szítendő választmányára nézve a dr. Leinké  Kálmán elnöklete alatt 
dr. Веке Manó és M oravcsik  Géza tagokból álló candidáló-bizottság a 
következő kettes jelölést ejtette meg:

Elnök: dr. Schm idt Á gost,
dr. Mágócsy-Dietz Sándor.

Alelnök: dr. M ágócsy-D ietz Sándor,
Tiber Ágost.

Titkár: dr. Bozófey Endre,
Rátz László.

Pénztáros: B alog  Mór,
Reif Jakab

Választm ányi tagok:
II. kér. reáliskola: Tiber Á gost, Hankó Vilmos,

P aszlavszk y  József, Kreybig Lajos.
IV. kér. reáliskola: F eich tin ger  Gyó'ző, Kiss E. János.
V. kér. reáliskola: R e if  Jakab, Reichenhaller Kálmán,

T heisz G yula, Ágotlia Imre.
VI. kér. reáliskola: M atskássy József, Jakab Ödön,

dr. G erecze P éter, Szirtes Ig-nácz.
VII. kér. főgymn.: dr. Pruzsinszky János, dr. H einrich  A lajos. 

Vili. kér. reáliskola: dr. C hovancsák István, dr. Kopp Lajos,
dr. M ihály József, dr. Harrach József.

Nem középiskolai tagok: dr. K oltai V irgil, Bogyó Samu,
Károly Gy. H ugó, Hoffmann Frigyes. 

Azoknak nevei, kik a lefolyt évben a választmánynak és tiszti
karnak tagjai voltak, feltűnőbb szedéssel vannak megkülönböztetve.

Dr. Bozóky Endre, a kör titkára.

A HELYETTESÍTÉS SZABÁLYOZÁSA.

Nem tudom, a tanároknak számtalan fölterjesztése, folyamodványa, 
a helyettesítő tanárok régi panaszai vagy a vezetés új szelleme változ
tatták-e meg a minisztérium fölfogását, csak annyi bizonyos, hogy a 
legutóbbi időkben sokkal méltányosabb eljárást kezd a ministerium 
folytatni a helyettesítés ügyében. Két új keletű ministeri rendelet tanús
kodik a kedvező változásról, a melyek a debreczeni állami főreáliskolá
hoz érkeztek és a melyeket sietek az érdekeltekkel maguk miheztartása 
végett megismertetni.

Az egyik, a 16.050 1897 számú, azt az örvendetes újítást tartal
mazza, hogy a ministerium három hónapnál rövidebb helyettesítést is 
díjazandónak tart. Talán nem lesz érdektelen a rendelet előzményeit is 
elmondanom. Intézetünk egyik tanárát Budapestre helyezték: a mig 
helyét egy sikertelen pályázat megkísérlése után nagynehezen betöltöt
ték, eltelt vagy két hónap, úgyhogy tanárkarunknak 1896. okt. 29-től
1897. jan. 8-ig kellett az eltávozott tanár teendőit ellátni. Tanári karunk 
folyamodott e több mint két havi helyettesítés jutalomdíjáért, a melyet 
a fenti rendelet ki is utalt 134 frt 68 krnyi összegben. Ez az összeg 
egy-egy heti óra 41 frt 44 krnyi díjazásának felel meg, tehát a helyet-
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tesítés szokásos jutalomdíjával arányos. A rendelet tehát egy megcson
tosodott helytelen gyakorlaton üt rést, azon, a mely szerint három hónál 
rövidebb ideig- tartó helyettesítés nem díjazandó. Reméljük, hogy ezen
túl a kötelező helyettesítés minimumát nem terjeszti a ministerium a 
középiskolákban sem tovább egy hónapnál, a mint ezt a felső keresked. 
iskolákra nézve már szabályrendeletben megállapította. Az idézett 
rendeletnek azonban mégis volt egy kis hiánya; nem a szerint utalta 
ki a jutalomdíjat, hogy hány óra maradt az eltávozott tanárról a tanári 
karra, hanem hogy hány órát tanítottak a tanárok a maximális óra
számon felül.

A másik rendelet, melynek száma 63.217/1896. még fontosabb, 
még örvendetesebb.

Egy párhuzamos osztály óráinak ellátásáért, a mire az intézet 
már évek óta hiába kéri a külön tanárt, 800 frtot utal ki, vagyis egy 
helyettes tanár egész évi fizetését. E rendelet tehát teljesen elfogadja 
a tanárkaroknak, többek között a mienknek az érvelését, melyek foly
ton azt vitatták, hogy ha a tanári kar egy hiányzó tanár munkáját 
végzi, akkor hadd részesüljön legalább azon minimális díjban, a meny
nyibe a ministeriumnak okvetetlenül belekerülne a munka elvégeztetése, 
továbbá, hogy a ministerium ne használja fel a tanárhiányt a tanári 
karok rovásán való takarékoskodásra.

De még más kivánatunkat is magáévá teszi a fontos rendelet. 
A tanári karok a helyettesítés díját a maguk nevére kérték, hogy ők, 
a kik a terhet megosztották, maguk részeltessék tagjaikat legjobb 
belátásuk szerint a végzett munkának megfelelő jutalomban A szóban 
levő 800 frton tehát nem csupán a párhuzamos osztály teendőit ellátó 
tanárok osztoznak, hanem, mivel a betöltetlen tanszék terhéből minden 
tanárra jutott több-kevesebb teher, a jutalomdíjból is kiveszi mindenik 
a maga kisebb-nagyobb részét.

Azt is kedvező momentumnak tartom, hogy a ministerium nem 
várta be az iskolai év végét, hanem mindkét rendbeli helyettesítésért 
már évközben kiutalta a megfelelő összegeket. Szóval, csak állandó 
gyakorlattá kell tenni a méltányos eljárásnak e két esetét, csak szabály- 
rendeletben is ki kell mondani e két ad hoc intézkedésben rejlő elveket 
s akkor a ministerium egyszerre megszabadul sok panasztól és huza
vonától, a tanárság egyszerre beteljesülve látja mindazon jogos kívá
nalmait, melyeket a helyettesítés ügyében már régóta hangoztat és a 
melyeket legutóbb a tanáregyesület debreczeni köre foglalt pontokba*

(Debreczen.) Kardos Albert.

V E G Y E S E K .

Igazgatói kinevezés. A király ő Felsége Becsben április hó 21-én 
kelt legfelső elhatározással Homor István szegedi állami főreáliskolai 
rendes tanárt ezen tanintézet rendes igazgatójává a VIII. fizetési osztály
nak megfelelő illetményekkel kinevezte.

Kinevezés a Vili. osztályba. A vallás és közoktatásügyi m. kir. minis-
tér Domokos Jenő debreczeni, Wälder János temesvári és Vajda Viktor

* Lásd Közlöny 29. és 30. számát.
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kecskeméti állami főreáliskolai rendes tanárokat eddigi minőségükben 
és állomáshelyükön meghagyva, a VIII. fizetési osztály 3. fizetési foko
zatába nevezte ki. (május 10-ről 22.490.)

Tornatanitói kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis
ter Vandruska  Antalt a sátoralj a-új helyi és Szolom ájer Jánost a nagy
károlyi kath. főgymnasiumhoz a X. fizetési osztályba végleges rendes 
tornatanítóvá nevezte ki. (1897. évi április hó 30-ról 12.156. sz ) — 
Nagy Károly tornatanítót a kassai állami főreáliskolához és A dám y  
Gyula tornatanítót a kaposvári állami főgymnasiumhoz az előbbit vég
leges minőségben, sziutén a X. fizetési osztályba rendes tornatanítókká 
nevezte ki. (1897. április hó 80-ról 23.891. sz.)

Főigazgatói tollnok. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Szalóki K rivácsy  Elek nagyváradi tankerületi kir főigazgatósági írnokot 
a pozsonyi tankerületi kir. főigazgatósághoz tollnokká nevezte ki.

Középiskolai ta n á ró l tudományos sikerei. A magyar középiskolai 
tanárság mindig önérzetesen hivatkozhatik arra, hogy az iskola szííkebb 
körén kívül is mennyire teljesíti hivatását a magyar tudományosság 
szolgálatában. Fényes bizonyság rá a tudományos Akadémia idei nagy
hete is. Nem kevesebb, mint hét középiskolai tanár dicsérete hangzott 
a magyar tudományosság legelső fóruma előtt Ketten: dr. Zolnai Gyula 
és dr. Mágócsy-Dietz Sándor levelező tagokká lettek. Hárman pályadíjat 
nyertek. Még pedig: dr. Jánosi Béla az újkori aesthetika történetével 
a Gorove-díjat nyerte s a bírálat nagy elismeréssel szólt róla; Méhely 
Lajos szintén mint középiskolai tanár végezte kutatásait, melyeknek 
gyümölcse a magyarországi reptiliák monographiája, melyről a jelentés 
azt mondja, hogy' teljesség és -tudományos rendszeresség tekintetében 
legelső a hasonnemű szakmunkák közt; dr. S zila si Móricz pedig — ki 
az osztályban szintén megkapta a levelező tagságra a kétharmad több
séget — a szó-összetételekről írt tanulmányával a Sámuel-díjat nyerte. 
Egy hatodik tanár: dr. Jancsó  Benedek munkáját a jelentés úgy említi, 
mint méltó versenytársát a gróf Andrássy Gyula pályanyertes könyvé
nek s a Beksics Gusztávénak. Végül a nagygyűlésen is a középiskolának 
egyik munkás ereje: dr. Volf György aratott méltó elismerést a hon
foglaló magyarok műveltségéről tartott dolgozatával. Ennyi adat elég 
talán azoknak is, a kikben az igazság rovására is megvan a hajlandó
ság a középiskolai tanárság kicsinylésére.

A hivatalos lap múlt héten két Ízben is közölt tömegesebb tanügyi 
előléptetéseket. Első Ízben a felsőbb leányiskolái, csütörtökön pedig a 
kereskedelmi és népoktatási új budget végrehajtását hirdette. Az elő
léptettek száma magában elég nagy. Úgy halljuk, nemsokára követ
kezik a középiskola is folytatásául a ina közölt három kinevezésnek. 
Csakhogy itt az államosítások és átvételek megcsappant)ák a számot, 
a mennyiben ezek lefoglalják amaz állások jó részét, melyekkel az 
idei budget kedvezőbb. Néhány régibb állami tanár azonban mégis elő 
fog lépni. Ha jól vagyunk értesülve, lesz még kinevezés a VII. és 
VIII. fizetési osztályban is.

A sárospataki ev. ref. főiskola és  az állam segély. A tiszáninneni ev. 
ref. egyházkerületben, sőt ennél szélesebb körben is élénk vita tárgyát 
képezte hónapokon keresztül az a kérdés, hogy a sárospataki főiskola 
gymnasiumának fejlesztésére, különösen a párhuzamos osztályok fel
állítására igénybe vegyék-e az államsegélyt. Érdekes vita folyt e kér
dés felett különösen a „Sárospataki Lapok“-ban; de nem kevésbbé



706

érdekes volt az egyházmegyék véleménynyilvánítása is. A tiszáninneni 
ev. ref. egyházkerület ugyanis októberben tartott gyűlésén e nagy
fontosságú kérdés elvi eldöntését az egyházmegyékre bízta. Az egyház
megyék véleménye a folyó hó 4—6-án tartott egyházkerületi gyűlés elé 
terjesztetvén, kitűnt, hogy 8 egyházmegye közül 7 határozottan ellene 
nyilatkozott az államsegély igénybevételének. Az egyházkerületi gyűlés 
a megyék tiltakozó nyilatkozata folytán kimondotta, hogy a sárospataki 
főiskola részére segélyt nem kér. Utasította egyúttal az igazgató- 
tanácsot, hogy a gazdasági választmánynyal és tanári karral egyetértő- 
leg vegye alapos vizsgálat alá a főiskola anyagi viszonyait, s ha a 
szükség úgy kívánja, már a jövő  iskolai évre állítson fel az I osztály
ban párhuzamos osztályt. Úgy halljuk, hogy a debreczeni főiskola 
gymnasiumának államsegélyezése a tiszántúli egyházkerület legközelebb 
tartandó közgyűlésén szintén szóba kerül.

A Halál ismét két munkás erejétől fosztotta meg a középiskolát 
Cserépy József, a trsztenai kir. kath. gymnasium rendes tanára, rövid 
szenvedés után 44 éves _ korában s tanári működésének 11-ik évében 
költözött el. — Simon  Árpád, a szegzárdi állami gymnasium helyettes 
tanára, pedig a gyümölcshozó szak kezdetéről dőlt kora sírba. Csak 
27 éves volt s alig hogy boldog otthont rakva rálépett a tanári pályára. 
Egy teljes esztendeig sem élvezte a családalapítás örömét és a tanári 
állás kezdő munkájának lelkesedését Halálával az atyai szívre nehezedő 
gyász is tanárt: Simon  Péter budapesti VII. kér. állami gymnasiumi 
tanárt érte. Adjon vigasztalást, ki érzést adott a szívbe!

Rajztanárok gyűlése lesz jövő szombaton, e hó 22-én, d. u. ö órakor 
az iparművészeti iskola üllői úti új palotájában. L ányi Ernő hívja össze 
a választmány nevében, a congressusi határozatok megvalósítása czéljából.

Pályázatok. A tervbe vett szegedi áll fögymnasiumnál betöltendő 
tanári állásra, a m értani s szabadkézi rajzi, vagy mennyiségtan-ter- 
m észettan i tanszakból; a szegedi tankerületi főigazgatóhoz folyó évi 
június hó 15-ig. — A tervbe vett deési állami algymnasiumnál betöl
tendő tanári állásra, a mértani- és szabadkézrajzi, vagy mennyiségtani- 
term észettani tanszakból; a kolozsvári tankerületi főigazgatóhoz folyó 
évi június hó 15-ig. — A tervbe vett tem esvári állami főgymnasiumnál 
betöltendő tanári állásokra, egyikére a nyelvészeti szakból, különösen 
magyar-latin  tanszakból, másikra m értani s szabadkézi ra jz i  vagy 
mennyiségtan-természettani tanszakból; a nagyváradi tankerületi fő
igazgatóhoz folyó évi június hó ló-ig.

Szerkesztői izenet. Az igazgatóság legutóbbi határozata értelmében, 
melyet — mint az mai tudósításunkban olvasható — az egyesület pénz
ügyei indokolnak: a Közlöny idei évfolyamának befejező részét rövidre 
kell szabnom. A tantervrevisio ügyében már beküldött tudósításokat 
tehát csak kivonatosan lehet ismertetnem s a beküldött egyéb czikkek 
íróit türelemre, ezután fölkereső munkatársaimat pedig a lehető leg
nagyobb rövidségre kérem

Tartalom : Értesítés. — Gymnasiumi franczia nyelvtanitok. Kálmán  
Miksától. — A gymnasiumi mathematikai és physikai tantervek 
Magyar-, Porosz- és Prancziaországban. Szíjártó  Miklóstól. — 
Egyesületi élet. — A helyettesítés szabályozása. Kardos Alberttól. 
— Vegyesek. — Hirdetések.
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P á l y á z a t  ta n á r i  á llásra .
A pannonhalmi szt-Benedek-rend győri fögymnasiuma  egy 1897. 

szeptember 1-én elfoglalandó rajztanári állásra pályázatot hirdet. Ez 
állással a következő kötelmek járnak: az alsó osztályokban a rajzoló 
geometriának, a felső osztályokban a görögpótló rajznak, továbbá a 
szabadkézi rajznak, s esetleg az alsó osztályokban a számtannak tanítása. 
A kik ábrázoló geometriára is képesítve vannak, azok elsőbbségben 
részesülnek.

Ha okleveles, s esetleg már máshol működött, rendes tanár nevez
tetik ki, akkor fizetése 1200 forint, 280 forint lakásbér, 100 frt ötödéves 
pótlék; nyugdíjazása az állami szabályzat értelmében. Ha helyettes 
tanár neveztetik ki, a kinek oklevele van, akkor fizetése 1000 forint; ha 
nincs oklevele, akkor 800 frt; végleges kinevezés esetében természetesen 
a rendes tanári illetményekre tarthat igényt. A rend azonban mindkét 
esetben fentartja magának a jogot, hogy két-három éven belül felmond
hat a kinevezendő tanárnak.

Az állásra csak róm. kath. vallásúak pályázhatnak.
A kellően felszerelt s a pannonhalmi Főapáthoz czímzett kérvények 

legkésőbb június hó 15-ig a győri főgymnasium igazgatóságánál nyúj
tandók be.

Győrött, 1897. ápr. 30.
Acsay Ferencz, 

igazgató.

Legújabb tankönyv-engedélyezés.
(A tankönyvm egállap ító  conferen tia  szives figyelmébe.)

A nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium

D r. B ozók y  E n d r e :  P h y s ik a  és  P h y s ik a i F ö ld ra jzá t
a középiskolák III. osztályai számára, a 849/1897. sz elnöki 
rendeletével gymnasiumok és reáliskolák számára tankönyvül

engedélyezte.

Tiszteletpéldánynyal tankönyvül való alkalmazás czéljából 

kívánatra szívesen szolgál a kiadó

Stam pfet K áro ly
Pozsonyban.



LAMPEL RÓBERT (Wodianer F. és Fiai)
csász. és kir. udv. könyvkereskedés kiadásában 

Buclapesten, Andrássy»út SÍ. sz. alatt

MEGJELENT

VIZSGÁI JUTALOMKÖNYVEKÜL
k i v á l ó a n  a lk a lm a s

IFJÚSÁGI IRATOK É S AJÁNDÉKMŰVEK
J B G Y ^ É K L .

Utazásom Sziczilia és M álta  szigetén. Irta Erödi Béla. 50 képpel és 1 tér
képpel. Fűzve 2 frt. Diszk . . .    280

A F áráó k  országában. Irta Erödi Béla. 65 képpel és Egyptom térképével.
Díszkötésben..........................................................................................   2.80

P ara in esis . Irta Kölcsey Ferencz. Ara fűzve 40 kr. A 867 96. sz. rendelettel
kizárólag ajánlva. Kötve....................................................................................... 1,—

Á rg iru s . Tündérmese. 4 énekkel, írta Jakab Ödön. Nagy negyedrétü díszmű,
fénynyomatú képekkel. Ára fűzve 3 frt. Fényes díszkötésben................... 5.—

Fain . Elbeszélések. Irta Jakab 0. Kimnaeh László rajzaival. Fűzve 2 frt. Dísz
kötésben .........................................................................................................2.80

Az 1848 -  49-iki m agyar szabadságharcz tö rténete . Irta Gracza Gy. Több 
mint 600 képpel és számos műmelléklettel. Pompás 4° díszmű 4 kötetben, dombor- 
nyomatú díszkötósben. Egy-egy kötet fűzve 6 frt 60 kr. Kötve . . . .  7.— 

A m agyar nem zet tö rténe te . Irta Szalay József és dr Baráti Lajos. Nagy 
negyedrétü díszmű 4 kötetben. Több mint 120 (közte számos színes) műmellék
lettel és 1000-nél több képpel. Egy-egy kötet ára (korona) díszkötésben . 7.50
Félbőr (Corvina) kötésben............................................................................ 8.—

Az Emke 2 és 3 szólamú daloskönyve. Szerkeszti Deák Gerö. Ára fűzve 80 kr.
K ö tv e ..........................................  1.50

Az Einke négyszólamú daloskönyve. Szerkeszti Deák Gerö. Ára fűzve 1.20
K ö tv e ..............................................................................................................2.—

B udapest tö rtén e te , irta Gööz József. Harmadik, millenniumi képes kiadás.
Vászonkötésben i 50. Díszkötésben................................. ............................ 2.—

U tazás a K ele ten  Irta Rudolf trónörökös Ő es. és kir. fensége. Fűzve 7 frt.
K ö tve ..............................................................................................................10.—

K öltők Albnma. A jelenkori magyar költők legszebb verseivel. Szerkesztette Radó
Antal. Kis kiadás, díszkötet selyembetéttel................................................4 50

Ugyanaz. 8-ad kiadás, díszkötésben 5.—. Emlékkiadás selyembetéttel . . 6.50
Idegen  költők  albnma. Illustr. díszmű. A legjelesebb külföldi írók válogatott

versei. Szerk. Radó A. Díszköt......................................................................5.—
L eopard i G. Lyrai versei. Ford. Radó Antal. Kötve.......................................2.40
M űvelődés-történet. Irta Sebesztha K. Magyar stilű díszkötésben . . . 1.80
— — Irta Czigler Ignácz. Díszkötésben.................................................... 2 40
Don Q nijö tte  de la  M ancha. Cervantes után az ifjúság számára átdolgozta

Radó Antal. Dóré Gusztáv rajzaival, vászonkötésben.............................2 80
Vaszary Kolos. Történelmi életrajzok az ifjúság számára. 14 képpel. Díszkőt. 2.S0



M agyar népm ondák. Az ifjúság számára feldolgozta Tiadó Vilmos. Ebner Lajos
festőművész által festett 7 képpel. Díszes k ö té s b e n .................................... 2.80

Porból lettünk. Irta Földes Géza. D íszkötésben............................... 1.—
A fekete király. Történeti elbeszélés. Irta Földes G. Számos képpel Túli Ödön

től. D íszkö tésben .............................................. ...................................................2.—
Elbeszélések a görög világból. Az ifjúság számára írta H. Pulszky Polyxena■

50 képpel. K ö tv e ...................................................................................................... 1.60
Elbeszélések a római világból Az ifjúság számára írta H. Pulszky Polyxena.

Számos képpel. K ö t v e .................................... ..........................................2.40
A trójai háború. Az ifjúság számára írta Kempf József. Képekkel, vászon

kötésben ...................................................................................................................... 1.—
Leányévek. Irta F.-né Hentaller M ária , 5 képpel. K ö tv e ..........................2 40
Szív. Edmondó de Amicis után ford. dr. Eadó Antal. 60 képpel. Kötve 2.80 
A munka öröme és dicsősége. Mantegazza után dr. Kerékgyártó Elek-Ш. 

Vászonkötésben . . .  ..................................................................................2 40
Tanulók olvasótára. Szemelvények a jelesebb magyar írók műveiből, Eliseher 

J. közreműködésével szerkesztik dr. Jancsó Benedek és dr. Boros Gábor.
2 kötet. Egy-egy kötet csinos k ö té s b e n .........................................................2 —

Természettudományi olvasmányok. I. sorozat 50 képpel és initialék kai. 
Szerkesztik Hankó és Szterényi. Díszes vászonkötésben ......................... 2 40
II. sorozat. Szerkeszti Szterényi H. 75 képpel. K ö t v e ...............................2.20
III. sorozat. Ifjúsági olvasmányok czímen szerkeszti Szterényi H. 87 képpel.
K ö tv e ......................................................................................................................180

Mesék és elbeszélések. Benedek Elek-Ш. Eredeti magyar gyermekmesék,
színes és a szöveg közé nyomott képekkel, díszes kötésben........................2.80

M agyar mesekönyv. A legszebb mesék a magyar népéletből. 7 pompás szín
nyomatú képpel. Díszkötésben............................................................................ 2.80

G ulliver u tazása i ismeretlen országokban. Magyarította Vajdaffy Ernő, 4 finom,
színes képpel. K ötve.......................................................................................... 1.2)

Legszebb regefiizór. Irta Bánfi János. Regék és mondák három gyönyörű és 
színes. 6 tonus több mint 50 a szöveg közé nyomott képpel. Kötve . . . 1.40

T ündérek  között. Irta Bónfi János. Kalandos történetek és mesék 3 színes, 
6 tonus és több mint 50 a szöveg közé nyomott képpel. Kötve . . . .  1.40

Ezer év. Képek a magyar nemzet történetéből. Irta dr. Baráti Lajos. Kötve 1.— 
Kis A lm anach 20 magyar író eredeti meséivel. Szerkesztette Bródy S .:

I. évf. vászonkötésben, 4 k é p p e l .............................................................. 1.—
D íszk iadás...........................................  ..................................1.50

II. évf. vászonkötésben, 4 k é p p e l .............................................................. 1.—
Díszkiadás . . .   1.50

III. évf. vászonkötésben, 5 képpel . .  1.20
D íszk iad ás ......................................................................................1.80

IV. évf. vászonkötésben, 4 k é p p e l .................................................................. 1.20
D íszk iad ás...................................................................................... 180

V. évf. vászonkötésben, 4 k é p p e l ............................................................1.20
D íszk iadás.................................................................................  . 1.80

Ezeregy éjszaka regéi. Átdolgozta Eadó A. 4 színes képpel. Kötve . . J.80
300  Ezopns mese. 114 képpel. Kötve..........................................................2.—
Kolumbus K ristóf, vagy Amerika felfedezése. 1 színes és 24 a szövegbe nyomott

képpel. Irta dr. Brózik К...................................................................................2.40
Egyszer volt, hol nem volt. A legszebb mondák, regék és kalandos történetek 

gyűjteménye. 6 színes. 12 tonusképpel és több mint 100 a szöveg közé nyomott
szép ábrával. Irta Bánfi János. K ö t v e ......................................................... 2.80

R obinson Crusoe. Badó A. 8° kötve................... ......................................1 60
Ugyanaz. 4° kö tve ...........................................................................................2.40



A sárospataki irodalmi kör
k ö v e tk e z ő  k ö z é p isk o la i k ia d v á n y a it  v a n  sze ren csém  a  te k . 

ta n á r i  k a r  jó a k a r a tú  p á r tfo g á sá b a  a já n la n i :

Bibliai va llástan  a gymn. I ,  II. osztályának. Irta Kovácsi/ Sándor.
III. kiadás......................................................................................  —.80

K eresztyén h itta n  a gymn. III. osztályának. Irta Kovácsy Sándor —.60 
Keresztyén e rkö lcstan  a gymn. IV. osztályának. Irta Kovácsy Sándor —.60 
K eresztyén egyháztö rténet a felgymn. számára. Irta Kovácsy

Sándor. II. kiadás...............................................................................  1.20
Keresztyén erkölestudom ány a gymnasium VIII. osztályának . . . .  1.30
M agyar egyházi reform atio  tö rtén e tén ek  vázlata . Dr. Heiszler

Józseftől................................................................................................  —.80
M agyar olvasókönyv a gymn. I. osztályának. Szerkesztette Molnár

Lajos. III. kiadás.................................................................................  1.—
M agyar olvasókönyv a gymn. II. osztályának. Szerkesztette Molnár

Lajos. II. kiadás...................................................................................  —.90
M agyar olvasókönyv a gymn. III. osztályának. Szerkesztette Makláry

Pap Miklós........................................................................................... 1.—
M agyar Poétika és olvasókönyv a gymn. felsőbb osztályai számára.

Irta dr. Kapossy Luczián, pápai tanár. II. kiadás.........................  1.50
Latin nyelv tan  a gymn. I. osztálya szám ára.....................................  —.88
Latin m ondattan. Készítették Kérészy István és Szinyey Gerzson.

VII. kiadás...........................................................................................  —.70
Latin olvasókönyv. Gediehe F. után. HL kiadás...............................  —.40
Cornelii Nepotis v itae  excellentium  im peratorum . Magyarázattal

ellátta ЪЧпкеу József és Kérészy István. III. kiadás.....................  1.—
Phaedrus meséi. Magyarázattal ellátta Finkey József és Kérészy

István. III. kiadás...............................................................................  —.60
M agyarázó jegyzetek  Sallustius Catilinájához. Irta Zsoldos Benő —.70 
M agyarázó jegyzetek  Sallustius Ju g u rth a  háborújához. Irta

Zsoldos Benő....................................................................................... —.85
Görög nyelv tan  és olvasókönyv. Irta Szinyey Endre...................  1.80
Szám tan a gymn. I. osztályának. Irta Zsindely István. II. kiadás... —.70
Ugyanaz a gymn. И., III. osztályának. Füzetenként...........................  —.60
M agyarország tö rtén e te  a gymn. alsóbb osztályai számára. Irta

Makláry Pap Miklós. Új kiadás sajtó alatt..................................... —.70
V ilágtörténelem  középiskolák számára. Irta Kiss Lajos, szegedi 

főreáliskolai tanár.
I. kötet. Ókor. 94 művelődéstörténeti ábrával.............................  1.65

II. kötet. Középkor. 55 művelődéstörténeti ábrával.....................  1.60
III. kötet. Újkor. (Szeptemberre készen.)

Á llattan  a VI. oszt. számára. Irta Búza János. 128 ábrával.............  1.50
Növénytan az V. oszt. számára. Irta Búza János. 183 ábrával. III. kiadás 1.25 
Á sványtan és Geológia vegy tan i előism eretekkel. A IV. osztály

számára írta Búza János. II. kiadás. 73 ábrával...........................  1.—
K arének tár. Szotyori Nagy Józseftől (Június elejére készen.) 
M agyar-latin  zsehszótár. (Új kiadás sajtó alatt.)
L atin-m agyar z sebszó tá r...................................................................... 1.30

M e g re n d e lé se k e t sz ív e se n  fo g a d :

T r ó c s á n y i  B e r t a l a n  k ö n y v k e r e s k e d é s e  
S á r o s p a t a k o n .

H0RNYÁN8ZKY VIKTOR BUDAPEST.



XXX. évfolvam. 34. szám. 1897. május 23.

ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

E g y esü le tü n k  igazgatóságához nagy  h o rd e re jű  le ira t 
é rk e z e tt ,  m elyet b izo n y ára  nem csak  öröm m el, de hálásan  
is fogad  m inden tan á r .

M int üdvös irá n y z a t h ird e tő jé t s a m in is te r jó ak a ró  
m éltán y o s fe lfogásának  b izonyságát, s ie tü n k  is az t közölni, 
m ie lő tt m ég h iv a ta lo s  ü lésen  b em u ta tá s ra  k e rü lt  volna.

A le ira t így s z o l :
23.085. szám.

A középiskolai tanárság rangsora tárgyában f. é január 28-án 
tarto tt üléséből 153. sz a. kelt fölterjesztésére hivatkozással, tudatom 
az igazgatósággal, hogy az állami és a tanulmányi alapból, illetve a 
Bibich-alapból föntartott középiskolák igazgatóinak és tanárainak rang
sorozásánál követett elveket revisio alá venni és a rangsorozásra nézve 
lehetőleg részletező határozott elveket megállapítani szándékozom, a 
melyek szerint jövőre a tanárság rangsora vezettessék.

Az ekként hozandó szabályok visszaható erővel nem bírván, a 
már kiadott 1894-iki és 1896-iki rangsorozatok csakis azokban az 
esetekben jöhetnek még változtatás alá, a midőn egyeseknek beosztása 
tévesen az 1893 évi 1У. t.-cz. világos rendelkezéseinek ellenére történt 
volna E végből a fővárosi középiskolai tanárok gyűlésének bemutatott 
munkálatában a 4. és 5. pont alatt felhozott esetek elbírálás alá fog
nak vétetni.

Mielőtt ezt a rangsorozásra vonatkozó szabályzatot megállapí
tanám, felhívom az igazgatóságot, hogy a kérdést szabályszerűen tár
gyalás alá vegye, s annak eredményeképen tüzetesen az előfordulható 
minden lényegesebb esetre, névleg az államosítandó középiskoláktól 
szerződésszerűleg átlépő, úgyszintén általában a községi és felekezeti 
intézetekből állami szolgálatba jövő tanárok rangsorozására stb. kiter
jeszkedve és tételekben foglaltan jelölje meg azokat az elveket, a me
lyek szerint a jelenlegi törvényes korlátokon belül azután a rangsorozást 
foganatosítani óhajtaná.

A rangsorozásra vonatkozó szabályok ezúttal csakis az 1894:
IV. t.-czikknek és az állami, illetőleg tanulmányi és Bibich-alapi költség- 
vetésnek keretén belül lévén megállapíthatók, az igazgatóság javaslata 
nem terjeszkedhetik ki olyan módozatokra, a melyek személyi, helyi 
vagy működési pótlékokkal járnának.

Szerkesztőség
VI. kér. Aradi-utcza 58. szám.

Szerkeszti
Rajner Ferencz.

Kiadóhivatal
V. k é r .  á l l a m i  f ő r e á l i s k o l a .

A RANGSOR ÜGYE.

Or.-z. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX. 56
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Viszont a tervezetbe felveendők lesznek a következők:
1. Fennálló törvényeink és törvényes szabályaink az állami és 

közalapítványi tisztviselők között a szolgálati viszony tekintetében 
viszonosságot állapítván meg, a mennyiben áll. középiskolai igazgató 
vagy tanár a tanulmányi alapból vagy a Bibich-alapból fentartott 
gymnasiumhoz, vagy viszont, eddigi fizetési osztályában való meghagyá
sával neveztetnék ki: az illető az új rangsorba azzal a kinevezési kelet
tel iktatandó be, a melylyel az eddigi létszámban fölvéve volt.

2. Fontos közoktatásügyi érdekeket képezvén az, hogy az állami 
és kir. kath. középiskolák élére kinevezendő igazgatók és a budapesti 
tanárképző-intézeti gyakorló gymnasiumhoz kinevezendő tanárok necsak 
a IX. fizetési osztályba, hanem a VIII. fizetési osztályba sorozott tanárok 
közül is legyenek kinevezhetők, a rangsorozási elvek olyképen állapí- 
tandók meg, hogy lehetségessé tétessék az, miszerint VIII. fiz. osztályban 
levő tanár Vili fiz. osztályba sorozott igazgatóvá, illetve gyakorló isk. 
tanárrá saját hátránya nélkül kinevezhető legyen.

Végül ugyanezen oknál fogva méltányos elbírálás tárgya az a 
kérdés is, milyen elbánás alá esik rangsor tekintetében az a közép
iskolai tanári oklevéllel, illetve jogosultsággal bíró és a szorosabb 
értelemben középiskolákkal egyenlő rangú állami vagy kir. katb. inté
zeteknél alkalmazott rendes tanár, illetve igazgató, a ki ugyanabba a 
fizetési osztályba gymnasiumi vagy reáliskolai tanárrá, illetve igazgatóvá 
kineveztetik?

Midőn e szerint a rangsorozás kérdésére nézve részletes vélemé
nyét kérem, nem zárkózom el abbeli esetleges kívánságának figyelembe
vételétől, hogy ez ügyben a szükséghez képest szaktanácskozmányt 
hívjak egybe.

Budapesten, 1897. május 11-én.
Wlassics.

A TANTERVRE VISIO KÉRDÉSÉHEZ.
(Nyilatkozatok, vélemények.)

Közlönyünk ezidei érfolyamában íveket töltenek be azok a fejte
getések és eszmecserék, melyek a tantervrevisiónak mennél szerencsésebb 
megoldása ügyét kívánják szolgálni. Pedig hogy a tanári körökben folyt 
eszmecseréknek csak kisebb részét közöltük s még a beküldött vélemé
nyek is jókora részt foglalnának le.

Közlönyünknek a kiszabottnál már is túlnőtt terjedelme nem 
bírhatja meg a teljes közlést. Azért az egyesület igazgatóságának kife
jezett óhajtása szerint, csak kivonatosan ismertetjük még néhány nyilat
kozat lényegét.

I. A székely-udvarhelyi kör újabban ismét négy napon át fogla-[ 
kozott a revisio kérdésével. Minden tantárgynak külön szakelőadója volt. 
A magyar tananyagát lényegében megtartanák, de az irodalomtörténetet 
két évre osztva s a VIII.-ban az óraszámot egygyel növelve, hogy 
több idő jusson az olvasásra. Az alsó négy osztályban csak iskolai, a 
felsőkben váltakozva iskolai és házi dolgozatot ajánlanak. A latinban  
fölvennék Cornelius Nepost és Julius Caesart s írásbelinek csak a magyarra 
fordítást; kívánják, hogy a reáliskolai tanuló ugyanott tegye a latin 
érettségit is. A görögpótló olvasmányának rendjét megváltoztatnák s 
minden évfolyamon 2—2 órát a szabadkézi rajznak adnának, főleg mű
emlékek rajzolásának. A németben leszállítanák a követelményt ; az alsó 
osztályokban gyakorlati tanítást kívánnak ; az irodalmi elmélet marad-
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jón el ; az olvasmányok egyszerűsíttessenek, pl. Herder Cid-je maradjon 
el ; legyen szóbeli érettségi is. A francziában  szintén a gyakorlati őzéit 
hangsúlyozzák és szóbeli érettségit kívánnak. A földrajzot egymásután 
három éven át tanítanák, az I-ben csak Magyarországot ; a VII -ben 
pedig karácsonig ismét politikai földrajzot s utána a m agyar történel
m et kezdenék. A világtörténelmet IV—VI. osztályra osztják be. A ter
m észetra jz  alsó osztályú tankönyveit igen bőveknek tartják, e tárgyat 
a gymnasiumban is elválasztanák a földrajztól s két kötelező kirándu
lást tűznek ki. A vegytan reáliskolai tervét megtartanák, csak az V.-ben 
3 és a Vl.-ban 2 órával ; ellenben a gymnasium IV. osztályára vegytant 
a VI.-ra ásványtant kívánnak. A physika  tantervi czélját helyeslik; 
de a gymn. III. osztályában propedeutikus tanfolyamot kívánnak s a 
VII.-ben elhagynák a kinematikát és vegytant ; a mathematikai részt 
pedig általában reducálnák. A m athem atikában  gymnasiumi és reál
iskolai közös tantervet kívánnak ; elméleti részt rövidebben s a gyakor
latit bővebben ; de a gymnasiumban az analytikát elejtenék s változtat
nának általában a részleteken és sorrenden A philosophiát egészen 
kihagynák a középiskolából, mint külön tárgyat. A rajzoló geometriá
ná l a gymnasiumban is a reáliskolai óraszámot kívánják s a rajz kivi
telénél engednének; a Il.-ból a perspectiva, a IV.-ből a cycloisok és 
körevolvensek elmaradnának A z ábrázoló geometria anyagát szintén 
másként osztanák be s a rajzban a pontozásokat elhagynák. A szabad
kéz i ra jzo t mind a két középiskolában végig tanítanák. A tornában 
a szabad gyakorlatot, játékot és kirándulást hangsúlyozzák ; 3 évenként 
egy kerületi s ö évenként egy országos versenyt rendeztetnének, de 
októberben. Végül az éneket kötelezővé tennék heti 4 órában.

II. A z ungvári kör gyűlésén mindenek előtt arra mutattak rá, 
hogy már két éven át ismételve is foglalkoztak revisiónális kérdésekkel. 
A kör elvi megállapodásai következők : a) a mai tanterv és Utasítások 
becses munka, de az általános keret föntartása mellett szükségesek 
bizonyos módosítások ; b) ha túlterhelés van, úgy kell segíteni, hogy 
egy osztály maximális létszáma legyen 4Ü s a tanárnak biztosíttassák 
gondtalan élet, hogy a legnagyobb kedvvel végezze teendőjét ; baj 
továbbá, hogy a tanulók igen korán jönnek a középiskolába s a tan
könyvek igen terjedelmesek ; c) a latin nyelv tanítása a II. osztályban 
kezdődjék ; d) a magyar nyelv órái szaporítandók, a Ill-ban 5-re, a 
többiben 4-re ; e) a német nyelv practikus czélból taníttassák s érettségi 
tárgya ne legyen ; í) a görögpótló cursus reformálandó ; g) a történe
lemből a részletek elhagyandók s a magyar történelem már a VII.-ben 
megkezdendő ; h) a földrajz taníttassák I—III.-ban, az I-ben csak Magyar- 
ország és Ausztria ; a politikai földrajz legyen tárgya az érettséginek ; 
i) a physika órái a III. és VII.-ben szaporítandó ; j )  a közönséges szám
tanra nagyobb súlyt kell fektetni ; k) a rajzoló geometria a mathematiká- 
val együtt tanítandó ; 1) a tornának a mai két órán felül egy szabad 
délutánt is kell adni.

III. A szám os-újvári tanári karban  olyan irányú eszmecsere folyt 
— Feczkó  János előadása kapcsán — hogy az írásbeli dolgozatoknak 
mai száma és rendszere czélt tévesztett, túlterhelő és időpazarló. A latinra 
vagy görögre fordítás elejtendő Az írásbeliek száma általában reduká
landó. Az eszmecsere általában ugyanazokat fejtegeti, a mik ebben a 
kérdésben a budapesti kör tárgyalásán is fölmerültek.

IV. A kolozsvári kör  újabb ülésén a latin nyelvi tananyag revisió- 
jával foglalkozott s folytatott magas színvonalon álló eszmecserét. Az 
előadó Balogh Károly fejtegetésének eredményeként a következőket 
javasolta :

1. Óhajtandó, hogy a főiskolai tanítás s a tanárképzés reformja 
mennél hamarabb meginduljon.
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2. A latin tanítás az egész iskolában, de különösen az alsóbb osz
tályokban oly módón gyakorlandó, hogy a tanuló magán az iskolai órán 
megtanulhassa az anyagot : a fó' sülv nem arra fektetendő, hogy a tanuló 
sokat tanuljon, hanem arra, bogy a lényegest jól megtanulja.

3. A grammatika és syntaxis tárgyalásában az olvasmányban elő 
nem forduló kivételek és rendhagyóságok, valamint a hypothetikus 
elméletek mellőzendők.

4. Az I. és II. osztályban olvasmányokul példabeszédek, velős 
mondatok, szálló igék, rövid mesék, elbeszélések, párbeszédek és leírások 
választandók.

5. Az olvasmányok sorába felveendő Corn. Nepos a III., Julius 
Caesar a IY.-be, Phaedrus a III. és IV.-be, Sallustius az Y.-be, Livius 
átteendő a VII.-be, Horatiusnak hely adandó nemcsak a VIII., hanem a 
VII.-ben is.

6. Az irodalomtörténet, mythologia és régiségtan tananyaga szaba
tosan meghatározandó s a felső osztályokban arányosan osztandó el.

7. Az iskolai Írásbeli dolgozatok száma leszállítandó, de a latin 
nyelvre való fordítás ezután is gyakorlandó.

Dr. Csengeri János egyetemi tanár csak az 1. 2 3. és 7. pontot 
fogadja el. A 6. pontot azért mellőzné, nehogy úgy tűnjék föl, mintha 
a „régiségek“ tanítása külön tárgy volna. A 4 , és 5 pontban ajánlott 
olvasmányok fölvételét pedig visszaesésnek tartaná s aztán szakszerűen 
indokolja, miért van a mai tanterv mellett.

De Gerando Antonina elfogadja az előadó 4-ik tételét is. Hibának 
tartja, hogy a nyelvtanítás^ más tárgynak, pl. a történelmi ismeretnek 
terjesztésére használják. Az irodalmi tanítást mindenütt külön kell kezelni 
a többi disciplináktól.

Schneller István egyetemi tanár kiemeli, hogy az alsó osztályú 
tanuló kezébe ne is kerüljön rendszeres nyelvtan. Az alsó osztályban 
jobb. ha nem az egész évi olvasmány összefüggő egész. Azért 6 is elfo
gadja a 4-ik tételt, valamint Cornelius Nepost is fölvenné.

Csengeri János és az előadó szólaltak aztán még föl, de a javas
latok aztán szavazásra nem bocsáttattak s a kör megelégedvén a tanul
ságos eszmecserével, határozatot nem hozott.

V. A  ka ssa i állami főreáliskola  tanári kara a köri tárgyalás 
mellett külön is foglalkozott a tantervrevisio kérdésével. Az előadó 
dr. Gerevich Emil igazgató volt. Javaslatára első megállapodásul kimond
ták a kívánságot, hogy a revideált tantervek életbelépése után azonnal 
kimondassák a két középiskolára a jogosítás egysége. De ezzel kapcso
latban a latin nyelv szerepe fölött nem tudtak megállapodni.

Kimondták azonban, hogy „az oktatás és nevelés gerincze mind
két középiskolában a nem zeti szellem  fejlődésének képe legyen“. Továbbá, 
hogy a heti óraszám  az alsó osztályokban 26-n ál, a felsőkben 28-náI 
nagyobb ne legyen ; hogy az ének kötelező tárgy legyen ; az I. osztály
ban a magyaron kívül más nyelv ne taníttassák ; a III. és Vl.-ban a 
magyar nyelv órái egygyel szaporíttassanak s a VII—Vili.-ban a magyar 
írokból kézi könyvtár állíttassák; a ném et nyelv tanításában a gyakor
lati czél legyen az irányadó, s az irodalmi követelmény leszállítandó s 
a direct módszer alkalmazandó ; a francziára  nézve ugyanez a meg
állapodás ; a földrajz tantervét meghagynák, de az I.-ben szaporítanák 
az óraszám ot; a történelemre az a megállapodás, hogy a hazai olvas
mányok alapján behatóbban ismertetendő s a középkortól kezdve általá
ban a magyar történelem-legyen a központ; a m athem atika  tervén 
nem sokat változtatnának, de egyes részleteket elhagynának s a számo
lásra nagyobb súlyt fektetnének ; a term észetrajzból csak az I—II. osz
tályban szállítanák le a követelményt ; a physika  anyagát meghagynák, 
de a mathematikai alkalmazást a mathesis tanárára hagynák; a vegytani
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magasabb osztályokba tennék ; a rajzoló és ábrázoló mértan  mai 
tervén nem változtatnának ; a szabadkézi ra jzná l az V.-ben a gyps- 
mintát, a VI—VIII.-ban a testminta-csoportokat írnák elő ; a szépírást 
elhagynák.

Végül a túlterhelés okait abban látják, hogy az osztályok zsúfol
tak, a tankönyvek stílusa rossz s az Utasítások nem jelölik ki pontosan 
a czélt

VI. A Sárospataki ev. ref. főiskola  tanári kara szintén foglalkozott 
a revisióval, de megállapodásra nem jutott. Albizottságot küldött ki, 
melynek három tagja: M akláry  Pap Miklós, R ácz  Lajos és ifj. Mitro- 
vics Gyula magas színvonalú munkálattal is lépett föl ; de a tanári kar 
nem akarta elfogadni e javaslatnak azt a részét, mely trifurcatiot contem- 
plál, a bizottság meg e nélkül csonkának vallotta a javaslatot, s azért 
visszavonta így van ez megírva ama 45 lapos füzet előszavában, mely
ben az albizottság tagjai munkálatukat közrebocsátották.

S ezzel egybevág Szinyei Endre gymn. igazgatónak e lapok szer
kesztőjéhez intézett levele is, melyben helyre igazíttatni kéri az igazga
tósági ülésről múlt számunkban adott tudósításnak ama passusát, 
— a mely különben csak tolihiba — hogy a főtitkár bemutatta a 
sárospataki ref. főgymnasium tanári karának munkálatát. Az igazgató úr 
kijelenti, hogy „a sárospataki gymnasium tanári kara a tantervrevisio 
ügyében neki tulajdonított munkálatot magáénak nem tekinti, sőt hatá
rozottan ellene van mindenféle bifurcationalis és trifurcationalis tantervi 
javaslatnak“.

Maga a bizottsági munkálat különben minden esetre figyelemre 
méltó, komoly dolgozat. Első fejezete a túlterhelést constatálja, fejtegeti 
okait s orvoslásul főként azt ajánlja, hogy az alsó osztályok tanítási 
köre és anyaga szűkíttessék ; előkészítő osztály szerveztessék ; a tan
könyvek szorítkozzanak a legszükségesebbre; a latin nyelvi órák száma 
apasztassék; az érettségi maradjon el, vagy hagyassák szeptemberre; 
az osztályok maximális létszáma legyen 40, stb.

A második fejezet a nem zeti tárgyak  bővebb felkarolásának szük
ségét hangoztatja. Részletesen fejtegeti az orvoslás módját is. Első 
követelménye szerint törvénynek kell biztosítania, hogy „a magyar nyelv, 
irodalom és történelem tanítása legyen az a tengely, melyen a közép
iskolai oktatás egész rendszere mozog“. A latin nyelv megszorításával 
a  magyarnak az I-ben 7, a I I —III.-ban ö, a többi osztályban 5 - 6  órát 
kivan adatni s az alsó osztályok mythologiai olvasmányát nemzetivel 
pótolni. Intensivebbé tenné a történelem tanítását s helyet adna a 
művészettörténetnek.

A harmadik fejezet a természettudományok anyagát a gymnasium- 
ban megszorítaná, a classikus nyelveknek azonban csak óraszámát csök
kentené, a görögpótlót pedig még csak arra sem tartja érdemesnek, hogy 
részletesen foglalkoznék vele.

S ezek után következik az a rész, melyen a tanári kar egy
értelműsége megtört. Mert az előszó szerint, a három első részt elfogadták.

Ennek a fejezetnek az a veleje, hogy az elemi iskola fölébe szer
veztessék négy évfolyamos iskola, mely pótolja a mai gymnasium, reál
iskola és polgári iskola alsó négy osztályát. Utána legyen trifurcatio. 
Két tudós iskola 5—5 évvel : egy humán a latinnal s egy reál irány ; 
továbbá egy 4 évfolyamos iskola, mely a szakpályákra, felső keres
kedelmi iskolákra, tanítóképzőkre stb. képesítsen.

A munkálat kész óra-beosztást is ad. E szerint az egységes alsó 
tagozat négy osztályában 119 óra volna hetenként, de ebből 20 a torna, 
8 ének, 8 szabadkézi rajz és 2 egészségtan. A felgymnasium öt osztályá
ban a heti órák száma 148, de ebből 15 torna, 6 ének.
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A kilencz évfolyamban a magyarnak 46 óra jutna a mai 30 helyett; 
a latinnak 23 a mai 49 helyett ; a görögnek 12 a mai 19 helyett. Á 
történelem s a német 3 órát nyerne, a művészettörténet 6-ot, torna 19-et.

VII A pápai körben szintén több napra terjedő élénk eszmecsere 
fejlődött ki dr. Kaposi Lucziánnak amaz előadása kapcsán, melyet 
kivonatosan ismertettünk. Az erről szóló jegyzőkönyvet, melynek be
érkezte már jelezve volt, a választmányi ülés előadójának kellett ren
delkezésére bocsátani, azért nem vagyunk abban a helyzetben, hogy 
azt is kivonatolhassuk.

Ezeken kívül sok revisionalis czikk érkezett még egyesektől. Bizo
nyára érdekes volna közölni még azokat is, melyek különvéleményeket 
képviselnek, mert hiszen egyrészt az eszmék tisztázódásához s másrészt 
a tanügyi közvélemény erősödéséhez járulhatnának ; ámde terünk s 
egyesületünk anyagi ereje lehetetlenné teszi a közlést. A mennyiben a 
lehetőség meglesz, egyeseknek irányát s tartalmának főbb vonásait 
még ismertetni fogjuk.

A szerkesztő ezúttal ismételten is a kényszerhelyzet mérlegelé
sére, az érdeklődés buzgalmának állandóságára, egy kis szükséges 
önmegtagadásra s a munkatársi viszonynak jövőre való szives ébren
tartására kéri a czikkezőket és az ügy igaz barátait.

AZ ÉVVÉGI VIZSGÁLATOK.
(Dr. Tóth Kálmánnak a budapesti ág. hitv. evang. főgymn. 1895/96. évi 

értesítőjében megjelent értekezése kapcsán.)

Középiskoláink évvégi vizsgálatairól még nem is olyan régen 
bátran el lehetett mondani, hogy a hány ház, annyi szokás. Némely 
felekezeti intézetben még ma is akkor tartanak vizsgálatokat, mikor az 
évi bizonyítvány ki van állítva. Egyik-másik intézetben a vizsgálat 
eredménye befolyással van az osztályzat megállapítására és így minden 
tanulónak minden egyes tantárgyból kell felelnie. A gyakorló iskolá
ban úgynevezett összefoglaló vizsgálatokat tartanak, a többi állami 
intézetekben pedig az 189ü-iki Rendtartás értelmében járnak el.

Régebben és talán még mai napság is a traditióvá megcsontoso
dott usus szabta és szabja meg az egyes intézetekben követett vizsgá
lati eljárást.

A most busz éve (1876. július 22-én) megjelent ministeri Rend
tartás kijelölt egyes normativ szempontokat, hogy legalább az állami 
vezetés alatt álló iskolákban bizonyos tervszerűség és egyöntetűség 
jöhessen létre. Tóth Kálmán véleménye szerint, ennek az első Rend- 
tartás-nak a vizsgálatokra vonatkozó része annyira becses, hogy mesz- 
szire kimagaslik a megelőző rendelkezések fölött, sőt még az újabb és 
legújabb intézkedés hozzá képest csak visszaesést mutat.

Ámde kövessük előbb a szóban forgó értekezés fonalát. Az iskola 
élete még apróbb részleteiben is átgondolt, tervszerű munkásságot kivan. 
Ezért számolni kell az elmélet és gyakorlat tanulságaival egyaránt. 
Az évvégi vizsgálatok ügye főleg gyakorlati szempontból lehet vita 
tárgyává és ezért meg kell felelni arra a kérdésre, hogy az iskola 
minő czélra használhatja fel a vizsgálatokat és hogy mi voltaképen a 
vizsgálatoknak legalkalmasabb módja.

Az értekezés most egymásután megismerteti az angol-, franczia- 
és németországi eljárásmódokat. Németországban, ebben a par excellence 
paedagogiai államban, a vizsgálatok értékére és szükségességére nézve
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igen eltérők a vélemények. Szinte túlságos sok a vizsga, úgy hogy tán 
jobb volna többet tanítani és kevesebbet vizsgálni.

Megjegyzem, hogy a szerző mindenütt kritikailag méltatja az 
egyes vizsgálati eljárásokat, kiemelve előnyeiket és hátrányaikat. Rövi
debben bánik el Ausztriával, hogy azután áttérhessen arra a minket 
leginkább érdeklő kérdésre, hogy t. i. minálunk miképen fejlődött ki a 
vizsgálatok ügye.

A magyarországi vizsgálati módszer genetikai tárgyalása alkotja 
az értekezésnek legbecsesebb részét. Nagy fáradsággal, körültekintő 
gonddal és dicsérendő szorgalommal felhasználva a tarka-barka kút- 
forrásokat, sikerült a szerzőnek meglehetős áttekinthető képet nyújtani 
a  vitás kérdésnek történeti hátteréről.

A bíráló megjegyzésekkel minduntalan megszakított történeti elő
adás vége felé a szerző arra az eredményre jut, hogy valamennyi 
intézkedés közül, melyek a vizsgálatokra vonatkozólag nálunk az állami 
hatóságtól vagy egyes felekezetektől kiindultak, messzire kiemelkedik 
a már említett 1876. évi ministeri Rendtartás, mely dr. K lam arik  János 
becses művének (1881. kiadás) i67—269. lapjain olvasható. Minthogy a 
szóban forgó értekezés szerzőjének nézete teljesen összevág e Rend
tartás követelményeivel, nem lesz fölösleges röviden megismertetni az 
idevonatkozó utasításokat: „A tárgyi anyaguk vagy alapfogalmaik s 
rendszerük tekintetében rokon szakok az alsóbb osztályokban két, a 
felsőbbekben három csoportba egybekapcsolva teszik egy-egy napon a 
vizsgálat tárgyát s főleg oly tételek tüzendők ki, melyek alkalmat 
szolgáltassanak arra, hogy -a tanuló nyert ismeretéről nagyobb össze
függésben adhasson szám ot s kívánatos, (!) hogy minden tancsoport
ból jusson minden tanulóra egy főkérdés“. Ebben tehát nincsen szó a 
tan á r tapasztalatának kiegészítéséről.

Továbbá: „Az év vége felé minden egyes tantárgyban a tanár 
vezetése alatt iskolai óráiban általános ismétlés tartandó, melynek 
azonban nem a tananyag részleteinek újólagos gyors átfutása, hanem 
kiválólag a fogalm aknak helyes ism eretét s a rendszer értelmes be
látását elősegíteni tulajdonképeni feladata“. Az ismétlések befejeztével 
a tanárnak készen kell lennie a maga ítéletével tanítványai felől, melyet 
az osztálytanári értekezleten mindenki előterjeszt. „Az általános tanári 
tanácskozás az osztályértekezletek határozatai alapján az osztályfőnökök 
indítványára lelkiismeretes határozatot hoz az iránt, mely tanulók lép
hetnek át a felsőbb osztályokba.“ E  végleges határozatot követik aztán  
a vizsgálatok, melyeknek lefolyása már fentebb volt ismertetve

Nekem csak az ismétlésekre vonatkozó tanácsok ellen van kifogá
som. Nem csupán azért, mert kissé bőbeszédű formába vannak öntve, 
hanem mert főbb fogalmakról beszél, melyeket jól el tudok képzelni a 
természetrajz, földrajz, mathematika stb. terén, de a felsőbb osztályú 
olvasmányoknál igen bajos lenne ilyen főbb fogalmakat különválasztani.

Az értekezés szerzője még jóleső rövidséggel tárgyalja a refor
mátus és ágostai hitvallású evangélikus iskolák 1860 után követett 
ususát, azután áttér az 1890-ben kiadott középiskolai Rendtartás (39. 
és 40. §-nak) megbirálására. Ennek a legújabb utasításnak ugyanis van 
egy új eleme, hogy t. i. az elégtelen osztályzatú tanulókat mindenesetre 
föl kell hívni a nyilvános vizsgálaton, mert feleletük befolyással van 
a z  eredményre.

Ez az újítás a szerző véleménye szerint nem válik előnyére sem 
az intézetnek, sem a tanári karnak, sem a tanulóknak. Én még azt 
tenném hozzá, hogy a vizsgálaton megjelenő közönségnek, mely az 
alsóbb osztályokban többnyire érzékeny szívű édes anyákból áll, hatá
rozottan visszatetsző az ilyen vivisectióhoz hasonló eljárás. Ilyen sekun- 
<lás candidatusokat csakis a szülők egyenes kérésére kellene beható,
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legalább egy negyed óráig tartó, vizsgálatnak alávetni és pedig minden 
egyes tantárgyból külön-külön.

Az 1890. Rendtartás értelmében a legrosszabb tanulók lefoglalják 
a vizsgálatra szánt időnek legnagyobb részét, mert hiszen tudjuk, hogy 
ezekből csak nagy időközökben lehet egy-két okos szót kipréselni. 
És ha már most a vizsgálat nyilvános, akkor a nem szakemberekből 
álló hallgatók visszás és épen nem fölemelő benyomásokkal távoznak 
„a csata színhelyéről“. Szinte képzelem, hogy meséli el az egyik anya 
a másiknak azt a borzasztó tudatlanságot és sivár eredménytelenséget, 
melyet ezen meg ezen a vizsgán tapasztalt. „Igaz, hogy az ő fia nem 
tudott semmit, hanem a többiek még annyit se tudtak.“ „Az ilyen 
intézetet jobban kellene ellenőrizni stb. stb. stb.“ Szóval, a hallgató
közönség deprimáló és fonák képet nyer az ilyen eljárás alapján az 
intézet belső életéről. De a tanár is kellemetlen helyzetbe ju t a közön
séggel szemben, mikor órákon át azokat a tanulókat kell behatóan 
megvizsgálnia, kiknél egész évi fáradsága kárba veszett. Azután meg 
egyik-másik gyenge tanulóra nézve, a ki talán nem szorgalomhiányból, 
hanem tehetségtelensége miatt áll az elmarasztaló Sekunda alatt, egye
nesen elkeserítő, ha szellemi gyengeségét és észbeli fogyatékosságát 
nyilvánosan pellengérre állítják.

Találóan mondja Tóth Kálmán: „Ha büntetés akarna ez lenni, 
nyersebb természetre úgy sem hat, a mint nem hatott egy egész év- 
intelme; gyöngébbet pedig megaláz.“

Nézetem szerint a Rendtartásnak ez a categorikus pontja sem 
igazságos, sem méltányos, de a psychologiai momentumokkal számoló 
paedagogia szempontjából sem állja meg helyét.

A mikor pl. egy tárgyból tíz sekundás jelölt kénytelen számot 
adni évi sáfárkodásáról, akkor előáll egy olyan siralmas helyzet, mely 
szakasztott mása egy törvényszéki tárgyalásnak. Ott vannak a vádlot
tak, ott van a vizsgálóbíró, ott van a karzat közönsége, a melyik ter
mészetesen álhumanistikus érzelmekkel van eltelve a szegény delinquen- 
sek iránt. A szánalmat ébresztő alakokra váró súlyos büntetés helytelen 
rokonszenvet kelt a néző- és hallgató-közönségben a tanuló iránt, a mi 
szintén kellemetlen a tanárra nézve. Ezekkel a lélektani mellékkörül
ményekkel okvetetlenül számolnia kellett volna az 1890. évi Rendtartás, 
szerkesztőj ének.

De ha tisztán paedagogiai szemmel nézzük a vizsgálatnak ezt a 
módját, szintén helytelennek és iskoláink egész szellemével ellenkezőnek 
kell azt tartanunk. Tudvalevőleg mi naponkint érintkezünk tanulóinkkal. 
Odaadással foglalkozunk velük és minden törekvésünk arra irányul, 
hogy őket kötelességtudásra  és a kiszabott kötelesség  teljesítésére 
szoktassuk. Megmagyarázunk nekik mindent, a minek tudását vagy 
megtanulását a következő órában megköveteljük. Sürgetjük és meg
kívánjuk azt, hogy minden tanulónk következetesen végezze el köteles
ségét, mindegyik a maga módja szerint, a jó tanuló mindig jól, a 
középszerű tanuló középszerűen. A gyenge vagy hanyag tanuló hiányo
san vagy sehogysem készül és néha heteken, hónapokon keresztül 
azzal boszantja tanárát, hogy kötelességet mulaszt íme tehát, ha az 
ilyen fajta hanyag fráterek egész éven át csak kötelességet mulasztottak, 
akkor hiába állanak elő a vizsgán azzal, hogy ők az utolsó két-három 
héten helyrehozták mulasztásukat. Az ilyenek, nézetem szerint, élj át- 
szották játékaikat. Ha ilyen könnyelmű diákgyerek a bukástól való 
félelmükben az év végén rendszertelenül össze-vissza tanulnak és azután 
vakmerőén jelentkeznek a tiz perczig tartó vizsgálatra, akkor ugyan 
könnyen megeshetik, hogy ők is tudnak annyit, mint az osztálynak 
egy-két gyönge, de szorgalmas, kötelességtudó tanulója. Csakhogy az 
ilyesmit tisztességes eredménynek nem volna szabad elismerni. Mert ha
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azt teszszük, akkor magunk alatt elvágjuk a fát, hiszen akkor üres 
fecsegés volt minden szavunk, melyet a kötelességtudásról és a köte
lességteljesítésről mondottunk az egész év folyamán.

Ilyesminek nem szabad kitenni sem a tanárt, sem az intézetet. 
Nálunk nincsen és ne is legyen meg a középiskolában a tanszabadság, 
a mely pl. megvan Francziaországban. Azt hiszem, hogy némileg más 
színt nyerne ugyan eljárásunk, ha elfogadnék a szerző által röviden 
fölemlített vizsgálati rendszert, melynek avatott szószólója volt e 
Közlönyben dr. P latz  Bonifácz főigazgató úr. Szerinte az érettségi 
vizsgát el lehetne törülni, ha évről-évre szigorú osztályvizsgálatokat 
tartanánk, melyeken minden tanulónak minden tantárgyból kellene 
felelnie az egész év tananyagából. Ez a nézet kétségkívül megérdemli, 
hogy fölötte gondolkozzunk.

Annyit ténynek tartok, hogy a középiskolai vizsgálatok kérdése 
nincsen megoldva és nagyon kívánatos volna, ha ezt a kérdést szintoly 
alapos úton-inódon tárgyalnák mások is, mint azt Tóth Kálmán tette. 
Addig is ajánlom ennek a gondosan és lelkiismeretesen készített érte
kezésnek elolvasását, mert megismerhetjük belőle a más országok
ban dívó eljárások előnyeit és okulást meríthetünk a múltból a jövő 
számára.

(Budapest.) Dr. P ru zsin szky  János.

I S M E R T E T É S E K .

A kinematikai geometria alapvonalai. Irta Hornischek Henrik. 
A magyar tudományos Akadémia segélyezésével kiadja a Franklin- 
Társulat. Budapest, 1895. Ára 1 frt 40 kr.

Mathematikai szakirodalmunk mindez ideig a kezdet nehézségei
vel küzd, és kevés az, a mi a szükséges tankönyvirodalom keretén túl 
magyar nyelven megjelenik. Teljesen a külföldi, különösen a német 
irodalom behatása alatt állunk, s innét van az, hogy matbematikusaink 
nyelvezete, kifejezéseik idegenszerűek, főleg németesek. A mathematika, 
mint minden tudomány, universalis jellegű. A nemzeti hiúságnak hizeleg, 
ha arra hivatkozhat, hogy Newton, Cayley, Adams stb. angolok; 
Lagrange, Laplace, Couchy, Hermite stb. francziák; Gauss, Jakobi, 
Weierstrass stb. németek; Abel norvég; Bolyai magyar. De mindezen 
úttörők művei általános emberi érdeküek, s nem viselik magukon 
semmiféle nemzet jellegét, meit hiszen a mathematika a tudományok 
közt a leginternationalisabb. Ha a magyar nemzet eddig csak helylyel- 
közzel, egyesek törekvései és sikerei folytán működött közre a mathe
matika nagy épületének fölépítése körül, az lehet nemzeti sajátság; 
mert hiszen az egyének sem egyformán szeretik ezt vagy azt a munkát, 
s azzal foglalkoznak legszívesebben, mely hajlamaiknak leginkább 
megfelel.

A technikai téren való haladásunk, az 1883-ban reformált tanár
képzés, egyelőre gyér, de annál buzgóbb hozzáértő közönséget teremtett, 
mely szívesen foglalkozik a mathematikának az iskola szűk keretein túl 
terjedő kérdéseivel. Még e tekintetben is a kezdet elején állunk, mi 
különösen abból tűnik ki, hogy tisztán mathematikai érdekű munkák 
egyedül az olvasó közönség érdeklődéséből nem élhetnek meg, s tudo
mányos társulatok, a kormány vagy ritkán termő maecenások támoga
tására szorulnak. így áll a dolog Hornischek «könyvével is.

Hogy nyelvi tekintetben a külföldtől magunkat lehetőleg függet
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lenítsük, s ne legyünk kitévé annak, hogy mathematikusaink németül 
gondolkozzanak, s németre könnyen lefordítható magyarsággal beszél
jenek, égető szükségünk van oly munkákra, melyek a mennyiségtan 
egyes disciplináiba az olvasót bevezessék, s annyira kiképezzék, hogy 
aztán önerejéből elmehessen a forrásokig. Minden ily irányú törekvést 
örömmel kell üdvözölnünk, s teljes erőnkből támogatnunk. Ilyen törek
vésnek tekinthetők: König Analysise, Fröhlich Kinematikája, Klug 
Synthetikai geometriája, s újabban Hornischek Kinematikai geometriája.

Engedelmet kérek arra, hogy utóbbit nagy vonásokban ismer
tetve, szaktársaimnak szives figyelmébe ajánlhassam.

Igen kimerítő s érdekes történelmi áttekintésben szerző első sor
ban arról számol be, miként vált ki lassankint a mechanikának nagy 
disciplinájából a kinematika s mint fejlődött ebből a geometriai problé
mák megfejtésének egy új módszere, a kinematikai geometria. Ezek 
után könyvének I része a síkbeli merev rendszereknek a síkban való 
mozgását tárgyalja, a tudománynak alapelemeibe vezetvén be olvasóját. 
Nehogy a sok értelmezés és tételek általánosságukban fárasztókká 
váljanak, a franczia írók eléggé nem utánozható modorát követve, a 
nyert eredményeket azonnal alkalmazza, s a kúpszeletek, a Pascal-féle 
görbe, a Nikomedes-féle konchois, a talpponti görbékre nézve érdekes 
tulajdonságokat állapít meg. További fejtegetései a synthetikai geome
triával való kapcsolatokat állapítják meg, s egyes e szakba vágó kér
déseket új szempontból tekintve fejteget. A görbék görbületére vonat
kozó vizsgálatok, s az enveloppe-ok tanulmányozása után a merev 
rendszerek mozgásának elmélete lezáródik, s áttérünk a még kifejlesztés 
alatt álló újabb keletű elméletre: a törvényszerűen változó síkrendszerek 
mozgására. (II. rész.) A tárgyalás folyamában különösen a hasonlóan 
változó síkrendszerek mozgásának viszonyai domborodnak ki s meg
kerül azon kapcsolat, melyben ezen problema a háromszög újabb geo
metriájával, a Brocard-féle vizsgálatokból áll. Az affiniter változó rend
szerek mozgás-viszonyainak tárgyalása s az affinitásnak új szempontok 
szerint való bemutatása az olvasót még folyamatban levő vizsgálatokig 
vezetik, s a könyv végéhez csatolt, valamint a történelmi áttekintésben 
található szakirodalmi útmutatások segítségével, ha kedvet kapott, föl
keresheti a forrásokat, s a könyvből szerzett ismeretek segítségével 
önállóan tovább haladhat.

Ezen, látszólag száraz és igen speciális tárgyat Hornischek vilá
gos előadása, szabatos magyarsága és sohasem fárasztó modora teljesen 
élvezhetővé teszi. Ezért végezetül is Hornischek munkáját t. szaktár
saimnak melegen figyelmökbe ajánlom.

(Budapest.) Dr. Bozóky Endre.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

K o lozsvár i kör.

A kolozsvári kör május elsején tartotta negyedik rendes gyűlését 
M árki Sándor elnöklete alatt. A kör tagjai ismét szép számmal jelentek 
meg, köztük Csengeri János, Schilling Lajos, Schneller István egyetemi 
tanárok, Kuncz Elek tankerületi főigazgató, De Gerando Antonina az 
áll. felsőbb leánvisk., Lindner Auguszta a nőipariskola, K iss  Sándor a 
keresk. akadémia és Dr. Sárkány  Lajos a ref. collegium igazgatója.

I. A gyűlés megnyitása után elnök bemutatja a számos-újvári áll. 
gymnasium tanárainak közös nyilatkozatát, a mely szerint valamennyien,
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élükön Dr. M ártánk  Lajos igazgatóval, belépnek a kolozsvári körbe Az 
éljenzéssel fogadott nyilatkozatra a kör elhatározza, hogy gyűléseit 
rendesen a hónap első szombatján tartja  és megbízza az elnökséget, hogy 
az átránduló tagtársak vendégszerető fogadtatásáról gondoskodjék.

2. Örvendetes tudomásul szolgál az elnök azon jelentése is, hogy 
időközben beléptek az egyesületbe Dr. Schilling Lajos egyetemi rendes, 
Dr. B uzicska  Béla magán, Ferdinandi József középipariskolai tanárok 
és Bácsi Gyula ref. hitoktató, a kikkel a kör tagjainak száma 10-í-re 
emelkedett.

3. Ezután elnök felolvassa a kolozsvári keresk. akadémia tanári 
karának átiratát, melylyel az értesíti a kört, hogy a kereskedelmi szak
iskolai tanárok országos egyesülete idei közgyűlését június hó 6. és 7. 
napján Kolozsvárt tartja  s melylyel egyben meg is hívja a kört, hogy 
magát a közgyűlésen képviseltesse. A kör örömmel veszi tudomásul a 
testvéregyesület látogatását s elhatározza, hogy a közgyűlésen magát 
képviselteti s tiszteletének, érdeklődésének tanúsítására június hó 7-én 
reggel 9 órakor rendkívüli gyűlést tart s arra a testvéregyesület tagjait 
a helybeli rendező bizottság útján meghívja. A gyűlés tárgysorozatának 
megállapításával az elnökséget bízván meg, azon utasítással, hogy az 
minden esetre mindkét egyesület tagjait közösen érdeklő legyen.

4. Elnök és a kör engedélyével most Guttenberg Pál, a slöjd- 
egyesület igazgató titkára Budapestről mint vendég szabad előadást 
tarto tt a gazdaegyetem eszm éjének  terjesztésére. Ismerteti az angol 
university extension, valamint a skandináv paraszt egyetemek áldásos 
munkásságát s kifejti, mikép lehetne azok mintájára a mi viszonyainknak 
megfelelőleg a felnőttek továbbképzéséről gondoskodni. A szabad Lyceum, 
a magyar iskolaegyesület, az iparosok, kereskedők, gazdák önképzőkörei, 
valamint a felnőttek oktatására alakult többi egyesületünk is, mint a 
helyenkint működő „felolvasásokat rendező társulatok“ csaknem vala
mennyien nagyobbára arra fektetik a fősúlyt, hogy a közönségnek egy
két órára nemesebb szórakozást nyújtsanak. Ez pedig nem elég. Nem
zetünk jövője megköveteli, hogy egyrészt bizonyos közös eszmék a 
nemzet minden bizonyos rétegében eleven életet éljenek, másrészt hogy 
minden foglalkozási kör a maga szakismereteiben a niveaun legyen. 
Erre a napi sajtón kívül a társadalmi úton szervezett olynemű egye
sületek vezethetnek, a milyeneket külföldön is első sorban az egyetemi, 
középiskolai tanárok s magán tudósok látnak el munkaprogrammal. 
Ilynemű szervezet megteremtésére Kolozsvárt különösen alkalmasnak 
tartván, ajánlja azt a kör figyelmébe.

Miután még dr. Schneller István emlékeztette a kört, hogy a 
múlt évi tanügyi congressus foglalkozott e kérdéssel s e tárgyban a 
propagandát egy bizottságra bízta, elnök köszönetét mond az előadónak 
s a kör aztán a latin nyelv s irodalom tantervének  revisiójával foglal
kozott, a mely tárgyalást lapunk más helyén kivonatosan ismertetünk.

I R A T T Á R .

KATONAI ELŐKÉSZÍTŐ-ISKOLÁK ELLENŐRZÉSE.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 6390. szám alatt a 

következő rendeletet adta ki, mely az administratiónak egy hiányát van 
hivatva rendezni s melynek jó hatása bizonyára rövid időn érezhető lesz: 

„Az országban fennálló katonai előkészítő tanintézeteket, a meny
nyiben azok nem a katonai ismeretek oktatásával foglalkoznak, hanem
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a katonai pályára vagy az egyévi önkéntességre készülőknél a közép
iskolai képzettség hiányát akarják pótolni, illetőleg az ifjakat a meg
kívánt felvételi vizsgálatra előkészíteni, az 1883. évi XXX. t.-cz 55. s 
következő §-aiból kifolyólag ezennel a tankerületi főigazgatók felügye
lete alá helyezem.

A felügyelet módját annak idején közelebbről fogom szabályozni; 
mindenekelőtt pedig felhívtam az illető tanintézetek tulajdonosait és 
vezetőit, hogy a szervezetet, tantervet, tanári képesítő okmányokat s a 
helyiségek tervrajzait, az illető törvényhatóság útján nyilvántartás végett 
mutassák be.

Ezen adatokat a főigazgatósággal is közölni fogom, a felügyelet 
tényleges gyakorlása s illetőleg az intézetek meglátogatása végett.

Budapest, 1897. évi május hó 3-án.
A minister helyett:

Zsilinszky, államtitkár“.

KÖVETENDŐ PÉLDA.

A tanárság memoranduma megvalósítva! . . . Fájdalom, nem kor
mányjavaslatban, nem a törvényhozásban, hanem csak azon munkálat
ban, melyet a debreczeni ev. ref. collegium anyagi és szellemi ügyeinek 
megvizsgálásával megbízott küldöttség dolgozott ki e hó elején és ter
jesztett a tiszántúli ev. ref egyházkerületnek f. hó 18-án kezdődött köz
gyűlése elé. Nem tudjuk, az egyházkerület elfogadja-e a bizottság 
határozati javaslatait, de föltéve, hogy nem, akkor is a legteljesebb 
figyelmünkre méltó, a tanári fizetések rendezésére vonatkozó-e a nagy
szabású terv, melyhez már elvben hozzájárult nemcsak a collegium 
minden intézetének az igazgatója, hanem nagytekintélyű egyházi és 
világi férfiakon kívül maga K iss  Áron ev. ref. püspök és gr. Degenfeld 
József egyházkerületi főgondnok, mint az említett bizottság tagjai.

A mit mi 1895. évi tanáregyesületi emlékiratunkban csak kíván
tunk, azt mind magában foglalja e bizottsági munkálat. Felállítja az 
állami fizetési fokokat 1200 — 18U0 írtig az 1300 frtos fok elhagyásával, és 
a mi főbb, a mit mi állami tanárok leghatározottabban sürgetünk, föl
emeli az ötödéves pótlékot 200 írtra, e mellett érintetlenül hagyja az 
eddigi 400 frtban megállapított lakpénzt.

Nem kicsinylendő kedvezmény az sem, hogy az összes most alkal
mazásban levő, már korpótlékra jogosult főiskolai tanárok részére meg
adatnak mindazon korpótlékok, a melyek őket akár a debreczeni ev. 
ref. collegiumban, akár megelőzőleg más tanintézeteknél rendszeresített 
tanszéken, megszakítás nélkül teljesített tanári szolgálatuk alapján 
megilletik

így kívánja a tiszántúli ev. ref. egyházkerület a maga százados 
főiskolájában a tanárok fizetését rendezni Ez a rendezés már méltán 
nevezhető javításnak Azt hiszem, mi állami tanárok is a legnagyobb 
elismeréssel üdvözölhetjük e tervezetért az egyházkerület vezérembereit 
és előre is szerencsét kívánhatunk felekezeti collegáinknak az elérendő 
vívmányokhoz. Magunk pedig hadd merítsünk jó reményt e mozgal
makból. Lehetetlennek tartjuk ugyanis, hogy a közoktatási kormány 
szemet hunyhatna ilyen fényes példára; lehetetlennek, hogy tovább is 
késhetnék a törvényben foglalt magasabb fizetési fokok életbeléptetésé
vel, hogy tovább is csak Ígéretnek hagyná a kedvezőbb beosztásra 
vonatkozó, több ízben megismételt ünnepies ígéretét; lehetetlennek,
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hogy a ministerium legalább a kezdő lépést meg ne tenné legfőbb 
kívánságunknak, a quinquennium fölemelésének a megvalósítására. 
Sőt azt hiszszük — a mint ezt a „Váratlan segítség“ czímű czikk is 
kifejezte, (Közlöny 676. lap), hogy az elől sem zárkózhatik el a kor
mány, hogy a nem-állami intézetben töltött szolgálatot is beszámítsa 
a korpótlék kiszabásakor.

Mi hiszünk és remélünk, az igazgatóság és választmány pedig 
szóljon és cselekedjék a kellő helyen és időben.

(Debreczen.) r. 1.

SZABAD-E TANKÖNYVET ÍRNI ÁLNÉV ALATT?

Tanári körökben egy adott eset alkalmából vitatgatják s mint 
közérdekű kérdést egyenesen fölvetették előttünk is. A mi meggyőző
désünk nagyon könnyűnek találja rá a feleletet.

Szerintünk csak annyiban szabad, a mennyiben törvényes ren
delkezés nem tiltja.

Vagyis más szóval: olyan szabadság ez, a mit részünkről meg 
nem tennénk soha. Mert az álnevet semmiképen sem tartjuk megegyez- 
tethetőnek a tankönyv morális czéljával. A viszony író és munka között 
itt egészen más, mint egyéb könyveknél, vagy szellemi termékeknél. 
Tanár-ember előtt a tankönyvírás nem lehet puszta üzlet; nem szabad, 
hogy az legyen. De meg azt sem jelentheti csupán, hogy az író a maga 
eszméit akarja hirdetni s gondolatokat ébreszteni. Tankönyvben leg
többször nem is a magunk kutatásainak sajátos gyümölcsét adjuk, 
csak a kiválogatás, a feldolgozás és hogy úgy mondjam, a feltálalás 
mikéntje a sajátunk egészen.

De az épen a döntő momentum benne, a mi a miénk. A tanári 
belátás, a tanítói képesség, gyakorlat és lelkiismeretesség erején dől el 
a tankönyv értéke. Ha valahol, itt kell hogy a szerző neve és a könyv 
egyértelmű legyen A szerző nemcsak tudós egyéniségével, hanem tanári 
nevének s állásának egész moralis súlyával száll síkra s felelős a 
könyvért. Ez alól a felelősség alól kibúvó nincs. A ki ezt elvállalni nem 
akarja, az ne írjon tankönyvet.

De az álnév érthetetlen is előttünk. A ki úgy érezi, hogy ért a 
dologhoz, az bízik a maga tanári nevében is. S fölteszszük azt is, hogy 
a tankönyvíró egész tanári tudását, egész tanári ambitióját önti tan
könyvébe. A kit nem haszontalan üzleti érdek, hanem nemes hivatás 
vezet, az nem írhat, nem hagyhat piaczon egyszerre egy czélra és egy 
körből két egészen elütő tankönyvet. Az írhat másodikat, mert úgy 
érezi, hogy okulást merítve, az előzőnél immár jobbat adhat. De akkor 
kötelessége is, érdeke is az előző gyöngébbet visszavonni. Nemcsak 
czéljának nemessége és moralis érzésének ereje iránt támaszt kétséget, 
hanem egyenesen megtagadja önmagát, a ki ilyenkor másképen 
cselekszik.

Tovább megyek. Az álnév még üzletnek sem jó. Tanár-embernek 
tudnia kell, hogy a tankönyv megválasztásában a leggondosabb bírálat 
mellett is jó része van a bizalomnak a szerző iránt. Már pedig lehet-e 
önérzetes ember, a ki több bizalomkeltő erőt tulajdonít egy üres költött 
névnek, mint a maga becsületes törekvéssel szerzett nevének ? S a ki 
furfangos észszel üzletre számít, az ne gondolna arra: hogy ha rossz a 
könyv, nem segít rajta az ismeretlen homályos név; ha pedig jó a 
könyv, veszteség az álnév, mert a szerző megérdemelt elismeréstől 
esik el; s így is úgy is hamar kiderülhet, hogy az álnevű paedagogus 
nincs sehol?
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Arról szólani sem akarok, hogy milyen ferde helyzetbe ju that az 
ilyen tankönyv írója. Nem tudom, hogy menekszik a hínárból, ha talán 
ép rá bíznák a hivatalos bíráló tisztét. Ha szakember, ez ellen sem 
lehet biztosítva. Maga pedig bizonyára tanítani akarná a könyvét. Akarnia 
kell. ha hivatással írta ; s bizonyára akarni fogja, ha üzlet embere. 
Milyen érzéssel fogja adni az érdektelent, mikor a maga iskolájában 
társai előtt javasolja a változtatást?

Mondják, hogy az adott esetben ez utóbbi meg is történt s a mi 
még különösebb, épen egy olyan könyv ellenében, melyet a szerző' a maga 
neve alatt adott ki. Egyik budapesti állami gymnasiumban történt volna 
a múlt hetekben.

De mi azt hiszszük, a dologban félreértés történt. Ilyen megtévelye- 
dést mi nem tartunk valószínűnek.

Ép azért annak szükségét sem látjuk, hogy az álnevű tankönyvek 
ügyében elvi döntés szabályzattal történjék. Minthogy azonban a szálló 
igének végre sincs egészen igaza, mert történhetik bizony új is a nap 
alatt : nem ártana, ha a ministerium megkívánná, hogy a bírálatra 
benyújtott tankönyv szerzőjének állása s foglalkozása is hitelesen beje
lentessék.

Ha pedig az az állítólagos eset mégis csak úgy esett meg, a mint 
mondják: a testület jól tette, ha a különös eredetű könyvben nem bízott

Magam sem szavaztam volna másként.
Szerkesztő.

V E G Y E S E K .

A tanárság igazi öröme. Lapunk zártakor, a mikor már részletes 
tudósítást szereznünk nincs idő, baráti kézből kapjuk azt az igazán 
örvendetes értesítést, hogy a tiszántúli ref. egyházkerület elfogadta azt 
a javaslatot, melyet levelezőnk mai számunkban „Követendő példa“ 
gyanánt ismertet. E szerint a debreczeni gymnasiumban elérhető leg
nagyobb tanári fizetés 2800 frt és 400 frt lakbér lesz. Szívből örülünk az 
örvendezőkkel mi is. De a nevezetes vívmánynak nemcsak a tanárok 
örülhetnek: bizonyára ép oly javát fogja látni az iskola is. Ha ez így 
van és marad, hamar fordulni fog a koczka. Az utóbbi években az állam 
szedte el a felekezetek tanárait: ezentúl majd Debreczen és Nagyenyed 
fognak válogatni az állami tanárok javából!

Kinevezés a VII. fiz. osztályba. A király ő felsége Lainzban május 
hó 2-án kelt legfelső elhatározással R ozsnyai Károly szolnoki áll. fő- 
gymnasiumi igazgatót, jelen minőségében és állomáshelyén való meg
hagyása mellett, a VII. fizetési osztály 3. fokozatába nevezte ki.

Rendes tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis- 
tér Szerényi Géza budapesti VIII. kerületi állami gymnasiumi helyettes 
tanárt ugyanehhez a tanintézethez (május hó 8-ról 25.704. sz.); dr. Szabó  
Ernő győri állami főreáliskolai helyettes tanárt pedig szintén ugyan
ezen tanintézethez (május 14-ről 27.786. sz.) rendes tanárokká nevezte ki.

Kinevezés a Vili. fizetési osztályba. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minister Éderer Antal trencséni, M arcsiss János beszterczebányai, 
Radlinszky  József szatmári és M edreczky István ungvári kir. kath. 
főgymnasiumi rendes tanárokat, eddigi minőségükben és állomáshelyükön 
meghagyva, a VIII. fizetési osztály 3. fizetési fokozatába nevezte ki. 
(Május 10-ről 22.60A s z .)

Miniszteri elismerés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Rruchio Lajos hajdú-nánási ev. ref. gymnasiumi tanárnak 25 éves tanári
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működése alkalmából a tanári pályán tanúsított buzgó és sikeres tevé
kenységéért s a felekezeti középiskolai tanügy terén kifejtett érdemes 
munkálkodásáért elismerő köszönetét nyilvánította.

1400 frtos alapfizetés és  2 0 0  fr to s quinquennium. A magyar közép
iskolai ügy javára elértük már ezt is. Csakhogy nem az államnál, a 
melynek pedig a jó példával elől kellene mennie az anyagi áldozatban 
is, a mikor egy nemzeti fontosságú ügynek az egészséges fejlődése 
szorul rá. A tanári állás és munka ezt a méltányos elismerést a nagy- 
enyedi Bethlen-collegium részéről kapta meg elsőnek. Bizonyság rá az 
a pályázati hirdetés, mely lapunk mai számában olvasható. Ez az első
ség díszére válik a százados iskolának, mert bizonysága annak, hogy 
megérti az idők intő szavát s híven őrzi a traditiót is, mely a tanári 
munka megbecsülésével tudta mindig gyarapítani a maga szelleme 
erejét. Nagyenyed méltán sorakozik Debreczen mellé. Tudva van, hogy 
Budapest már régebben megadta a 170 frtos korpótlékot. Ezek elől a 
példák elől végre sem zárkózhatik el sokáig az állam sem. A nagy- 
enyedi „első fecske“ tehát — a hogy azt egyik munkatársunk nevezi — 
bizonyára a közel tavasz derűjének hírnöke lesz.

Középiskolai tanárok az akadémia nagyhetén. Múlt számunkban jel
lemző adatként csoportosítottuk azokat a tudományos sikereket, melyek 
az akadémia nagyhetén a középiskolai tanároknak jutottak. Ott hét 
nevet említettünk. Pedig a sor még ezzel a számmal sem teljes. Kimaradt 
belőle kettő. Dr. Hankó  Vilmos budapesti és Gáspár János temesvári 
reáliskolai tanárok az ötszáz frtos Lévay-díjat nyerték el munkájokkal, 
mely nem csak önálló tudományos búvárkodásról tesz bizonyságot, 
hanem a nemzeti gazdaság gyakorlatias terén is számot tevő hatással 
lehet. Valóban érdekes volna, összeállítani a magyar középiskolai tanár
ságnak csak egy évi olyan tudományos és culturális munkája lajstromát 
is, melyet az iskolai kötelességen felül végez.

Új tanügyi lap indult meg Kapuvárott, „Egységes nem zeti köz- 
okta tásu czím alatt. Szerkesztője Beme Károly. A lap egy ívnyi terje
delemmel havonként kétszer jelenik meg s előfizetési ára egész évre 
3 frt. Programmja szerint a közoktatás egész mezejét kívánja felölelni 
s az érintkezést szolgálni a különböző iskolafajok közt. Eddig két száma 
jelent meg s a második csaknem teljesen a polgári iskolával foglalkozik. 
Három czikke szól erről s egyikben azt fejtegeti, hogy a polgáriskolaiak- 
nak nemcsak joguk, hanem okuk is van ragaszkodni a „tanár“ czímliez, 
mert ha ők „tanítók“ maradnak, ez mellettünk kicsinylő megkülönböz
tetés. A mi bizon indoknak is, felfogásnak is elég különös.

L apunk legközelebbi szám a esetleg a rendes időtől eltérőleg 
fog megjelenni. A  különben is végére já ró  évfolyam nak kétségkívül 
egyik legfontosabb s a tagokra nézve is legérdekesebb közlendője 
lesz a választm ányi ülés revisionalis tárgyalása. Ámde ez ülés a 
bét m ásodik felére esik s az sem m i esetre sem  lehetséges, hogy a 
lap rendes szom bati napján a részletes tudósítás m ár megjelen
hessen.

Tartalom : A rangsor ügye. — A tantervrevisio kérdéséhez. — Az évvégi 
vizsgálatok. Dr. P ruzsinszky  Jánostól. — Ism erte tések: Hornischek 
Henrik „A kinematikai geometria alapvonalai. Dr. Bozóky  Endrétől. 
— Egyesületi élet. — Ira ttár. — Követendő példa, r. /.-tői, — 
Szabad-e tankönyvet írni álnév alatt? Szerkesztő. — Vegyesek. — 
Hirdetések.
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P á l y á z a t  tan ar i  ál lásra.
A pannonhalmi szt-Benedek-rend győri főgymnasiuma  egy 1897. 

szeptember 1-én elfoglalandó rajztanári állásra pályázatot hirdet. Ez 
állással a következő kötelmek járnak: az alsó osztályokban a rajzoló 
geometriának, a felső osztályokban a görögpótló rajznak, továbbá a 
szabadkézi rajznak, s esetleg az alsó osztályokban a számtannak tanítása. 
A kik ábrázoló geometriára is képesítve vannak, azok elsőbbségben 
részesülnek.

Ha okleveles, s esetleg már máshol működött, rendes tanár nevez
tetik ki, akkor fizetése 1200 forint, 280 forint lakásbér, 100 frt ötödéves 
pótlék; nyugdíjazása az állami szabályzat értelmében. Ha helyettes 
tanár neveztetik ki, a kinek oklevele van, akkor fizetése 1000 forint; ha 
nincs oklevele, akkor 800 frt; végleges kinevezés esetében természetesen 
a rendes tanári illetményekre tarthat igényt. A rend azonban mindkét 
esetben fentartja magának a jogot, hogy két-három éven belül felmond
hat a kinevezendő tanárnak.

Az állásra csak róm. kath. vallásúak pályázhatnak.
A kellően felszerelt s a pannonhalmi Főapáthoz czímzett kérvények 

legkésőbb június hó 16-ig a győri főgymnasium igazgatóságánál nyúj
tandók be.

Győrött, 1897. ápr. 30.
A csay Ferencz, 

igazgató.

2191/1897. sz.
P á l y á z a t i  h irdetés .

A nagyenyedi ref. Bethlen-collegium fó'gymnasiumánál a köze
lebbi egyházkerületi közgyűlésen öt rendes tanszék fog betöltetni, 
és pedig:

1. Történelem-földrajz.
2. Rajzoló-mértan, szabadkézi rajz-írás.
3. Latin-görög.
4. és 5. Magyar-latin.
A tanszékek javadalma évi 1400 frt alapfizetés, első ízben 100, 

másod, harmad, negyed és ötöd Ízben 200—200 frt ötödéves korpótlék, 
melyre nézve a más tanintézetnél töltött szolgálati évek 10 év keretén 
belül beszámíttatnak, természetben lakás vagy 300 frt szálláspénz.

A megválasztandók az 1894. évi XXVII. törvényczikk alapján 
létesített tanári nyugdíj-intézetnek jogos és köteles tagjai.

A tanszékek folyó évi szeptember 1-én foglalandók el.
A pályázók végzett tanulmányaikra, képesítettségükre, esetleges 

szolgálataikra vonatkozó okmányait kérvényük kíséretében a nagyenyedi 
Bethlen-collegium elöljáróságához folyó évi május 31-ig nyújtsák be.

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató tanácsától.
Kolozsvárit, 1897. évi május hó 8-án.

Dr. Vályi Gábor, Parádi Kálmán,
elnök helyettes. tanügyi előadó.

HORNYANSZKY VIKTOR BUDAPEST.



XXX. évfolvam 35. szám 1897. június 6.

O R S Z Á G O S

KÖZ É PI SKOLAI TANÁRÉ GYE S ÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség

VI. kér. Aradi-utcza 5S. szám.
Szerkeszti

Rajner Ferencz.
Kiadóhivatal

V. kér. állami főreáliskola.

FELHÍVÁS.

Ezévi közgyűlésünk napirendjének végleges megállapíthatása 
végett tisztelettel kérem az egyesület t. tagjait, hogy a közgyűlésre 
szűn t előadásaikat, illetőleg indítványaikat szíveskedjenek az igazgató
ságnál mielőbb, lehetőleg június 10-éig bejelenteni. Szíves figyelembe 
ajánlom az Alapszabályok 51. §-ának ama rendelkezését, mely szerint 
„minden a közgyűlésen tartandó előadás rövid vázlatát, különösen az 
elfogadásra ajánlott tételeket, a közgyűlést megelőzőleg közölni kell az 
egyesület folyóiratában“.

ÉRTESÍTÉS ÉS KÉRELEM A KÖZGYŰLÉS ÜGYÉBEN.

E helyen külön is tudomására hozom t. tagtársainknak, hogy a 
választmány végleg megállapította ez évi Győrött tartandó közgyűlésünk 
idejét. E szerint a közgyűlés első napja júl. 4-én, vasárnap lesz Győrött, 
második napja pedig júl. 5-én hétfőn Pannonhalmán; a harmadik napra 
júl. 6-ára a lébényi és magyar-óvári kirándulás van tervezve.

Győrött megalakult a közgyűlést előkészítő helyi bizottság Németh  
Antal tanker, kir. főigazgató elnökletével. Helyettes elnök Lenner Emil 
kir. áll. főreáliskolai igazgató. Nemkülönben fogadó és elszállásoló bizott
ságot szervez a városi társadalom a helyi előkelőségek köréből, a leg
kiválóbb állású férfiak vezetése alatt. A helyi bizottság már hozzájárult 
a választmánytól megállapított tervezethez s már a maga részéről rész
letesen is megállapította a győri napok programmját, bőven gondos
kodva a közgyűlés tagjainak tanulságos és kellemes szórakozásáról, 
valamint kényelméről. A győri tankerület külön fogja üdvözölni az 
egyesületet. A részletes programmból egyelőre közölhetem a következő 
pontokat. Júl. 3-án lesz a tagok érkezése, fogadása és elszállásolása. 
Az elszállásolást ismerkedő est követi a sétatéri nyári étteremben. A 
közgyűlés első napján (vasárnap) délután két órakor a város felajánlotta 
banquette. Ezután a város nevezetesebb intézményeinek (főgymnasium 
[nagyon szép archaeologiai gyűjteményével], főreáliskola, püspöki nagyobb 
papnevelő-intézet könyvtára, székesegyház kincstára, püspöki lak, gyá
rak) stb. csoportos megtekintése. Este vacsora a sétatéri étteremben.

A közgyűlés napirendjét közelebbről állapítja meg az igazgatóság 
s a végleges programmot akkor közöljük.

Örs/., Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX. 57

Teljes tisztelettel
Négyesy László, főtitkár.
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Addig is, míg az igazgatóság formális meghívója megjelenhetik, 
legyen szabad t. kartársaim figyelmét e foutosnak és élvezetesnek Ígér
kező közgyűlésre felhívni. Jöjjenek el mentül számosabban, megemlékez
vén a közgyűlések azon czéljáról, hogy feladatuk az ország tanárságában 
ápolni a testületi érzést és minden tagnak alkalmat nyújtani, hogy köz- 
vetetlenül is részt vehessen az egyesület munkásságában. Keressük fel 
dunántúli kartársainkat a Dunántúlnak egyik legnagyobb művelődési 
központjában, a hol ők, mint rájok nézve könnyen hozzáférhető helyen 
aránylag kétségtelenül nagy számmal fognak megjelenni és az ország 
egyéb részeiben lakó kartársaikkal érintkezést keresni, s a hol a házi 
tankerület az egyesületnek már is meleg üdvözlésére készül.

Mivel azonban a győri helyi bizottságok mielőbb tudni óhajtják 
a közgyűlésen résztvevő tagok szám át és egyúttal n évso rá t: tisztelet
tel kérem az egyesület igen t. tagjait, m éltóztassanak a közgyűlésen  
leendő részvételüket az igazgatóságnál lehetőleg jú n iu s  15-éig be
jelenteni

Az egyesület igazgatósága lépéseket tesz, hogy nem állami tanár 
tagtársaink is e közgyűlésre az állam vasútain menetkedvezményt 
nyerjenek.

Kartársi tisztelettel
Budapesten, 1897. június 3.

Négyesy L ászló , főtitkár.

A TANÁRSÁG VÉLEMÉNYE A TANTÉRVREVISIÓRÓL.
(Balogh Péter előadása a választm ánynak m ájus 26-iki ülésén.)

Mélyen tisztelt Választmány!
Szives elnézésüket kérem, hogy ismét én jelenek meg előttük a 

tantervrevisio előadói tisztében. Biztosítom róla az igen tisztelt Tag- 
társakat, hogy szívesen átengedtem volna e különben nagyon meg
tisztelő megbízást másnak, magamnál kiválóbb és újabb erőnek.

Tájékoztatás. Igyekezni fogok Önök előtt a lehető rövidséggel 
kifejezést adni a magyar tanárság közvéleményének a lefolyt tanterv- 
revisionális vitában, csak ott világítva meg kissé behatóbban a vita 
természetét, a hol a kérdést eldöntetlennek lehet tartani, és a hol 
ennélfogva a Választmány állásfoglalása jóformán kényszerítő szükséggé 
válik. Kerülni fogok minden messzebb menő, a középiskola reform jára  
vonatkozó  fejtegetést, mint a mely nem tartozik előadásom keretébe. 
Az egyes specialis kívánságokra sem reflektálhatok, sőt a vélemények 
összegezésénél neveket és egyéb, a dolog historicumára vonatkozó 
adatokat sem említek. Ezek úgyis általánosan ismertek; de meg azt 
tartom, hogy rövid összefoglalásban nem a név és egyéb adatok a 
fontosak, hanem maga a vita eredménye, a kijegőczödött nézetek. 
Nagyon jól tudja mindenki, hogy indult meg a vita, hogy folyt le, ki 
és mit szólt hozzá: körök, testületek és egyesek. Tudjuk, hogy épen 
egyesületünk mélyen tisztelt Elnöke volt az, a ki a nemzeti jellegű 
tanulmányok szükségét hangoztatván, jóformán megindítója volt az 
egész mozgalomnak a magyar tanügyi közvéleményben. Ugyancsak ő 
volt, a ki az Igazgatóság élén Egyesületünknek jóformán erkölcsi köte
lességévé tette e kérdéssel való foglalkozást; a ki az összes magyar 
tanárságot bele tudta vonni e rá nézve minden tekintetben gyümölcsöző 
nagy munkába, magasabb szárnyalást adva ez által munkásságánák, több 
jogczímetszerezve aspiratióinak. Ismeretes Igazgatóságunknak , különösen 
az Elnökön kívül a F őtitkárnak  és a Szerkesztőnek  fáradozása e kér-
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(lésben, a Választmányról, mint önmagunkról nem is szólva. Ismerete
sek az egyes körök beható vitái: első sorban a budapesti köré, a mely 
valóban vezette a körök eszmecseréjét a maga sok irányú, beható, 
alapos vitáival; ismeretes továbbá a kolozsvári, debreczeni, pozsonyi, 
kassai, ungvári, fiumei, máramaros-szigeti, eperjesi, udvarhely-kerü
leti, szepesi és pápa i köröknek vitája; valamint az összes budapesti 
tanártestületek eszmecseréje Erődi Béla tankerületi főigazgató kezde
ményezésére és vezetése alatt, a ki ez eszmecserékről igen tanulságos 
és áttekinthető összefoglalást is tett közzé Közlönyünkben; aztán a 
nagybányai, szathm ári, szam osújvári és sárospataki főgyinnasiumok, 
valamint a beregszászi, nagyváradi, ka ssa i főreáliskolák tanártestüle
teinek az eszmecseréi. Ide járultak egyeseknek a czikkei, értekezései és 
tanulmányai is, így — hogy egyebeket ne említsek — Rombauer Emil, 
Dóczi Imre, W aldapfel János, Bartos Fülöp, Bozóky  Endre, Bayer 
Ferencz tanulmányai, valamint három sárospataki tanárnak, M akláry 
Pap Miklósnak, R ácz  Lajosnak és ifj. Mitrovics Gyulának közös 
dolgozata.

Mindez, mélyen tisztelt Választmány, hatalmas megnyilatkozása 
volt a középiskolai tanárság közvéleményének, mely megérdemelné, 
hogy komoly figyelemre méltassák. És e lelkes odaadó munkásság annál 
tiszteletreméltóbb, mert olyan időkben, olyan viszonyok között lobogott 
föl, mikor a magyar tanárságnak igen sok oka volna a teljes közöm
bösségre, és igen kevés a lelkesedésre. A tanári állásért, annak nem 
annyira fölemeléséért, mint inkább megmentéséért folytatott nehéz küz
delme eddigelé teljesen sikertelen maradt. A közgazdasági válságokkal 
vívódó magyar politikai közvélemény még nem érzi szükségét köz- 
művelődése intensivebb fejlesztésének. A magyar közoktatás felelős 
ministere hasztalan hangoztatja beszédeiben és jelentéseiben egyaránt 
a közoktatás bajait, itt-ott valóban megdöbbentő veszedelmeit; vezető 
politikusaink nem hallgatnak szavára. Legjogosabb aspiratióinkat nem 
elégítik ki; a tanárság megmentésére irányuló legszükségesebb javasla
tainkat nem részesítik semmi figyelembe. Mindez természetesen nem 
igen alkalmas éleszteni a tanárságban a lelkesedést. És a magyar 
tanárság feledve minden sérelmet, minden kudarczot, lelkesedéssel telve 
siet a nagy munkára, melyet tőle a közművelődés ügye kötelességei 
pontos teljesítésén felül kíván. Hol van még egy másik tisztviselő-osztály 
Magyarországon, mely a hazafias lelkesedésnek, a nemes önzetlenségnek 
ezt a példáját föl tudná mutatni; a mely maga adja meg a vezető 
eszméket is, nemcsak azok végrehajtását teljesíti; a mely közkatona és 
vezér egy személyben ?

Á ltalános szempontok. Mindenekelőtt feltűnő és mélyen elszomo
rító jelenség a lefolyt tantervrevisionális vitákban, mert teljesen jogos,

' az a pessim ism us, melylyel a középiskolai tanárság többsége, főleg a 
budapesti tanárok, az egész tantervrevisiót tekintik. Semmiféle tanterv- 
revisiótól nem várnak eredményt mindaddig, míg meg nem szüntetik 
azokat a külső bajokat, melyek lidércznyomásként nehezednek közép
iskolai oktatásunkra. Ilyenek első sorban a zsúfolt osztályok  és a 8—10 
parallel osztálylyal zsúfolt intézetek, azután a hiányosan képzett taná
rok, valamint a hiányosan /ölszerelt intézetek. Valóságos elemi csapások 
ezek a középiskolai oktatásunk mezején, a melyek csirájában elölnek 
minden reformot. Zsúfolt osztályok és intézetek számára nincs jó tanterv 
a világon, sem jó módszer és jó tankönyv; de nincsen az egyetem pad
jairól elhurczolt, félképzettségű tanárok és szegényesen fölszerelt intéze
tek számára sem. Ha nincs eredmény középiskolai oktatásunkban, ezek 
miatt nincs, s ha van túlterhelés, ezek miatt van első sorban, nem pedig 
tanterveink következtében.

A másik szintén meglehetősen elterjedt, már örvendetesebb jelenség
57*
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az a határozottság, melylyel a magyar tanárság állást foglal jelenlegi 
tanterveink és U tasításaink paedagogiai és didaktikai alapelvei 
mellett. Ez alapelveket általán helyeseknek, sok tekintetben rendkívül 
értékeseknek tartják, a melyek alapján már eddig is nevezetes haladást 
tett középiskolai oktatásügyünk, a melyeket tehát csak tovább kell 
fejlesztenünk, az útjokban álló nehézségek elhárítása által hatásukat 
biztosítanunk,_ a részletekben és a kivitelben tapasztalt hiányaikat ki
igazítanunk. Általában ki lehet mondani, hogy a jelenlegi revisionális 
vita tanterveinknek és Utasításainknak fényes igazolása volt. Még a mi 
számbevehetö támadás érte is őket, az is azért volt, hogy alapelveiket 
még jobban kidomborítsák, érvényesítsék, diadalra juttassák.

Görögpótló tanfolyam . így a görögpótló tanfolyam tanterve ellen 
épen az a legerősebb kifogás, hogy rést üt jelenlegi tanterveink általá
nos paedagogiai alapelvein. Nincs hang, mely e valóban szerencsétlen 
görögpótló tanterv védelmére kelne. Még a kik magát a tanfolyamot 
elvben helyeslik is, főleg a túlterhelés elkerülhetése szempontjából, még 
azok is kénytelenek elítélni a görögpótló tantervet. Általánosnak mond
ható az a kivánalom: 1. hogy a pörögpótló tanterv rendeleti, nem 
pedig törvényhozási úton állapítandó meg ; 2. a magyar irodalmi olvas
mányok elhagyassanak, illetve a közös magyar irodalmi tanulmányokba 
olvasztassanak s a görög nyelv tanulása tisztán görög auctorok fordítás
ban való olvasása által pótoltassák; 3. Thukydides az V. osztályban még 
korai; 4. a görögpótló tanterv másik része szabadkézi rajz legyen mind 
a négy éven át, kapcsolatban a görög műemlékek és képzőművészetek 
ismertetésével.

A tanulmányok ezélja. A tanulmányok czéljának a kitűzésében 
főleg azt hozzák föl tanterveink ellen, hogy néha nagyon is magas czé- 
lokat tűznek ki, melyek semmi arányban nincsenek a rendelkezésre álló 
idővel, a tanárt pedig igen könnyen arra csábítják, hogy kelleténél 
gyorsabb tempóban haladva, tanítványait túlterhelje vagy felületes mun
kát végezzen. így különösen a modern nyelvek  tanítása elé tűzött 
czélokat tartják elérhetetleneknek, mert heti 18—20 órában közös tanítás 
mellett kivihetetlennek tartják, hogy a tanulókat bevezessük a német 
vagy franczia irodalomba is, s azonfelül a nyelv gyakorlati használatára 
is annyira képesítsük őket, hogy az illető nyelveken beszélni és magyar
ról németre vagy francziára fordítani is tudjanak. E kérdésben igen 
beható viták folytak, melyek eredményéül azt az általános megegyezést 
lehet tekintenünk, hogy a jelenlegi óraszámok mellett vagy az iro
dalmi vagy a gyakorlati czélt, de csak az egyiket érhetjük el. Úgy
látszik, a többség a középiskola nevelő és humanus jellegével és tan 
tervűnk alapelveivel összeillőbbnek tartja a tudományos és költői irdalomba 
való bevezetést, mi azonban az olvasmánynyal kapcsolatos élőszóbeli 
beszédgyakorlatokat épen nem zárja ki, sőt inkább föltételezi, mert 
hiszen így sajátítható el legkönyehben a nyelvkincsnek ama készlete, 
mely nélkül a tudományos és költői irodalom termékeinek a megértése 
nem is lehetséges. Meglehetősen elterjedt nézet az is, hogy a latin 
nyelv tanításának m a m ár nem lehet ezélja a latinra való fordítás, 
hanem tisztán csak a classikusok megértése és szabatos fordítása, hogy 
tehát ennélfogva a felső osztályú latin stílusgyakorlatok egészen elma
radjanak, az alsó osztályú latinra való fordítási gyakorlatok pedig, a 
melyeknek ezélja a nyelvtan begyakorlása, szintén korlátoltassanak és 
részben élőszóbeli gyakorlással, retro versióval pótoltassanak. E latin 
nyelvi tanítás czéljának eme korlátolása azonban korántsem eshetik 
más tárgynak, hanem csakis a latin auctoroknak a javára, a melyek 
ismerete gymnasiumainkon általában ki nem elégítő.

Túlterhelés. A z  előirt tananyag mennyiségének a kérdése a 
jelenlegi tantervrevisiónak egyik indító oka, a mennyiben részben ettől
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függ a túlterhelés, ez a manapság mindenfelé annyit hangoztatott baja 
a középiskolai oktatásnak. Meglehetősen uralkodó nézet a magyar tanár
ság között, hogy m ai középiskolai okta tásunk csakugyan több tekin
tetben túlterheléssel já r, de a túlterhelésnek nem annyira a tanterv  
az oka, m int inkább egyéb kü lső  körülmények, m elyek közokta tásunk  
fejletlenségének és szegénységének a következményei. Ilyenek különö
sen az osztályok zsúfoltsága, mely lehetetlenné teszi a tanulókkal való 
beható foglalkozást és a tananyag jó részének az iskolában való elsajá
títtatását, mint azt Utasításaink nagyon helyesen megkívánják. Ilyen 
bénító külső körülmény az in tézetek zsúfoltsága  is, a sok parallel osz
tály, melyeknek későbbi egyesüléséből származó didaktikai nehézségek 
mind idővesztességgel s ebből kifolyólag túlterheléssel járnak. Tan
könyveink  túlságos terjedelme és elvont, tudományos, nehézkes stílusa 
hasonlókép sok esetben oka a túlterhelésnek. Oka a tanárképzés 
hiányossága is, különösen fiatal tanáraink didaktikai gyakorlatlansága, 
mikor úgy szólván az iskolában, a saját és a tanítványaik kárán, az 
autodidaxis veszedelmes útvesztőin tesznek szert olyan a milyen mód
szerbeli ügyességre, mely aztán többé-kevésbbé hosszú idő múltán képe
síti őket rá, hogy mikép kell az időt az iskolában a lehető legjobban 
fölhasználni s ezzel a tanulókat a kínos házi munkától minélinkább föl
menteni. A túlságba vitt szakrendszer  szintén egyik forrása a túlterhe
lésnek, különösen oly intézeteknél, hol a tanárok együttműködése bármi 
okból hiányos; hol minden tanár a maga tárgyát erőszakolja a többiek 
rovására; a más rokon tárgyban szerzett ismeretekkel, terminus tech
nikusokkal pedig édes-keveset törődik. Elem i iskolai tanulóink  hiányos 
készültsége, a középiskolába nem való elemek odatódulása, sokszor 
pedig magok a szü lék  is okoznak túlterhelést gyermekeik magán
tanulmányainak túlságos kibővítése által.

Mindezek mellett azonban a középiskolai tanárság nem zárkózott 
el annak lelkiismeretes és beható megvizsgálása elől sem, mennyiben 
okoz maga a tanterv túlterhelést a tananyag mennyisége által. Nagyobb 
reductiókra a tanárság nem hajlandó. Félti művelt osztályunk művelt
ségének a színvonalát, a magyar nemzeti közművelődés jövőjét Külö
nösen hangsúlyozza, hogy mindaddig, a míg középiskolai oktatásunk
nak a tanterven kívül álló bajai nem orvosoltatnak, közművelődésünk 
elleni indokolatlan merényletnek tartana minden lényegesebb tantervi 
reductiót, minthogy addig egyáltalán arról sem bizonyosodhatunk meg, 
mit lehet elérni normális viszonyok közt, és mit nem. Már pedig a tan
anyag mennyiségének a megállapításánál csakis normális viszonyokra 
szabad tekintettel lennünk. Mindazáltal ott, a hol hazai viszonyaink 
gondos mérlegelése és a külfölddel való összehasonlítás azt látszik bizo
nyítani, hogy tanterveink némileg túllépték a középiskola határait: a 
legnagyobb körültekintéssel igyekszik megállapítani, hogy a középiskola 
czéljához képest mit kell okvetlenül megtartani az eddigi tananyagból, 
s mit lehet elhagyni.

Főleg a reális tanulmányok  voltak a túlterhelés szempontjából 
beható vita tárgyai, különösen pedig a mennyiségtan  és geometriai 
rajz. És meg kell vallani, hogy reálistáink általában nagyon szépen 
össze tudták egyeztetni szaktudományukért való lelkesedésüket a köz- 
művelődés magasabb szempontjaival. Csakis ennek lehet köszönni, hogy 
a mathematikusok és geometrák körében is uralkodóvá lett az a véle
mény, hogy a szám tan, a mathematika, és a geometria anyaga úgy 
gymnasiumi, m int reáliskolai tantervűnkben túlságosan nagy, úgy 
hogy nem csak túlterheléssel fenyegeti az ifjúságot, hanem m agának  
a m athem atikai disciplináknak alapos elsajátítását is lehetetlenné 
teszi. Kisebb-nagyobb reductiókat hoznak javaslatba, de természetesen 
nem abból a czélzatból, hogy a mathematikai órák kevesbítése révén
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a középiskolai ifjúság mathematikai műveltségét csökkentsék, hanem 
inkább, hogy az eddigi munkaidő megtartásával a kevesebb tananyagot 
több alapossággal és az ifjúság kevesebb megterhelésével taníthassák, 
így különösen többen elhagyhatónak tartják az alsó osztályi szám tani 
tananyagból a rövidített számtani műveleteket, a határidő-számítást és 
a lánczszabályt, mint a melyek nem annyira a mennyiségi viszonyok 
fölfogását segítik elő, hanem inkább csak gyakorlati fogások, melyek
nek főleg a mindennapi életben lehet hasznukat venni; addig azonban 
hamar el lehet felejteni, míg ellenben ott könnyen meg lehet tanulni. 
Az algebrai anyagból a IV. osztályban elmaradhatnak a számelméleti 
fejtegetések, valamint a geometriai halad vány, mint osztási eredmény; 
az V. osztályban a kéttagúak magasabb positiv egész hatványai (Pascal
féle háromszög); a reáliskola VII. osztályában a harmadfokú egyenletek. 
A geometriai anyagot hasonlóképen kevesbíthetőnek tartják. így el
maradhatna, főleg a gymnasium tantervéből, az egész III és IV. osztály 
rajzoló geometriai anyaga, mert geometriai propedeutikának elég volna 
az I. és II. osztály anyaga is, úgy hogy a III. osztályban már a geo
metria rendszeres előadása kezdődnék, de természetesen a tanulók értelmi 
fejlettségének megfelelő tárgyalással A reáliskola ábrázoló geometriai 
tananyagát általán erősen megrostálandónak tartják, mint olyat, mely 
igen könnyen az ifjúság megterhelésére vezet. Olyan vélemény is hang
zott, mely az ábrázoló geometriát nem is tartja a középiskola körébe 
való tárgynak. A trigonometriában is erősen hangsúlyozzák, hogy’ csak 
a lehető legszükségesebbekre kell szorítkozni A pbysikából elhagyandó- 
nak tartják a hosszas mathematikai deductiókat, ezeket a mathemati- 
kába valóknak mondják, mint példákat, feladatokat; a physika tanítá
sában a kísérletekre akarják a fősúlyt fektetni.

M atem atikusaink- és geometráinknak eme fölfogását, hogy „keve
sebbet de jobban“, fényesen igazolja a külföldi tantervekkel való 
egybevetés. A franczia tantervről nem is szólva, mely a középiskolán 
(gymnasiumon 81 /„ órában, reáliskolán 17 és 23 órában) igazán nagyon 
kevés mathematikai anyagot szab elő; a porosz tantervek is általában 
kevesebb anyagot vesznek föl. pedig a gymnasiumon 34 órában (nálunk 
25-ben), a reálgymnasiumon 42-ben, a reáliskolán 47 órában (nálunk 
30-ban) tanítják a m atem atikát.

A fővárosi tanári testületekben és tanáregyesületi körben élénk 
eszmecsere tárgya volt az írásbeli dolgozatok ügye is. Sokallják az 
írásbeli dolgozatokat, kínosnak találják javításukat, az eredményt a 
rájuk fordított fáradsággal semmi arányban nem állónak mondják, 
szükségesnek tartják egyrészt számuk kevesbítését (pl. a latinban és 
görögben), részint javításukban a kevésbbé szigorú eljárást. Azt hiszem 
azonban, hogy e kívánalmak csak épen menthetők zsúfolt osztályokra 
és intézetekre nézve, de korántsem állanak összhangban középiskolai 
oktatásunk érdekeivel. A jelenlegi nyelvtanítási módszerek mellett az 
írásbeli dolgozatoknak mindenféle reductiója az eredmény rovására 
menne. Zsúfolt osztályok számára nem lehet tantervet készíteni. Leg
feljebb a latin írásbeli dolgozatokat lehet kevesbíteni, illetve szóbeli 
retroversióval pótolni.

Nemzeti jelleg. A tanterveink által előírt tananyagnak nemcsak 
mennyisége, hanem minősége is megvitatás tárgya volt, különösen 
annak nem zeti jellege. E tétel szinte kinőtt a paedagogia tudományos 
keretéből, szinte a hazafiság kérdésévé lett, hol semmi áldozattól sem 
riadt vissza senki Tán ép ez érzelmi oldal túlsúlyának kell tulajdonítani, 
hogy a nemzeti tárgyak tantervének a revisiójára nézve tétettek a leg
merészebb javaslatok, melyek legjobban rászorulnak a higgadt meg
fontolás ellenőrzésére.

A  m agyar 1öld ism ertetésére  az I. osztály földrajzi óráinak ráeső
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részét általánosan kevesellik; szükségesnek tartják továbbá, hogy hazánk 
földrajzát a felső osztályú érettebb ifjúság számára a középiskola fel
sőbb osztályainak valamelyikében újólag bevegyék a tantervbe, a mi 
legalkalmasabban a VII. osztályi Európa politikai földrajzának kiszéle
sítése útján történhetik. E nézet általánosnak mondható s helyessége 
kétségtelen.

Merészebb és gyökeresebb javaslatok tétettek a történelem és a 
magyar irodalom tantervének a revisiójára vonatkozólag.

A történelem  tantervét a nemzeti történelem kedvéért többhelyt 
teljesen át akarják alakítani. Azt kívánják, hogy attól az időtől kezdve, 
mikor a magyar nép megjelenik a történelem színpadán, a világtörté
nelmi tanítás középpontja a magyar történelem legyen, a köré csopor
tosuljanak a világtörténelmi események, mint hazánk történetének 
kiegészítő részei, előzményei vagy következményei. Ez a terv kétség
kívül tetszetős. Az igazi pragmatikus eljárás látszatával is bír, mely 
nem eldarabolva mutatja be az idők folyását, hanem a maga okozati 
folytonosságában. Részemről mégis azt szeretném, ha ez a nagy fontos
ságú kérdés bővebb megfontolás tárgyát képezné, már csak azért is, 
mert nem a saját találmányunk, hanem idegen földről került hozzánk. 
Jól meg kell vizsgálnunk, vájjon ráillik-e a mi viszonyainkra ez az 
eljárás. Ha a német vagy franczia történelmet teszik a világtörténelem 
középpontjává, annak van értelme, mert a német és franczia nép tör
ténete valóban a legtöbbször középpontja volt az emberiség történeté
nek. De a szegény magyar nemzet története, mely a világot mozgató 
eseményeknek sohasem volt megindítója, legfeljebb csak távoli gyönge 
hulláma, hogyan lehessen ez a világtörténelem középpontja? A legfon
tosabb világesemények vagy csak vázlatos bevezetései lesznek azoknak 
a távoli mozgalmaknak, melyeket Magyarországon okoztak, s ez eset
ben elvész a világtörténelem, vagy pedig kellő mértékben tárgyaljuk a 
nagy világeseményeket is, de akkor meg ezek közt elvész a mi kisded 
történetünk. És ez az utóbbi felfogás nyújt a tanulónak igazán hű tör
téneti perspectivát, a melyet elébe tartani a nemzeti önismeret nagy 
kötelesség-e parancsolja. Ez esetben azonban szükség van rá, hogy 
hazánk történetét egy másik fokozaton önállóan és részletesen is meg
ismerje a tanuló, a mikor aztán a már ismert világesemények, mint 
hazánk történetének kívülről jövő okai, röviden, ismétléskép, újra tá r
gyalás alá kerülnének. Ez azonban, mely szerény véleményem szerint 
a mi viszonyaink közt egyedül helyes eljárás, lényegében a mai tanterv, 
melyet csak a praxis hamisított meg az által, hogy a világtörténelemből 
elhagyta a Magyarországra vonatkozó részeket, mint a melyek a VIII. 
osztály tananyagában úgyis elő fognak kerülni.

Más baj van véleményem szerint a mi világtörténeti tanításunk
ban, nem az, hogy nem Magyarország történetét teszszük a középpont
jává. A baj szerintem az, hogy nem világtörténetet tanítunk, hanem az 
egyes nemzetek részleges történetét, egymással párhuzamosan, egymás 
mellett, ügy látszik, abból a felfogásból indultunk ki, hogy valamint az 
emberiség nemzetekből áll, úgy a világtörténelem sem állhat másból, 
mint az egyes nemzetek történetéből. Pedig ez nagy tévedés. Valamint 
a nemzet története más, mint az egyes családok vagy osztályok történe
tének összege; úgy az emberiség története sem azonos az egyes nemze
tek történetének összegével. Tegyük össze valamennyi nemzet külön 
történetét egy nagy egészbe, mint mai történeti könyveink teszik, egy 
óriási esemény-halmazt kapunk, melyben kétségkívül megvan az emberi
ség története is, de földarabolva, fölösleges részletekkel halmozva, 
históriai perspectiva nélkül, mint a chinai tájképen valamely vidék. Az 
emberiségnek megvan a maga külön czélja, külön fejlődése, megvan 
külön története is. Még pedig minél messzebb balad a civilisatio útján,
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annál egységesebb czélja, fejlődése és története. Egyes nemzetek szab
ják meg e czélt, bennök és általok megy végbe az emberiség fejlődése, 
történetek tehát magába zárja az emberiség történetét is. De nem csak 
ezt, ennél sokkal többet, a magok különleges történetét is magába fog
lalja, a magok különleges czéljait, fejlődését, küzdelmeit, a mik már 
sokkal távolabbi összefüggésben vannak az emberiség történetével, 
semhogy a középiskola tantervében helyet foglalhatnának. Csak kövessük, 
a miket e tekintetben Utasításaink általános része mond, s akkor nem 
lesz szükség a mostani részleges tantervrevisio alkalmával oly újításba 
kezdenünk, a mely előbb nagyon is beható megfontolást kíván.

Nem kevesebb óvatosságot kíván az a másik nagyon elterjedt 
nézet is, hogy a magyar irodalomtörténet két éven á t tan íttassák a 
gym nasium ban is, mint a reáliskolán. E felfogás lényegével, t. i. hogy 
irodalmunk története a gymnasiumon a mostaninál nagyobb mértékben 
taníttassák, magam is teljesen egyetértek. Már deczemberi bevezető elő
adásomban kifejtettem, hogy lényeges különbség van a között, lia az 
irodalmi olvasmányok kapcsán összefoglaljuk a szerzett aesthetikai isme
reteket, és ha ugyanezt akarjuk tenni az irodalomtörténeti ismeretekkel. 
Egyes irodalmi remekekből elvonhatjuk a főbb aesthetikai szabályokat, 
megalkothatjuk a stilisztika, rhetorika vagy poétika elméletét; de a 
legbőségesebb olvasmányok kapcsán sem alkothatjuk meg pragmatikusan 
irodalmunk fejlődésének a történetét tisztán csak a már nyújtott irodalom- 
történeti ismeretek összefoglalása útján. Más az irodalom theoriája és 
más históriája Amaz inkább általános dolog s jobban kívül esik a 
középiskola feladatán, azért csak a legszükségesebbekre szorítkozhatik. 
Irodalmunk története azonban nemzeti életünknek egyik legjellemzőbb 
és legbecsesebb megnyilatkozását mutatja, azért itt beható, a fejlődés 
okait kutató, pragmatikus eljárásra van szükség. Ezt pedig szórványosan 
szerzett irodalomtörténeti ismereteknek nagyjából való összefoglalása 
útján el nem érhetjük. Irodalmunk fejlődésének a történetét behatóbban 
kell tárgyalnunk, mint a mennyire a gymnasiumon ráfordított óraszám 
jelenleg megengedi.

Hogy e felfogás daczára sem vagyok a két évi irodalomtörténeti 
tanítás mellett, az az irodalmi olvasm ányok érdekében történik, és 
mert a behatóbb irodalomtörténeti tanítást nagyobb óraszám mellett 
magában а VIII. osztályban nem csak keresztülvihetőnek, hanem csakis 
oda valónak tartom. Tisztán az irodalmi remekművek megértését és 
méltatását ezélzó, elmélyedő irodalmi olvastatás egyik legnagyobb vív
mánya jelenlegi tanterveinknek, melyeket a tanári testületek és körök 
még jobban szeretnének kibővíteni. Valóban alig is képzelhető valami 
gyümölcsözőbb, nemesítöbb hatású és nagyobb nevelő értékkel bíró 
foglalkozás egész középiskolai oktatásunkban, mint a legnemesebb szel
lemekkel, a nagy írókkal való közvetlen érintkezés, remekműveik elmé
lyedő olvasása. Nem azt a — mondhatnám — egyoldalú, ezélzatos, 
aesthetikai vagy irodalomtörténeti szempontból történő olvasást értem 
itt, mely inkább mint magánolvasmány, eddig is szokásos volt, ezután 
is annak kell lennie; hanem az iskolában, közösen végzett olvasást 
értem, mely az író minden oldalú megértését és méltatását czélozza. Ez 
olvasmányok rendkívüli nevelő értékét mindenki elismeri, s nem meg
szorítani, hanem az irodalmi elmélet rovására inkább bővíteni akarja 
mindenki.

De vájjon nincsen-e némi ellenmondás az irodalmi olvasmányok 
kibővítésének ezélzata és a két évi irodalomtörténeti tanítás közt? Nem 
az irodalmi olvasmányok fogják-e megsínyleni, ha az irodalomtörténet 
tanítását egy évvel lejebb tolva, egy évet elveszünk az olvastatás idő
szakából ? Kétségkívül ez lesz az eredmény. Mert a stilisztikai, rhetori- 
kai és poétikai tanulmányokat össze lehet szorítani négy évről háromra,



735

ez összeszorítás azonban az olvasmányokra szánt idő megrövidítését is 
jelenti. Három év alatt pedig nem iehet annyit olvasni, mint négy 
év alatt.

Annál kevésbbé tartom helyénvalónak az olvasmányok idejének 
e megrövidítését, mert véleményem szerint fölösleges, sőt helytelen is. 
Fölösleges, mert a VIII osztály tantervében is lehet szaporítani a magyar 
nyelvi órákat, a mikor aztán az irodalomtörténet pragmatikus tárgya
lására elég idő ju t; főbb munkáinak elolvastatását pedig az irodalmi 
közös és magánolvasmányok kapcsán már a IV. osztálytól kezdve rend
szeresen kell végeznünk. De sőt tantervelméleti szempontból helytelen 
is, mert a magyar irodalom történetének áttekintése így beleesnék g\rm- 
nasiumi oktatásunknak abba a fokozatába, hol a tanuló érdeklődését a 
világtörténelem kapcsán még inkább az emberiség általános fejlődése 
és küzdelmei kötik le, s csak ennek megértése után lehet vele megér
tetni a magyar nemzet politikai és irodalmi életének az emberiség nagy 
közösségében való részvételét. Igaz, hogy a két éves irodalomtörténetet 
legtöbben a két éves magyar történettel kapcsolatban kívánják, de a 
két éves magyar történelem ellentétben van a világtörténelemnek afféle 
tanításával, melyben a magyar lenne a központ

Ez okokból nem hogy a gymnasium irodalomtörténeti tanításnak 
két évre való kiterjesztését helyeselném, hanem inkább azt tartanám 
helyesnek, ha a reáliskola tantervében is a VIII. osztályba tolnák föl az 
irodalomtörténetet, de természetesen úgy itt, mint a gymuasiumon kellő 
óraszámmal. Általában kívánatos volna, hogy a legutolsó évben leg
erősebben szerepelnének a nemzeti stúdiumok.

Többen hangoztatták annak a szükségét is, hogy a magyar nyelv  
rendszere a felsőbb osztályok valamelyikében újólag áttekintessék. Ez 
csakugyan szükséges is volna. A III. osztályi rendszeres magyar nyelv
tan, tekintve a tanulók értelmi fejlettségét, csak az I. és II. osztályban 
megbeszélt legelemibb nyelvtények rendszeres áttekintése lehet. Már 
pedig a nyelvünk iránti tisztelet és a nyelvtörvények mélyebb átértése 
egyaránt megkívánnák, hogy a magyar nyelvtant kissé tudományosabb 
módon is tárgyaljuk a középiskola ifjúsága előtt.

A tan an y ag  beosztása. A tananyag beosztása tekintetében szin
tén többféle kivánalom merült föl, melyek egynémelyike tanterveink 
alapelveinek a megbolygatásával járna, azért mellőzendőnek kell tarta
nunk, mint pl. az alsó osztályokban a földrajzi és természetrajzi anyag 
különválasztása, az ásványtannak a természetrajzi tanfolyam végére 
való tétele a chemiával és physikával való szorosabb kapcsolat czéljából. 
Figyelemreméltónak kell tartanunk azt a helyes megfigyelést, hogy a 
páratlan osztályok tananyaga a párosakhoz képest túlságos sok, azért 
az anyag arányosabban osztandó föl, de természetesen megint csak 
tanterveink alapelveinek szemmeltartásával.

A páratlan osztályok tananyagának a nehéz voltát részben az új 
nyelvek  okozzák: I -ben a latin, illetve német, III.-ban a német, illetve 
franczia, V.-ben a görög. E bajon azonban aligha lehet tantervi változ
tatással segíteni, legfeljebb a módszer megváltoztatásával. Részemről 
legalább nem tudok egyetérteni azzal a több oldalról hangoztatott 
javaslattal, hogy az idegen nyelv m egkezdését az I. osztályból a
II-ikba. toljuk föl, hogy a tanulók addig ne tanuljanak idegen nyelvet, 
míg a magyar nyelvtanban némi biztosságra nem tettek szert. A franczia 
lycée-n már az elemi szakaszban kezdik az idegen modern nyelvet, 
egyszerre az anyanyelvvel, abból a helyes elvből indulván ki, hogy egy 
idegen nyelv legelemibb nyelvkincsét, a közönségesebb szavakat és 
mondatfüzéseket. melyek első sorban az emlékező tehetségnek adnak 
dolgot, lehetőleg korán kell kezdeni. Abban a korban, mikor a memoria 
erősen működik, annak a munkáját kell elvégeztetni, a iudicium műkö-

58Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX.
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dése korában pedig természetesen az értelem munkáját. Psychologiailag 
helytelen, paedagogiailag pedig rossz gazdálkodás a memoria dolgát a 
iudicium korában végeztetni, s viszont a zsenge gyermekkorban, az 
emlékező tehetség korában, mélyebb értelmiséget föltételező munkával 
gyötörni a gyermeki elmét. Ez oknál fogva kezdhetni bizony az idegen 
nyelvet a mainál akár korábbi időszakban is. Csakhogy aztán legyen 
az a nyelvtanulás első sorban igazán a memoria munkája, más szóval: 
magát a nyelvet, annak concret szókincsét és legegyszerűbb mondat
fűzését sajátíttassuk el a gyermekkel, még pedig tisztán gyakorlati 
úton. akár minden nyelvtani kézikönyv nélkül, tisztán a memóriára 
támaszkodva; és ne akarjunk minden áron idegen nyelvtant tanítani, 
vagyis elvont nyelvtani törvényeket és szabályokat. Ahhoz, hogy idegen 
nyelvtant tanuljon a gyermek, elég, ha jól tudja anyanyelvét, a mi a 
középiskola I. osztályában már megvan ; ahhoz ellenben, hogy idegen 
nyelvtant tanuljon, természetesen a magyar nyelvtan alapos ismerete 
szükséges. Nem az idegen nyelv, csak az idegen nyelvtan rendszeres 
tanítását kell tehát följebb tolni, de egyúttal — korlátozni, csak a leg
szükségesebbekre szorítani Véleményem szerint úgy a latin nyelvtanra 
a gymnasiumon, mint a németre a reáliskolán elég volna három év. 
Ne a nyelvtan, hanem a nyelv legyen a fő. Ezt pedig az olvasmányok
kal kapcsolatban folyton tanulja a növendék. A három évi nyelvtan 
jobban beleillenek jelenlegi tantervűnk általános kereteibe is, mely a 
három alsó osztálylyal némileg kikerekített psychologiai és didaktikai 
egységet alkot.

Itt említem föl azt a kívánságot is, hogy Cornelius Nepos újra 
fölvétessék a III. osztályi latin tananyagba, valamint Julius Caesar és 
Phaedrus a IV-ikbe, a mint az jelenlegi gymn. tantervűnk előtt volt. 
Livius  pedig, mely az V. osztály számára túlságosan nehéz, későbbi 
évre tétessék át. E kívánalmak azonban többé-kevésbbé ellentétben 
állanak gymn. tantervűnk alapelveivel, a melyeket pedig ez alkalommal 
a nagy többség nem akar, de nem is tanácsos megbolygatni. Az I., II. 
osztály mondái és történeti olvasmányainak semmiképen sem volna 
megfelelő folytatása sem Cornelius Nepos, sem Julius Caesar vagy 
Phaedrus. Julius Caesar folytonos háborúskodásában nincs is elegendő 
erkölcs-nevelő tartalom, Cornelius Nepos életrajzai sem lehetnek olyan 
nevelő hatással az ifjúságra, mint a köztársasági Róma önfeláldozó és 
hazaszerető hőseinek a történetei. Phaedrus jó volna, de tartalmánál 
fogva inkább az I. II. osztályba való. Livius igaz, hogy nehéz auctor
V. osztályos tanulók számára, de mégsem olvashatatlan, tárgyi szem
pontból pedig, a mi tanterveinknek egyik sarkalatos alapelve, határo
zottan az V-ikbe való. E kívánalmak tehát alig vehetők figyelembe

A III. osztályi tananyag nehézségének egyik okán, a physikai 
földrajzon , szintén nem tantervi változtatással segíthetni, hanem a 
tárgyalás helyes módjával. Tankönyveink és tanáraink, úgy látszik, még 
mindig nem tudták megtalálni az előadásnak azt az elemi formáját, 
melyet a physikai és csillagászati ismeretekbe való bevezetés kívánna a 
középiskola e, fokán.

A m athem atikai és geometriai tananyag beosztása tekintetében 
épen nagy ellentétek mutatkoztak. Általánosnak mondható az a nézet, 
hogy az I. osztály mennyiségtani tananyaga nagyon is sok, a II-iké 
aránylag kevés; sok az V. osztály tananyaga is, ennek egy részét, 
mint láttuk, elhagyhatónak tartják; a combinatorikát a V ili-ban nem 
tartják a mennyiségtani tanulmányok méltó befejezésének. A geometriai 
tananyagban nincs kellő haladás; a gymnasiumon háromszor, a reál
iskolán négyszer újra kezdődik ugyanaz a cursus.

Utasítások. A lefolyt tantervrevisionális vitáknak egyik sokat 
emlegetett tárgya volt a tantervre vonatkozó Utasítások ügye is. Azt
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majdnem általánosan elismerik, hogy Utasításaink — különösen a gvm- 
nasiumi — az újabb paedagogia színvonalán álló jeles alkotások, melyek
nek kétségbevonhatatlan nagy hatásuk van a jelenlegi tanárnemzedék
nek nem csak paedagogiai gyakorlatára, hanem elméletére is.

Tudvalevő dolog, hogy nem csak az előbbi, de még a legújabb 
tanárnemzedék paedagogiai műveltsége is meglehetős fogyatékos. Tanár
jelöltjeink és tanáraink előtt csak a szaktudományi ismeretek megszer
zése lebeg, a nevelés elméletével és gyakorlatával keveset törődnek. 
Súlyosbítja e bajt az is, hogy a legtöbb magyar tanár, mint általán a 
magyar ember, nem igen szeret sokat olvasni, úgy hogy könyvek és 
folyóiratok útján meglehetős nehéz hozzáférni. Ily körülmények közt 
természetesen kétszeres fontossággal bír, hogy az a hivatalos paedagogia, 
mely az Utasításokban nyer kifejezést, és mely a legtöbb magyar tanár
nak egyedüli paedagogiai olvasmánya, a lehető legtökéletesebb legyen. 
Ez a tudat vezette a tanári köröket és testületeket, mikor Utasításain
kat gondos revisio tárgyává tették, itt-ott mutatkozó hiányaikat meg
javítani iparkodtak

Feltűnő mindenekelőtt az általános és részletes U tasítások közt 
több helyt m utatkozó ellentét és következetlenség. A részletes Utasí
tások, melyek a régi és az új paedagogiai irány küzdelméből folyó 
compromissum eredményei, nem mindig követik az általános Utasítások
ban kijelölt helyes paedagogiai elveket. Az általános Utasítások szépen 
kifejtik, hogy a nyelvi és irodalmi tanítás alapja a magyar nyelv és 
magyar irodalom legyen, a részletes Utasítások azonban nagyon is 
hamar megkezdik az idegen (latin és német) nyelvtan rendszerezését, 
a helyett, hogy mint föntebb kifejtettem, legalább az I. osztályban, hol 
a magyar nyelv legfőbb törvényeivel megismerkednek a tanulók, meg
elégednének az idegen nyelvkincs legelemibb anyagának elsajátításával. 
Vergilius is korán van a VI. osztályban, mert magyar epopéját még 
nem olvastak, a Toldi kapcsán erről szólni még korai volna; a VI. osz
tályba különben is sok három latin auctor. A reáliskola IV. osztályában 
hasonlókép korai Herder Oid-je, az V. osztályban Schiller vagy Shakspere 
drámája Hasonló ellentét van a világtörténelemre vonatkozó általános 
és részletes Utasítások között. Az általános Utasítások, igen helyesen, 
valódi világtörténelmet kívánnak, nem az egyes nemzetek történetének 
külön-külön folyó vázlatos előadását; a részletes Utasítások azonban a  
tananyag túlságos részletezésével az egyes nemzetek különálló történetét 
kényszerítik rá a tanárra és tankönyvíróra egyaránt. Az általános Uta
sítások a pliysika  tanításában a kísérletekre teszik a súlyt, ellenben a 
részletes Utasítások folyton a deductiót hangsúlyozzák és példákban is 
bemutatják.

Még egy panasz hangzott el, igaz, hogy szórványosan, Utasítá
saink ellen: az, hogy nehézkes stílusuk  miatt nehezen érthetők. A kik 
tanterveinknek és Utasításainknak a fölforgató törekvésekkel szemben 
védelmére keltek, rendszerint azzal szoktak argumentálni, hogy nem 
lehet jogosan támadni jelenlegi tanterveinket és Utasításainkat, mert 
hiszen sem tanáraink, sem tankönyvíróink nem követik, sőt mi több, 
meg sem értették azokat, Valóságos paedagogiai szállóige lett már a  
magyar tanárvilágban, hogy „nem értette meg az Utasításokat“. Való
ban Utasításainkat megérteni nem csekély feladat; a ki az újabb német 
paedagogiai irodalomban járatlan, alig is fogja azt teljesen megérteni. 
Ez a meg nem értés azonban nemcsak védelme Utasításainknak, de 
egyúttal súlyos vád is ellene. Ha valaki a benne foglalt paedagogiai 
alapelveket meg nem értette és meg nem valósította, akkor annak nincs 
is joga az elveket, mint helyteleneket, eldobni. Ez a védelem. De ha 
olyan általánosan ki lehet mondani, a mint nem egyszer kimondták, 
hogy tanáraink nem értik meg az Utasításokat, akkor nincsen a magyar

5a*



738

tanárság számára írva, nincsen annak eszejárasához, képzettségéhez 
szabva, és valljuk meg nyíltan, nincs is magyarosan írva. Ez lényeges 
hibája Utasításainknak, a melyen okvetetlen segíteni kell az egésznek 
új stilizálásával. Utóvégre is nem a magyar tanárság van az Utasítá
sokért, hanem az Utasítások vannak a tanárságért.

Utasításainknak még egy hiányáról tesznek említést itt-ott az 
egyes tanári körök és testületek: arról, hogy az erkölcsi nevelésről 
általában, különösen pedig az erkölcsi és iskolai fegyelmezés eljárása 
módjáról alig tesznek említést. Az erkölcsi nevelés elhanyagolása ugyan 
inkább egész modern oktatásügyünknek a hibája, mely az ész képzése 
mellett csaknem teljesen figyelmen kívül hagyja a szív és akarat kép
zését; sőt tovább menve, nem is annyira a közoktatás szervezetében 
van a hiba, mint inkább magában a korban, az emberekben. A régi 
iskolának semmiféle Utasításai nem voltak, mégis jobban értett a jel
lemképzéshez. Minthogy azonban tényleg a mai korszellem az iskolának 
nem dolgozik kezére a jellemképzés terén, azért szükséges, hogy az 
iskola maga állítsa előtérbe ezt a feladatot. Ha már mindenre törvényt, 
rendeletet és utasítást adunk, úgy hogy szinte hozzászoktunk nem 
is tekinteni kötelességünknek, a mi nincs paragraphusba foglalva: 
akkor nem hagyhatjuk említés nélkül az erkölcsi fegyelmezés, a jellem
képzés eljárása módját sem az iskolában. Mit tehet a tanítás a jellem
képzésre, mit tehet a nevelő egyénisége és mit tehet a fegyelmező 
eljárás: mindezt legalább is annyira részletezni kell az Utasításokban, 
mint a tanító eljárásmódjait. Ezzel tehát Utasításaink pótlandók lesznek.

Ezek azok a főbb eszmék, mélyen tisztelt Választmány, melyek 
a tanári körök és testületek tárgyalásaiban kiemelkedtek. Szives elné
zésüket kérem, hogy itt-ott a magam nézetét is kifejeztem az egyes 
megállapodásokkal szemben. Csak ott tettem ezt, a hol a vélemények 
amúgy is megoszlottak, úgy hogy a mélyen tisztelt Választmány eszme
cseréjére valóban szükség van a kérdés tisztázása czéljából. Ilyen kér
dések főleg: a latin és a modern nyelvek czélja. a világtörténelem 
tanítása, a két éves irodalomtörténet, a nyelvek föltolása a II. osztályba. 
Kérem a Választmány mélyen tisztelt tagjait, speciális szakmájuk mellett 
főleg e kérdésekre terjeszszék ki figyelműket.

EGYESÜLET]  ÉLET.
A v á la sz tm á n y  ü lé se  m áju s 26-án .

— Tudósítás. —
Az egyesületi év e második választmányi ülése az első napon 

befejezte tárgyalásait. A 3 órakor kezdődött és ‘/s 9 tájban végződött 
tanácskozásnak a hivatalos jelentéseken kívül egyetlen kimagasló tárgya 
volt: a tantervrevisio, melyre nézve a körök és testületek véleményét 
ez az ülés volt hivatva összegezni. Egyszerűsítette a tanácskozást az 
elnöknek az az elfogadott javaslata, hogy a választmány nem bírálja 
felül, hanem csak összegezi a beérkezett nézeteket s melléjök csatolja 
a választmány tárgyalásain felmerülő nézeteket, a tárgyaláson csak 
vélemények nyilvánítása történik, határozatokat a választmány nem hoz, 
mivel a választmány az egyesületnek inkább administrativ orgánuma, 
s nem annyira tanügyi tanácsa. Az ülést Hóman Ottó minist, tanácsos 
is megtisztelte jelenlétével; az ülés folyamán érkezett ugyan, de a 
revisionális tárgyalásokat végighallgatta. Előzetes bejelentés és engedély
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alapján ott volt egy bécsi tanár, dr, C. F. Vrba, a bécsi lipótvárosi 
gymnasium tanára, ki magyarul ért s beszél, s a tárgyalásokat nagy 
érdeklődéssel kisérte.

Az ülésen Beöthy Zsolt elnökölt, jelen voltak: Hofer Károly és 
Rom bauer Emil alelnökök, Négyesy László főtitkár, Molnár István titkár 
és gazda, R ajner  Ferencz szerkesztő, Müller József pénztáros, Tiber 
Ágost a segélyző alap pénztárosa, Alexander Bernát, I j qcz í  Imre, 
Schm idt Ágoston igazgatósági tagok: Веке Manó, Demkó Kálmán, 
Molnár Sándor, Staub  Móricz, Vám ossy  Mihály budapesti, Balogh 
Péter. Csáka Károly, Hódoly László, Kardos Albert, Körösi Henrik, 
Schönvitzky  Bertalan vidéki választmányi tagok: Balog Mór, Bozóky  
Endre, Mágócsy-Dietz Sándor, R e if  Jakab a budapesti. Csengeri János 
a kolozsvári, Schürger Ferencz az ungvári kör részéről a választmányba 
választott tagok; Hóman Ottó minist, tanácsos, Vrba C. F. (Becsből), 
Balassa, József. Bokor József, Feiclitinger Győző. Geréb József, Gyomlay 
Gyula, K assa i Nándor, Lutter  János, Schill Salamon, Wagner Alajos 
egyes, tagok és vendégek. Kárm án  Mór (a ki beteg volt), V olf György 
(a ki érettségin volt elfoglalva), Bódiss Jusztin, L a k y  Mátyás, Mari- 
ko vszky  Menyhért. Róth  Márton és Sinka  Sándor kimentették elma
radásukat. Rest Aladár (Fiume), ki a gyűlés elhalasztásáról későn értesült, 
május 15-én já rt a fővárosban.

Az ülést Beöthy Zsolt elnök a következő szavakkal nyitotta meg:
Tisztelt Választmány! Oly fontos teendők várnak ránk jelen 

választmányi ülésünkben, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy 
ezeket a fontos tárgyalásokat, ha csak egy pár perezre is feltartóztas
sam. Azért engedjék meg, hogy röviden üdvözölhessem tisztelt tagtár
sainkat a fővárosból és vidékről; üdvözlöm azzal az emelkedett érzéssel, 
hogy szép számmal való megjelenésük újból bizonyságát szolgáltatta 
nemcsak buzgóságuknak ügyünk iránt, ragaszkodásuknak egyesületünk 
iránt, hanem annak is, hogy az új szervezet, melyet az utolsó évben 
léptettünk életbe, a választmányt értem, fényesen bevált, mint e máso
dik választmányi gyűlés igazolja. Üdvözlöm egy igen t. vendégünket: 
az osztrák tanári kar jeles tagját: dr Vrba tanár urat (Éljenzés), a ki 
Bécsből érkezve közénk, megtisztelve bennünket, bécsi kartársaink 
érdeklődéséről hozott bizonyságot. Legyen üdvöz közöttünk és érezze 
magát jól körünkben tárgyalásaink alatt

Még csak egy örvendetes kijelentést méltóztassék megengedni 
nekem Az utóbbi időkben méltóztattak olvasni egyesületi Közlönyünk
ben, hogy az egyesületi működésről, de ennél tágabb körben is az 
egész magyar tanárság munkásságáról és irányzatáról bizonyos kicsinylő 
hangok nyilatkoztak; kicsinylő hangok, lenéző vélemény annak az 
irányzatnak anyagias jelleméről, melyet a magyar középiskolai tanárság 
követ, annak a munkásságnak csekély értékéről, a melylyel feladatát, 
kötelességeit betölti Megczáfoltuk a mint tudtuk, megfeleltünk a mint 
lehetett : az igazgatóság, különösen a főtitkár. De ezekre a hangokra 
mindazoknak, kik azokat nyilván hangoztatják, akár titokban így gon
dolkodnak, mindazoknak hatalmasabb, lesujtóbb czáfolatot nem állít
hatnánk eléjük, mint azt a munkásságot, melyet az utolsó hónapokban 
az egyesület, ennek körei, a magyar tanárság egy paedagogiai és tudo
mányos ügy érdekében kifejtett, nevezetesen a tantervrevisio érdekében. 
(Úgy van!) A mikor felmerült egy kérdés, a mely a magyar tanárság 
lelkét érte, a mely annak az ügynek jövőjét közelről érintette, a mely 
ügynek a magyar tanárság munkáját szentelte, akkor, mint mindig 
ilyen esetekben, ezúttal is megdobbant a magyar tanári kar szive, 
munkához látott kitüntetés, anyagi jutalom, megszolgálás reménye nél
kül; fáradozott a központban és vidéken a leglelkesebb, legönzetlenebb 
buzgalommal, kifejtvén oly munkásságot, a melyhez buzgóságra és

59Otsz. Középiskolai Tanáregycsülcii Közlöny, XXX.
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értékre — ki merem mondani — az utóbbi években semmiféle egyesület 
munkássága nem fogható; se buzgóságra, se érdeklődésre. (Úgy van! 
Úgy van!) Mindazokkal szemben, a kik hajlandók lennének amaz 
említett vélemények és nézetek táplálására, kifejezést adok e felett 
örömemnek, mely mindnyájunknak az öröme, különösen a választmány
nak az öröme Végül még egyszer üdvözlöm a választmányt és meg
nyitom az ülést.

Erre Négyesy László főtitkár terjesztette elő jelentését az egyesü
letnek a lefolyt időszakban (karácsony óta) kifejtett munkásságáról. Az 
egyesületi élet örvendetesen fejlődött. Régibb köreink  (pl a budapesti 
és debreczeni) jelentékenyen gyarapodtak, s három új kör alakult kettő 
az erdélyi részekben, egy pedig a Dunán túl. A kolozsvári kör, mely 
mintegy 100 tagjával legnépesebb vidéki körünk, Erdély legnevezetesebb 
culturális központjában a különböző fokozatú és részben ellentétes törté
neti múltú intézetek közt teremt szellemi kapcsot s egyengeti útját a 
nemzeti oktatásügy egységének, már is buzgó munkásságot fejtett ki 
és képviselőjét már erre a választmányi ülésre is elküldte. A székely- 
udvarhelyi kerületi tanári kör a kir. áll. főreáliskola, az ev. ref. főgym- 
nasium, a róm. kath. főgymnasium, állami felső leányiskola és az áll. 
kő- és agyagipariskola tanerőiből alakult 43 taggal, úgy hogy ez a kör 
is legnépesebb vidéki köreink közé tartozik. A pápai kör a református 
főgymnasium tanodáiból alakult Ez új köreink is azonnal részt kívántak 
a tanárság most folyó munkásságából s a tanterv revisiójának beható 
tárgyalásokat szenteltek. Ily tevékeny és népes körök megalakulása az 
egyesületi életnek a lefolyt időszakban valóban párját ritkító fejlődését 
jelenti

Ép oly nevezetes a tagok számának emelkedése is. Karácsony óta 
új belépés volt 125 (egész évben 178); kilépés igen csekély számban for
dult elő, tömeges egy sem. Annál sűrűbbek voltak a tömeges, sőt nagy 
arányú belépések Különösen Solym ossy  Lajos Székelyudvarhelyt, Szieber 
Ede kassai tanker, főigazgató Szatmári, Czigler Ignácz Kolozsvárt, Tóth 
Sándor Makón, M ártonfí Lajos Szamos-Ujvárt, K iss  Ernő és K apossy  
Luczián Pápán, Osztroluczky Gyula Selmeczbányán, Dóczi Imre és 
Kardos Albert Debreczenben, Futó Mihály Hódmezővásárhelyt számos 
tagot szereztek egyesületünknek. A Szent-Benedek-rendből ismét többen 
léptek be.

Az egyesület munkásságát illetőleg köztudomású, hogy a lefolyt 
időszakban az anyagi kérdések egészen háttérbe szorultak ama fontos 
és nagy tanügyi kérdés: a tantervrevisio mellett, a melyet köreink nagy 
buzgósággal és kitartással tárgyaltak (a budapesti kör három hónapon 
át csaknem hetenkint tartott ülést): több tanártestület is megtisztelte az 
egyesületet azzal, hogy megküldötte munkálatát, így a nagyváradi, kassai 
és beregszászi áll. reáliskola, a szatmári kir. kath. és a nagybányai áll. 
főgymnasium tanárkara. E tárgyalások eredményeire a főtitkári jelentés 
nem terjeszkedik ki, mert azokat az előadó munkálata összegezi. Ismer
tette a főtitkár azon többi tanügyi és részben társadalmi kérdéseket is, 
melyekkel a körök foglalkoztak, s melyekről a t. tagtársak a Közlöny
ben annak idején értesültek. Megéljenezte a választmány az eperjesi 
kört, mely felolvasásai jövedelméből jelentékeny alapítványt tett a 
segélyző alap javára. Jelentést tett a főtitkár a Szarvas-szobor ügyéről 
és a műszótár állásáról is.

Inkább másodsorban, de anyagi kérdésekkel is foglalkozott az 
egyesület, részint az igazgatóság, részint egyes körök (a fiumei a 
fizetés, a debreczeni a helyettesítés ügyével); a Közlöny behatóan ismer
tette a budget-tárgyalást és lelkesen védte a tanárság érdekeit; az igaz
gatóság fölterjesztést intézett a múlt évi közgyűlés határozatából 
kifolyólag a soronkívüli előléptetések szabályozása, és egy másik föl-
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■terjesztést a budapesti állami tanárok munkálata kíséretében a rangsor- 
kérelmek ügyében. Kérvényünkre már meg is érkezett a nmélt. minis
terium válasza, mely a Közlönyben meg is jelent. Mindez fontos kérdés, 
kőt a rangsorsérelmek ügyében határozott eredményt jelent a ministeri 
leirat, mely a történt sérelmek orvoslását megígéri és a rangsorozás 
elveinek megállapítására nézve közreműködést biztosít az egyesületnek. 
Valóban hálás köszönet illeti a nmélt. ministeriumot kérelmünknek ép 
oly gyors, mint készséges figyelembevételéért A választmánynak azon
ban nem szabad szem elől tévesztenie, hogy az egyesület anyagiakra 
vonatkozó törekvéseinek tengelye a tanárság általános helyzetének 
javítása. Az említett ügyek e mellett másodrendűek és csak olyankor 
vehetők elő, mikor a főkérdést valamely okból ideiglenesen pihentetjük, 
az oly időközökben, mint a minő novemberi deputatiónktól mostanig, 
az új költségvetés összeállítása alkalmából a legközelebbi hetekben újra 
eljáró deputatióig eltelt. A rangsorsérelmek orvoslása nem jelent egye
bet, mint hogy a nmélt. kormány igazat ad nekünk egymással szemben, 
a nélkül, hogy a helyzet e javítása az államra nézve bárminemű terhet 
jelentene. (Helyeslés.) Hátra van azonban, hogy a tanárság helyzete 
általánosságban és egyéb hasonló képzettségű tisztviselői osztályokkal 
szemben, munkájának értékével arányban is alaposan rendeztessék. Ily 
irányban, közoktatásügyünk, culturpolitikánk, kitűnő magyar tanári 
törzskar fejlesztése és erősítése érdekében jövőre is fel kell ajánlanunk 
a nagymélt. kormánynak legjobb szolgálatainkat és felvilágosításainkat, 
liogy a tanárkérdést igazán megoldhassa. Végül a nyári közgyűlés ügyé
ről referált a főtitkár s kérte jelentései tudomásulvételét.

A főtitkár jelentését tudomásul vette a választmány. A  nyári köz
gyűlés idejét Beöthy Zsolt elnök és a fő titkár  javaslatára úgy állapí
to tta  meg a választmány, hogy a közgyűlés első napja Győrött júl. 4-én, 
vasárnap lesz, második napja pedig júl. б-én (hétfőn) Pannonhalmán; 
a harmadik nap (kedd) kirándulásokra esik (Lébény, Magyaróvár). 
A főtitkár indítványára a közgyűlés egyik előadójául dr. M ázy  Engelbert 
benczés tanárt, a pannonhalmi tanárképző-intézet paedagogus-tanárát 
kéri fel a választmány. Győr városa, valamint Fehér Ipoly pannonhalmi 
főapát úr meghívását hálás köszönettel fogadja.

Ezután következtek az indítványok. A debreczeni körnek a 
helyettesítések  ügyében beadott indítványát az igazgatóság javaslatára 
,a közgyűlés napirendjére tűzi ki a választmány, s referálására egy 
debreczeni tagot kér fel. Bittinger Antalnak az áthelyezések  ügyében 
beadott indítványát tudomásul vette a választmány. A hozzászólok ki
emelték, hogy az áthelyezésekről az esetek többségében magának a kor
mánynak sincs három hónappal előre tudomása; legföljebb arra lehetne 
a kormányt kérni, hogy előrelátható esetben adja az illetők tudtára 
3 hónappal előbb áthelyezésüket, erre azonban kétségtelenül magában 
a ministeriumban is megvan a méltányos hajlandóság; kár volna az 
egyesület fontosabb actióját ezzel gyöngíteni. Rittingernek másik indít
ványát, hogy a Közlöny szerkesztőjének nagyobb tér és költség' adandó, 
nevezetesen a revisionális tárgyalások közölhetése miatt is, mint rész
ben már tárgytalant, részben a közgyűlés budgetjoga körébe tartozót 
szintén tudomásul veszi a választmány.

Erre megindult a tantervrevisio  tárgyalása.
A tantervrevisio.

Balogh Péter előadó felolvasta munkálatát, mely föntebb egész 
terjedelmében olvasható.

Erre dr. Beöthy Zsolt elnök a következő indítványt tette.
Tisztelt Választmány! Mindenekelőtt szives köszönetét mondok az 

.előadó úrnak sikeres fáradozásáért és általunk megéljenezett munkála
59*
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tó ért Bátor vagyok egy pár szóval előterjeszteni azt, hogy gondolom 
én ennek az ügynek az elintézését. Összegyűlt részint köreinkből, részint 
a tanártestületekből egy igen értékes anyag, melynek rövid összefog
lalását hallgattuk most, különösen arra nézve, a mire nézve a tanárság 
egyetért. Én a magam részéről azt hiszem, hogy ezekkel a vélemények
kel szemben a választmány nem tekintheti magát oly fórumnak, hogy 
egyik vagy másik vélemény mellé csatlakozva ügy terjessze azt a 
kormány elé, mint felülbírált, helyben hagyott és az egyesület nevében 
kimondott véleményt.

Az eljárás ezen módját nem ajánlom. Legczélszerűbb volna, ha 
ezt az anyagot az előadói resumével együtt felterjesztenek, de azokról 
a főkérdésekről, a melyek megpendíttettek vagy arról a tárgyalásról, 
azokról a nyilatkozatokról, a melyek itt történnek, jegyzőkönyv vétetik 
fel és ezt a jegyzőkönyvet egyidejűleg felterjesztjük a ministeriumhoz.

Én azt hiszem, hogy ez lenne a czélszerű, és a mi feladatunknak 
megfelelő. Ha ezt méltóztatnak elfogadni, határozatok itt nem fognak 
hozatni, hanem a t. tagok mindnyájan elmondják véleményeiket. (Helyes.; 
A választmány ily értelemben határozott.

Az erre megindult tárgyalásban elsőnek felszólalt Beöthy  Zsolt 
elnök: méltóztassék nekem megengedni, hogy az előterjesztés egy pár 
részletéhez hozzászóljak; különösen két ponthoz, melyre nézve nem értek 
egyet az előadóval.

Az egyik a történelem-tanítás, a második az irodalomtörténet 
tanítása; mind a két pontra nézve egyenesen abból az álláspontból, abból 
a szempontból indulok ki, melyet igen szépen fejtegetett az előadó úr.

Abból a nézetből indult ki, hogy a magyar történelemnek a világ- 
történelemmel való kombinálása ellen szól az, hogy a magyar történelem 
nem foglalván el a világesemények között, a világ fejlődésében oly 
központi helyet, mint a nyugati népek, pl. német, franczia, olasz nemzet 
története, ez a combinatio voltaképen lehetetlen Miféle tapasztalatok 
hozzák napirendre ezt a javaslatot? Az a tapasztalat, hogy növendékeink 
egyfelől nem járatosak kellően a magyar történelemben és nem járatosak 
másrészt a világtörténelemben. Van-e ennek a sajnálatos jelenségnek 
valami olyan oka, a melyen tantervmódosítás által segíthetünk? Vannak 
külső okai. A magyar történelemre vonatkozó külső ok az, hogy az 
az idő és mód, mint ma amagy. történelem taníttatik, egyáltalában ki nem 
elégítő. Tanulják a középiskolai növendékek 13—14 éves korukban egy 
éven át, és felnőttebb korukban néhány hónapig az érettségi vizsgára 
való előkészületül. A világtörténetet legtöbb helyen magyar történeti 
fejezetek nélkül tanítják. Egy pár helyen pedig, itt-ott még néhány 
történelmi adatnak, esetleg az anyag óriási terjedelméhez mérten, rövid 
közbeszúrásával, rövid ismétlésül annak, a mit a III. osztályban tanultak..

Minden történeti tanításnak tulajdonképeni czélja az, hogy a 
főbb eseményeken, az emberiség legfőbb és legjellemzőbb eseményein 
kívül, a fejlődésnek egészéről valami perspectivája, fogalma legyen a 
növendéknek. Főleg azon erőkről, keletkezésűkről, hatásuk köréről és 
tartamáról, melyek az emberiség történetében az egész emberiségre 
kihatólag jelentkeztek. Most könnyen úgy látszhatik a növendék előtt, 
hogy az emberiséget mozgató nagy erők életjelenségeihez a magyar 
nemzeti fejlődésnek semmi köze nem volt. Ma ez a dolog egy közép
iskolai növendék fejében kétségkívül így alakul meg. Külön magyar 
történetet tanult, mintha Magyarország a kanári szigeteken existálna és 
külön világtörténetet, mintha a világhoz, a mívelt emberiség világához, 
melynek történetét tanulja, Magyarországnak semmi köze sem lett volna. 
(Úgy van!) Magyarországnak az emberiség fejlődése ezen perspectivájába 
való beillesztéséről semmi fogalma nincsen; még pedig nincsen jórészt 
oly okoknál fogva, melyek a tantervben gyökereznek. Azoknak a fej le-
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menyeknek, azoknak a jelenségeknek igazi megértetéséhez, melyeknek 
ismeretében a történettudás áll, a mi történettanításunk nem jutiiat 
el, sem a magyar történetben, sem a világtörténetben. A magyar törté
nelemben a nevezetesebb fejleményeknek ezt az igazi magyarázatát a leg
több esetben és legnagyobb részben az emberiség történetének a fejle
ményei adják meg. Ezek perspectivája nélkül megfejtetlen marad a 
tanuló előtt a hazai történet. De a világtörténeti eseményeknek az igazi 
ismeretéhez sem ju t el azért, mert nagyon is távol állanak a felfogásától; 
nincsenek legközelebbi képzetei, a melyekhez azokat mérje; nincs meg 
az összeköttetés az ő és a világ élete között. Az iskola nem ad neki 
semmi kapcsolatot. A világeseményeket nem érti, mert Magyarországot 
nem használják megmagyarázásukhoz: a magyar történetet sem érti, 
mert elszigetelik a világétól.

Itt nem az a döntő, sőt egyáltalában alig jő tekintetbe, hogy 
Magyarországnak a történelme olyan értelemben foglal-e el központi 
helyet, mint a nyugati nagy nemzeteké. A kérdés nem ez, hanem csak 
az. hogy a világtörténetnek minden olyan nevezetesebb eseménye között, 
a mit tudni fontos és érdekes, meg a magunk története között van-e 
valami benső kapcsolat, melynél fogva a kettőt a tanításban is össze 
lehet kapcsolni.

Ilyen kapcsolat, még pedig állandó, szakadatlan, benső kapcsolat 
tagadhatatlan Pl tanítjuk a magyarok bejövetelét: azzal végződik a 
népvándorlás: a magyarok idejöttét nem lehet megismerni a nép- 
vándorlás nélkül. Ha a népvándorlást ismeri a növendék, a magyarok 
költözését, honfoglalását jobban fogja tudni. Ott van a középkorban a 
pápaság és a császárság viszálya, a melynek ismerete nélkül az Árpádok 
története szinte érthetetlen, ha nem magyarázzák meg a fiúnak, mi volt 
a ghibellinség, welfség, s hogy Magyarország állami szervezkedéséhez, 
megerősödéséhez mennyiben járult hozzá e nagy világkűzdelem. Az olasz 
városok életéből fejlődik ki az Ánjou-kor, s mennyi ott a kapcsolat az 
európai lovagvilággal. Milyen belső kapcsolatot látunk azután is. Az 
egész Hunyadi-ház történetét tökéletlenül értjük a nélkül, hogy a világ- 
történet azon jelenségeit ismerjük, melyek az olasz fejedelmeket terem
tették.

A renaissanceról egészen felesleges szólani Azután itt van a 
török világ. A mi Magyarországon történt ismét, az európai fejlődésnek 
egy része. Egyrészt Ferencz és V. Károly viszonya a franczia és a 
Habsburg-uralkodóház antagonismusa megvilágítja a török világot 
Magyarországon, másrészt a reformatio, a harmincz éves háború bele
játszik hazánk történetébe. Elmondhatjuk, hogy a Habsburg-ház meg
alapítását előmozdító felfedezések története szintén idetartozik, mert 
ama felfedezések következtében a Habsburg-ház hatalmának óriási kiter
jedése, hogy Magyarországon megvetette a lábát.

Nincsen a világtörténetnek oly nevezetes mozzanata, a mely nem 
magyarázná a magyar történetet, és ne igazolná, hogy magyar fiúnak, 
magyar kapcsolatban és vonatkozásokkal magyaráztassék meg. Ez a 
mi szempontunk. (Igaz ) És a mi törekvésünk az, hogy necsak tudják a 
világ történetét, hanem tudják jobban és jobban kell tudni a magyar 
történetet is. Most azt is tanulják a világtörténelemben, a mi nem fontos; 
de azután kénytelen lesznek elkerülni, a mi nem fontos és ez nevezetes 
eredmény lesz.

Az irodalom történetének két éven át való tanítása ellen azzal 
érvelt az előadó, hogy az olvastatás korábban szűnnék meg egy eszten
dővel, mint megszűnik most Alapfejtegetésében tökéletesen igaza van, 
s teljesen arra az álláspontra állunk, hogy mennél később kell meg
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szűnnie az olvastatásnak. Most, midőn az egész magyar irodalomtörténet 
áttekintését adva, 6—7 hónap alatt végzünk, most úgy áll a dolog, 
hogy a hetedik osztály végén az olvastatásnak meg kell szűnnie. Azért 
akarjuk kiterjeszteni 2 évre az irodalomtörténetet, hogy a nyolczadik 
osztály végéig meg ne szűnjék, azért akarjuk, hogy olvastatni lehessen 
az irodalomtörténet mellett. Mert egyetértek az irodalom-történetírók 
felfogásával, hogy ez nem lehet egészen puszta külső összefoglalása 
annak az anyagnak, mit az előző esztendőben olvastak, hanem itt más 
szempontokból, nem annyira aesthetikai, mint inkább történeti szem
pontból kell a szellemi élet fejlődését megismertetni. Ezt a történeti 
fejlődést sem lehet olvastatás nélkül végezni, mert a koroknak a maguk 
hangján való megszólaltatása igen fontos, hogy igazán megértse a 
tanuló a multat, melynek értésére épen olyan szüksége van, mint az 
aesthetikai formák megértésére. Az olvastatást nem lehet abbahagyni 
soha. Ebből a szempontból óhajtom az irodalomtörténetnek két évre 
való kiterjesztését. Én csak ezekre vonatkozólag voltam bátor vélemé
nyemet előterjeszteni. (Éljen.)

(A tudósítás folytatását a következő számban közöljük.)

ÚJ TAGOK

A május 10-iki igazgatósági ülésről szóló tudósításban már jelez
tük azt, hogy ez ülésen szokatlan nagy számú belépéseket intézett el. 
Most közzéteszszük az akkor fölvett tagok névsorát

A székelyudvarhelyi kör megalakulásával kapcsolatban Székely- 
udvarhelyt nem kevesebb mint 33 tag lépett be; ú. m. I. a kir. áll. 
főreáliskolából: dr Solym ossy  Lajos igazgató, Barabás Jenő, Csehély 
Adolf, Fankovich  Gyula, Harm Károly, dr. R ózsa  Géza, dr. Mikó Pál; 
II az ev. ref. főgymnasiumból: Gönczi Lajos igazgató, Bőd Károly, 
Félegyházy Antal, Fejes Áron,_ifj. Molnár Károly. Olasz Gyula, R a va sz  
Árpád, Szabó  András, Szabó  Árpád; III. a róm. kath. főgymnasiumból: 
Soó Gáspár igazgató, Bodosi Lajos, Daróczy János, Em bery  Árpád, 
Gáspár Balázs, Gáspár István, Jánosy  Péter, Keith Károly, k irá ly  
Lajos, Kovács János. Tam ás  Albert, Varga Sándor; IV. az állami 
felső leányiskolából: Weinberger Fanni igazgató, Vargha Ida; V. az 
állami kő- és anyagipariskolából: Sehe filer Nándor igazgató, H arm ath  
Ödön, Maróth József

A pápai kör megalakulása a következő 9 új tag belépésével járt, 
kiket K iss  Ernő ev. ref. főgymn. igazgató ajánlott: Barcsi József, Bencze 
Zsigmond, Borsos István, F arkas  Dezső, Gát у  Zoltán, Győri Gyula, 
dr. K apossy  Lucián, M akay  István, Sarudy  György, mind ev. ref. fő
gymn. tanárok.

Szatmárról Szieber Ede kassai tanker, kir. főigazgató a kir. kath. 
főgymnasiumnak egyszerre 9 tagját ajánlotta az egyesület elnökéhez, 
Beöthy  Zsolthoz intézett meleghangú levelében, kifejezvén azt a remé
nyét is, hogy Szatmáron sikerülni fog tanári kört is alakítani. Az új 
tagok a következők: R a tko vszky  Pál igazgató, Lehóczky  József, Nagy  
József, Glosz János, Erdélyi Imre, dr. K urtz  Sándor, Fölkel Béla, 
Szinsa  Kornél, H ozár János tanárok és dr. Török István isk. orvos.

Hódmezővásárhelyről az ev. ref. főgymnasiumnak 4 tanárát aján
lotta Futó Mihály igazgató, ú. m. Bodnár Bertalant, Oláh Imrét, 
dr. Im re  Lajost és Ivánka  Zoltánt

Beléptek továbbá: R ies  Eerencz és f arkas  Gyula trencséni fő- 
gymnasiumi vil. tanárok, ajánlotta dr. Benedek Aladár; dr. Szán tó  
Sámuel felső keresk. isk. tanár, aj a debreczeni kör; dr. Schilling Lajos
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egyetemi tanár, dr. R uzicska  Béla egyetemi magántanár, Balogh 
Károly ref. főgymn. tanár. Ferdinándi József áll. középipariskolai tanár és 
Bácsi József ref. hitoktató, mind az 5 Kolozsvárt, aj. a kolozsvári kör, 
illetőleg Czigler Ignácz); Bécsei Lajos Farkas győri benczés tanár, 
aj. Beöthy Zsolt

Május 26-án, a választmányi ülést megelőzőleg rövid igazgatósági 
ülés volt, melyen a választmányi ülés előkészítésén kívül ismét új tagok 
fölvételét intézte el az igazgatóság. Ekkor a következő új tagok vétet
tek fel: P etz  Gedeon egyetemi ny. rk. tanár (Budapest), aj. Négyesy 
László: Borbély György, Fülöp Imre és Tuczy  János zala-egerszegi 
tanárok, aj Vidovich Bonaventura igazgató; dr. P ruzsinszky  Pál kis
újszállási ev. ref. főgymn. tanár, aj. dr. Pallagi Gyula igazgató; dr. Schmidt 
Ferenez budapesti áll. főreálisk hitoktató aj. Rajner Ferencz.

Négyesy László, főtitkár.

G y ő ri k ö z g y ű lé s ü n k  előkészületei alkalmából a Győri Hírlap 
politikai napilapnak junius 2-iki száma „Tanárvilág Győrött“ czímmel 
lelkeshangú vezérczikket közöl, melyet kivonatosan legalább szívesen 
ismertetünk t. tagtársainkkal.

(Th.) Az országos tanáregyesületet, élén irodalmunk és egyete
münk egyik legnagyobb büszkeségével: az előkelő lelkű Beöthy Zsolttal, 
július elején örömmel látott vendégéül üdvözli falai között Győr szab. 
kir. városa. Jövő hó elején városunkban és Pannonhalmán tartja évi 
nagygyűlését az orsz. tanáregyesület, melyet ezúttal először fogunk 
körünkben üdvözölhetni, s e tanárok társasága méltó fogadtatásának 
és minél kellemesebb itt tartózkodásának előkészületei már most is 
foglalkoztatják első sorban azokat, kikhez e vendégek hivatáskörüket 
illetőleg legközelebb állanak: a győri tanárokat. Oly természetes is az, 
ha a tudományok papjai, a tudásnak terjesztői egy, hála Istennek, ma 
már hazánkban hatalmas és nagyon is számottevő család tagjainak 
érezvén magukat, az egymáshoz közeledés alkalmait, az egymással ben
sőbben érintkezés módozatait lelkes rokonszenvvel ragadiák meg, s az 
őszinte collegialitás gyöngéd figyelmével megállapítják. Az itteniek 
vágya, törekvése, czélja, hogy, a kik vendégül jönnek hozzánk, — nálunk 
itthon is legyenek. Hogy ahhoz a rövid egy-két naphoz, melyet komoly 
megbeszélés és vidám szórakozás közben itt fognak tölteni, a kellemes 
visszaemlékezésnek minél hosszabb és ragyogóbb fonala fűzze őket. 
A győri tanárok szeretettel várják a vendégeket, s ebben a szeretetben 
bizonyára minél odaadóbban fog velők osztozkodni városunk értelmisége.

Dr. Németh  Antal kir. tanácsos, tanker, kir. főigazgató, közéle
tünk e régtől fogva kiváló alakja, a tanév végével fölhalmozódó teendői 
daczára az ő mindenben jellemző, talpig lelkiösmeretességgel a leg
melegebben fölkarolta az országos tanáregyesület fogadásának ügyét . . . .  
Most vasárnap a győri tanárok egy nagy részét kérette magához 
tanácskozásra a kitűnő tanférfiú . . . .  Ez értekezleten nagy számmal 
jelent meg a gyöngélkedő A csay  Ferencz igazgató vezetése mellett a 
helybeli benczés tanári kar, s a győri főreáliskolának képviselete azt az 
üzenetet hozta, hogy az intézetnek mindegyik tanára részt kíván a 
rendezés terheiből. Lenner Emil főreáliskolai igazgató, mint a rendező
bizottság egyik vezére, e napokban fogja a bizottság díszelnöki állá
sára fölkérni a megye fejét: gróf Laszherg  Rezső főispánt, míg Zech- 
m eister  Károly kir. tanácsos polgármesterre mintegy a házigazda 
szerepe vár, mert hiszen a tanárok a városnak vendégei lesznek. Az ő 
meleg üdvözlete fogja a tanférfiakat fogadni.
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A tanáregyesület itt Győrött és Pannonhalmán fog ülésezni. Hogy 
ez évi gyűlésén a győri tankerülethez tartozó intézetek tanárai is 
minél jelentékenyebb számban képviselve legyenek: dr. Németh  Antal 
lelkes felhívást intézett a tankerület minden egyes intézetének igazga
tójához és tanári karához . . .

Kétségtelen, hogy Győr szab. kir. város értelmisége az országos 
tanáregyesületet méltóan fogja üdvözölni: hogy a megtiszteltetés nagyra
becsülése kölcsönös lesz: a tanáregyesület a város általi fogadtatásá
ban, a város a vendégek törekvésében látni és becsülni fogja az őt ért 
kitüntetést, s igy július első napjairól maradandó emléket jegyezhet 
majdan föl Győr szab. kir. város története.“

E p erjesi kör.

Az eperjesi kör május hó 6-án tartotta ülését, melyen Ludnm nn  
Otto elnök jelentést tesz a körnek a tél folyamán rendezett népszerű 
felolvasások eredményéről s a kör nevében is meleg hangon köszöni 
meg Herényi Vilmos és Jákobéi Dezső tagtársaknak a felolvasások meg
tartásában kifejtett buzgalmukat, valamint Szu tórisz  Frigyes tagtárs
nak a felolvasások rendezése körül tanúsított tapintatos s az elért anyagi 
sikert biztosító eljárását. Az ő érdemük, hogy körünk egy évi fennállás 
után már 100 fitos alapítványt tehetett a segélyző-alap tőkéjének sza
porítására.

Ezután dr. Janicsek  József olvasta fel érdekes tanulmányát „A 
tanítás, fegyelmezés, akarat- és jellemfejlesztés“-ről. hangsúlyozván, mily 
fontos tényezők a tanítás eredményeinek fokozásában, a hazaszeretet 
felébresztésében s mélyítésében a kirándulások s ez alapon javasolván, 
hogy kövessen el az állam mindent, hogy a kirándulások évről-évre s 
mennél nagyobb tömegekkel eszközöltethessenek A vita folyamán 
H am vas és dr. Szigetby  tagtársak javasolják, hogy az egyes taninté
zetek is tegyenek meg mindent arra, hogy állandó kirándulási alapok 
létesüljenek a szegényebb sorsú növendékek segélyezésére. Szigetby azt 
a concret javaslatot teszi, hogy az egyes intézetek igazgatói pl. a beira- 
táskor szedjenek minden tanulótól egy koronát. Felolvasása kapcsán 
még azt is javasolja dr. Janicsek, hogy az egyes tantárgyakra szánt 
heti óra lehetőleg egyfolytában tartassák meg, 5- 6 órás tárgy pl. 
kétszer 2—3 órás tanórában, hogy ne forgácsolódjék el a tanuló érdek
lődése az óránként egymást felváltó tárgyak miatt, A kör azonban 
tekintve, hogy mennyi akadályba ütköznék ennek kivitele a jelen taní
tási szervezetben, s nem is találván az eszmét paed. szempontból üdvös
nek, az indítványt még elvben sem fogadta el.

Végre a kör több tagja indítványt nyújtott be, melyek az igaz
gató választmány elé terjesztés végett azonnal megküldettek a főtitkárnak. 
Ez indítványok: 1. Az állammal szerződéses viszonyban álló felekezeti 
s községi tanárok 60%-os vasúti kedvezménye, s ha ez ügy jún. végéig 
el nem dőlne, egyelőre legalább a győri közgyűlésre. (Szutórisz). ii. A 
felekezeti s közs. tanárok nyugdíjaztatásáról szóló törvény úgy intézke
dik, hogy a nyugdíjba lépő tanár fizetésének 1 ,-e vonassák le lakáspénz 
czímén. Mivel ez % sokkal több, mint a magasabb fizetési osztályokkal 
járó lakáspénz, kívánatos, hogy ez intézkedés úgy módosíttassák, hogy: 
a fizetésből levonandó az azon fizetéssel a tényleges szolgálatban együtt 
járó lakáspénz. (Szutóriszj. 3. A polg. és keresk. iskoláktól középisko
lákhoz átlépő tanárok a polg. és keresk. iskoláknál szerzett pótlékaikat 
elveszítették. Kivánatos, hogy ez eljárás megszűnjék s az elveszített 
pótlékok az illető tanároknak — visszahatólag is — újra megadassanak. 
(Jákobéi) 4. Az eperjesi kör még ez év elején kérelmezte, hogy az
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állam gondoskodjék a felekezetekkel kötendő szerződéseiben azokról a 
tanárokról is, kik más felekezeti intézettől pl. egy szerződéses viszony
ban levő intézethez léptek át, s átlépésükkor az előbbi tanintézetnél 
szerzett pótlékaikat elvesztették. Kívánatos e kérelem megújítása s ren
dezése azon tanárok érdekében is, kik az átlépéssel 10—15 évet, tehát 
2 —3 ötödéves pótlékot veszítettek el.

A kör jegyzője.

A DEBRECZENI PÉLDA.

A debreczeni ev. ref. tanárok fizetés-rendezését oly fontos ese
ménynek tartjuk anyagi helyzetünkre nézve, hogy visszatérve reá, be
hatóan kell ismertetnünk s érdeme szerint méltatnunk. Az egész ügynek 
sok oly mozzanata van, mely nemcsak az anyagi érdekeket elégítheti 
ki, hanem a melyben nem csekély mértékben nyilvánul az erkölcsi 
megbecsülés is. Hadd emeljük ki először ezeket a mozzanatokat. Tud
nunk kell tehát, hogy a collegiumi tanárok fizetése rendezésére alig 
néhány hete indult meg a mozgalom, de a collegium vezető emberei, 
élükön K iss  Áron püspökkel és gr. Degenfeld József főgondnokkal 
annyira át vannak hatva a rajok bízott főiskola iránti szeretettől, 
annyira egynek tudják az iskolát és a tanárt, annyira átérzik a tanári 
munka jelentőségét, hogy a legnagyobb készséggel siettek terjeszteni a 
tanári körökből kiindult mozgalmat.

Április közepén dolgozta ki a collegiumi tanárok fizetés-rendezé
sére vonatkozó emlékiratot egy szűkebb bizottság, melynek elnöke 
S a ss  Béla akadémiai igazgató, lelke pedig K arai Sándor gymnasiumi 
tanár volt. Május elején az emlékiratban foglalt egész tervezetet már 
elfogadta az ú. n. főiskolai anyagi és szellemi ügyekre felügyelő bizott
ság, vagyis a collegium igazgató-tanácsa.

Már ez is oly erős erkölcsi vívmány volt, ebben is annyi elisme
rés rejlett a tanári hivatás iránt, hogy a mozgalom megindítói győzte
seknek mondhatták volna magukat, ha a fizetés-rendezés egyelőre fenn 
is akadt volna pénzügyi nehézségeken. De a tulajdonképeni erkölcsi 
jutalm at az egyházkerület közgyűlése szolgáltatta a collegiumi tanárok
nak s az ő révükön az egész magyar tanárságnak.

E nagy testületben, melynek több, mint 100 tagja közt egyaránt 
találunk szegény falusi lelkészeket és dúsgazdag mágnásokat, tanügyi 
férfiakat és az iskolától távol álló embereket, szakavatottakat és laicu- 
sokat, liberálisokat és takarékosakat, e nagy testületben nem akadt 
senki, a ki csak egy szóval is megkoczkáztatta volna, hogy a tanári 
állást talán nem is illeti meg akkora javadalom, a mekkorában a ter
vezet kívánja részesíteni; nem akadt senki, a ki a legnagyobb elisme
réssel ne nyilatkozott volna a tanári hivatás fontosságáról, a tanári 
munka értékéről. Sőt a gyűlés világi elnöke, gr. Degenfeld József, ez a 
számító józanságáról híres jó gazda, tett oly nemes és szép nyilatkoza
tot, melyért nemcsak a collegiumi tanári kar lehet iránta örök hálára 
kötelezve, hanem a melyet az egész tanárság örömmel hallhat. О ugyanis 
a fizetésrendezést azért sürgeti, mert, nem nézheti jó szemmel, hogy 
a collegium hasonló intézeteknek mögötte marad azzal sincs meg
elégedve, ha másokkal lépést tart, hanem óhajtja, hogy egyébben 
is, de a tanárok javadalmazásában is járjon a többieknek jóval előtte.

S most lássuk a fizetésrendezést közelebbről, legalább a gymna
siumi tanárokra vonatkozó részében; lássuk, hogy ju t kifejezésre az 
erkölcsi megbecsülés számokban.
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A tiszántúli egyházkerület a következő határozatokat mondotta ki:
1. Rendes tanárnak a legkisebb törzsfizetése 1200 frt, mely foko

zatosan fölemelkedhetik 1400, 1600 és 1800 frtra.
2. Rendes tanárnak 400 frt a lakpénze.
3. A rendes tanárságban eltöltött minden 5 év után £00 frt kor

pótlék jár.
A debreczeni ev. ref. tanár tehát rendes szolgálatának 26-ik esz

tendejében 3200 frtos fizetést húzhat és a 30-ik év betöltésével 28C0 írttal 
vonulhat nyugalomba.

E nagyszabású fizetésrendezés azonban egyszerre végrehajtva oly 
súlyos terhet róna a collegiumra, a melyet még oly bőségesen bugyogó 
forrásai mellett sem tudna elviselni. Azért az egyházkerület a fize
tési szabályzatnak csak legfontosabb részét lépteti életbe, de azt sür
gősen, mondhatni gőzerővel, mert a rendezéssel járó nagyobb java
dalmat már a f. év július 1-től utalja ki az egyes tanároknak. E végre 
kimondotta:

1. Egyelőre csak az 1400 frtos fok lép életbe, de ebbe azonnal 
belesoroztatik a tanári kar fele.

2. Egyelőre egyetlen korpótlékot sem emel 200 forintra, de 
100—100 frtos korpótlékot megad minden tanárnak annyit, a hányat 
csak eddigi rendes szolgálatával megérdemelt, tekintet nélkül arra, 
hogy e szolgálatot a debreczeni collegiumban kezdette-e vagy nem.

Az átmeneti intézkedések e második pontjában rendkívüli jelen
tőség rejlik, meit ime a collegium megvalósítja a beszámítás viszonos
ságát nemcsak a nyugdíj terén, a hol a törvény is rendeli, hanem a 
korpótlékok és bizonyára a fizetési fokok terén is, a hol a méltányosság 
javasolja, a tanárok és iskola érdeke követeli. Meg vagyunk győződve, 
hogy ez a teljes viszonossági elv előbb-utóbb uralomra ju t az egész 
magyar tanárság életében; meg vagyunk győződve, hogy rövid idő 
múlva az állam is csak úgy be fogja számítani a másutt töltött szolgá
latot a korpótlékok és esetleg a fizetési fokok megállapításakor, mint 
a hogy a legtekintélyesebb felekezeti és községi intézetek (Debreczen, 
Kagyenyed, Pozsony, Budapest) már most beszámítják. A collegium 
liberális felfogása annyira megy az átvett tanárok irányában, hogy egy 
tanárának még szerzetesi éveit is szó nélkül beszámította, a mit a köz
oktatási kormány még a nyugdíjra nézve sem akar megtenni.

Van azonban a collegiumi fizetési szabályzatnak egy kifogásolható 
része is. A magasabb fizetési fokokba ugyanis a tanügyi bizottság lép
teti elő a tanárokat, még pedig nem az anciennitás, hanem az érdemek 
tekintetbe vételével. Ha az egyházkerület egy későbbi határozattal bele 
nem iktatja e pontba a soros és soronkívül előléptetés százalékát, akkor 
tág kaput hagyott nyitva a protectio-hajhászatnak, sőt még a politikai 
pártelfogultságnak is. Ezen s egy-két kisebb hiányon az időnek segítenie 
kell. Különben a tanügyi bizottság a fizetési szabályzat megalkotása 
után rögtön élt a ráruházott joggal és besorozta az 1400 frtos foko
za tba  a tanári ka r  felét, névszerint a következőket: Dóczi Imrét, 
Tóth Józsefet, K. K iss  Józsefet, Sinka  Sándort, K arai Sándort, Kulcsár 
Endrét és dr. Gulyás Istvánt, a kiknek előléptetésében — azt hiszszük — 
szerencsésen olvasztotta össze az anciennitás és az érdem elvét.

Midőn e collegáinkat a tanári állásnak bennök kifejezett meg
becsülése alkalmával őszinte szívből üdvözöljük, a mint azt már a 
Közlöny  (724. lap) és a tanáregyesület választmánya (f. évi máj. 26.) 
is megtette, egyszersmind ne tagadjuk meg tiszteletünket és elismeré
sünket a tiszántúli ev. ref. egyházkerülettől és kivált a kerület világi 
elnökétől, gr. Degen féld  Józseftől azért a fényes példáért, a melyet kor
mánynak és társadalomnak állítottak e szabadelvűséggel, méltányosság
gal telt nagyszabású tanári fizetésrendező munkálatban.

(Debreczen.) Kardos Albert.
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A K Ö Z E L E B B I  P É L D A .
(Levél a szerkesztőhöz.)

Tisztelt Barátom! A magad szavaival védekezem, mikor a tanterv- 
revisionális tárgyalásoknak közleményt bőven termő során is helyet 
kérek „Közlöny“-ünkben a középiskolai kérdés másik ágának: a tanár
ság anyagi helyzetének. Hisz mindnyájunk érzését tolmácsoltad Te is 
azzal, hogy nekünk tanároknak a lelkét egy érzés hevíti: a magyar 
közműveltség erejének a fokozása, a fejlesztése. Hogy ez az érzés vezérel 
nemcsak akkor, ha a tantervrevisióval foglalkozunk, hanem akkor is, 
mikor a tanári állás anyagi helyzetének javítását s ezzel a tanári hiva
tás betöltésének biztosítását sürgetjük.

Hisz az lesz a legjobb tanterv, melyet a hivatása magaslatán álló 
tanárság tud megteremteni; az a legboldogabb állapot, mikor a tan
tervet rá lehet majd bízni magának a tanárságnak gondjaira.

Ezért kell a „Közlönyének is állandóan foglalkoznia az anyagi 
helyzet kérdésével mindaddig, míg memorandumunkban kifejezett kíván
ságaink nem teljesülnek. Hiszen az a néhány pont a minimum, a mit 
el kell érnünk, hogy a jövő középiskolája rosszabb ne legyen a múlténál 
s a jelenénél. Hogy pedig elérni nem is lehetetlen, mutatja az enyedi 
s debreczeni példa.

Ámde engedj meg, Barátom, nem értem, miért keressük mi a 
bíztató jó példát csak a távolabb helyen, mikor megtaláljuk a legköz
vetlenebb közelben is. Magánál az államnál.

Értem az állami kereskedelmi iskolák tanárainak jóra fordult 
helyzetét. Az a tömeges előléptetés, mely nekik már kijutott ezidénre 
s a melyre mi még mindig várunk, kétséges helyzetünkben is csak 
örömmel tölthet el. S ez az öröm annál őszintébb lehet, mert része van 
benne az önzésnek is. Annyira pessimisták tán mégsem lettünk még, 
hogy föltegyük, hogy az állam és kormánya részéről kevesebb jóakarat 
fog nyilvánulni mi irántunk, s a mi ezzel egyértékű, a mi iskolánk iránt.

Annak az áldatlan 1893-iki törvénynek, melyet fizetésrendezőnek 
szokás nevezni s mely a tanári állás természetével annyira ellenkező 
rangszámozás phalansterébe osztott bennünket, sok rossz oldala mellett 
megvan az a jó oldala is, hogy mintegy provocálja a minduntalan való 
összehasonlítást. Sokan mondják ugyan, hogy ez az összehasonlítás min
denre inkább alkalmas, mint arra, hogy a tanügyi pályán működő egyé
nekben az egy czél felé való öntudatos törekvéshez szükséges együttérzést 
megerősítse. De mint minden emberi alkotásban, a jó és a rossz itt is 
határosak. Avagy jónál egyéb származhatik-e abból, ha az összehason
lítás révén világossá lesz az igazság s a mi az egyik ágazat javára 
történt, azt megkapja a másik is? Az egyik ágazat vívmánya így válik 
javára a másiknak. Ezt az összehasonlítást meg kell tennie s bizonyára 
megteszi a kormányzat is; nincs tehát ok, hogy magunk tartózkod
junk tőle.

Nem tarthat vissza az sem, hogy ez az összehasonlítás a maga 
m erő valóságában tünteti föl a középiskolai tanárság m ai helyzeté
nek  kietlenségét.

Mi úgy tudjuk és érezzük, hogy a mit az iskola embereinek adnak, 
nincs rossz helyre adva. Hozzánk nem férhet az irigység, mikor más 
iskola embereit boldogulni látjuk. Nálunk Magyarországon ugyancsak 
nincs ok a panaszra, hogy az iskola munkásainak többet adnának, 
mint a mennyit megérdemelnek. Az ellenség sem mondhatja ezt a 
kereskedelmi akadémia tanáraira sem.

Nem az a bajunk, hogy nekik sokat adnának; csak az, hogy mi 
még annyit sem kapunk: Egy statistikus kiszámította, hogy a kereske
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delmi iskoláknál a VIII. osztályba előlépett 15 tanár, a középiskoláknál 4; 
de annak a 15-nek együttvéve nincs annyi szolgálati éve, mint a 4-nek! 
Nemcsak az köztudomás, hogy amott a VIII. fizetési osztályba juthattak 
olyanok is, kik a szolgálatnak úgyszólván legelején vannak; hanem az 
is, hogy van köztök olyan, a ki azért volt kénytelen elhagyni a közép
iskolát, mert a helyettes tanári idő végét várni nem győzte s alighogy 
átment a kereskedelmi iskolához, ott már a Vili. fizetési osztályba 
jutott, a mi volt középiskolai „öreg“ collegái előtt még csak reménység. 
Megbízható komoly emberek mondják e concret eseteket s mi termé
szetesebb, mint hogy körünkben mindenki temperamentuma szerint 
tárgyalja ezeket.

Az is tény, hogy míg nálunk 20 éves diplomával sem ritkaság a 
tanár a IX. osztályban; addig amott vannak a VIII. osztályban, a kik
nek egyetemi képesítésük sincs. Sőt van kereskedelmi iskolai igazgató 
a VII. osztályban is, a kinek nem volt alkalma közvetlen meggyőződést 
szerezni, hogy mennyi fáradságos tanulásba kerül a tanári diploma 
megszerzése.

Hogy ez milyen kirívó különbség legkivált akkor, mikor a két
féle iskola ugyanegy városban van; s hogy az az összehasonlítás, 
melyet a város közönsége okvetetlen megtesz, milyen kárára van a 
középiskolának: ezt talán fejtegetni is fölösleges.

Hogy ilyen viszonyok közt a középiskolát még inkább fenyegeti 
az a két baj, a melytől szabadulnia kellene: a tanárok elpályázása s az 
általános tanárhiány — az szintén világos.

Mindez elég nyomós ok, hogy fölvilágosítással, sürgetéssel ne 
szűnjünk kopogtatni ott, a honnan az orvoslás jöhet.

Hiszem és tudom, hogy a „Közlöny“-t nem szükség figyelmeztet
nem ebbeli h ivatására: de szavamat elhallgattatni ezúttal még sem 
bírtam. Bocsáss meg, ime tekintettel a közlésre váró nagy anyagra, 
zárom is soraimat s kérlek, tarts meg továbbra is szíves barátságodban.

Dr. Sz.

VEGYESEK.

Rendes tanári kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis
ter Handlos Gyula selmeczbányai kir katli. nagygymnasiumi helyettes 
tanárt az erzsébetvárosi áll. főgymnasiunihoz; — halló  Emil kecskeméti 
állami főreáliskolai, Rencz  János pancsovai állami főgymnasiumi és 
dr. Sebestyén  Károly budapesti VII. kér. állami főgymnasiumi helyettes 
tanárokat, jelenlegi állomáshelyükön meghagyva, rendes tanárokká 
nevezte ki. (Május hó 30. 32.135. sz.)

Egyetemi seminariumok. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
a kolozsvári középiskolai tanárképző intézetnél rendszeresített franczia 
és román nyelvi s irodalmi gyakorlatok vezetésével dr. H araszti Gyula, 
illetőleg dr. Moldován Gergely kolozsvári tudomány-egyetemi ny. r. 
tanárokat bízta meg.

Tornatanítók e lő lép tetése. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis
ter Tóth Ferencz, Szidanits  Ferencz, Mag vas sy  Mihály, Gottl Adolf, 
és Bittner József rendes tornatanítókat a X. fizetési osztály első, Sza ffka  
Manó, Collaud Ferencz, Preiszner Péter, D emetrovits Sándor és Bérezi 
Ede rendes tornatanítókat pedig a X. fizetési osztály második fokozatába 
léptette elő.

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Fekete József budapesti magántanintézetének a nyolez gymnasiumi ősz-
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tályra szóló és a f. 1896 97-ik tanév' végével lejáró nyilvánossági jogot 
az 1897 98-ik tanévre is megadta, az érettségi vizsgálat letétele végett 
a vallás- és közoktatásügyi minister által megjelölendő állami főgymna- 
sium vizsgáló bizottságához utasítva az intézet tanulóit. — A soproni 
Lahne-féle tanintézetnek hét osztályra szóló, s 1897 98-ik tanév végével 
lejáró nyilvánossági jogát pedig a folyó 1896/97. tanévre a VIIl-ik 
osztályra is kiterjesztette, s egyúttal az intézetnek mint nyolez osztályú 
gymnasiumnak a nyilvánossági jogot 1897/98. tanévre is megadta.

Ministeri köszönet. A nagyszebeni általános takarékpénztárnak 
200 azaz kétszáz frtos iskolai adományáért; — a nagyszebeni Albina 
takarék és hitelintézetnek az ottani állami főgymnasium kerületi torna
versenyre utolsó növendékei javára tett 200 azaz kétszáz frtos iskolai 
adományáért köszönetét nyilvánította.

Az iskola millennaris történ etéért. A vallás- és közoktatásügyi m 
kir. minister dr. Kárpáthi Károly soproni áll. főreáliskolai tanárnak és 
Lusibrk  Vazul újvidéki szerb főgymnasiumi igazgatónak az intézet 
történetének megírásáért elismerését nyilvánította.

Főreáliskolából főgymnasium. Debreezen városa mégis fölír a minis- 
teriumhoz az állami főreáliskolának főgymnasiummá alakítása végett. 
Sőt feliratában egy eredeti eszmével is szolgál a közoktatási kormány
nak; t. i. azt ajánlja, hogy a kormány tegye meg az első kísérletet az 
egységes jogositású középiskola  megvalósítására s erre használja fel 
épen a debreczeni állami reáliskolát. Csodálkozunk e határozatnak 
mindkét részén. Az elsőn azért, mert lehetetlennek tartjuk, hogy ha 
valahol az országban, akkor Debreozenben szükséges ne volna a reál
iskola; de még különösebbnek tűnik föl előttünk az a körülmény, hogy 
a közgyűlést nem világosította föl senki, hogy újfajta (nevezzük bár 
egységes jogosításának) középiskolát a minister a legjobb akarattal 
sem állíthat fel törvényhozási intézkedés nélkül, mert a törvény csak 
két középiskolát ismer, a mai gymnasiumot és reáliskolát.

Ismét meddő pályázat. Ezúttal a székesfehérvári áll. főreáliskolán 
esett meg, hogy egy tanszékére nem akadt pályázó. Mathematika-physikai 
tanszékre volt május 16-iki határidővel pályázat hirdetve s mint írják, 
25-ig sem érkezett egyetlen egy pályázati kérvény sem.

Három kérdés érkezett hozzánk külön helyekről. Bocsássanak meg 
a beküldők, ha helyszűke miatt a kérdéseket nem közöljük, csak röviden 
a választ adjuk meg. A mi tudásunk szerint: I. a vizsgálati díjak 
összegét mindenütt az iskola föntartósága állapítja meg s a tanári kar 
azt ép oly kevéssé szállíthatja le, mint a hogy föl nem emelheti. Esetről- 
esetre persze a tanári kar elengedheti azt a részt, a mi az övé belőle. 
De csak közmegegyezéssel. Hiszen senki sem rendelkezhetik a máséval. 
Ha csak egy ember is kívánja a maga részét, azt meg kell fizettetni. 
Egyszer mindenkorra még egyhangú határozattal sem lehet határozni, 
hiszen az utódot vagy új tagot ez a határozat úgy sem kötheti. Ha 
vita támadt, a fölöttes hatóságtól kell a döntést kérni. II Az érettségi 
vizsgálati díjak ügyében az állami iskolákban az 1884. évi 10.288. sz. a. 
kiadott utasítás * 34. §-a intézkedik E szerint az összeg egygyel több 
részre osztandó, mint a hány vizsgáló tanár van. Az az egy fölös rész 
igazgatói jutalék. Ha az igazgató vizsgál is, akkor két rész illeti meg; 
de a tanár csak egy részt kap, akárhány tárgyból vizsgál is. Más 
iskolákban a föntartó hatóság rendelkezése az irányadó. III. Világos, 
hogy tudományos és elméleti kérdésekben — a milyen a tanterv- 
revisio és iskola-reform is — kár a szavazást erőszakolni. Ha a véle
mények megoszlanak, legjobb határozatot nem hozni, hanem csak a

* Kapható az egyetemi nyomdában 32 krért.



vélemények megnyilatkozását közölni. Ilyen kérdésekben különösen is 
szép erény a türelem az ellenkező véleménynyel szemben. Az is igaz, 
hogy ilyen esetben az a legcorrectebb nyilatkozat, hogy a „testület 
többsége“ ezt vagy azt, „másik része“ meg amazt vallotta. De azért 
öreg hiba volna a szörszálhasogatás és a vita elmérgesítése. Hisz ha 
az a nyilatkozat a többség helyett a „tanári kar“-ról beszélt is, nem 
hallgatta el, hogy néhányan más nézeten voltak. Tehát nem volt szán
déka sem a hamisítás. Különben is Önök nyomtatásban adták át a nyil
vánosságnak a maguk meggyőződését.

Pályázatok. A  győri m. kir. állami lőreáliskolánál a jövő 1897/98-ik 
iskolai évvel betöltendő tanári állásra, a szabadkézi rajzból és mér
tani ra jzb ó l; a győri tankerületi kir. főigazgatósághoz f. évi junius hó 
10-éig. — A z erzsébetvárosi m. kir. áll gym nasium nál az V. osztály
nak megnyitása következtében az 1897/98 tanévvel betöltendő két tanári 
állásra pályázat hirdettetik, a latin és m agyar, vagy latin és görög 
nyelvből s irodalomból, illetőleg a term észetrajzból és földrajzból; az 
erzsébetvárosi állami gymnasium igazgatóságához f. é. június hó 29-éig. 
— A  nagykikindai állam i gym nasium nál betöltendő tanári állásra, a 
m agyar és latin  nyelvi tanszakból; a nagykikindai állami gymnasium 
igazgatóságához f. évi július hó 1-ig. — A  tem esváti állami í'őreál- 
iskolánál betöltendő tanári állásra, az ábr. geometriából és a m a t e 
m atikából; a temesvári áll. főreáliskolához f. évi július hó 15-ig.

„Mai számunkhoz van mellékelve Eáth Mór a Dr. Szem ák-Ше 
jegyzékben úgy a K özoktatási m inisterium  által beszerzésre ajánlott 
kiadásainak összeállítása, melyek nagy részt leszállított vagy kedvez
mény árakon kaphatók és különösen ju ta lomkönyvekre  is igen 
alkalmasak“.

NÉVSORA
azon tagoknak, kik az 1897. április 10-töl május 23-ig tagdijat fizettek.

1888/99-re: Újlakán Sándor (még 3 irtot).
1891/92-re: Himpfner Béla (II. felét), Péter János, Wilcsek János.
1892/93-ra: dr. Benedek Albert, Himpfner Béla, Kovalóczy Rezső, 

Schultz Imre, dr. Vajda Károly.
1893/'94-re: dr. Benedek Albert (1 fit), Himpfner Béla, Király Pál 

(Fehértemplom) dr. Kovalik János, Kovalóczy Rezső, dr. Mahler Miksa 
(még 3 frtot), dr. Vajda Károly (I. felét).

1894/95-re: dr. Cserey Adolf, Dóczv Gedeon (II, felét), Gerő Viktor 
(II. felét), Leffler Sámuel (I. felét), dr. Mahler Miksa (I. felét), Medvigy 
János, Nátolya Antal, Porubszky Pál, Révy Ferencz (5 frtot), dr. Schmidt 
Attila (0-75), Schmidt Vasv. Rajmond, Szerémi Alajos (még 1 frtot), 
Székely József, S z í v ó s  Mihály,

1895/96-ra: Balugyánszkv Béla, Besze Mihály (I. felét), Bosznay 
István, Bozsenik Béla (II. felét), Deme Károly (II. felét), Demeter Dénes 
(még 1 frtot). Dóczi Imre (II. felét), Dóczy Gedeon (I. felét), Egan Lujza, 
Elek Lajos (II. felét), Gaál Lajos, dr. Gulyás István (II. felét). Hajkő 
László (I. felét), Hamvas József, Hlavatsek András, Horay István (II. 
felét), dr. Horvay Robert (II. felét), Horváth Sándor, dr. Janicsek József 
(3 frtot), Karai Sándor (II. felét), dr. Körőssy György, Kubányi Lajos 
(II. felét), Kulcsár Endre (II. felét), Liszka Béla (II. felét), Ludmann Ottó 
(II. felét), Mazuch Ede (II. felét), Medvigy János, Merényi Lajos, Micsi- 
nay János, dr. Morvay Győző (3 frtot), Nátolya Antal, Polyákovics Alajos,
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Schmidt Vasv. Rajmond, Somogyi Géza, S. Szabó József (I. felét), Szabó 
József, (Győr, még 1 frt), Szafkai Ede, Szemerjay Károly, Szerémi Alajos 
(3 frtot), Székely József, Szívós Mihály, Szőj ka Gyula (II. felét), Szutorisz 
Frigyes (még 1 frtot), Tarkanyi Péter (II. felét), Vietorisz József.

1896/97-re: dr. Atzél Károly, Babarc Adél, Baczoni Albert (II. felét), 
Balázsovits Norbert, Balló Aurél, Barczán Endre, dr. Bartha Béla, Bartha 
Zsigmond, Baumgartl Boldizsár, Bellovits Ferencz, Bernáth Elemér (II. 
felét), Bielek Dezső, Bodnár Virgil, Bodola László, Bóka Péter, Bozsenik 
Béla (I. felét), Burián János, Búza János, Csáka Károly, Czeglédy István, 
Danka Piacid, Deésy Károly, Deme Károly, dr. Demek Győző (2.80), 
Demeter Dénes (1 frt), Dömötör János, Dóczi Imre, Dudinszky Emil 
(I. felét), E. Jakab Géza, Elek Lajos, Eltscher Simon (I. felét), Farkas János, 
Fazekas Sándor, Feczkó János, Fechtel János, Fehérváry István, dr. Fibi- 
ger Sándor, Ficsor József, dr. Fodor Gyula, dr. Fodor László, Gáspár 
János, Glatz Ferencz (I. felét), Gresits Miksa, dr. Gulyás István (I. felét), 
Haraszthy Gyula, Harmath Gergely, Harzer József, Hassák Vidor, Haus
ner Ignácz, dr. Hejjas Imre, Henning Rezső, Hermély Győző, Hlatky 
Miklós, Hlavatsek András, dr. Hoffmann Frigyes, Horostsák Gyula, 
Hódoly László, dr. Horvay Robert, Horváth Sándor, Imre Lőrincz (II. 
felét), Kara Győző, dr. Kardos Albert (I. felét), Kardos Gyula, Karsai 
Gyula, Keczer Géza (II. felét), Kiss Lajos (Szeged), Kiss Rezső (I. felét), 
Kondor József, Konrády Lajos (II. felét), Koritsánszky János, Kovaliczky 
Antal, Körösi Henrik, dr. Koross Endre, dr. Kőrössy György, Kővári 
Tivadar, Krausz Vilmos (II. felét), Kubányi Lajos (I. felét), Kulcsár 
Endre (I. felét), Lang János (I. felét), dr. Laudon István, dr Layer 
Antal, Liszka Béla, Luger Valér (II. felét), Ludmann Otto (I. felét), 
Madzsár Gusztáv, Majoros Károly, Makiári Pap Miklós, Marcsiss János, 
Matisz János, Maurer Mihály, Mazuch Ede (I. felét), Mátics_ M. András, 
Medreczky István, Medvigy János, Mészáros Lajos, Mérey Ágost, Mikus 
László, Misz Oliver, Mitrovics Gyula, ifj. Mitrovics Gyula, Molnár Béla, 
Molnár Gyula, Mozog István, Münster Tivadar (II. felét), Nagy Károly 
(II. felét), Nádasdi Alajos, Niernsee József, Odor Emilia, Odor Henrietta, 
Oheroly János, dr. Pallagi Gyula, Pap József, Pap Lajos, Parcsetits 
Vincze, Paszlavszky Sándor, Pawlas Ede, Pál Antal, Pállfi Károly, 
Párkány Gyula, dr. Peczko Ernő, Pesko Ödön, Peiffer Mihály, Pogány 
Gyula, Polyákovics Alajos, Potássy János, Pszotka Ferencz, Pugin Leó, 
Quirsfeld Irén, Redlich József (1. felét), Renner János, Safáry Irma, 
Salamin Kelemen, Salamin Leó (2-5U), Sarmaságh Géza, Schott Gyula, 
dr. Schober Emil, Schmidt Vasv. Rajmond, Schurina István (I. felét), 
Schürger Ferencz, Sebestyén Dávid, Simon Béla (2-50), Simonyi Béla, 
Sinka Sándor (II. felét), Spitkó Lajos, Spotkovszky Károly, dr. Steiner 
Simon, Szabó József (Győr), Szabó Ignácz, Szabó Samu, Szafkai Ede, 
Szalai Miksa, Szauter Antal, Szegfi Emmi, dr. Szemák István, Székely 
József, Széprőthy Béla, dr. Szigeti Lajos, S zívós  Mihály, Szkokán Sándor, 
Szkunzevics Kornél, Szörényi József, Szuppán Vilmos, Szutorisz Frigyes 
(3 frt), Tafferner Béla, Teli Anasztáz, Téri József, Themák Ede, Tiszó 
Lajos, Tompa Árpád, Török Péter (I. felét). Vajdafv Géza, Valló Vilmos, 
Vágó Ferencz, Varga Károly (1 frt), dr. Vass Antal, Vidovich Bona- 
ventura, Vietorisz József (I. felét), Vitális István, Wagenhoffer Titusz, 
Wilheim József, Wilim Ferencz, Winter József, Zachár Gusztáv, Zwér 
Endre.

1897/98-ra: Babarc Adél, Bodor István, Deésy Károly, Gerevics 
Gusztáv, Kutrucz Rezső (II. felét), Sárhegyi Lajos.

1898/99-re: Kutrucz Rezső (I. felét).
E l ő f i z e t t e k :
189ő/97-re: alsó-lendvai áll. polg iskola, aradi főgymnasium, 

belényesi g. k. főgymnasium, beszterczei ág. ev. gymnasium, budapesti
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áll. fels. leányiskola, Csehély Adolf, cs. somorjai polg. iskola, debreczeni 
ev. ref. főiskola, egri főgymnasium, érsekujvari gymnasium, li.-böször
ményi gymnasium, Hermann Károly, Jákobéi Dezső, kassai főreáliskola, 
kecskeméti kegyesr. főgymnasium, Klamarik Dezső, késmárki lyceum, 
kolozsvári r. katli. főgym., kolozsvári unit főgymn., miskolczi f. keresk. 
iskola, nyíregyházai főgymn., nyitrai főgymn., privigyei gymn , rozsnyói 
kath. főgymn., s-a.-újhelyi főgymn . soproni ág. ev. főgymn., szabadkai 
főgym., szegedi főgymn., Szelinszki György (Bécs), szentesi főgymn., 
szent-gotthárdi gymn., sz.-udvarhelyi főreáliskola, szombathelyi főgymn., 
tordai gymn. trencséui fels. leányisk., újvidéki kir. magy. főgymn., 
verseczi főreálisk, zirczi főapátság (még 1 irtot), zombori főgymnasium.

Budapesten, 1897. május 23.
M üller József, egyesületi pénztáros.

Tartalom : Felhívás. Négyesy Lászlótól. — Értesítés és kérelem a köz
gyűlés ügyében. Négyesy  Lászlótól. — A tanárság véleménye a 
tantervrevisióról. Balogh Pétertől. — Egyesületi élet. — A debre
czeni példa. Kardos Alberttól. — A közelebbi példa. Dr. Sz.-Ш. — 
Vegyesek. — Névsora azon tagoknak, a kik az 1897. április 10-től 
május 23-ig tagdíjat fizettek. Müller Józseftől. — Hirdetés.

A tanári testületek b. figyelmébe!

M. évi 30.332. sz. a. a vallás- és közoktatásügyi minister a közép
iskolai tanári könyvtáraknak  megszerzésre ajánlotta:

d r .  R é c s e y  V i k t o r

Pannoni a  ókori  myt ho l og i á j a
czímű munkáját, mely immár második kiadást ért.

A számos pannoniai istenséget feltüntető 50 cinkographiai tábla 
a m. tud. Akadémia, a n. museum, bécsi tud. intézetek felvételei és 
újabb leletek eredeti fényképei után készültek. Egyszerű példány ára 
2 frt 50 kr.; finomabb papíron 3 frt.

Bartal A n ta l (az „E. Philol. Közi.“ 1895. évf. 120-124. 1.) többi 
közt ekként ajánlja: „Hosszú évek sora kivántatott ahhoz, míg a szerző
nek sikerült ehhez az ú j themához, a pannoniai mythologiához gazdag 
anyagot összehordani. Csak a szaktudósok szűk köre képes ezt a sikert 
megbecsülni és a philologusoknak ajánlom  ezt a munkát. Midőn a 
rómaiak mythologiáját tárgyalják, hivatkozhatnának e gyűjtemény 
fonalán arra, hogy hazánknak mely vidékén és mily alakban tisztelték 
az illető istenséget a rómaiak. De a történelem  tanára is nagy haszon
nal használhatja e munkát“.

Dr. H am pel J ó z se f  az „Archaeologiai Értesítőben“ (XIV. k. 367.), 
dr. Ortvay Tivadar a „Századokéban (1895. évf. 177. 1.), Latkóczy  
M ihály a „M. Szemlében“ és B alássy Ferencz veterán akadémikusunk 
a „K. Szemlében“ nagy elismeréssel ajánlották e művet az illető körök 
figyelmébe.

Szerzőnek bizományosa:

Iffj. IVagel Ottó,
Budapes t ,  Múzeum -körű t  2. szám.

H0RNYÁN8ZKY VIKTOR BUDAPEST.
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ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér. Aradi-utcza 58. szám. R a j lie r  F e r e n e z .  V. kér. állami föreáliskola.

KÖZGYŰLÉSÜNKRŐL.

A győri közgyűlés előkészítése serényen foly Győrött már teljes 
a fogadó és szállásoló bizottság és ma, vasárnap délelőtt tartják 
gróf Laszberg  Rudolf főispán úr elnökletével az alakuló ülést, melyen 
a teendőket is kiosztják. Leaner Emil igazgató úrnak, a győri bizottság 
h. elnökének szives értesítése szerint, a lébényi és a magyar-óvári kirán
dulások ügyében is megtették a döntő lépéseket. A közgyűlés sikere 
érdekében a győri bizottság mindent elkövet; azonban nagyon sürgetik 
a névsor megküldését a sikeres és czélszerű elszállásolás kedvéért. A 
főtitkárhoz (Rottenbiller-utcza 42. sz.) még folyton érkeznek a jelent
kezések. E helyen újra kérjük t. társainkat, hogy a közgyűlésre mielőbb 
szíveskedjenek jelentkezni. Récsey  Viktor, a pannonhalmi könyvtár 
főkönyvtárnoka elkészítette a győri és pannonhalmi kalauzt, mely már 
sajtó alatt van s t. tagtársainknak még közgyűlés előtt megküldjük.

A  közgyűlés pannonhalmi részének ügyében Fehér Ipoly pannon
halmi főapát úr köv. levelet intézte Beöthy Zsolt elnökhöz:

304. sz.
Méltóságos Minister! Tanácsos Űr!

Örömmel értesültem Méltóságodnak f. évi június hó 5-én 178. sz. 
a. kelt nagybecsű leveléből arról, hogy az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesület f. évi július hó 5-én Pannonhalmát nemcsak becses látogatásá
val fogja megtisztelni, hanem ugyanott ülést is fog tartani.

Mint szívesen látott vendégeimet örömmel várom, és előre is 
melegen üdvözlöm.

Kitűnő tisztelettel maradok 
Méltóságodnak 

Pannonhalmán, 1897. június hó 7-én 
1 alázatos szolgája

F e h é r  I p o l y ,
pannonhalmi főapát.

Orsz. Középiskolai T anáregyesületi K özlöny. XXX. fiO



756

EGYE SÜLE TI  ELET.

A választm ány ülése május 26-án.
(A tantervrevisio tárgyalásának folytatása.)

Dr. Csengeti János: A hallott előterjesztésre, melyet Balogh Péter 
volt szives előadni, általánosságban kívánok egy reflexiót tenni és 
mintegy a benyomásomról számot adni: a mennyiben t. i. a mostan 
érvényben levő tanterv mellett elvi szempontból állást foglal és az 
Utasítások alapelveit, mint olyat tűzte ki a tárgyalások alapjául, mint 
a melyektől eltérnünk nem szabad. Örömmel üdvözlöm az ő előterjesz
tését. Ebben a dologban egyetértek vele és örvendetes, hogy ebben a 
körök álláspontját reprodukálja, melyek nem fejtettek ki más alapelvet. 
Tehát csak arról lehet szó, hogy a részletekben vannak-e olyan dolgok, 
a melyekről a két decennium tanulságai alapján javítások lehetségesek. 
Helyeslem különösen azt az álláspontját az előadónak, midőn kimon
dotta, hogy az Utasítások megvalósításának akadályait, az abnormis 
viszonyokat kell elhárítani, melyek számára nincs utasítás. Mindenesetre 
ezt kell előtérbe állítani.

Mindaddig, míg az Utasításokat normális viszonyok között való
ban meg nem valósítottuk, voltaképen nem vagyunk jogosítva, hogy 
beválásuk vagy be nem válásukról végleges ítéletet hangoztassunk. 
(Úgy van!) Ezt az álláspontot tehát, mely az előadáson áthúzódott, 
örömmel üdvözlöm és azt hiszem, hogyr t. tagtársaink legnagyobb része 
helyesli felfogásomat. De én ezt még kiélezettebben kívánom hang
súlyozni. A német azt mondaná: Hier liegt der Hund begraben. A gátló 
momentumokat kell mindenekelőtt elhárítani, melyek a tantervek és 
utasítások megvalósításának útjában állanak. De nem mutatott rá a 
t. előadó úr arra a bizonyos általánosan hangoztatott és részben elismert, 
részben tagadott vádra, a túlterhelésnek kérdésére. Nem hivatkozott oly 
dologra, mely- ezen abnormis viszonyok közt tényleg túlterhelést okozhat 
és az, ha nem csalódom, két dologban gyökerezik. Az együk az, melyet 
azok, kik iskolákat látogattak, tudnak: a tankönyvek uralma a tanár és 
tanítvány felett. Ez túlterhelésre vezet, a mennyiben azt hiszik, hogy- a 
tankönyv egészben memoriter megtanulandó, és a memóriát foglalkoztatják 
minden egyes esetben, legalább is nagyobb részben, mint a rationalis 
belátást. Ha különbséget tudnának tenni, mi a tankönyvben becses, mi 
arravaló, hogy áttekintést, átolvasást nyújtson és mi csak arravaló, 
hogy a tanuló átolvassa, megértse s a maga pár szavával reprodukálja, 
akkor beválnék az a mondás, hogy- a könyv fele több az egésznél, s 
a túlterhelés bizonyos perczenttel alább szállana. (Úgy van!) A másik 
ok, a melyet jó lett volna ez alkalommal erősebben hangsúlyozni: a 
tanárképzés kérdése. Ha kellő methodikával já r el a tanár a tankönyv
vel s a tanulókkal szemben, akkor nem lehet szó túlterhelésről. Ezt is 
kérem különösen hangsúlyozottnak tekinteni és pótlólag elismerni, hogy 
nekünk a tanárképzésnek reorganisatiója oly kívánatos szükséglet, a 
mely nélkül eredményes tanításról szó sem lehet. Mert ha tisztán szak- 
tudománynyal, habár tiszteletreméltó szaktudománynyal lép is a fiatal 
tanár az életbe, nincsen semmi garantia, hogy eljárása methodikusan 
helyes és a növendékre túlterhelő nem lesz. A mi az egyes részleteket 
illeti, bátor vagyok egy pár dologra a magam véleményét elmondani, 
így pl. a magyarból latinra fordítás ellen szintén állást kell hogy foglal
ja k  és egyetértésemet nyilatkoztassam ki az előadó úrral. Egy dolgot 
kívánok hangsúlyozni. Mióta megváltozott a czél, melyből foglalkozunk
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a classikusokkal és a forma helyett inkább a tartalomra fordítjuk 
figyelmünket, nem lehet kivánni, hogy a végső czél formális legyen, 
mert különben olyat kívánunk, a mit nem mint fődolgot gyakoroltunk 
vele. Ez olyan kérdés, a melyre nézve a közoktatásügyi tanács meg
állapodásra ju to tt és megérett dolog. Mondjuk ki, hogy mint gyakorlati, 
mint tanítási eszköz az egész gymnasium folyamán gyakorlandó a 
magyarból latinra fordítás, mert a formális képzést sem mondjuk 
elejtendönek; hiszen ez a legjobb controljaaz ismeretek alkalmazásának, 
de meg kell jegyeznünk, hogy a latinra fordítandó szöveg a latinul 
olvasott írón alapuljon.

Az idegen nyelvek megkezdését illetőleg helyesen vette fel elő
terjesztésébe az előadó úr, hogy a latin nyelv a gymnasium első osz
tályában kezdendő meg. Voltak vélemények, melyek a IV—V. osztály
ban akarták megkezdeni. De tekintetbe veendő a gymnasium történeti 
jellege, melyre most csak rámutatok. Hangsúlyozni kívánom azt, hogy 
a grammatika rendszerébe való belátást nem annyira az anyanyelvén 
szerzi meg véglegesen a tanuló, hanem inkább idegen nyelven, neve
zetesen az átlátszó rendszerű latinon, sőt az idegen nyelvi okulást 
felhasználhatja a maga nyelvénél; tudvalevő, hogy a latin nyelv gram
matikája tökéletes, míg a magyar nyelv forrongása miatt még azt sem 
tudjuk mindig, melyik a képző, melyik a rag; nálunk valósul meg 
igazán, hogy gram m atici certant. A grammatikai fogalmakat a latin 
nyelven szerzi meg legbiztosabban a tanuló. Ezeket a tanulmányokat 
épen a magyar nyelv érdekében gyümölcsöztesse és érvényesítse a tanár. 
Azért nagyon kivánatos, hogy az alsóbb osztályokban a latin és magyar 
nyelv tanítása egy kézben legyen.

A mi az egyes auctorokat illeti — mint a kolozsvári körben annak 
idején ennek kifejezést adtam — a sok oldalról nyilvánult kívánalom
nak ellene szegülök és ellene állok, a mennyire lehetséges. Felmerült a 
pium desiderium a laudatores temporis acti részéről, hogy mégis csak 
szép volt az a Corn. Nepos és Julius Caesar. Kár volt őket elhagyni és 
örökké Liviust olvastatni. Hát kérem, nem olvassuk mi örökké Liviust, 
mert csak az ötödikben kezdjük az igazi Liviust olvasni, de addig is római 
történetet olvasunk, igaz, hogy leginkább Livius alapján, az ő szövegét 
egyszerűsítve, mert sajnos, latin író nem írt gyermekek számára. Oly 
anyagot kell adnunk, a mely igazi Gesinnungsstoff legyen. A történeti
leg becses anyag arravaló, hogy beváltsuk a költő szavát, mely nem
csak a költőre nézve áll, hanem az íróra egyáltalában: „A ki az írót 
meg akarja érteni, az író hazájába kell mennie“. Ha a rómaiakat meg 
akarjuk érteni, a rómaiak hazájába kell mennünk. Nagyon fonák volna, 
ha a görög vezérek életrajzát Corn. Neposból akarnék megismertetni s 
ha Róma nyelvét görög hadvezérek életrajzából akarnék tanítani. 
Tudvalevő, hogy Corn. Nepos könyvében csak két római ember (Atticus 
és Cato) életrajza található. A görög hadvezérek életrajzát pedig jobban 
megtanulhatjuk görög auctorokból. Plutarchos életrajzai pl. sokkal 
becsesebbek, nincs bennük az a rhetorikai suada és az affectatio chab- 
lonszerű szósza, melyet Corn. Nepos oly bőven használt. Azután azt is 
tessék tekintetbe venni, hogy Corn. Nepos művéről azt sem tudjuk, 
mikor készült; kérdés, 6 írta-e vagy későbbi író? Csodálkozom, hogy 
ilyen írót egyáltalán fel akarnak venni, a ki a classicitás kánonjától 
olyan messze áll.

A mi Julius Caesart illeti, Julius Caesar nem gyermekeknek írt, 
hanem férfiaknak írt.

K özbekiáltás: A többi is férfiaknak!
Dr. Csengeri János: De ő különösen. Aztán érteném a hozzávaló 

ragaszkodást, ha pl. a régi magyaroknak a rómaiakkal való viszonyát
60*
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tárgyalná. De hisz ő nem a mi auctorunk tulajdonképen, hanem a nagy 
németség auctora meg a francziáké. mert a germán és gall törzsek 
viszonyait tárgyalja. Eziránt nem lehet igazi érdeklődést felkelteni, s 
valami nemes elszántság példáit e commentariusok nem mutatják. 
Azok a tanulságok pedig, melyeket a de bello Gallico a hadvezetés és 
diplomatia tekintetében nyújt, meghaladják a IV. oszt. tanuló értelmi 
fejlettségét.

Nem érthetek egyet a t. előadó úrral abban, midőn az Utasítások 
nyelvéről szólva, nemcsak a nyelvet, hanem a szövegezést is hibáztatja.

Megengedem, hogy nincs kifogástalanul stilizálva, de hogy a 
magyar tanárság meg nem érthetné, és hogy a magyar tanárban nem 
volna meg a paedagogiának az Utasítások megértésére szükséges isme
rete, ezt el nem fogadhatom.

Ha kezdetben egyes részeket nem értett volna is meg, mert nem 
voltak kellően kifejtve, a gyakorlat azóta meghozta volna a kellő meg
értést. Hiszen, ha mindazon dolgok részletesen ki volnának fejtve, azok
ból, Utasítások helyett egész bibliotheka lett volna. A mi az irodalom- 
történetet illeti, bátor vagyok a méltóságos elnök úr álláspontjával 
ellentétben, mely szerint az irodalom két évre terjesztendő ki — 
szintén az előadó úr mellett foglalni állást. О méltósága kifejtette, hogy 
а VII. osztály végével megszűnik az olvastatás. Én pedig attól félek, 
hogy így a 6-ik osztály végén fog megszűnni az olvastatás. Helyesebb, ha az 
irodalomtörténeti adatok összefoglaló tárgyalása а VIII. osztályra marad, 
mert azt hiszem, azt az igazi nemesítő és azt az aesthetikai belátást 
nyújtó anyagot sokkal inkább meg lehet a műfajok példáiból szerezni, 
mint tisztán a történet folyamán. Ilyen történeti olvasmányok nagyon 
hasznosak volnának, mert Széchenyit ép úgy kellene olvastatni a tör
ténelem, mint az irodalomtörténet tanulása mellett.

K özbekiáltás : Kell is olvastatni.
Dr. Csengén János: Úgy van, de baj, hogy nem olvassák. Más

részről azt hiszem, hogy ha а VII. osztályig a fősúlyt az olvasmányokra 
helyezik, а VIII. osztályban az irodalomtörténeti összefoglalás nem lesz 
ismeretlen és először olvasott adatoknak gépies betanulása, hanem a
3—4 éven keresztül szerzett irodalmi ismereteknek fölhasználásán alapuló 
rendszerezés. Helyesebb a fő művekkel a műfajok tanulásának kapcsán 
ismerkedni meg, először, mert kiváló példák nélkül úgy sem taníthatunk 
helyesen poétikát, rhetorikát, stilistikát; másodszor, mert az irodalom- 
történet mellett az e téren történt mulasztásokat már aligha pótolhat
juk. Végre is fontosabb az irodalomnak magának a megismerése, mint 
a különben önállótlanul betanult irodalomtörténeté.

Körősi Henrik: Mélyen t  választmány!
Azt hiszem, hogy ha a vita így fog folytatódni, nagyon hosszúra 

fog nyúlni és másnap kell folytatni. A hibát abban találom, hogy össze
zavarjuk a külső akadályokat, melyek a tanítás sikerét gátolják, a tan 
tervi hiányokkal. Én nagyon szeretném, ha a vitában külön választanok 
ezeket és először azokról a külső körülményekről beszélnénk, a melyek 
a tanítás sikerét gátolják és csak azután foglalkoznánk a tantervi hiá
nyokkal. Vegyük sorjába e külső akadályokat, mert tulajdonképen azért 
jöttünk össze, hogy mi, a kik gyakorlatilag foglalkozunk a tanítással, 
mondjuk meg, melyek azok a külső akadályok, melyek folytán a taní
tásban nem tudunk kellő sikert elérni. Ne akarjunk tantervet változ
tatni, hanem azt mondjuk meg, a mit tanítás közben tapasztaltunk. 
Már Csengeri collega úr némileg helyesen indult ki, ő is részint külső 
dolgokkal foglalkozott, részint a tananyag beosztásával. Csakhogy én 
először a külső körülményekkel szeretnék részletesen  végezni és azután
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a tananyag beosztásával. Mert nem lehet oly könnyen átsiklani a külső 
körülményeken; nem lehet csak azt mondani, hogy a tankönyvek túl
ságosan részletesek. Ki kell mutatnunk, hogy a meglevő tankönyveink 
olyanok, hogy okvetetlenül revisio alá kell venni a legnagyobb részt, 
mert a meglevő tankönyvekből nem tudunk tanítani, hogy sikeres ered
mény legyen. Szerettem volna hallani, minthogy ez ülésre az ország 
minden részéből jöttek tanárok, hogy melyek azok a tankönyvek, a 
melyek használhatatlanok és melyek használhatók?

Bocsánatot kérek, ez nagyon fontos dolog. Én két évvel ezelőtt 
kimutattam, hogy van itt egy országszerte elterjedt német nyelvtan, a 
mely méreg a tanuló kezében. E nyelvtannak stílusa, beosztása idegen 
minta után készült és definitiói nem helyesek. Illustrálásul egyetlen 
példát idézek a II. részből: „Csak a lum pok  szerények“ (115 1.) Van 
egy földrajzunk, mely a reáliskola első osztálya számára készült és ily 
definitiókkal van megtöltve . . .  „A föld forgása alatt azon mozgását 
értjük, melyet egy a Föld középpontján keresztül képzelt egyenes körül 
végez“. Oly definitio ez, melyet egy 9 éves gyermek nem tanulhat meg. 
Tudjuk, hogy a mi gyermekeink könyvből tanulnak, tehát nagy gondot 
kellene fordítani a stílusra. A legnehezebb definitiókat tanulják meg 
ugyané könyv csillagászati részében. A levegőről szólva anticipálja az 
első osztályosoknak, hogy a levegő oxigént és nitrogént tartalmaz. Kis 
gyermeknek ilyen könyvet adni méreg. Sürgősen kellene hozzáfogni a 
tankönyvek revisiójához, és csak azokat megtartani, melyeknek stílusa 
és tartalma olyan, hogy elfogadhatók. A tantervrevisio ügyében tartott 
első ülésünkön Kárm án  doktor úr felszólalt, és az összes felszólalók 
közül 5 találta el a helyes irányt, midőn azt mondotta, hogy a vitában 
főkép a külső körülményekre fektessünk súlyt. О maga is elítélte a tan
könyveket, mondván, hogy a legtöbb tankönyv Magyarországon olyan, 
hogy nem készült az Utasítások szerint, hanem az Utasítások csak czé- 
gér. mely alatt idegen utánzatok lappangnak.

Ebben K árm án  dr. úrnak tökéletesen igaza volt. Az előadó úr 
ezt kissé zokon is vette tőle, hogy így mondotta, de ez tényleg úgy 
van. Tanterveinket és Utasításainkat ha követték volna, ilyen könyvek 
nem készültek volna.

Egy másik jelenség is van, mely a túlterhelésnél nagyobb figye
lembe veendő és ez az állandó tanmenet. Ilyen minden intézetnek van. 
Ha az ember összehasonlítja ezeket, a legkomikusabb dolgokra jön; 
a helyett, hogy kisebb egységekre bontották volna a tananyagot, min
den rendszer nélkül nagy egységekben összefoglalták. Azt tekintették, 
hogy hány lapból áll egy könyv, pl. 10 lap egy hétre stb. Az a leg
főbb baj, hogy a tanmenet a tankönyvhöz van kötve, azt szeretném, ha 
az egész országra nézve lehetne állandó tanmenetet készíteni. (Lehetet
len, lehetetlen!)

(A nemzetiségi vidéket tekintetbe kell venni).
(Ezt képtelenség megtennünk!)
^Semmiféle tanmenet!)
(Halljuk! halljuk!)
A tanítás külső akadályainak elhárításához nagyban hozzájárulhat 

a helyes tankönyvbirálat. A tankönyvbirálat...........
Beöthy Zs. elnök: Maradjunk meg a tanterv körében; rámutatha

tunk, de részletesen ne menjünk fejtegetésekbe, mert azután a tulajdon- 
képeni tárgyra nem marad időnk. Lehet időt kitűzni erre más alkalom
mal. Köszönjük a megpendítést.

K örősi: Csak rá akarom irányítani a figyelmet ezekre a' külső 
körülményekre, melyekkel nem csak odavetve, hanem behatóan kell 
foglalkozni. (Nagyon helyes!) A mi a tananyag beosztását illeti, ő
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méltósága és az előadó úr a magyar irodalomtörténetre vonatkozólag 
ellentétben vannak, mert ő méltósága szeretné két évre, az előadó úr 
pedig csak a VIII. osztályba. Én két évvel ezelőtt kifejtettem olyan
formán, mint Csengeri collega úr, hogy milyen káros volna, ha a VII. 
és VIII.-ban volna irodalomtörténet. Ismerni kell csak az intézeteket, 
hogy hogyan tanítják az irodalomtörténetet. Az irodalomtörténet úgy, a 
mint ő méltóságának könyve tárgyalja, két vaskos kötet. (Az elmélet nem 
két vaskos kötet!)

. . . Szemelvényeket nyújt a tanulóknak. Szerintem a szemelvények
ből vajmi keveset tanul az ifjú, mert nem szemelvényekbe önti ki az 
író a lelkét, hanem egy kerek egészből ismerhetjük meg az írót; azért 
egészet kell nyújtani a tanulóknak. Szemelvényekből csak halvány 
fogalma lesz. Azt óhajtom, hogy az V. osztálytól kezdve fognánk az 
olvasáshoz, az V. osztályban kezdenők az olvastatást s úgy rendeznők 
be a reáliskolai magyar tanítást, mint a gymnasiumban van. Ötödikben 
lenne szerkesztéstan, hatodikban rhetorika, hetedikben poétika, nyolcza- 
dikban irodalomtörténet. így többet olvastathatnánk. Ha a hetedik 
gymnasiumba beviszik az irodalomtörténetet, akkor épúgy mint a reál
ban száraz anyagot fognak betanulni és így a magolásnak újabb teret 
nyitunk. így még kevesebb írót fognak ismerni. Én reáliskolában taní
tok és úgy tanítom, hogy folyton olvastatok; de ez igen nagy nehéz
séget okoz a tananyag befejezésénél. (Igaz!)

Az irodalomtörténet tanításában a mellett vagyok, hogy csak egy 
esztendőn át tanítsuk.

A mi a történelmi tanítást illeti, ezúttal én a reáliskolai történet- 
tanításról beszélek. A reálban a világtörténeti anyag igen nagy terje
delemben van felvéve, oly terjedelemben, mint a gymnasiumban; holott pl. 
az ó-korból nélkülözzük a classikusok ismeretét és így nehezebb meg
tanulni, mint a gymnasiumnak. A mi a magyar történelmet illeti, nagyon 
szeretnék ráutalni M árky  Sándor egyik felolvasására, melyben a magyar 
történelemhez olvasmányokat állít össze és pedig igen helyesen. Ilyen 
történelmi olvasókönyvet adhatnánk a tanuló kezébe. A világtörténe
lemre nézve pedig F est Aladár kitűnő értekezése ad okos tanácsokat.

Egyáltalában véve azt szeretném, ha tekintetbe vennők azokat a 
kiváló munkákat, a melyek a most vitatott kérdésekkel foglalkoznak 
és már jóval előbb Írattak. Ilyen pl. BiedI Frigyes értekezése a tanterv 
és Utasítások magyar nyelvi részéről. Ne állnánk elő új tervekkel és 
ne hozakodnánk olyasmikkel elő újságképen, a melyekről már előbb 
sokkal helyesebben írtak.

Dr. Staub  Móricz: Mélyen t. választmány! Engedjék meg, hogy 
most a humaniórákról egy kissé áttérjünk a reáliákra is, annál is inkább, 
mert azt kellett tapasztalnom, hogy a tantervrevisióval foglalkozó érte
kezletek alkalmával a természetrajz a paedagogusok mostoha gyermeke 
volt. Alig említették egyes tanári testületekben, hogy azon is javítani 
való volna; pedig-van és igen sok. Méltóztatik tudni azt, hogy 1880-ban, 
midőn az új gymnasiumi tanterv létrejött és az Utasítások megjelentek, 
akkor történt az, hogy a földrajz kedvéért az addig létező, természetrajzi 
tanórákat, mint külön önálló tanórákat megszüntették. Óriási földrajzi 
tananyagot vettek föl és mintegy annak illustrálására, bizonyos termé
szetrajzi dolgokat fűztek hozzá. Ily módon tönkre tették azt, a mit akkor 
vívmánynak tekintettünk, t. i. azt, hogy a természetrajz jó módszerével 
az alsó osztályokban is érvényre jusson. Feleslegesnek tartom, hogy 
mostani fölszólalásomban utaljak a természetrajzi oktatás fontosságára 
és értékére, de valamit a 80-as évi tárgyalásokból nem akarok elhall
gatni. Minthogy nekem is jutott a szerencse, a közoktatási tanács akkori 
értekezletein részt vehetni, kötelességemnek tartottam figyelmeztetni
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arra, hogy annyi az elvégzendő földrajzi tananyag, hogy azt elvégez
hetni nem fogják, de még kevésbbé lesz alkalom arra, hogy a hozzá
fűzött természetrajzi anyagot is méltassák figyelemre. De hiába! Lesza
vazott az egyetemi tanárokból álló többség, mely a természetrajzot 
feláldozta a földrajznak, de elfogadták compromissum gyanánt a követ 
kező ajánlatomat, mely szóró 1-szóra az 1880-ban megjelent Utasítások" 
81-ik lapján olvasható: „a természeti tárgyak tulajdonságainak meg
felelő eljárást követel a földrajzzal kapcsolatos természetrajzi elemek 
ismertetése is, és a tanár úgy fog legczélszerűbben eljárni, ha egyes 
vidékek fö ldrajzi leírása után, melyben az illető állatok és növények 
életmódjáról sem  feledkezik meg, m a jd  e g y - e g y  k ü lö n  ó r á t  r e n d e l  
a  t e r m é s z e t i  tá r g y a k n a k  te r m é s z e tr a jz i  s z e m p o n tb ó l v a ló  t á r 
g y a lá s á r a “.

Előre meg voltam győződve arról, hogy széles Magyarországon 
nem lesz tanár, ki az előírt földrajzi tananyagot tanítani fogja, még 
kevésbbé fogja a hozzátoldott természetrajzi tananyagot rövid tíz hónap 
alatt, ténylegesen oktatva  elvégezni és abban a meggyőződésemben 
nem csalódtam, mert már 7 évvel későbben revideálták a tantervet és 
az Utasításokat, de a földrajzi anyagot nem bántották, hanem akként 
véltek a bajon segíteni, hogy a 80-as Utasítások fentebb idézett
passusából a következő sorokat kihagyták:........... „és a tanár úgy fog
legczélszerűbben eljárni stb . . . majd egy-egy külön órát rendel a ter
mészeti tárgyaknak természetrajzi szempontból való tárgyalására“. (113.1.) 
Örömmel constatálhatom, hogy midőn most tanári köreink és testüle- 
teink a revisióhoz fogtak, a túlterhelés ellen, melyet a földrajzi tan
anyag mintegy méhében hord, legalább 12-en fölszólaltak és majdnem 
egyhangúlag azt kívánják, hogy az első osztályban kizárólagosan csak 
Magyarország földjével foglalkozzanak és én csak azt sajnálom, hogy 
akkor, mikor azt kimondották, megfeledkeztek a természetrajzról; pedig 
nálam már készen fekszik azon természetrajzi anyag vázlata, melyet 
kapcsolatban az új földrajzi tananyaggal majd ajánlatba hozni bátor
kodom.

A második, a mi ellen felszólalok, nem az ásványtannak a chemiá- 
val való egyesítése, a mi igen helyes volt; hanem az ellen van kifogá
som, hogy azt a IV-ik osztály természettudományi tananyagává tették. 
Nem abban rejlik a nehézség, hogy miként tüntessük föl a kapcsolatot 
ásvány és chemiai kísérlet között, hanem milyen betekintést nyernek a 
tanulók magába a chemia egészébe, mindőn csak a legegyszerűbb kísér
letekre szorítkozhatunk? Nézetem szerint, ez az V. vagy Vl-ik osz
tályba való tananyag.

Mostoha elbánásban részesült az új tanrendben a növénytani okta
tás is annyiban, hogy az eredetileg kiszabott hetenkinti 3 órát 2-re 
redukálták. Minden természetrajzi tanártól meg lehet kérdezni, hogy 
mennyit végezhet el évi 60 óraszám mellett egy olyan tárgynál, mely 
par excellence a megfigyelést és szemléltetést követeli.

A negyedik, a mit szóba hozni bátorkodom, az „Egészségtan“. 
Igen helyes volt. hogy ezt a felsőbb osztály keretébe tették, mert fölötte 
fontos és szükséges. Hogy miként tanítják az egészségtant jelenleg, 
ennek a feszegetésébe most nem bocsátkozom, de neki méltóbb keretet, 
mint a természetrajzot, nem ismerek. Miért ne végezhetné azt a ter
mészetrajzi tanár kapcsolatban az anthropologiával ? és miért tudná 
épen csak orvos a serdülő ifjúságot arra tanítani, hogy miként óvjuk 
meg a jó egészséget és milyen veszélyek fenyegetik azt?

Ezeket bátorkodom a t. választmány elé terjeszteni. (Általános 
éljenzés).
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Dr. Веке Manó: Mélyen t. választmány! Az elnök úr indítványa 
szerint a tanterv javaslati munkálatoknak Balogh kartársunk által 
készített összefoglalása fel lesz terjesztve a miuisteriumhoz. Attól félek, 
hogy ebben az összefoglalásban látják a hivatalos tényezők a közép
iskolai tanárság megnyilatkozását minden téren, a_ mi nem volna min
den tekintetben a valóságnak teljesen megfelelő. így meg kell jegyez
nem, hogy körültekintő gondossága daczára a m athem atikai tárgyalá
sokat nem elég hűen közölte. Tévedett, midőn azt állította, hogy a 
tanárság között az a vélemény merült volna fel, hogy a mathematikai 
tananyag reductiora szorul; hacsak nem tekintjük reductiónak azt a 
csekély változtatást, melyet inkább a módszeren, mint a tanítási anya
gon akarnak tenni.

Nagyobb mérvű reductióról egyáltalában nem volt szó, csakis 
egyes igen csekély kihagyásokról; sőt ellenkezőleg, az elemző mértan 
disciplináinak bevonása mindenütt kívánatosnak mondatott ki, sőt 
kívánatosnak mondatott az is, hogy a stereometriai tanítás bizonyos 
ábrázoló mértani elemekkel bővíttessék, tartalmasabbá tétessék a gymna- 
siumban is. Másodszor nem volt egészen megfelelő az a felfogása, a 
melyet a külföldi tantervekre vonatkozólag említett a mathematikai 
tanítás tekintetében. Nem szólok a franczia tantervről, mely azon saját
ságos viszonyoknál fogva, hogy nem az iskolában történik az igazi 
tanítás, hanem az iskolán kívül — egészen elüt a mienktől, — hanem 
a porosz tantervben a tanítás anyaga épenséggel nem kisebb, mint a 
mi gymnasiumi tanítási tantervűnkben, sőt épen a porosz és vele 
egy nyomon járó szász tantervben ismét visszahelyezték azokat az 
analytikai geometriai elemeket, sőt sokkal többet, bizonyos projectiv 
geometriai elemeket, melyeket régebben kihagytak, úgy hogy ebben a 
tekintetben a mienknél bővebbet tartalmaz.

Abban tökéletesen igazat adok az előadónak, hogy a mathema- 
tika terén megindult tárgyalások egyetértőén azt kívánták, hogy a 
tanítás intensivebb legyen a módszer helyesebb átalakítása révén.

Nem volt teljesen megfelelő az a felfogása sem. hogy a physikai 
tanítás reductióját hangoztatták. Megtörtént, hogy a mathematikai 
anyag túltengését szóba hozták. Physikai tárgyalásokkal kapcsolatban 
mindenütt felmerült az a nézet, hogy a physikai tanításnak kizárólag 
mathematikailag tárgyalt részét, legalább is nagy részét, lehetne a 
mathematikai tanítás keretébe, mint concret tárgyat beilleszteni úgy, 
hogy maga a physikai tanítás inkább kísérleti alapon állna. Ezt akar
tam erre vonatkozólag megjegyezni. Nem lehet tehát az előadást oly 
színben tüntetni fel, mintha a mathematikai tárgyalásokat teljesen hűen 
tükröztetné vissza.

A másik megjegyzésem Csengeri kartársunk imént hallott ama 
nyilatkozatához fűződik, hogy a túlterhelésnek leglényegesebb forrása 
épen a tanárképzésnek mivoltában rejlik. Ebben mindannyian meg
egyeztünk minden alkalommal.

Nem tartom helyesnek azt a felfogást, a mit sokan hangoztatnak, 
hogy bővebb paedagogiai képzéssel kellene segíteni. Azt sem tartom 
helyesnek, a mit mások hangoztatnak, hogy a középiskolai tananyagnak 
a tanárképzésbe való direct bevonásával lehetne segíteni. Nem is arról 
a sokat vitatott kérdésről szólok, hogy miként kell a jövő tanárnemze
dék tanítói gyakorlatát lehető teljesen kifejleszteni.

Egy egészen új dologra akarom irányítani a figyelmet, melyet 
nem igen szoktunk szellőztetni, de a mely a budapesti körben már 
szóba került. Rá akarok mutatni, hogy a mai tanárképzés lényeges 
hibája, hogy nagyon messze van a középiskolától.

Az Utasítások azt mondják, hogy jő tanár az, ki a bőviből merít
het. A mai tanár, ha jól készült, bőviből meríthet elméleti tudásának.
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De nem meríthet bőviből, ha concret viszonyokkal kell foglalkoznia. 
A középiskolai tanítás pedig concret viszonyokból indul ki és oda keli 
visszatérnie.

És épen ezen a téren nem történik semmi.
Nem akarok bővebb és hallgatóim türelmét fárasztó elméleti fej

tegetésekbe bocsátkozni, szavaim magyarázatára inkább csak példát 
hozok fel.

Historikusnak, kinek lépten-nyomon a magyar közjog fejlődését 
kellene tárgyalnia, nem adatik alkalom, hogy közjogi előadásokkal foglal
kozzék. Ugyancsak a historikusnak, kinek a magyar nemzetgazdasági 
fejlődést figyelemmel kellene kisérnie, soha se mondják és nem is kíván
ják. hogy nemzetgazdasági irányban az egyetemen magát képezze.

A mathematikusnak, kinek a három alsó osztályban számtant kell 
tanítania, tehát azt az anyagot, melylyel kereskedők lépten-nyomon 
foglalkoznak, nem adatik alkalom, hogy a kereskedelmi és politikai 
számtannal foglalkozzék. Úgy, hogy ha ezeket a stúdiumokat a közép
iskolában tanítja, rendszerint nem tud többet, mint a mennyi a tan
könyvben van, és egyáltalában nem meríthet bőviből, ha ezeket tanítja.

A mathematikusok legérdekesebb tárgya az, hogy a gyakorlati 
életben felmerülő viszonyok mathematikai felfogására képesítse a tanulót. 
Ezek a technikai viszonyok volnának azok, a hol érvényesülhet a 
mathematika. De nem adnak alkalmat, hogy technikai irányban magát 
képezze, hogy néhány technikai tárgyat, mint pl. geodesiát, graphistikát, 
stb. legalább encyclopaedikusan megtanulhatna. Szaporíthatnám a pél
dákat. A physikusnak electrotechnikát, technikai physikát, astronomiát, 
cosmographiát, a chemikusnak technológiát stb kellene főbb pontjaiban 
ismernie. Ezt tartom leglényegesebb hibának, úgy hogy a középiskolát 
a tanárképzéstől óriási ür választja el. Azt kell kívánnunk, a mit min
dig kívántunk, hogy a tanár bőviből meríthessen, ha azt akarjuk, hogy 
túlterhelés ne legyen. Ezt kell kívánnunk akkor is, ha concret anyagot 
nyújt a tanulónak, nemcsak az elméleti képzésnél. Ilyen irányban kell 
átalakítani a tanárképzést.

Nem szeretném, ha félreértenének, hogy én a tanárok elméleti 
képzését akarnám alábbszállítani Nem szándékom ez, különösen Magyar- 
országon, a hol a középiskolai tanároknak még abból a munkából is 
nagy részt kell végezniök, a melyet más államban, a hol több alkalom 
van szorosabban vett tudományos foglalkozásra, majdnem kizárólag az 
egyetemi tanároknak kell kifejteniük. Addig mindig arról kell gondos
kodni, hogy a magyarországi középiskolai tanár elméleti képzettsége 
megfelelő legyen, hogy csorbát ne szenvedjen a magyar tudományosság. 
Nehézzé teszi ez feladatunkat, mert összeegyeztetni nagyon bajos, de 
azért semmiképen sem teszi feleslegessé, és meggyőződésemmel kimondom, 
hogy addig, a míg abban az irányban, a concret tárgyak megismerteté
sének irányában az egyetemi képzést közelebb nem hozzuk a közép
iskolához, mindig túlterhelés lesz, mert a tanítás anyagának kiválasz
tásánál, methodikus feldolgozásánál nem meríthet a tanár bőviből. 
(Éljenzés!)

Beöthy Zsolt elnök: Tisztelt választmány! Веке kartársunk egy 
pár megjegyzésére felvilágosítással kívánok szolgálni. Történt már a 
tanárjelöltek több oldalú képzése érdekében kezdeményezés, még pedig 
két irányban. Nevezetesen a tanárképző intézetben ezelőtt egy-két esz
tendővel az én sürgetésemre megtörtént, hogy a philologusok és histo
rikusok utasíttattak közjogi tanulmányokra a jogi karon. Azután meg
történt az is a históriai képzés érdekében, hogy a historikusoknak és a 
classikus-philologusoknak római jogi cursusok tartattak. Épen Vécsey 
tanárnak meghálálhatatlan szívessége folytán, ki egészen külön cursust
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tartott nekik a római jogból, történt ez meg. És azt hiszem, hogy ebben 
az irányban az ügy tovább fog haladni. Hiszen elképzelni is bajos, hogy 
egy szakembernek a római jogról, tehát a római világnak leghatalma
sabb eredményéről, melynek nagyobb hatása volt, mint a római iro
dalomnak, semmiféle ismerete ne legyen.

Szóval, ebben az ügyben kezdeményezések történtek, és azt 
hiszem, hogy jó irányban.

Schürger Ferencz: Mélyen t. választmány! Engedje meg méltó- 
ságos Elnök úr, hogy azon tanulságos fejtegetésére, a melyet az imént 
a történelem tanítására vonatkozólag általános tetszéssel honoráltunk, 
néhány megjegyzést tegyek, melyek ugyan általánosságban megegyez
nek azon felfogással, a melynek kifejezést adni méltóztatott, de a melyek
ből én nem ugyanazon következtetésekre jutok.

Szerény nézetem szerint, nagyon helyesen indult ki a történelem 
tanításánál igen t. elnökünk, mikor a világtörténelem és a magyar 
nemzeti történelem középiskolai oktatásának feladatát praecizirozta, 
fölállította a kétségbevonhatatlan tételt, hogy mindazon uralkodó esz
mék, melyeknek az emberiség általános fejlődését köszöni, a magyar 
nemzet speciális történelmében is nyilvánulnak és a történelemből vett 
példákkal kétségtelenné tette, hogy az egyetemes és a magyar nemzeti 
történelem eseményei között lépten-nyomon okszerű összefüggés van.

Hanem én erre azon szerény nézetet vagyok bátor koczkáztatni, 
hogy az emberiség fejlődését mozgató általános okok a világtörténelem
ben keresendők, és ezeknek hatása az egyes nemzetek — tehát magyar 
nemzetünk történelmében is nyilvánul. Vegyük pl. a népvándorlást. 
Igaz, hogy őseink beköltözése mai hazánkba az általános népvándorlás
nak egyik hulláma, de azért a népvándorlást nem mi nyitottuk meg. 
Vagy a reformatiót. Nálunk is volt reformatio, de maga az eszme nem 
magyar talajon született meg. S így tovább Egy szóval az uralkodó 
eszmék egyetemes érvénynyel nyilvánulnak a világtörténelemben és 
csak azután az egyes nemzetek szőkébb körében. Épen azért, bármeny
nyire lelkesülök is nemzetünkért s bármennyire szeretném H orváth  
Istvánnal a föld minden népe fölé emelni, de a történelem logikai rendje 
előtt meg kell hajolnom s így a világtörténelem tárgyalásánál a magyar 
nemzeti történelmet a középpontra helyezni nem kívánhatom. Már csak 
azért sem, mert nagyon sok igen fontos világtörténelmi esemény van, 
mely a magyar történelemmel semmiféle kapcsolatban nincs, s a mely
nek tárgyalását ez esetben vagy el kellene hagynunk, vagy erőszakkal 
kellene beilleszteni a magyar történelem keretébe.

0  méltósága továbbá igen helyesen jegyezte meg, hogy jelenleg 
sem az egyetemes, sem a magyar nemzeti történelem tanításánál nem 
érjük el azon eredményt, melyet a középiskolai tanterv megkövetel. 
Ennek az oka, nézetem szerint, kettőben van. Ha a világtörténelemben 
nem érjük el a megkívánt czélt, annak nagy részben az. Utasítások az 
oka; de ha a magyar történelem tanításánál czélt tévesztünk, annak okát 
már magunkban kell keresnünk. Miért? Azért, mert az Utasítások 
általános részében gyönyörűen ki van fejtve a történelen középiskolai 
oktatásának feladata, czélja, mely korántsem igényelheti azt, hogy a 
növendék szeme elé a történeti tények egész sorozatát állítsák a leg
régibb időktől mai napjainkig, s a rá következő tananyagfelosztás 
mégis azt teszi, még pedig az aprólékosságig menő gonddal Nem a 
tanterv, hanem a tananyag revisiójára van szükség t. választmány! A 
helyett, hogy a történelem összes eredményeit adatokban és eszmékben 
kivonatosan, mondhatnám, chablonszerűen egybefoglaljuk az ifjúság 
számára, válaszszuk ki azon fontos világtörténelmi eseményeket, melyek
ben paedagogiailag értékesíthető erkölcsi eszmék nyilvánulnak és csak
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ezeket tárgyaljuk az iskolában, de lehetőleg behatóan Ez által valódi 
történeti képzést és nem adathalmazt nyújtunk az ifjúságnak. A tan
anyag redukálása által nyert időt a magyar történelemnek intensivebb 
tanítására is fordíthatjuk a világtörténelem óráin.

A mi pedig a magyar nemzeti történelem tanítását illeti, igen 
t. elnökünk bölcsen rámutatott azon kapcsolatra, mely a magyar 
történelem és a világesemények között fönnállt. Ezen világtörténeti 
vonatkozásokat, kapcsokat az előadó tanárnak folyton ki kell domborí
tania. Csak egy példát hozok föl: milyen történettanár volna az, a ki 
Bethlen Gábor, vagy I. Rákóczy György fölkeléseit akarná tárgyalni a 
nélkül, hogy a 30 éves vallásháború történetét ne érintené! Csakhogy e 
tekintetben az Utasítások határozottan intézkednek, s ha ez irányban 
történik hiba, azért nem a tanterv, nem az Utasítások hanem az illető 
tanár felelős.

Én tehát ismétlem, t. választmány, abban látom jelen történelem- 
tanításunk főhibáját, hogy a világtörténelem tanításánál az aprólékos
ságban vészünkéi. Óhajtandónak tartom, hogy a tanítás csak a fontosabb 
eseményekre szorítkozzék, de azok, valamint azokkal kapcsolatban a 
magyar történelem megfelelő részei is intensivebben tárgyaltassanak. 
A magyar oknyomozó történelemnél pedig kövessük az Utasításokat s 
domborítsuk ki mindenütt kellőleg a világtörténelmi hátteret. (Éljenzés.)

Mág ó c sy-1) i e t z  Sándor: T. választmány! Az én felszólalásom jó
formán fölöslegessé vált az által, hogy Staub  tanár úr elmondta mind 
azokat, a miket a természetrajzot illetőleg szükségesnek véltünk. 
Miután az előadó hangoztatta, hogy a szakképviselők meglehetősen lanyhán 
vitatták a tantervre visio kérdését, meg kell említenem, hogy csakugyan 
számolva azzal a körülménynyel, hogy a gymnasiumban csak tanterv- 
revisióval van dolgunk és így a természetrajznak nagyobb teret nem 
szoríthatunk, meg voltunk elégedve. Főkivánságunk volt, a mit külö
nösen Staub  is hangoztatott, hogy a földrajz a természetrajztól elvá- 
lasztassék. Vele együtt mi is képtelenségnek tartjuk, hogy a bő 
anyag mellett a természetrajzi tárgyaknak oly halmazát, mely a föld
rajz mellett összegyűl, a kiszabott időben csak futólag is meg lehessen 
ismertetni a gyermekkel. Ezért kérjük, hogy a természetrajz, mint külön 
tantárgy taníttassák a két első osztályban. Az első osztályra vonatkozó 
kivánalmaknak megfelően, a földrajz csak a magyarországi viszonyokat 
tárgyalná és a magyarországi földrajznak kiegészítésére szükséges ter
mészetrajzi anyag is beszegődnék a nemzeti cultura szolgálatába.

És ez sikerülne nagyobb óraszaporítás nélkül is. Azért ajánlom a 
kettéválasztást a t. választmány szives figyelmébe.

A másik kérdés az ásványtan és chemia tanítása. Jól tudom 
és bizonyára minden szaktanár osztozik Staub  abbeli véleményében, 
hogy az ásványtant és chemiát nagyobb eredménynyel a Vll-ik 
osztályban taníthatjuk A chemia elvont törvényei csak ezen a fokon 
smertethetők némileg meg a tanulóval; csak ezen a fokon érthetné 
meg a tanuló a vegyi átalakulásoknak bonyolult folyamatait Csak
hogy egy baj van Ha a VII-re helyezzük ezt a tárgyat, nem tehetünk 
eleget a természetrajzi tárgyak mai kívánságának. A mai kívánság 
az, hogy a természetrajzi tárgyakban a biológiai irány jusson túl
súlyra. Physiologiai dolgokat pedig tárgyalni a nélkül, hogy chemiai 
ismeretek előzzék meg, lehetetlen. Meg van bénítva az illető tanár, 
mert chemiai alapdolgokkal kell foglalkoznia. Ezért van, hogy kevés 
középiskola szólalt fel, hogy a negyedikből a VII -be helyeztessék át, 
hanem kényszerűségből ezekbe a viszonyokba bele kellett nyugodni és 
ott hagyni a chemiát és ásványtant a IV.-ben, a növénytant az V.-ben, 
az állattant a VI -ban. De hangsúlyozva, hogy nem pusztán leírásokkal 
kell foglalkozni, hanem a biológiai kellő méltatásokkal. Az I. osztályban
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a hazai flóra és fauna képezze a tárgyat s a tanulás csak ott terjedjen 
a honi tárgyakon túl, a hol a tárgyak fontossága kiemelkedő. A köz
egészségtan szintén tárgyát képezte Staub  felszólalásának. Én mond
hatnám. hogy az egészségtan tanítása sérelem a természetrajzi tanárra 
nézve. Hisz a közegészségtan tanítása egészen beleillik a természetrajzi 
tárgy körébe, mert nem orvoslást tanít. A természetrajzi elméleti tárgyak 
mind foglalkoznak az egészségtan kérdéseivel, úgy, hogy egy ilyen 
cursussal a természetrajzot ép úgy ki lehetne egészíteni, és így meg 
volna óva a tanítás paedagogiai egysége is. Meg volna óva az, hogy 
a közegészségtan tanára reflektálhatna az előbbi osztályban tanultakra 
és így összeköttetést létesíthetne. Nem akar ez állásfoglalás lenni az 
iskolaorvosi intézmény ellen. Az iskolaorvosi intézményt szükségesnek 
tartom, de nem szükséges, hogy ez összeköttetésbe lépjen az egészség
tan tanításával.

А Веке tanár úr által fölvetett dologra nézve, hogy tudniillik a tanár
képzésben űr származik, szabad legyen felemlítenem, hogy a természet
rajzi tanárnál ez az űr nincs meg, mert a gyakorlatok ezt betöltik.

Nem tartozik az én feladatom körébe, de mint termeszetrajzi képzés 
alatt álló ember, úgy látom, hogy a közfelfogással ellentétben is hang
súlyoznom kell a mi álláspontunkat, a természetrajzisták álláspontját, 
t. i. az első osztályban két nyelvnek tanítására vonatkozólag.

Nem vitatom, hogy a classikus nyelveknek nyelvtani szabályai 
egyszerűek, pontosabban fogalmazottak és hogy a magyar nyelvre 
alkalmazni lehet. De tudom, hogy a testi fejlődésre nagy fontosságú 
kívánság, hogy az I. osztályban csupán a magyar nyelvet ismerje meg 
a gyermek. Különösen a nemzetiségi vidékeken kerül roppant anyag 
össze. És hangsúlyozni kell, hogy 9 — 10 éves gyermekagy azon a fokon kép
telen felfogni egyszerre két, sőt esetleg három nyelv szabályait. Nem mon
dom, hogy egyik-másik oda nem fog jutni, hogy ezeknek mechanikus 
elsajátításába belemenjen, de megértésére nem képes. Tehát a latin nyelv 
tanításának érdekében tartom czélszerűnek a később való kezdést, a 
mikor alaposabban megtanulja. Ezeket óhajtottam a t. választmány 
figyelmébe ajánlani.

(A tudósítás folytatását a következő számban közöljük.)

Budapesti kör.
A kör f. évi június 2-án tartott tisztújító közgyűlésén dr. Schm idt 

Ágoston elnöklete alatt jelen voltak: dr. Wagner Alajos, M oravcsik  
Géza, Szirtes  Ignácz, R e if  Jakab, dr. C/iovancsák István, Schill Salamon, 
R ajner  Ferencz, Tiber Ágost, Lutter  János, dr. W aldapfel János, 
Feichtinger Győző, Szenessy  Mihály, dr. Scbnábl Róbert, dr. Rechner 
László, dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Balog Mór, dr. Négyesy László, 
Császár Árpád és dr. Bozóky  Endre, ki a közgyűlés jegyzőkönyvét 
vezette.

Dr. Schm idt Ágoston elnök megnyitván a közgyűlést, az alábbi, 
nagy tetszéssel fogadott beszédet tartotta:

Tisztelt Közgyűlés!
A szép számban egybegyűlt tagtársakat szívből üdvözölve, első 

évzáró közgyűlésünket azzal a kijelentéssel nyitom meg, hogy budapesti 
Körünk rövid néhány havi fennállása óta közhasznú tevékenységével 
létjogát, sőt szükséges voltát fényesen igazolta. Alig hogy a Kör meg
alakult, azonnal a tanári állás, annak társadalmi és anyagi helyzetéért 
támadt mozgalom kellő közepébe vetette magát s küzdelme sikeres
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eredményekéi) emlékirat látott napvilágot, melyeket felsőbb helyen 
is méltánylással s reménykeltő biztatással fogadtak. A kedélyek 
csillapultával a közokt. kormány a Kört mindjárt oly feladat elé állí
totta, melyet még a régi Közokt. Tanácsban pendítettek meg, de mindaz- 
ideig discussióra megérettnek nem tartottak. Közoktatásügyünk jelenlegi 
vezetője, a nála megszokott buzgalommal felkarolta az egyesektől han
goztatott óhajtást s megindult a tantervrevisio, egyelőre a túlterhelés s 
a nemzeti oktatás szempontjából. Uraim, vannak dolgok, melyeket nem 
lehet toldani-foldani, melyeknek részei közt csak úgy valósíthatjuk meg 
az egyenértéket, a lelket örvendeztető összhangzatot, ha azok egészből, 
egy öntetből, egységes terv szerinti eszmemenetből szülemlenek. Ily 
dolognak nézem a tantervet; itt toldani-foldani nehezebbnek tartom, 
mint egészen újat teremteni. Terhes iskolai teendőink mellett mégis 
vállalkoztunk a revisio nehéz munkájára s e munka közben a köri 
tagok sisiphusi buzgó részvétele, kitartó munkássága, lelkes odaadása 
oly meghatónak mutatkozott; a gazdag tapasztalás, bő tanulmány s az 
ezekből leszűrt helyes és okos nézetek tömege, a majdan felhasználandó 
becses anyagnak oly kincses házát tárták fel, mely az érdekelt körök
ben — felfelé és lefelé — csak a legnagyobb tiszteletet gerjeszthette a 
magyar tanárság iránt. A munka annál nehezebbnek mutatkozott, mert 
sürgetős is volt; ezért, valamint a discussio teljes szabadságának meg
óvása végett kötelességemnek tartottam minden nézetnyilvánítástól tar
tózkodni; de most kérem, engedjék meg tisztelt Kartársaim, hogy 
ezúttal egyéni benyomásaimról legalább futólag beszámoljak.

Mindenekelőtt a mi a tanár anyagi s ezzel társadalmi állását 
illeti: nem igen remélhetjük, hogy az európai müitarismus lidércz- 
nyomása alatt — bár Oroszország legalább a felsőbb oktatásban régóta 
jó példával jár elől — pénzügyi helyzetünk annyira javuljon, hogy a 
tanító-osztály az egész vonalon, családos állapotban is nyugodtan néz
hessen jövője elé; pedig az elfogulatlan gondolkodónak okvetetlenül így 
kell okoskodnia: minden nemzet, mely önmagát megbecsüli, mely nem 
a pillanatnak él, hanem a jövőbe is néz, mely csúfos halállal kimúlni 
nem akar, hanem fönmaradni és élni kíván, annak lehetetlen máskép 
cselekedni mint úgy, hogy legdrágább kincsét, a jövő nemzedéket, a 
nemzet ifjúságát legjava férfiaira bízza, kik szivök és leikök osztatlan 
nagy erejével, teljes odaadással szolgálják a jövő nemzedék nevelés
ügyét. Hogyan lehetséges ez, ha a tanár ereje vagy idejének netaláni 
fölöslegét nem az önmívelés útján lelke gazdagítására és földerítésére, 
hanem megalázó, lélektompító, sanyargató mellékkereset előteremtésére 
kénytelen fordítani ? Érzi ezt jóakaró ministerünk is, ki ha anyagilag 
nem emelheti helyzetünket óhajtása szerint, legalább kerülő úton igyek
szik bennünket a társadalmi tekintély külső attribútumaival kárpótolni: 
hivatalnoki rangsorba oszt, sőt még bureaucratikus czímekkel is fel
ruház; mindez uraim, jó szándékból fakad s ezért köszönettel is tarto
zunk. de fájdalom, egyúttal retrograd irányzat, a haldokló liberalismus 
egy kórtünete, melyet egy kérlelhetetlen fejlődési folyamat elementáris 
jelensége gyanánt tudomásul vehetünk, de actiologiájával s mégkevésbbé 
therapiájával, sajnos, ezúttal nem foglalkozhatunk.

A tudományos foglalkozás államilag nem taksálható impondera- 
biliák összműködése, a nevelés-tanítás művészet s mint ilyen nem tűri 
meg a bureaucratikus rangsort; a koronás fők legkicsapongóbb kegy
nyilvánításai sem csinálhatnak a kontárból művészt, de csinálhatnak az 
értelmileg alantjáró, erkölcsileg problematikus vagy hitvány emberből 
bureaucratice repraesentáló egyéniséget, ki a tömegre a suggestio annál 
magasabb fokával fog hatni, minél több rendjel és nagyzó czím csillogó 
fátyola takarja kongó sivár belsejét; a hypnotizáló is fényes tárgyak 
csillogtatásával ejti meg áldozatát. A hivatásos tanító reális foglalkozása
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ilyen tömegámító és kábító piperére nem szorul, vagy legalább nem 
szabad szorulnia.

A túlterhelés kérdése, bármily tanterv mellett is, a napirendről 
le nem vehető mindaddig, míg az osztályok zsúfoltsága, a szakrendszer, 
okszerűtlen órabeosztás s hiányos módszer vagy inkább módszertelen
ség annak állandó fermentumát képezik; nézetem szerint mindenütt 
van kisebb-nagyobb túlterhelés, helylyel-közzel akkora, hogy már a 
tűrhetetlenséggel határos; láttam tanárt, ki már az első tanítási órában 
annyira kimerítette, helyesebben: lelkileg kizsarolta a tanulókat, hogy 
a második órában semmi hasznukat sem lehetett venni. Közelről nézve, 
nem is oly egyszerű a túlterhelés problémája, hogy az aprioristikus 
elmefuttatásokkal vagy szellemes aper^u-kkel meg lehetne oldani; 
Mosso, Kraepelin, Griesbach, Ebbingshaus, Teljátnik s. m. psycho- 
physiologiai kutatásai kétségbevonhatatlanul bizonyítják, hogy az eddig 
csalhatatlanoknak gondolt palliativumok, ú. m. a foglalkozás váltogatása, 
torna- vagy énekórák közbeszúrása steff. legkevésbbé sem zárják ki a 
túlfárasztás esélyeit; s hogy mi mindenféle szükséges egy okszerű óra
terv helyes megalkotásához, azt H. Schiller „Der Stundenplan“ czímű 
classikus értekezéséből láthatjuk, mely az Abhandl. f. paedag._ Psycho
logie und Physiologie czímű gyűjtemény első számát teszi. Általában 
kívánatos volna, ha köztünk is megindulna már egyszer az anyaggyűj
tés az igazán tudományos s exact paedagogia és didaktika alapvetése 
kiépítéséhez, ha egyébbel nem, legalább avval, hogy saját és iskola
orvosaink megfigyeléseit a Sergi-től javasolt Carta biografica utasítása 
szerint tervszerűen s gondosan összeállítjuk s ezzel is hozzájárulunk a 
psychologiailag egyedül helyes didaktika megalkotásához. Pestalozzi 
szerint nagyon sokféle a módszer; de jó csakis egy van s az a termé
szetes s ezt csupán kitartó megfigyelésen alapuló inductio folytán álla
píthatjuk meg.

Mióta gymnasiumba járok, uraim, az idei a 15-ik tanterv-módo- 
sítás, a mit megértem s tapasztalásból mondhatom, hogy egyik módosítás 
sem csinált a rossz tanárból jó tanárt, továbbá azt is bizonyíthatom, 
hogy az egyes ember, ha megszokta, jól kibírja a tantervváltoztatásokat, 
de a tantervmegállapító testület vagy hatóság tekintélye — az ügyre 
mindenesetre jótékonyan ható, mert az önálló gondolkozást fejlesztő — 
csökkenést szenved ; az ifjúság pedig minden bizonynyal kárát vallja,

Mint minden, úgy az iskola is folyton alkalmazkodik, fejló'dik, 
sőt czéljában s rendeltetésében is szenved Inódosulást. A régi gymnasium 
„deák oskola“ volt, mely csakis a tudományos foglalkozáshoz szükséges 
latin nyelv alapos elsajátítását szolgálta; a tudományegyetem — uni
versitas litterarum -- az általános műveltség közegéül az egyetemes 
tudás mezején tájékoztatta a hozzája zarándokló ifjakat. Ma az egyetem 
egy pár polgári pályára: orvosi, jogi (ügyvédi, hivatalnoki) s tanári 
pályára előkészítő szakiskola-csoport, míg a gymnasium seligáló intéz- 
ménynyé nőtte ki magát, mely az ifjúságot abstraháló értelmi erejének 
vagy emlékező tehetségének módja és mértékéhez képest megrostálva, 
a beírt tanulóság alig negyedét átszolgáltatja az egyetemnek további 
elbánás végett. Korunk egy modern, első sorban a mai kor megértését 
közlető iskolát követel; ennek megvalósítására néhány kisebb, tehát a 
traditiók súlya alatt kevésbbé szenvedő nemzet sikerrel biztató kísérle
teket tesz, melyek eredményeit be kell várni, míg csak némileg is 
megokolt ítéletet mondhatnánk. A classikus ókor fölelevenítésének 
bizonyára sokat köszön a modern közmíveltség, valamint a monumen
tális építmény is sokat köszön az állványnak, mi nélkül egyáltalán nem 
is létesülhetett volna; de az állványt a mű elkészültével is meghagyni, 
azt az emberi psychén mód felett uralkodó vis inertiae érteti meg 
némileg, az a vis inertiae (vagy megszokás), mely a régebben czél-
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szerűnek, sőt szükségesnek, de a körülmények változtával czéltalannak, 
sőt károsnak bizonyult cselekvést a dogma erejével bíró szertartássá 
hajlandó emelni. Ilyen dogma a classikus ókor dogmája is, mely, 
elismerjük, a történetileg szükséges tévedésekhez tartozik; a jelenkor 
azonban minden áron a tőle való szabadulást követeli.

Az iskola igen fontos, tán legfontosabb feladata az erkölcsi nevelés. 
De mit tegyen az iskola a rohamosan terjedő társadalmi corruptióval, 
hazug irányzatával, álhumanismusával, léha jótékonysági sportjával, 
brutális nepotismusával s protectiós gazdálkodásával szemben, ha az 
ifjú ideális elvekkel és eszmékkel telt szívével és agyával kilépve az 
iskola küszöbén, az életben azt kell tapasztalnia, hogy a legfőbb igazság 
az ágyú csövében van, a becsület pedig a pisztolycső végén, vagy a 
kard hegyén támolygó fantom, a képesség és kitartás majdnem minde
nütt kudarczot vall a mindent letipró nepotismussal és protectióval 
szemben. Ily brutális erőszakos befolyások ellenében mit tegyen az 
iskola? Elhajítsa-e fegyverét s ellenállás nélkül engedje-e gazdálkodni 
az ádáz ellenséget az ifjú kedély féltékenyen őrzött virányain, vagy 
szembeszálljon-e vele a vallásos hit s a tudományos igazság fegyverei
vel? Tény az, hogy évszázadok óta tanítják a hit- és erkölcstant minden 
rendű és rangú iskolákban a nélkül, hogy mindkettőnek — a hitnek 
és az erkölcsnek is — a tönk szélére jutását meg tudták volna akadá
lyozni. Nem lenne-e jobb, a vallást és az erkölcstant különválasztani, 
különösen az utóbbit a polgári jog elemeivel vegyítve az élethez közelebb 
hozni, s a tények kérlelhetetlen logikájával rendíthetetlen meggyőződés 
erejére emelni mind az egyes, mind a társadalom erkölcsi alapjának 
szükségességét.

A mi mai nap szinte divattá lett, a nemzeti szellemnek folytonos 
idézgetése, a nemzeti elemnek a tanításban való nyomatékozása sok 
önkénytelen, tehát suggestiv bypokritikus elemmel vegyes gyanús 
jelenség. Ejtsük el, uraim, a közösügyi politika által letompított értelmű, 
sokfelé magyarázható, se hideg — se meleg „nemzeti“ jelszót, s követeljük, 
hogy a nevelés-oktatás az egész vonalon s minden ízében hazafias 
legyen. A politikai és hazafias nevelés problémáját a mai súlyos idők
ben a „legjobbak verítékére“ méltónak tartom s reméltem, hogy a fő
városban, melyet az ország szívének czímezgetnek, hol nézetünk szerint, 
mint minden egészséges fejlődésű országban, legerősebben kellene a 
hazafias érzésnek lüktetnie, megtaláljuk útját-módját annak is, mikép 
kell az eddig meglehetős cosmopolikus s már-már eliszapuló mederben 
haladó nevelést ismét a hazafias érzület egészséges és biztos útjára 
terelni.

Bár utólag s bizonyára elkésve, de szót szeretnék emelni egyes 
tárgyakra nézve czélbavett elbánás iránt; de kénytelenségből csupán 
néhány általános megjegyzésre szorítkozom, melyek engem közelebbről 
érdeklő tárgyakra vonatkoznak. Mindenekelőtt a physikában: a tanulók 
sajátkezű kísérletezésének kötelező voltát sürgetem, mert alapos tudást 
ezen a téren csak úgy várhatunk a tanulótól, ha az oktatásban nem
csak mint passiv hallgató, hanem mint cselekvő, főleg pedig mint sze
mélyesen érdekelt alany vesz részt. Az egyszerű utasítás nyomán 
végrehajtandó kísérletnél követendő eljárás pontossága, aprólékosnak 
látszó körülmények jelentős voltának felismerése, a kellő óvatosság s 
szükségességének minden lépten-nyomon való felismerése mindenesetre 
oly ethikai tényezők, melyeknek jótékony hatásaiban nemcsak a termé
szettudomány iránt kiválóbb hajlamúakat, de főleg és leginkább azokat 
kell rendszeresítenünk, kik természet-tudományi kérdések iránt többé- 
kevésbbé indolenseknek mutatkoznak. Hogy ilyszerű tanítás lehetséges, 
azt az angol és amerikai iskolák régóta bizonyítják, s miként lehetsé
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ges, azt Worthington, Gregory, Gage vezérkönyveikben és naplóikban 
a Columbus-tojás egyszerűségével ismertetik: kis asztalokkal felszerelt 
terem vagy akár elzárható világos folyosó majdnem minden, a mi e 
korszakos eszme kivitelére szükséges.

Hogy a physikai oktatás alphája és ómegája a kísérlet, a meg
figyelés, a szemlélet, az százszorosán elcsépelt közhely, melynek emlege
tésével a szakembert csak boszantjuk ; de hog}’ nem szakemberek 
örökké a mathesis háttérbe szorítását emlegetik a physikai oktatásban, 
ez ellen határozottan tiltakoznunk kell; mi végből tanuljuk a mathesist, 
mely úgyszólva a természet vára, grammatikája, hacsak nem alkalma
zás végett; mit ad a thermometer, barometer, hygrometer stb. mint 
számokat, melyeknek más tüneményekkel való összefüggésökben van 
csak értelmük és jelentésök; mindaddig, míg valamely tüneményt a 
szám hálójában meg nem fogtunk, addig reánk nézve csak egy curiosum, 
melylyel nincsen mit kezdenünk; a természeti erő mindaddig rémkisér- 
tet, a mely fölött nem uralkodhatunk, míg a szám és számolás igájába 
nem fogjuk; csattanós példája ennek a villámerő, a mely az okszerű 
számolás zaboláján kezes mint a jó paripa, türelmes és engedelmes mint 
a vontató barom; s míg az ökör vagy ló munkaerejét csak a sebesség 
(intensitas) szempontjából változtathatom, az electromos folyam energiá
jának mindkét tényezőjét pillanat alatt változtathatom.

Végül bármi tanulságos is valamely tudomány történeti fejlődése, 
nincs jogunk az ifjak elméjét ősatyáink összes tévedésein keresztül- 
hurczolni s a legvégén közölni a mai helyesebb felfogást, miután az 
ifjú elme tiszta tükörlapját mindenféle bogárral beszennyeztük és elho
mályosítottuk. A Faraday-Maxwell-féle eszméken kell kezdeni a mág- 
nesség és electromosság tanítását, elejteni a íluidumok tanát s a 
technikailag értéktelen ú. n. dörzsölési elektromosságot a tanítás végére 
hagynunk.

Az algebrai oktatásban a geometriai haladványt a IV. és V. osztály
ból nem kiküszöbölni, sőt nézetem szerint már az egyszerű számműve
letek törvényeit egyszerű sorok alapján lehetne levezetni; úgy hiszem, 
csakis úgy lehet a math, oktatást a modern szám és függvény fogal
mához közelebb hozni. Hogy a geometriában az újabb geometria néhány 
érdekesebb tételének vagy törvényének: a dualitás, reciprocitás, a geom. 
rokonságok közt: az affinitás, projectivitás stb. alkalmi megpendítése 
mennyire felvillanyozólag hat még a kevésbbé tehetséges tanulóra is, 
mindenki bizonyíthatja, a ki a próbát megkiserlette.

A III. osztályban a physikai földrajz physikai előzmény nélkül 
legalább is akkora képtelenség, mint az olvasást betűk nélkül tanítani; 
tetézi a képtelenséget, hogy ez osztályban a földrajzi pensum politikai 
és physikai részét két külön tanárra akarják bízni, kik aztán az ered
ményt egy közös tanjegyben tartoznak összefoglalni.

Ezeket tartottam kötelességemnek még elmondani, mielőtt meg
válók e helytől, melyet hanyatló egészségemre való tekintetből sokáig 
vonakodva, csakis tisztelt kartársaim határozott kívánságára s biztatá
sára voltam bátor elfoglalni; nekik, valamint a kör összes tagjainak 
bizalmát s minden alkalommal tapasztalt szíves támogatását a baráti 
szív melegével megköszönve, felkérem Önöket, szíveskedjenek az előre
láthatólag mozgalmas napokra személyem mellőzésével oly elnököt 
választani, a ki egy gazdag élet tapasztalását és bölcseségét, de egy
úttal az ifjú lelkesedését és erős hitét képes a harcztérre vinni s zsenge 
budapesti tanári körünket erős kézzel magasztos czélja felé kalauzolni

M oravcsik  Géza a tartalmas és szép, valamint köztetszéssel 
találkozott elnöki megnyitónak a jegyzőkönyvbe való fölvételét és 
közlését indítványozza, mely indítvány el is fogadtatott.
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Dr. Bozóky  Endre titkár felolvassa alábbi titkári jelentését.
Tisztelt Közgyűlés!

Azon nagy átalakulás, melyen az országos középiskolai tanár- 
egyesület a legutóbbi időben átment, s melynél fogva az egyesület 
decentralizáltatván, működése főképen a körökre hárult, eleinte nem 
nagy bizalommal töltött el bennünket. Sokan voltunk, a kik kételked
tünk, s azt hiszem: jogosan Az egyesület alapszabályai complicáltak, 
mint a dualismust megállapító kiegyezési törvények. A nagy mértékű 
szétforgácsolás folytán az egyesület nehézkes működésűnek Ígérkezett. 
Ehhez járultak oly terhes külső körülmények, melyek mind ezideig még 
fennállanak s az egyesek munkakedvét emelni, érdeklődését felébreszteni, 
a jobb jövőbe vetett reményét táplálni semmiképen sem alkalmasak. 
Intéző köreink a régi tanáregyesülettől eleinte véleményeket kértek ki, 
utóbb azt a tanári közvélemény praeparálására használták, s midőn 
erre alkalmatlannak bizonyult, teljesen ignorálták. Természetes, hogy 
ezen sorsra a megújhodott egyesületnek nem szabad jutnia. Ennélfogva 
első feladatunk az eddig még csak nyomaiban jelentkező tanári köz
véleményt megalapítani. Ehhez testületi szellemre, összetartásra és tan
ügyi traditiokra van szükségünk. A testületi szellem eddig csak akkor 
mutatkozott, ha sérelem esett a tanárvilágon, s azt reparálni kellett, ha 
a felsőbb fórumok előtt jogos kérelmeinknek igyekeztünk sikert bizto
sítani. Ha a hullámok elsimultak, akkor a tanárság testületi szelleme is 
nyugalomra hajtotta fejét. Messze vagyunk még az „Egy mindenkiért, 
mindenki egyért“ szép elvének megvalósításától. Míg ehhez el nem 
jutunk, hiába fogunk az iránt panaszkodni, hogy a társadalom munkál
kodásunkat nem becsüli meg érdeme szerint. Nem fejlődött ki még 
eddig a kívánatos mértékben az összetartás sem. Sokaknak egyedüli 
óhajtása az, hogy hagyják a maga útján haladni, s ne háborgassák 
terveiben, szándékaiban. Pedig sok esetben a sikert csak a kartársak 
segítsége biztosíthatja, s az egyeseken nem eshetnének oly sérelmek, 
melyek elvi jelentőségüknél fogva a tanárság egyetemét is igen közei
ről érdeklik.

Tanügyi traditióink is meglehetősen gyönge lábakon állanak. 
Ennek oka egyrészt azon széles és nyugtalan történelmi keretnek tulaj
donítandó, melybe az iskola fejlődése természetszerűleg beleilleszkedik. 
Másrészt azon számos kísérletezésnek, mely a legutóbbi évtizedekben 
összes tanügyünket, különösen pedig a középiskolát nem egyszer szük
ségen felül megrázkódtatta. Idővel talán eljutunk addig, hogy majd 
tanügyi traditiokra is joggal hivatkozhatunk.

A múlt tanév végén ideiglenesen megalakult budapesti tanári kör 
1896. okt. 15-én tartotta alakuló közgyűlését, megválasztván tisztikarát 
és választmányát. A fővárosban működő kartársakhoz és az orsz. közép
iskolai tanáregyesület budapesti tagjaihoz két ízben felszólítás ment az 
iránt, hogy a körbe belépjenek. Bár ezen felszólítások eredményei a 
jelentkezők számát tekintve épenséggel nem elégítették ki jogos vára
kozásunkat, de azért mégis, az első év zártával sikerült másfélszáz 
tagot egy minden tekintetben tekintélyes körré egyesíteni. Reméljük, 
hogy az első év munkásságának eredményei alkalmasak lesznek arra, 
hogy a kör tagjainak létszámát a kívánt magasságra fölemeljék. Csak 
így mondhatjuk majd el körünkről, hogy az a székes-fővárosban működő 
tanárság egyetemét magában foglalva, annak sajátos érdekeit kellő 
erkölcsi súlylyal képviseli.

A havonkint megtartott választmányi ülések a kör megállapított 
ügyrendje értelmében nem csak a folyó ügyek elintézésével, hanem 
számos, a tanárságot érdeklő kérdésekkel is foglalkoztak. így töreked
tünk a kör tagjai számára színházi belépőjegy kedvezményeket szerezni,
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a mi a vígszínháznál sikerrel is járt. Elhatároztuk, hogy a tanári segítő
alap javára tetemesebb alapítványt gyűjtünk, s a jövő évben a kör 
helyiségét, melyet az egyesület a körnek használatra átengedni szíves
kedett. hírlapokkal és szaklapokkal ellátván, a kör tagjaira nézve állandó 
találkozási helylyé fogjuk átalakítani. Utóbbira nézve önkéntes adako
zásokból gyűlt szerény alap is rendelkezésünkre áll. Nagyobb társadalmi 
actiót indít körünk a városliget jellegének fentartása és ifjúsági játszó
terek szervezése érdekében.

Nem tévesztettük szemünk elől a tanárság anyagi érdekeit sem, 
valamint a tantervrevisio ügyében is beható^ tárgyalásokat folytattunk. 
Az elsőt illetőleg 1897. jan. 2ü.-án Tiber Ágost tagtársunk elnöklete 
mellett egyetemes gyűlést tartottunk, melynek eredménye azon szép 
és alapos memorandum, melyet dr. Jánosy  Béla szerkesztett meg, s 
mely azóta a ministeriumhoz beadatván a rangsor-mizériákról hivatva 
van hű képet adni. Eredménye már eddig is mutatkozott azon ministeri 
leiratban, mely ez iránt az egyesület igazgatóságához intéztetett. Vajha 
az eredmény arányban állana ügyünk igazságával!

A tantervrevisio kérdéseit talán egyetlenegy más kör sem vitatta 
meg oly behatóan, mint a mienk. Alig maradt kérdés, melyet ne érin
tettünk volna. Ez ügyben 12 felolvasó ülést tartottunk, melyekben idő- 
rendszerint a következő előadók indították meg a vitákat:

nov. 25-én dr. Bozóky  Endre: A budapesti iskolák állapotáról és 
a tanárok helyzetéről;

január 3-án és 17-én dr. Demkó Kálmán: A középiskolai reformról;
február 3-án és 17-én dr. Веке Manó: A mennyiségtani tanterv 

rév isiójáról;
február 25-én Balog Mór: A physikai tanítás tervéről;
márczius 3-án dr. P ru zsin szky  János: Az írásbeli dolgozatok 

kérdéséről;
márczius 10-én dr. ChovancsákIstván : A franczia nyelvi tanításról;
márczius 17-én Hornischek Henrik: A görögpótló rajz tanításáról;

K iss  E. János: A reáliskolai ábrázoló geometria 
tanításról;

Szirm ai Antal: A szabadkézi rajztanítás reformjáról;
márczius 31-én Gellért Jenő: A magyar nyelvi és irodalmi tanítás 

tervéről;
május 5-én dr. Lechner László: A philosophiai propaedeutika 

tanításáról.
A tárgyalások eredményeit a titkár terjedelmesebb dolgozatban 

összefoglalva, az egyesület igazgatóságának rendelkezésére bocsátotta.
Örvendetes jelenségnek kell tartanunk ezen beszámolás eredmé

nyét. Egyrészt a jövő biztató színekben tűnik föl, ha azon jelenség, 
hogy a tanárok véleményét tanügyi kérdésekben kikérik, nem csupán 
puszta jelenség marad, hanem középoktatásunk ügyét előmozdítva, fej
lődésének menetében üdvös nyomokat is hagy. De örvendetes jelenség
nek kell tartanunk azért is, mert fényes bizonyíték a mellett, hogy a 
tanárság a tanügyi kérdések iránt melegen érdeklődik, s hogy körünk
nek sikerült ezen érdeklődést ébrentartani és kiaknázni.

Ezeken kívül két más tárgyú előadásról is be kell számolnom, 
t. i. Krécsy  Béla az amerikai iskolaügyről és taneszközökről, Em ődi 
Antal pedig a földrajzi oktatás szemléltető eszközeiről tartottak mutat
ványokkal felvilágosított tanulságos felolvasásokat.

Nyugodt lelkiismerettel tekinthetünk vissza a lefolyt év munkás
ságára. Reméljük, hogy az a jövőben csak gyarapodást fog feltüntetni;
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reméljük, hogy körünk mindjobban meg fog erősödni, s eléri czélját, a 
mennyiben, mint a székes-fővárosban működő tanárok szabad egyesü
lése, azoknak a középiskolai tanügy terén épen ügy, mint társadalmi 
téren is, megszerzi a kellő tekintélyt és befolyást.

Az általános helyesléssel fogadott titkári jelentéssel kapcsolatban 
Elnök  indítványára a közgyűlés dr. Bozóky  Endre titkárnak a kör 
ügyeinek elintézése körül tanúsított buzgóságáért és fáradozásáért jegyző- 
könyvi köszönetét szavaz.

Balog Mór pénztáros a kör vagyoni állapotáról az alábbiakban 
számol be:

A körnek a lefolyt évben 161 tagja volt. Egyik tagtársunk 
dr. Klug  Lipót távozott a fővárosból, dr. Sebestyén  Jenő szeretett tag
társunkat a halál ragadta ki sorainkból, úgy hogy jelenleg a körnek 
159 rendes tagja van; köztük 17 olyan, ki nem tagja az egyesületnek 
Pénztári forgalmunk igen csekély volt. Összes bevételünk a következő 
110 tag után 20°/„-os járulék 87-60 ; 9 tagsági díj á 4 frt =  36-—; ado
mány folyóiratokra 26 —; színházi utalványokért 5-96; összesen 155-56. 
Kiadásunk volt. 75-33. Készpénz vagyonunk 80 23. Követelésünk 22 egye
sületi tag után á 0-80 =  17-60; 8 tagsági díj a 4 frt =  32-—; összesen 
49 60; a kör összes vagyona e szerint 129-83.

A pénztár megvizsgálására M oravcsik Géza és R e if  Jakab 
voltak kiküldve. Elsőnek jelentése szerint a számadásokat tételről-tételre 
megvizsgálván és helyeseknek találván, indítványozzák, hogy a pénz
tárosnak és a vele együtt szavatos elnöknek a fölmentvény megadassák.

A közgyűlés Balog Mór pénztárosnak és dr. Schmidt Ágoston 
elnöknek a lefolyt 1896/97-iki évre a fölmentvényt megadja,

Elnök ezután bejelenti a tisztikarnak és a választmány kisorsolt 
tagjainak lelépését, s átadja a korelnöki tisztet L u tter  János igazgató
nak, ki szavazatszedő bizottságul dr. Schnábl Róbert, dr. Lechner 
László és dr. Waldapfel János tagokat küldi ki.

A szavazás és scrutinium megejtetvén, annak eredményét dr. Lech
ner  László a következőkben,jelenti be:

Elnök: dr. Schm idt Ágoston 17 szavazattal.
Alelnök: dr. Mágócsy Dietz Sándor 13 szavazattal.
Titkár: dr. Bozóky Endre 18 szavazattal.
Pénztáros: Balog Mór 16 szavazattal.
Választmányi tagok: Tiber Ágost (19); P aszla vszky  József (19); 

Feichtinger Győző (19); R e if  Jakab (17); Theisz Gyula (19); M atskássy  
József (19); dr. Gerecze Péter (16); dr. P ruzsinszky  János (13); dr. Cho- 
vancsák  István (17); dr. Mihály József (14); dr. Koltai Virgil (13) és 
Károly  Gy. Hugó (18).

Korelnök  üdvözli az újonnan megalakult tisztikart és ,választ
mányt, s azon jó kívánsággal adja át az elnökséget dr. Schm idt Ágoston
nak, hogy a jövő évben is egészségben vezesse a kör ügyeit.

Elnök ezen jó kivánságot megköszönvén, a választást elfogadni 
kötelességnek tartja. Ezzel a kört az 1897/98-iki tanévre megalakultnak 
jelenti.

Az indítványok során dr. Bozóky  Endre titkár szólal föl. Annak 
kapcsán, hogy az egyesület által a nmgú ministeriumhoz benyújtott és 
a rangsorozás sérelmeire vonatkozó memorandumnak hatásaként a 
ministerium az egyesület igazgatóságához leiratot intézett, melyben a 
rangsorozás sérelmeinek megszüntetése dolgában tanácskozásra és javas
lattételre szólítja föl ez igazgatóságot, egy jogos és méltányos kérelem
mel fordul a közgyűléshez. A jelenlevők mindegyike ismeri a tanári 
javadalmazás kérdésének a mai napig való fejlődését, s így senki sem
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fog ellentmondani, ha azt állítja, hogy a fővárosi tanárokra nézve e- 
tekintetben retrograd lépés történt. Míg az előtt a fővárosban nem volt 
tanár, kinek fizetése 1500 frtnál kevesebb, addig most már körülbelül 
20-an vannak 1200—1300 frtos fizetéssel. Ez határozott visszafejlődés, 
mely a magyar középiskolai tanügynek semmiképen sem válik díszére 
és előnyére. A jelenlevők mindegyike ismeri a fővárosban uralkodó 
drágaságot, s így ezen javadalmazást egy középiskolai tanár társadalmi 
állásához képest nem csak igazságtalannak, de egyenesen nevetségesen 
csekélynek kell tartania. Nem kívánja a közgyűlés türelmét felállított 
tétele bővebb kifejtésével untatni; nem kíván más, nálunknál civili
záltabb, esetleg nálunknál szegényebb államok példájára hivatkozni; 
csupán arra az egy körülményre hivatkozik, hogy a fentebb jelzett 
memorandum keletkeztekor ezen körülbelül 20 fővárosi tanár ügye hát
térbe szorult, s kellő méltatásban nem részesült. Enuélfogva arra kéri 
a közgyűlést, hogy ez alkalommal karolja föl ügyüket, és hasson 
oda tekintélyével, hogy az végre-valahára, bármi módon orvoslást nyer
jen. Indítványozza tehát:

kérje föl a közgyűlés az egyesület igazgatóságát arra, hogy a 
rangsori sérelmek tárgyalásával kapcsolatban teendő javaslatai közt 
mutasson rá a fővárosban csekély javadalmazással működő tanárok 
helyzetére; hívja föl azokra a nmgú ministerium figyelmét, és ajánljon 
módot arra nézve, hogy ezen igazságtalanság minden érdek kielégítése 
mellett s egyéb jogos igények sérelme nélkül a közel jövőben orvo- 
soltassék.

Tiber Ágost belátja azt, hogy előtte szólónak igaza van, hogy 
kérelme jogosult. De nézete szerint azoknak, kik a vidékről 120Ú frtos 
fizetéssel kerültek a fővárosba, m ea culpát kellene mondaniok. A vidéki 
tanárok kívánták a tanári fizetések egyenlősítését, s ezzel azt érték el, 
hogy a fővárosi viszonyokat illetőleg haladás helyett tényleg retrograd 
lépés történt. Az előadott kérelemmel szemben erre a körülményre, 
mint erős argumentumra lehet hivatkozni. Az egyenlőség ki van mondva, 
s így, ha fáj is, azt tűrni kell.

L u tter  János melegen pártolja dr. Bozóky  Endre kérelmét és 
indítványát. Tiberrel szemben emlékezteti a közgyűlést arra, hogy a 
fizetésrendezés mozgalmai közben a vidéki tanárok első sorban azt 
hangsúlyozták, hogy a tanár akár a fővárosban, akár a vidéken mindig 
egyenlő munkát végez, tehát a törzsfizetésben különbség nem teendő. 
Hogy ez a munka sok tekintetben tényleg nem egyenlő, azt akkor is, 
azóta is számtalan esetben kimutatták, s a vidékről a fővárosba került 
kartársak utólag- maguk is belátták. De e mellett a vidéki kartársak 
mindenkor kiemelték azt is, hogy ha a kétféle helyen működő tanárok 
megélhetési viszonyai vagy személyes érdemei közt különbség mutat
koznék, helyi vagy személyi pótlék ellen nincs kifogásuk, sőt annak 
megadását jogosnak tartják. Minthogy nézete szerint e tekintetben a 
tanárok összességének érdekeit érintetlenül hagyólag lehet modust találni 
és kell is, azért dr. Bozóky  indítványát melegen pártolja.

R ajner  Ferencz: Ne beszéljünk most arról, ki a hibás; elég, ha 
megvan a szomorú való. Az előadott kérelem ellen nem lehet kifogást 
tenni. Tapasztalatból tudja, hogy az igazságos, és meri állítani, hogy 
az egyesület igazgatósága külön felszólítás nélkül is e tekintetben min
dent meg fog tenni. Külön fölteijesztésről, újabb memorandumról azon
ban ez idő szerint nem lehet szó. Most a rangsorozás kérdése van 
szőnyegen, tehát pusztán azzal lehet és kell foglalkozni. A törvénynyel 
ellenkező kérelmekkel nem állhatunk elő. Az egyesület igazgatósága a 
drágasági és helyi pótlék szükségességét mindig hangsúlyozni fogja, s 
erős meggyőződése, hogy annak kieszközlésében a közel jövőben sikert 
is fog érni. így vélekedik a 200 frtos quinquenniumot illetőleg is.

-
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Dr. Miigócsy-Dietz Sándor a rangsorozással járó viszásságokra utal.
Dr. Négyesy László fölemlíti, hogy a soronkívüli előléptetések 

kérdésénél az igazgatóság erre a körülményre a ministerium figyelmét 
már eddig is fölhívta.

Császár Árpád a kérelmet melegen pártolja. Át kellene nézni az 
összes tisztviselők ranglistáit, s akadna az ember körülményekre, melyek 
a jogos_ kérelem mellett, mint erős argumentumok volnának felhasznál
hatók. így pl. tudja, hogy a bíráknak ugyanazon törzsfizetés mellett a 
vidéken és a fővárosban különböző javadalmazásuk van. A hangoztatott 
aggodalmakban nem osztozik. Meg van arról győződve, hogy az elégü- 
letlenség a közel jövőben vehemens erővel ki fog törni. Első megnyilat
kozását akkor fogjuk látni, mikor az Eötvös-collegiumban dédelgetve 
nevelt generatió kerül majd ki az életbe. Az ifjak a collegiumban úri 
módon el vannak látva, sőt még havonkint 10 frt zsebpénzzel is ren
delkeznek. Kérdi: hol van széles e hazában egy-két kivétellel város, a 
hol a tanár mostani javadalmazása mellett havonkint 10 forintnyi zseb
pénzzel rendelkezhet? Félő, hogy a tanárok gazdasági bajai erkölcsi 
bajokat fognak maguk után vonni, s ezt első sorban mindig a tanügy 
sínyli meg.

R ajner  Ferencz a bajok orvoslását első sorban a mindig félel
metesebben jelentkező tanárhiánytól várja.

Dr. Bozóky  Endre köszönetét mond a felszólalása kapcsán meg
indult eszmecseréért. Tiber felszólalásával szemben már L u tter  elmondta 
azt, a mit kellett. Maga is élénk részt vett a vidéki tanárok mozgalmá
ban, s így tudja, hogy a vidéki tanárság a mellett, hogy a törzsfizeté
sek egyenlősítését kívánta, mindenkor a személyi és helyi pótlékok 
mellett is állást foglalt. Korábbi szavainak kiegészítéséül még egy erős 
argumentumra kíván rámutatni. Tudvalevőleg a tanárok a IX. és VIII 
fizetési osztályba vannak sorozva, az igazgatók pedig a VIII. és VII.-be. 
A tanárok a IX. osztály 2 fokozatával, az igazgatók a VIII. osztály
2. fokozatával kezdik meg működésüket Míg Budapesten körülbelül 20 
tanár van már, ki a tanárnak adható legcsekélyebb fizetésből tengődik, 
addig ugyancsak Budapesten egyetlenegy igazgató sincsen, kinek fize
tése 2000 írtnál kevesebb lenne. Nincs budapesti igazgató, ha akár csak 
tegnap neveztek is ki, s ha az előtt nem is volt igazgató, a ki a VIII. 
fizetési osztályba tartoznék. A mi az igazgatókkal szemben méltányos, 
az a tanárokkal szemben is igazságos. Midőn kérelmét és indítványát 
még egyszer a közgyűlés figyelmébe ajánlja, még csak arra hivat
kozik, hogy igen káros dolog akár csak 20 tanárnál is, ha anyagi 
gondjaik miatt lelkesedésük, kötelességérzetük, a jövőbe vetett remé
nyük csorbát szenved.

A közgyűlés dr. Bozóky  Endre indítványát elfogadja, s megbízza 
az elnökséget, hogy ezen indítvány értelmében, a felhozott okokra való 
hivatkozással az egyesület igazgatóságához átiratot intézzen.

Dr. Wagner Lajos a kör tisztikarának és választmányának általá
ban, különösen pedig dr. Schm idt Ágoston elnöknek és dr. Bozóky  
Endre titkárnak a kör ügyeinek vezetése körül kifejtett buzgalmukért 
köszönetét szavaz. E mellett különösen arra hivatkozik, hogy a kör 
minden tagja az egyesület korábbi munkálkodása és a jelenlegi között 
az utóbbinak előnyére rendkívüli különbséget tapasztalhat.

Több tárgy nem lévén, elnök a közgyűlést berekeszti.
Dr. Bozóky Endre, a kör titkára.
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A GYAKORLÓ ISKOLA JUBILAEUMÁN.

Ünnepre tárulnak ma a városház kapui.
A tanárképző gyakorló gymnasiuma ma üli huszonötéves fenn

állását.
Közéletünk jelesei, a magyar tanárvilág szine-java, a tanítványok 

hosszú és lelkes csapata, díszes közönség gyűl össze ünnepelni az intéz
ményt, melynek oly nevezetes szerep jut a magyar tanítás történetében 
és ünnepelni ez intézet megalkotóját, a fáradhatatlan mestert, a leglelke
sebb magyar paedagogust: Kármán  Mórt

Érdemes e férfiú életével, hatásával s munkásságával foglalkozni.
Szegeden nőtt föl, a legnagyobb magyar városban, az ötvenes 

évek daczos nemzeti küzdelmei közt a piarista atyák iskolájában.
Egyszerű zsidó kereskedő család sarja, de ez a család a vallásos 

élet, a szív érzéseinek bölcseje volt az ő számára is, mint minden nagy 
paedagogusnak.

Tanulmányait Bécsben és Lipcsében elvégezve, fellépése össze
esett nemzeti életünk átalakulásával, a nagyszabású reformok, a merész 
kezdemények korával, — közoktatásunk élén a mélyértelmű, nagyszívü 
Eötvössel.

Ez a három hatás képezte K árm án  jellemének főirányait: az erős 
nemzéti érzést, egész lényének mély erkölcsi alapját s az akadályokat 
nem ismerő lelkesedést.

Kármán  világnézete erkölcsi alapokon épül, mint századunk egész 
philosophiája. Ideálja az erkölcsös egyéniség, a ki saját eredetiségével 
a közösséget szolgálja. Törvénye: a saját lelkiismerete, abban keresi 
cselekedeteinek mértékét. Másokhoz való viszonyát a jogosság eszméje 
szabályozza, mindenkit a saját körülményei szerint ítél meg és a mi 
mind erre képesíti, mind ennek alapja: a sokoldalú, széles, összehangzó 
műveltség. Csakhogy ezt az ideált meg is kell valósítani! A Herbart 
ethikáján bizonyos nemes contemplatio mereng, az evolutionismusa ter
mészet erőibe veti optimismusát, Kárm án  ethikája a tevékenység ethi- 
kája: csak  a cselekvő ember lehet erkölcsös. De ez a cselekvés csak 
nem zeti társadalomban valósulhat. Az ember történeti lény, nemzedé
kek sora működött szellemi állapotának kialakításán, ő maga is rövid 
életében a nemzedékek végtelen sorának dolgozik, remélve, bízva, hogy 
utódai megértik munkáját és folytatják, a hol 6 elhagyta. Minden nem
zet erkölcsi közösség; megvannak sajátos hagyományai, melyeket szent 
kegyelettel őriz, nehéz feladatai, melyeken buzgón munkál minden hű 
fia, magasztos czéljai, melyekért feldobban minden honfiszív.

A lipcsei deák e gondolatokat már készen hozta magával, mikor 
rajongó hittel átlépte a honi föld határait s a díszes sokaság, mely 
huszonöt év múlva az őszülő mester köré seregük, ünnepelve vallja, 
hogy eszméit beváltotta.

Nincs gondolkodó, a kinek élete nagyobb összhangban állna elmé
letével, mint a Kármáné. Nem nagyszabású egyéniség-e ő maga? Hisz 
mi más teszi a kiváló egyéniséget, mint a sajátos, tiszta és nagy világ
nézet? Yan-e tudósunk, kinek műveltsége sokoldalúbb és mégis össze- 
hangzóbb volna mint az övé? Mikor a budapesti egyetemen letette a 
docforatust, a régi rendszer szerint vagyis az artes liberales tantárgyai
ból, Jedlik  Ányos a physika művelésére buzdította, Riedl Szende a 
classika philologiára, L öw  Lipót, a tudós szegedi rabbi meg volt győ
ződve, hogy ifjúkori terveihez képest pappá lesz: ő maga pedig már 
paedagogiai hivatásáról ábrándozott. E nagy, európai műveltség az ő 
szaktudományának szilárd talaja, a szerteágazó gyökerek ebben szöknek
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sudárba; e sudár, műveltségének törzse: a paedagogia. Magának a 
paedagogiának is főfeladata, épen az ő egészen modern fogalmazásában 
a nemzeti műveltség mindenoldalú áthagyományozása egy követő nem
zedékre. Ki sem volt még hivatottabb rá, hogy ily értelemben paeda- 
gogusnak nevezzék!

Cselekvő erélye, a melylyel eszméit valósítani törekszik, páratlan. 
Ezzel alkotta meg a gyakorló iskolát, a tanításnak új módszerét alapítva 
meg: leczkefeladás helyett az inductiót, egyesek examinálása helyett 
az osztálytanítást, egészben egy nemesebb, magasabbnemű iskolai ren
det; ezzel vitte keresztül eszméit az Utasítások elméleti részében a merev' 
szaktudományi szempontok helyett a paegagogiai követelményeket téve 
alapul: a formális, csupán észgyakorló, csupán képességekre vezető taní
tás helyett nevelő tartalmat, erkölcsi életfelfogást, nemzeti szellemet 
hirdetve; ezzel sürgeti a tanárképzés modernebb alakítását, jelentékeny 
része van az Eötvös collegium szervezetében és a tanárképzés kívánal
mainak megfelelőleg óhajtja rendezni az egyetem bölcsészeti facultását 
is. Nem volt tanügyi mozgalom e negyedszázad alatt, a melyben vezető, 
vagy mindenesetre előkelő részt ne vett volna. Az ő ideje mindnyájunké. 
Ha ma már magyar tanárok is vannak, nemcsak szaktudósok, kik 
tanári foglalkozást űznek és Schulmeisterek, kik gyereket dressiroznak: 
abban az érdem igen nagyrésze a K árm án  Móré.

És mi másban találja mindezért jutalmat, ha nem saját lelki
ismeretének helyeslő szózatában ? Egyszerű középiskolai tanár ma is, 
csak tudásával és meggyőződésével magasabb nálunk. Nem kereste 
soha az elismerést, nem alkudott érte és nem zúgolódott, ha meg nem 
kapta. Egyedüli törekvése: hatni; egyetlen öröme: eszméinek sikere 
Amaz évek óta tartó mozgalmaktól, melyek a tanárság anyagi helyze
tének emelésére törekszenek, ő mindig távol maradt; az ő tere az esz
mék birodalma s úgy hiszi, hogy anyagi javulásunkat, ha valami: szel
lemi megerősödésünk fogja meghozni.

E reformtervezésekben, az ellentétes nézetek és irányok leküzdé
sében, a törekvések gyámolitásában nagy kör, immár egész ország az, 
melylyel közlekedett. Tisztelőinek száma sokszorosan fölülmúlja ellen
ségeiét, mert azok is vannak, hiszen a reform mindig a régi megdön
tését jelenti s számos érdeket sért. mely amahhoz fűződött és új, nehéz 
munkára készt mindenkor. О nem kímélte, nem kímélhette azt, de csakis 
azt nem. Nem ismerik Kármánt, nem ismerik az eszmék erejét, a meg
győződés bátorságát, a kik másként ítélnek felőle. Mi, a kik mélyebben 
pillantottunk leikébe, tudjuk, hogy itt is beváltotta a jogosságnak azt 
az eszméjét, mely senkit sem mér egyazon mértékkel, hanem mindenki
nek sajátos egyéniségét nézi. Hiszen egész paedagogiai módszere a 
a tanár és tanuló egyéniségének érvényesítése! A kik látjuk őt, mily 
szeretettel ereszkedik le nap-nap után az I. és II. osztály zsenge tanulói
hoz, hogy a latin és magyar nyelv titkaiba vezesse őket, mily részvevő 
érdeklődéssel tárgyalja velük Romulus és Remus sorsát vagy a mostoha 
gonoszságát a két aranyhajú gyermek iránt, hogy aztán a tanárjelöltek
kel vitassa meg a paedagogia, aesthetika vagy a természettudományok 
főbb kérdéseit s a dél óráiban ez egyetemen nyújtson szabatos előadá
saiban bevégzett philosophiai rendszert: mi csodáljuk lelkiismeretét, 
melylyel a különböző egyéniségekhez fordul Családi élete mintaszerű. 
A ki ismeri, összeállíthatná belőle a helyes házi nevelés paedagogiáját 
és egy valóban jó apának jellemrajzát.

A magyar tanárvilág ma a paedagogust ünnepli benne, de ép úgy 
lehetne rz az ünnep a jól végzett kötelességé és a hasznosan töltött, 
nagyszabású életé.

(Budapest.) Zlinszky Aladár.
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A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZ
OKTATÁS ÁLLAPOTÁRÓL SZÓLÓ XXVI. JELENTÉSE.

A tavalyi tanulságos jelentés után, a mely közművelődésünk és 
tanügyünk múltját is lehetőleg kimerítően jellemezte és a jelenlegi álla
potokat más culturállamok állapotaival összehasonlítva mutatta be, a 
közoktatási kormány ebben az esztendőben elégségesnek tartotta egy 
ú. n. kisebb jelentés kiadását, amelyben csakis az 1895/96. tanévre vonat
kozó adatokat hozza nyilvánosságra, azokat legfölebb a megelőző tanév 
adataival hasonlítván össze Különösen a középiskolai részben az egyes 
intézetek részletes statistikáját, a melyet most az orsz. statistikai híva 
tál elkészít, mellőzi és annak behatóbb feldolgozását egy három év múlva 
kibocsátandó nagy jelentésnek tartja fenn.

A jelentés bennünket leginkább érdeklő középiskolai részének 
bevezetésében a kormány első sorban a középiskolának a millennium  
megünneplésében való részvételéről számol be. Az ismeretes rendelet 
bemutatása után, a melyben a minister a millenniumi iskolaünnepélyek 
megtartását elrendeli, megemlékezik a jelentés arról, hogy tanáraik 
vezetése alatt ezer meg ezer vidéki tanuló rándult fel a kiállítás meg
tekintésére, a kiknek olcsó elszállásolásáról a kormány gondoskodott. 
A tornaversenyben is, a mely 0  Felsége jelenlétében folyt le, 111 vidéki 
tanintézetből 311 tanár vezetése alatt 4.132 tanuló vett részt.

A kiállítás közoktatási csarnokában bemutattak mindent, a mi a 
középiskolai ügy megismeréséhez szükséges. Jelentékeny momentuma 
még a középiskola részvételének a millenniumi ünnepben az, hogy a 
minister felhívására a legtöbb középiskola megiratta történetét, a mivel 
a hazai művelődés történetéhez igen becses adatokat szolgáltattak. Dicsé- 
rőleg emlékezik meg a jelentés az illető történetírók szakértelméről és 
ügybuzgóságáról, a kik a legtöbb esetben a fáradságos munkát minden 
anyagi jutalom nélkül végezték el.

A női középiskolai oktatásról azt olvassuk e bevezetésben, hogy 
a gyakorlati tapasztalatok már az 1895/96. tanévben igazolták annak 
szükségességét.

Az 1895/96. tanévben kibocsátott, a középiskolai tanításra  és 
administratióra vonatkozó rendeletek közül a jelentés középiskolai 
részének bevezetése tartalmazza a ministernek azt a tantervrevisio ügyé
ben a közoktatási tanácshoz intézett rendeletét, a mely az egységes 
jogosítású középiskola eszméjének megvalósítását tűzi ki a jövő fel
adatául; továbbá a tanulók előadó képességének fokozására és az 
osztályozás szigorítására vonatkozó rendeleteket és végre a felvételi és 
tandíjak fizetésére vonatkozó új szabályzatot A tanárok anyagi helyze
tének ügyében azonban a jelentés csupán csak a tornatanítói állások 
törvényszerű fokozatainak rendszeresítéséről emlékezik meg.

Áttérve a jelentésnek a középiskolák statistikájára vonatkozó 
adataira, első sorban azt találjuk, hogy a középiskolák szám a  1895/96- 
ban volt 188 (1-gyel kevesebb mint 1894/95-ben, a Röser-féle gymnasium 
megszüntetése folytán). Ezek között gym nasium  volt 155, reáliskola 33.

Fejlettség tekintetében a gym nasium ok  között volt nyolczosztályú 
106, hétosztályú 1, hatosztályú 11, ötosztályú 1, négyosztályú 32, három
osztályú 2, kétosztályú 2; a reáliskolák  között volt nyolczosztályú 23, 
hatosztályú 2, négyosztályú 8.

Az osztályok szám a  az 1895/96. tanévben volt 1.425. A szaporodás 36, 
azaz 2‘5°/0. A párhuzam os osztályok  száma volt 128, a mi 2-vel több mint 
a  megelőző évben és így ez az intézmény, a mely egyrészt megnehe
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zíti az intézet vezetését, másrészt pedig a tanulók vándorlásával egy 
cathegoriába helyezendő oka a tanítás sikertelenségének, még mindig 
terjedőben van. A mint a jelentés egyik táblázatából kitűnik, van 7 
gymnasium és 3 reáliskola, a melyekben a párhuzamos osztályok száma 
négy, vagy négynél több, a mi mutatja, hogy a párhuzamos osztályok 
túltengése ellenében legalább is 10 új középiskolát kellene felállítani.

A tanulók számát a jelentés alapján a következő táblázatban tün- 
tetj ük föl:

Gymnasium Reáliskola Összesen 
Beírt tanulók száma 45.316 10.051 55.367
Vizsgálatot tett tanulók száma 42.407 9.309 51.716

A tanulók összes számának emelkedése a megelőző évhez képest 
2388, azaz 4’6°/0: a gymnasiumi tanulóké 1.939, azaz 4'4% a reáliskolaiaké 
449, azaz 4'6%. A vizsgálatot tett tanulók száma 1895/96-ban 2334-gyel, 
azaz 4'7° 0-kal volt több mint a megelőző tanévben.

A középiskolai tanítás egyik legfőbb akadályát alkotó zsúfolt osz
tályok  száma 1895/96-ban még nagyobb mint a megelőző tanévben. Már a 
tanulók törvényes 60 száma egy osztályban is messze túlhaladja azt a 
határt, a melyen innen a sikeres tanítás lehetséges és ime találunk 87 
gym nasium i és 9 reáliskolai osztályt, a melyekben a tanulók szám a  
még az év végén is több volt 60-nál. Ezek közt volt olyan is a mely
ben a tanulók száma 79 ! A  zsúfolt osztályok szám a a z összes osztá
lyok szám ának 6-7 %-a volt és ezekbe az osztályokba já r t  6334 tanuló, 
azaz a tanulók 12'2%-a. E tekintetben az állapot szintén rosszabb mint 
a megelőző tanévben, a melyben a zsúfolt osztályok csak 5'6°/0-át tették 
ki az összes osztályoknak és az azokba járó tanulók száma az összes 
tanulók számának lOö ô-a- volt.

Zsúfolt intézet, a melyben a tanulók száma 500-nál több, 14 
volt. Ezek közt a budapesti VII. kér. gymn. 903 tanulóval.

Áttérve a tanárokra  vonatkozó adatokra, a következő táblázatot
veszszük ki a jelentésből.

Rendes t a n á r ........................................................................1881
Helyettes tan ár .........................................................................326
Intézeti v a llá sta n á r ............................................................... 122
Bejáró vallástanár.................................................................... 585
Más tárgyat tanító bejáró tan ár......................................  81
Csupán tornát tanító t a n á r ................................................. 131
Rendkívüli tárgyat tanító t a n á r ....................................... 231
Ezeket az adatokat a megelőző éviekkel összehasonlítva találjuk, 

hogy a rendes tanárok száma 41-gyel nőtt, a helyetteseké ellenben 4-gyel 
és a bejáróké 35-tel apadt. A rendes és helyettes tanárok összes száma 
tehát csupán csak 37-tel nagyobb mint a megelőző évben, noha az 
osztályok száma 36-tal szaporodott. Minthogy pedig a bejárók száma 
csökkent, valószínű, hogy a rendes és helyettes tanárok sok helyt óra- 
többlettel dolgoznak, a mi szintén nincs a tanításnak előnyére. A tavalyi 
jelentés szerint 1000 tanulóra esett 44 tanár; az idei jelentés adataiból 
azt találtuk, hogy 1895/96-ban 1000 tanulóra csak 42'7 tanár esett.

A mi a tanárok képesítésére vonatkozó adatokat illeti, a nem  
okleveles helyettes tanárok  száma 1895/96-ban volt 260, tehát 14-gyel 
kevesebb mint a megelőző évben. Sajátságosán érdekes jele azonban az 
időknek, hogy csökkenés csak épen a nem állami középiskoláknál 
észlelhető; ellenben a z állami középiskolákban a megelőző évben az  
oklevél nélküli helyettes tanárok szám a 26, 1895/96-ban 32 volt.

Az összes rendes és helyettes tanárok számának 12'6°/0 oklevél 
nélküli fíatal ember. Mert ebbe nincsenek beleszámítva a régi gárdának 
ama tagjai, kiknek bevált gyakorlatát a törvény az oklevéllel fölérőnek
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vette. Ez utóbbiaknak száma 269 s velők együtt az egész tanári lét
számnak 24°/i>-a nem ment át a tanárképzés egész intézményén.

A tanárképzés ügyéről, a jelentésből egyébaránt a következő 
adatokat emeljük ki.

A budapesti tanárképző intézetbe  az év elején beiratkozott ]26 
tag, a kik közül az évet befejezte 84. Az Eötvös collegiumnak volt 30 
tagja, a ki valószínűleg mind a tanárképző intézet tagja közt szerepel. 
A kolozsvári tanárképző intézetbe beiratkozott az I. félévben 73 tag, 
a II. félévben 87. Az év végéig megmaradtakra vonatkozó adat hiányzik.

Tanári oklevelet kiállítottak Budapesten 55-öt, Kolozsvárt 45-öt. 
Az összes képesített új (?) tanerők száma tehát 100. Jellemző adatul 
arra nézve, hogy e szám mily csekély, felhozzuk azt, hogy csak a 
„Hivatalos Közlöny“ f. é. márcziusi—júniusi számai 60 pályázati hirdetést 
tartalmaznak különböző állami és autonom középiskolai tanári állá
sokra. Hogyan kerül tehát ki a 100-ból az egész évi fedezet, hogy ha 
köztük egyik rész bizonyára szerzetes, a kikre más középiskola nem 
számíthat, egy másik jó rész pedig azokból az egyénekből kerül ki, a 
kik már vizsgálatuk előtt oklevél nélkül tanítottak? E —s

ÜZENET AZ „EGYSÉGES NEMZETI KÖZOKTATÁSNAK".

Az E. N. K., ez újonnan megindított vidéki közoktatási folyóirat, 
június 1-én megjelent számában a következőkben emlékszik meg Választ
mányunknak múlt hó 26-ikán tartott revisionális vitájáról: „Okos nyilat
kozat. A középiskolai tanáregyesület legutóbbi választmányi ülésén 
Balogh Péter szolnoki tanár a tantervrevisio ügyében hosszabb jelentést 
olvasott fel, és azt a kinyilatkozást tette, hogy a most ötödízben revisio 
alatt álló tanterv felül áll a haza i tanárság intelligentiájának a szin- 
táján. Gratulálunk ezért a bölcs véleményért! Hiszen ha ez igaz volna, 
már csak ezért is revideálni kellene azt a magasan  álló tantervet!“

Ha tisztán a magam személyéről volna szó, egy szavam sem volna 
az E. N. K. számára. Minthogy azonban oly nyilatkozatot és főleg oly 
intentiót imputál nekem, mely a magyar tanárságra valóban sértő: azért 
kénytelen vagyok kijelenteni, hogy az E. N. K. által nekem tulajdo
níto tt nyilatkozatból egy szó t sem  mondtam. Hanem igen is mondtam 
azt, hogy Utasításaink annyira ném etes észjárás szerint és ném etes 
stílusban vannak írva , s  annyira nincsenek a m agyar tanárság  
paedagogiai műveltségéhez szabva, hogy a k i nem já ra to s  az újabb 
német paedagogiai irodalomban, azokat teljesen meg sem értheti. A 
szavak mások, a lényeg ez, a mint erről választmányi előadásomból 
bárki is meggyőződhetik. Ez pedig nem a magyar tanárságra nézve vád, 
hanem Utasításainkra.

E tényálláshoz még csak a következőket kell tennem. Az. E. N.
K. abból a czélból létesült, hogy közoktatásunk különböző fokozatai közt. 
kezdve a kisdedóvótól fel egészen a középiskoláig, összhangot, egységet 
hozzon létre. Igen szép czél. Ez egységesítő törekvésből azonban eddig 
mást nem igen láttunk, mint azt, hogy a Deme Károly polgáriskolai 
tanár szerkesztésében K apuvárott (poigáriskola helye) megjelenő új 
folyóirat erősen küzd polgáriskolai tan férfiak számára a „tanár“ czímeért, 
hogy majd a czímmel együtt a magasabb tanári fizetést is elnyerhessék, 
a mit szívből kívánok is nekik. Azt azonban tán az E. N. K. is el fogja 
ismerni, hogy ez még nem jelenti a magyar nemzeti közoktatás egy
ségét. Még kevésbbé fogja ez egységet és összhangot megteremteni az
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E. N. К. az oly felületes, tendentiosus és rosszakaratú nyilatkozatok által, 
mint a minőt választmányi ülésünk revisionális vitájáról közölni elégnek 
tartott, mielőtt e tárgyalásokról szóló hiteles jelentést csak olvashatta 
volna is. Hogy pedig az én csekélységem miként vélekedik a magyar 
tanárságról, azt a középiskolai tanároknak nem az E. N. K-ból kell meg- 
tudniok. A leghatározottabban vissza kell utasítanom, hogy az a folyó
irat akarjon engem kartársaim iránt illő tisztességre tanítani, melynek 
szerkesztője így mer írni lapjában (június 1. szám 4. lap): „. . . hol 
találhat idealismusunk éltető erőt; hol találhatjuk meg a képzettség, a 
becsületes hivatásteljesítés, a buzgó törekvés méltánylását? Én a tanítói 
pályán ezt hiában kerestem; mellettem a sikkasztó t, a svindlert hiva
talosan mindig többre becsülték, elémbe helyezték, nagyobb fizetéssel 
ja va d a lm a ztá k“.

Reméllem, megbocsátja az E. N. K. nekünk, ha az ilyen szellem
ben vele egyek lenni nem csak nem akarunk, hanem az ellen minden 
erőnkből küzdeni fogunk.

(Szolnok.) Balogh Péter.

VEGYESEK.

Kitüntetés. A király ő felsége M iskovszky  Viktornak, a kassai 
állami főreáliskola tanárának nyugdíjaztatása alkalmából, irodalmi és 
tanári érdemei elismeréséül a Ferencz József rend lovagkeresztjét ado
mányozta. A kitüntetésnek e méltó módja örömmel tölt el úgy is, mint 
megnyugtató jel és bizonyság, hogy megdől az az ósdi felfogás, mely a 
tanári állást és érdemet kicsinynek vallja a jelentősebb érdemrendre. A 
nyugalomba vonult kartárs, kinek e kitüntetéshez gratulálunk, nem az 
első tanár ugyan, kinek Ferencz József rendje van, de nagyon kevés 
ebbeli társa van sorainkban.

igazgatói kinevezés. A király ő felsége Bpesten május hó 28-án 
kelt legfelső elhatározásával dr. Wallner Ignácz soproni állami főreál
iskolai rendes tanárt és igazgató-helyettest ezen tanintézet igazgatójává 
а VIII. fizetési osztálynak megfelelő illetményekkel kinevezte.

Kinevezés a Vili. fiz. osztályba. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister Csonka Ferencz szegedi, Klincsek József székesfehérvári, 
Bäum el Ede dr. soproni és Dömötör László aradi állami főreáliskolai, 
továbbá Mozog István és Körösi Sándor fiumei állami főgymnasiumi 
rendes tanárokat eddigi minőségükben és állomáshelyükön meghagyva, 
а VIII. fizetési osztály 3. fiz. fokozatába nevezte ki. (Máj. 28.-ról 32.136. sz.)

Előléptetés az 1600 frtos fokozatba. A budget-törvény mostohasága, 
a mely „Közlöny“-ünket annak idején hírlapi polémiába is keverte, most 
a gyakorlatban is kitűnik. A sok kérdezősködésre sajnosán kell ismétel
nünk, a mit mi már múlt öszszel előre jeleztünk: hogy a népiskolai és 
kereskedelmi iskolai tömeges előléptetések után a középiskolai tanárok 
hasztalan várnak hasonlót. Nem az ügyosztály lassúságán múlik a dolog, 
miként a hozzánk érkezett felszólalások hiszik. Azok a magasabb foko
zatú helyek, a melyek az előző évhez képest plusnak látszanak, tulajdon
képen az idén bekövetkezendő államosításokra szánvák s legjavarészt 
le is foglalvák azokra. Nekünk nem állhatnak egészen pontos személyi 
adatok rendelkezésünkre, de aligha csalódunk abbeli számításunkban, 
hogy az eddig történt s mai számunkban is közölt néhány előléptetés
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fölébe lesz ugyan még betöltendő magasabb (kivált 1300 fitos) hely az 
államosításokon felül is, de nem sok. Talán épen ez a kevés szám az 
oka annak az óvatosságnak, mely attól tart, nehogy az államosításra 
szükséges helyek számában hiány legyen. Ámbátor az államosítás révén 
lefoglalt helyek pontos számát már tudni kellett akkor, mikor a budget 
készült. Ez a talán túlzott óvatosság bizonyára érzékenyen érinti szemé
lyenként azokat, kiken az előlépés sora van, de mi bízunk abban, hogy 
a késedelemből nem származik anyagi káruk. Hiszen nem csak az elő
lépett tornatanítók magasabb illetménye utalványoztatott visszamenőleg 
január elsejétől, hanem értesülésünk szerint, a legutóbbi héten történt 
hasonló kedvezm ény nyel előléptetés az 1600 frtos fokozatba is. A 
mai vigasztalan állapottal szemben pedig egy kis erőre kap bizalmunk 
a jövő esztendőt illetőleg. Úgy vagyunk értesülve, hogy a jövő évi 
budget nem lesz olyan mostoha, mint az idei. Tervben van, hogy a 
tarthatatlan állapotok orvoslása gyorsabb tempóban haladjon. Mert, 
hogy a helyzet tarthatatlan, arról határozott értesülésünk szerint meg 
van győződve nem csak az ügyosztály, hanem maga a minister is, a 
kinek jóakaró belátásában nem kételkedtünk soha s a kinek csak erőt 
kívánunk, hogy a maga meggyőződését átplántálhassa mindenhová, a 
hol sorsunk intézésében végleg határozni vannak hivatva.

Hittanári kinevezés. A vallás és közoktatásügyi m. kir. minister 
L aka tos  Ottó nagybányai áll. főgym. róm. kath. hitoktatót jelenlegi 
alkalmazásában való meghagyása mellett rendes hittanárrá nevezte ki. 
(Május 20-ról 44092 96 sz.)

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a 
karczagi ev. ref. gym nasium  V. és VI. osztályának a kért nyilvános- 
sági jogot az 1896/97. tanévre folytatólag megadta.

Ministeri köszönet. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
dr. Sim say  Lajos, munkácsi áll. főreáliskolai tanárnak az ottani tanári 
könyvtár rendezéséért köszönetét fejezte ki.

Halálozás. A régi tanári gárdának egy érdemes ősz tagja: Tüdős 
János, a debreozeni ref. főgymnásiumnak nyugalomba vonult igazgatója, 
elhunyt. Ritka szép pálya jutott osztályrészéül. Csaknem félszázadig 
szolgálhatta az ügyet, mely leikéhez nőtt s vezére lehetett az ifjú tanári 
nemzedéknek is, a mire az egyéniség tekintélyén kívül tíz évig viselt 
igazgatói állása is jó alkalom volt. Utána pedig része volt a csöndes 
alkonyban. A 78 éves kornak természetes gyöngéi elhomályosították az 
alkonyt, de a múlt emlékeinek derűje átragyoghatott rajta, meleggel 
pedig hat gyermekének családi élete vonhatta be. Öt fia, egy leánya 
s számos unokája volt. Egyik fia a debreczeni főiskola orvos-tanára. A 
halottasháznál K. Tóth Kálmán mondott imát, a sírnál pedig a meg
boldogultnak hivatalbeli utódja: Dóczi Imre igazgató meleg búcsúztatót.

Tengerészeti hadapród-jelöltek felvétele. A csász. és kir. hadi tenge- 
részetben tengerészeti hadapród-jelöltek fognak felvétetni. Ezek had- 
apródokká és kiállott tengerész-tiszti vizsgálat után a kínálkozó ürese
désekhez képest, tengerész-tisztekké neveztetnek ki. Pályázhatnak, a kik 
teljes testi épség mellett 17—20 évesek, középiskolai érettségit tettek és 
a fölvételi vizsgát kiállják. A nőmet nyelvet írásban és beszédben ismerni 
kell. A sajátkezűleg írt felvételi kérvények legkésőbb f. évi augusztus 
hó 15-ig a csász. és kir. közös hadügyministeriumnál (hadi tengerészeti 
ügyosztály) nyújtandók be. A felvételi vizsgálatra vonatkozó értesítők 
Bécsben, Seidl J. W. és fia könyvkereskedésében szerezhetők meg. A
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felvételi vizsgálat a fiumei cs. és kir. hadi tengerészeti akadémián f. évi 
szeptember hó első felében veszi kezdetét és német nyelven teendő le. 
A kik e felvételi vizsgálatot kielégítő sikerrel állották ki, pólai központi 
kikötőbe szállíttatnak, ott törvényes szolgálati kötelezettség czéljából 
besoroztatnak és tengerészeti hadapród-jelölteknek kineveztetnek s attól 
fogva fizetést húznak.

Pályázat a kassai kir. convictusnál. Az 1897/98-ik iskolai év kezde
tétől a kassai kir. convictusban, egy Balassa Zsuzsanna-féle alapítványi, 
továbbá hat fizetéses hely üresedik meg. A Balassa Zsuzsanna-féle 
alapítványi helyre csak oly növendékek pályázhatnak, kik az elemi 
iskolát vagy a középiskola első osztályát jeles sikerrel végezték be. 
A kérvények a vallás- és közoktatásügyi ministerhez czíinzendők és 
a jászói préposthoz küldendők be. A hat fizetéses helyre csak a 
gymnasium I—IY. osztályába iratkozó ifjak folyamodhatnak. A tar
tásdíj évi 350 frt, mely összeg 4 egyenlő részben, ú. m. a belépéskor, 
november 15-én, február 1-én és április 15-én fizetendő le. A pályá
zati kérvények a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, 
a kassai kir. convictus kormányzójánál nyújtandók be. A határidő 
július 15.

Pályázat. A z egri magy. kir. áll. főreáliskolánál az 1897/98. tanév 
elejével betöltendő két tanári állásra, egyik a term észettan és meny- 
nyiségtanbó), másik a földrajz és term észetrajzból; az egri magy. kir. 
állami főreáliskola igazgatóságához folyó évi július hó 1-éig.

P á ly á z a t .
A z eperjesi ág. h. evang. kerületi collegium államilag segélyezett 

főgymnásiumánál a jövő 1897—98 tanévvel betöltendő két rendes tanári 
állásra ezennel pályádat hirdettetik, még pedig

1., egy történelmi, és
2., egy magyar-német nyelv s irodalmi tanszékre.
A nevezett szakokra képesítettek felhivatnak, hogy szabályszerűleg 

felszerelt folyamodványaikat, melyekben végzett tanulmányaik, képesí
tésűk és eddigi netaláni szolgálataik okmányokkal igazolandók, a colle
gium igazgató-választmányához intézve f. é. jún ius hó 25-ig küldjék be 
a collegiumi főgymnasium igazgatóságához.

A rendes tanár jövedelme 1200 frt, mely fizetés az újabb szerződés 
megkötése után fokozatosan 1400 illetőleg 1600 írtra emelkedhetik, 240 
frt lakbér és öt, 100 frtos ötödéves korpótlék.

Hogyha már alkalmazásban levő rendes tanár választatnék meg, 
akkor ez azonnal véglegesen alkalmaztatik; hogyha pedig olyan pályá
zóra esnék a választás, ki még nem volt alkalmazva, de oklevéllel bír, 
akkor ez rendes tanári fizetéssel alkalmaztatik ugyan, de csak egy évi 
sikeres működés után fog állásában véglegesíttetni.

Okleveles pályázó hiányában a tanszék ideiglenesen fog betöltetni 
helyettes tanárral, kinek fizetése 800 frt és 100 frtnyi lakpénz lesz.

Intézetünk az országos tanári nyugintézet tagja.
A nevezett tanszékre csak protestáns vallásúak pályázhatnak.
Az állás f. é. szeptember 1-én elfoglalandó.
Kelt Eperjesen, 1897 június 3-kán

Dr Schm idt Gyula, Ludm ann Ottó,
coll. felügyelő. főgymn. igazgató.



LAMPELRÓBERT (Wodianer F. és Fiai)
csász. és kir. udv. könyvkereskedés kiadásában 

Budapesten, Andrássy.út 31. «ж. alatt

MEGJELENT

VIZSGÁI JUTALOMKÖNYVEKÜL
k i v á l ó a n ,  a l k a l m a s

IFJÚSÁGI IRATOK É S AJÁNDÉKMŰVfiK
J E G Y Z É K E .

Utazásom Sziczilia és Málta szigetén. Irta Erödi Béla. 50 képpel és 1 tér
képpel. Fűzve 2 írt. Diszk. . . .  .....................................................2.80

A Fáraók országában. Irta Erödi Béla. 65 képpel és Egyptom térképével.
Díszkötésben...................................... , ..........................................................2.80

Parainesis. Irta Kölcsey Ferencz. Ara fűzve 40 kr. A 857/96. sz. rendelettel
kizárólag ajánlva Kötve...................................... .......................................... 1.—

Árgirns. Tündérmese. 4 énekkel, írta Jakab Ödön. Nagy negyedrétü díszmű,
fénynyomatú képekkel. Ára fűzve 3 frt. Fényes díszkötésben................... 5.—

Fain. Elbeszélések. Irta Jakab Ö. Kimnaeh László rajzaival. Fűzve 2 frt. Dísz
kötésben ............................................................................................................. 2.80

Az 1848—49-iki magyar szabadságharcz története. Irta Gracza Gy. Több 
mint 600 képpel és számos műmelléklettel. Pompás 4° díszmű 4 kötetben, dombor- 
nyomatú díszkötésben. Egy-egy kötet fűzve 5 frt 60 kr. Kötve . . . .  7.—

A magyar nemzet története. Irta Szalay József és dr. Baráti Lajos. Nagy 
negyedrétü díszmű 4 kötetben. Több mint 120 (közte számos színes) műmellék
lettel és 1000-nél több képpel. Egy-egy kötet ára (korona) díszkötésben . 7.50
Félbőr (Corvina) k ö té sb en ..................................................................................8.—

Az Emke 2 és 3 szólama daloskönyve Szerkeszti Beák Gerő. Ára fűzve 80 kr.
K ö tv e ..................................................................................................................1.50

Az Emke négyszólamú daloskönyve. Szerkeszti Beák Gerő. Ára fűzve 1.20
Kötve ......................................................................................................... 2.—

Bndapest története. Irta Gööz József. Harmadik, millenniumi képes kiadás.
Vászonkötésben i.öO. Díszkötésben . . . ................................................ 2.—

Utazás a Keleten. Irta Rudolf trónörökös ő es. és kir. fensége. Fűzve 7 frt.
Kötve.............................................................................................................. 10.—

Költők Albuma, A jelenkori magyar költők legszebb verseivel. Szerkesztette B a d ó

Antal. Kis kiadás, díszkötet selyembetéttel ............................................... 4.50
Ugyanaz. 8-ad kiadás, díszkötésben 5 —. Emlékkiadás selyembetéttel . . 6.50 
Idegen költők albuma. Illustr. díszmű. A legjelesebb külföldi írók válogatott

versei. Szerk. Radó A. Díszköt...................................................................... 5.—
Leopardi G. Lyrai versei. Ford. Radó Antal. Kötve......................................2.40
Művelődés-történet. Irta Sebesztha K .  Magyar stílű díszkötésben . . . 1.80
— — Irta Czigler Ignácz. Díszkötésben.........................................................2.40
Don Qnijotte de la Mancha. Cervantes után az ifjúság számára átdolgozta

Radó Antal. Dóré Gusztáv rajzaival, vászonkötésben.................................2,80
Vaszary Kolos. Történelmi életrajzok az ifjúság számára. 14 képpel. Díszköt. 2.80



Magyar népmondák. Az ifjúság számára feldolgozta Jiadó Vilmos. Ebner Lajos
festőművész által festett 7 képpel. Díszes k ö té s b e n .................................... 2.80

Porból lettünk. Irta Földes Géza. D íszkötésben............................... ....  . 1.—
A fekete király. Történeti elbeszélés. Irta Földes G. Számos képpel Túli Ödön

től. D íszkö tésben ................................................................................................. 2.—
Elbeszélések a görög világból. Az ifjúság számára írta ff. Pulszlcy Polyxena.

50 képpel. K ö tv e .......................................................................................................1.60
Elbeszélések a római világból Az ifjúság számára írta ff. Pulszky Polyxena.

Számos képpel. K ö t v e ................................. .............................................2.40
A trójai háború. Az ifjúság számára írta Kempf József. Képekkel, vászon

kötésben .......................................................................................................  1.—
Leányévek. Irta F.-né Hentaller Mária, 5 képpel. K ö tv e ..........................2.40
Szív. Edmondó de Amicis után ford. dr. Badó Antal. 60 képpel. Kötve 2.80 
A  munka öröme és dicsősége. Mantegazza után dr. Kerékgyártó Elek-tői.

Vászon kötésben . . .  .......................................................................... 2.40
Tanulók olvasótára. Szemelvények a jelesebb magyar írók műveiből, Elischer 

J. közreműködésével szerkesztik dr. Jancsó Benedek és dr. Boros Gábor.
2 kötet. Egy-egy kötet csinos k ö té s b e n ......................................................... 2 —

Természettudományi olvasmányok. I. sorozat 50 képpel és initialékkaU
Szerkesztik Hankó és Szterényi. Díszes vászonkötésben ...............................2.40
II. sorozat. Szerkeszti Szterényi ff. 75 képpel. K ö t v e ..................................... 2.20
III. sorozat. Ifjúsági olvasmányok czímen szerkeszti Szterényi ff. 87 képpel.
K ö tv e ...........................................................................................................................1.80

Mesék és elbeszélések. Benedek Elek-Ш. Eredeti magyar gyermekmesék,
színes és a szöveg közé nyomott képekkel, díszes kötésben........................2.80

Magyar mesekönyv. A legszebb mesék a magyar népéletből. 7 pompás szín
nyomatú képpel. Díszkötésben............................................................................ 2.80

Gulliver utazásai ismeretlen országokban. Magyarította Vajdaffy Ernő, 4 finom,
színes képpel. K ötve.......................................................................................... 1.20

Legszebb regefüzér. Irta Bánfi János. Regék és mondák három gyönyörű és 
színes, 6 tonus több mint 50 a szöveg közé nyomott képpel. Kötve . . . 1.40

Tündérek között. Irta Bánfi, János. Kalandos történetek és mesék 3 színes, 
6 tonus és több mint 50 a szöveg közé nyomott képpel. Kötve . . . .  1.40

Ezer év. Képek a magyar nemzet történetéből. Irta dr. Baráti Lajos. Kötve 1. — 
Kis Almanach 20 magyar író eredeti meséivel. Szerkesztette Bródy S .:

I. évf. vászonkötésben, 4 k é p p e l.............................................................. 1.—
D íszkiadás...................................................................   1.50

II. évf. vászonkötésben, 4 k é p p e l.............................................................. 1.—
D íszkiadás........................................................................................... 1.50

III. évf. vászonkötésben, 5 képpel . . ..................................  . . 1.20
D íszk iadás.................................................................  1.80

IV. évf. vászonkötésben, 4 k é p p e l................................................ 1.20
D íszkiadás.......................................................................................180

V. évf. vászonkötésben, 4 k é p p e l...................................................................1.20
D íszkiadás.......................................................................................... 1.80

Ezeregy éjszaka regéi. Átdolgozta Badó A. 4 színes képpel. Kötve . . 1.80
3 0 0  Ezopus mese. 114 képpel. Kötve.......................................................... 2.—
Kolumbus Kristóf, vagy Ámerika felfedezése. 1 színes és 24 a szövegbe nyomott

képpel. Irta dr. Brózik К ................................................................................... 2.40
Egyszer volt, hol nem volt. A legszebb mondák, regék és kalandos történetek 

gyűjteménye. 6 színes, 12 tonusképpel és több mint 100 a szöveg közé nyomott
szép ábrával. Irta Bánfi János. K ö t v e ..........................................................2.80

Robinson Crusoe. Badó A. 8° kötve.............................................................. 1.60
Ugyanaz. 4° kötve................................................................................................2.40
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A tanári testületek b. figyelmébe!

M. évi 30.332. sz. a. a vallás- és közoktatásügyi minister a közép
iskolai tanári könyvtáraknak  megszerzésre ajánlotta:

d r .  R é c s e y  V i k t o r

Pannonia  ókori  myt ho l og i á j a
czímű munkáját, mely immár második kiadást ért.

A számos pannoniai istenséget feltüntető 50 cinkographiai tábla 
a m. tud. Akadémia, a n. museum, bécsi tud. intézetek felvételei és 
újabb leletek eredeti fényképei után készültek. Egyszerű példány ára 
2 frt 50 kr.; finomabb papíron 3 frt.

Bartal A n ta l (az „E. Philol. Közi.“ 1895. évf. 120—124. 1.) többi 
közt ekként ajánlja: „Hosszú évek sora kivántatott ahhoz, míg a szerző
nek sikerült ehhez az új themához, a pannoniai mythologiához gazdag 
anyagot összehordani. Csak a szaktudósok szűk köre képes ezt a sikert 
megbecsülni és a philologusoknak ajánlom  ezt a munkát. Midőn a 
rómaiak mythologiáját tárgyalják, hivatkozhatnának e gyűjtemény 
fonalán arra, hogy hazánknak mely vidékén és mily alakban tisztelték 
az illető istenséget a rómaiak. De a történelem  tanára is nagy haszon
nal használhatja e munkát“.

Dr. Hampel J ó z se f  az „Archaeologiai Értesítőben“ (XIV. k. 367.), 
dr. Ortvay Tivadar a „Századok“-ban (1895. évf. 177 1), Latkóczy  
Mihály a „M. Szemlében“ és Balássy Ferencz veterán akadémikusunk 
a „K. Szemlében“ nagy elismeréssel ajánlották e művet az illető körök 
figyelmébe.

Szerzőnek bizományosa:

líj. Magéi Ottó, 
B u d a p e s t ,  M úzeum -kőrú t 2. szám .

Tartalom: Közgyűlésünkről. — Egyesületi élet. — A gyakorló iskola 
jubilaeumán. Zlinszky  Aladártól. — A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministernek a közoktatás állapotáról szóló XXYI. jelentése. 
R —s-tól. — Üzenet az „Egységes Nemzeti Közoktatásnak“. Balogh 
Pétertől. — Vegyesek. — Hirdetések.

H0RNYAN8ZKY VIKTOR BUDAPEST.



XXX. évfolyam. 37 . szám . 1897. június 20.

ORSZÁGOS

K Ö Z É P I S K O L A I  T A N Á R E G Y E S Ü L E T I

A választm ány ülése május 26-án.
(A tantervrevisio tárgyalásának folytatása és befejezése.)

Dóczi Imre: Mélyen tisztelt Választmány! Nem akarom a mélyen 
t. választmány türelmét azzal próbára tenni, hogy a középiskolai tanterv- 
revisióról ez alkalommal részletes véleményt nyilvánítsak Nem pedig 
azért, mert egyfelől más úton volt már szerencsém e kérdésre vonat
kozó nézetemet kifejteni, más felől pedig már a vita megindulása előtt 
megállapodtunk abban, hogy az összes tanári körökben fölmerült javas
latokat rendszeres munkálatokba foglalva, fölterjesztjük a nagymélt. 
közokt. kormányhoz.

Ugyanazért az oly kérdésekre, hogy pl tanárképzésünk hiányai 
mily mértékben nehezítik meg tantervűnk megvalósítását, — hogy a 
középiskolai osztályok zsúfoltsága, az oda nem való elemeknek a közép
iskolába tódulása mennyire hiúsítják meg a középiskola munkáját, sőt 
a qualificationalis törvény intézkedései is mily ballasttal terhelik a 
középiskolát, hogy a tankönyvek mennyiben járulnak hozzá a foly
ton hangoztatott túlterheléshez: ez úttal egyáltalán nem kívánok nyilat
kozni Eléggé meg vannak vitatva tanügyi irodalmunkban.

Általánosságban pusztán annyit kívánok megjegyezni, hogy ma, 
midőn a középiskolának nagy jelentőségű s mélyreható reformja előtt 
állunk, a tantervrevisio kérdésében csupán azon dolgokra szorítkoznám, 
a melyek a másfél évtizedes tapasztalat alapján mint megért gyümölcs 
állanak előttünk s nem mennék bele az oly változtatásokba, melyeknek 
kipróbálására a küszöbön álló középiskolai reform miatt esetleg időnk 
sem lehetne

Ezek előrebocsátása után különösen azokra a kérdésekre akarok 
röviden reflektálni, melyekre az előadó úr fölhívta a választmány figyel
mét. Az előadó úr ugyanis azokat a javaslatokat, melyekre nézve a 
tanáregyesület vidéki körei megegyeznek, úgy állította elénk, mint a 
tanári közvélemény megnyilatkozását; nehány kérdésre vonatkozólag 
azonban, melyekre nézve a tanári körökben nagy controversiák forog
nak fönn, szükségesnek látta, hogy a választmány nyilatkozzék s e 
kérdésekre egyenesen felhíván figyelmünket, bátor leszek rájok észrevéte
leimet megtenni (Halljuk!)

Mindenekelőtt ama két fontos kérdésre: a magyar történelemnek 
a világtörténettel kapcsolatos tanítására és a magyar irodalomtörténetnek 
két évre való kiterjesztésére vonatkozólag az elnök úr 6 méltóságának

Orsz. Középiskolai Tanaregyesiileti Közlöny. XXX. 62

Szerkesztőség
VI. kér. Aradi-utcza 58. szám.

Szerkeszti
R ajner Ferencz.

Kiadóhivatal
V. kér. állami föreáliskola.

E GYE S ÜL E T I  ELET.
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mindnyájunk köztetszésével találkozott nyilatkozata szinte fölold az alól, 
hogy velők részletesen foglalkozzam. Csak annyit teszek hozzá, hogy ez 
az egyetlen út és mód, a mely az európai eszméknek nemzeti életünkre 
való hatását s nemzetünk és a külföld közt folytonosan fennálott con- 
tactust felfoghatóvá teszi.

Azt azonban nem mellőzhetem, hogy a magyar irodalomnak két 
éven át való tanítása ellen dr. Csengeri barátom által hangoztatott 
kifogásokra egy pár észrevételt ne tegyek. Attól fél 6, valamint más, 
vele egy véleményen levő kartársak is, hogy ez által az irodalmi olvas
mányok ideje még jobban megrövidül s voltaképen a VI. osztálylyal 
bevégződik Egyáltalán nem vagyok képes megérteni azt az álláspontot, 
a melyből egyesek így nézik e kérdést. Hiszen hogy a rhetorikai és 
poétikai tanításnál az aesthetikai fogalmak csakis irodalmi olvasmá
nyokon világosíthatok meg, az természetes De ez olvasmányok szintén a 
dolog természete szerint csakis irodalmunk műremekeiből, s rendesen 
jelen századunk irodalmából vannak merítve. Legfőlebb tán a Zrinyiász 
és egy pár Heltai-féle mese az régebbi irodalmunkból, mely az aestheti
kai tanítás körébe be van vonva. Úgy hogy a tanításnak ezen a fokán 
nemzeti irodalmunk egész múltja ismeretlen marad a növendékek előtt. 
Épen az a haszna lesz tehát az irodalomtörténet két évi tanításának, 
hogy lesz idő irodalmunk régibb műveit is olvastatni s így irodalmunk 
múltját is megismertetni a tanuló ifjúsággal.

A másik kérdés, a melyet az előadó úr úgy állított elénk, mint a 
melyre nézve eltérők a tanárköri vélemények, az, hogy mi legyen az 
idegen nyelvek tanításának czélja a középiskolában. E tekintetben ugyan
azon az állásponton vagyok, a minek Csengeri kifejezést adott, hogy 
t. i. a középiskola tudományos tanintézet lévén, elsőrangú czél minden 
nyelv tanításánál csak az irodalmi képzés lehet. A gymnasium nem 
szállhat le a gouvernant szerepére Természetes azonban, hogy a beszéd- 
és fordításgyakorlatokat szintén nem nélkülözhetjük, a mennyiben a 
nyelv törvényeinek megértésére nézve a legbiztosabb kritérium a magyar
ról latinra, vagy más idegen nyelvre való fordítás; de ezt nem lehet oly 
mértékben előtérbe állítanunk, mint jelenleg az érettségi vizsgálat köve
telménye teszi.

E kérdéssel kapcsolatban egy másik dologra bátorkodom felhívni 
a választmány becses figyelmét. Ha ugyanis a nyelvtanításnak az iro
dalmi képzést tekintjük fő czéljául, akkor a latin nyelvi tanítás körében 
nem tartom helyesnek mai eljárásunkat, mely szerint csaknem az egész 
grammatikai tanítás alatt, vagyis a gymnasium négy alsó osztályában 
magunk készítette latin olvasmányt adunk növendékeink kezébe. Az 
irodalmi képzés elvéből következik, hogy minél előbb classikus írót 
adjunk az ifjúság kezébe. Fölvettetett itt a régi iskolának két classikusa: 
Cornelius Nepos és Julius Caesar, hogy újra bevétessenek a gymnasium
III. és IV. osztályának olvasmányául. Megvallom, idáig sem szóval, sem 
írásban nem sürgettem ez Íróknak az iskolába való visszahozatalát, de 
ha már egyszer a kérdés itt fölvettetett, a világért sem tudnék ellene 
oly vehemens módon nyilatkozni, mint Csengeri barátom tette (úgy 
van!), s annál kevésbbé, mivel köztudomású, hogy e két író a művelt 
világ gymnasiumainak többségében ma is iskolai olvasmányul szerepel 
(úgy van!).

Hogy Cornelius Nepos milyen classikus iró, annak a kritikájába 
itt nincs helye belebocsátkoznunk. E kérdéssel minden class, philologus- 
nak tisztában kell lennie. De mikor épen a III. osztályban tantervűnk 
a magyar történelem tanítását is egyes kiváló férfiak életrajza körül 
kívánja csoportosítani, egyáltalán nem kicsinyelhetjük a Cornelius 
Nepos paedagogiai értékét, ki az ókori történelem főbb eseményeit 
szintén ily életrajzokban, a szereplő egyének jellemének kidomborítása
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mellett foglalja össze. Ez életrajzok, a melyek a mellett, liogy egy-egy 
befejezett olvasmányt nyújtanak, nyelvezet tekintetében sem igen múl
ják felül a növendékek szellemi színvonalát, az iskola szempontjából 
igen nagy méltánylást érdemelnek s előttem erkölcsi értéküket az író 
classikus voltához férő kifogások egyáltalán nem rontják le.

Julius Caesarra vonatkozólag pedig az a nyilatkozat, hogy 6 nem 
gyermekeknek, hanem férfiaknak írt, egyáltalán nem képezhet érvet. 
Hiszen más iskolai auctorok is férfiaknak írtak. Caesarra vonatkozólag 
én csak két dologra bátorkodom figyelmeztetni Egyik az, hogy épen a 
IY. osztályban tanítjuk az ó-kor történetét, a melynek a kérdéses író 
egyik korszakát világítja meg részletesebben monograpliiájában és így 
nagyobb tantervi harmóniát alig lehet kívánnunk, mint épen Julius 
Caesar olvastatását az ó-kor történelme mellett. A másik az, hogy épen 
ez osztályban keresve sem tudnánk alkalmasabb írót találni a latin 
syntaxis illustrálására.

Csengeri J. Ezt fölbecsülték!
Dóczi Imre: Az előadó úr részéről vitatásra kitűzött kérdés az is, 

hogy melyik gymn. osztályban kezdjük a latin nyelv tanítását. Részemről 
készséggel ösmerem el annak az álláspontnak psychologiai jelentőségét, 
a mely azt sürgeti, hogy legalább is a II. osztályra hagyjuk a latin 
tanítás megkezdését. De más részről teljesen igazat adok dr. Csengeri- 
nek abban, hogy a tanulónak még magyar nyelvtani ösmerete is a 
latin nyelv elemeinek tanulása alkalmával tisztul és világosodik meg, 
s bármily anomáliának tűnjék is föl, tény, hogy ha a gyermek nem 
hozza is magával a gymnasiumba a magyar nyelv rendszerének teljes 
ismeretét, ezt, valamint a nyelvtani categoriákat jobban elsajátíthatja 
a különbségek feltüntetése által a latin nyelv tanítása közben. Ezért 
óhajtom, hogy a latin az I. osztályban maradjon meg. De nem kisebb 
jelentőséget tulajdonítok annak sem, hogy ha föllebb helyeznők a latin 
nyelv tanításának kezdetét, ez nagyon fölforgatná tantervűnket. (Helyes!)

Ma ugyanis tantervűnk akként van berendezve, hogy minden 
idegen nyelv tanításának kezdete közé két-két év esik, a mi nagyon 
fontos arra nézve, hogy az idegen nyelv sajátságai némileg consolidalód- 
janak a gyermek elméjében S ennélfogva már csak azért sem tudnék 
e tekintetben a tanterv revisiojába bele menni, mert ez a német, görög 
és franczia nyelvnek a különböző fokon való megkezdését tovább tolná 
és nagyon felforgatná tantervűnket.

Az előadó úr felhívta továbbá figyelmünket a tantervi utasítások 
revisiójára is, a mennyiben némelyek állítása szerint ez Utasítások nem 
a magyar tanárság számára készültek s felülállanak tanárságunk szín
vonalán. E felfogást a mily sértőnek tartom a magyar tanárságra nézve, 
ép úgy indokolatlannak is tekintem azt az állítást, hogy í’tasításaink 
felülmúlnák a magyar tanárság paedagogiai színvonalát Részemről a 
dologból csak annyit tartok igaznak, hogy az Utasítások nagyszabású 
általános része nem áll mindenütt összhangban a különös részszel 
(Éljenzés!). Ennek az ellentétnek elenyésztetését s a kettőnek össze
egyeztetését feltétlenül szükségesnek tartom. E mellett különösen szük
séges a történelem tanítására vonatkozó Utasításoknak az átdolgozása 
olyan értelemben, a mint e tárgyra vonatkozólag nyilatkoztunk. Én a 
történelmi tananyagnak ilyetén csoportosítását csak egy helyen, a leány- 
gymnasium tantervében ösmerem. Különös, hogy ilyen intézménynek 
kell megadni az útmutatást az ős gymnasium tanrendszeréhez is. De 
részemről a történelmi tanítás comtemplált irányára vonatkozólag sok
kal részletesebb Utasítás kidolgozását tartom szükségesnek, mint a leány- 
gymnasium tanterve; mert a mai nézetek különböző volta mellett csak 
így biztosíthatjuk a tanítás sikerét.

6 2 *
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Végül még egy kérdésre bátorkodom fölhívni a mélyen t. Választ
mány figyelmét, a melyen az elö'adó úr igen röviden siklott át, hihető
leg azért, mert e kérdésre nézve nagyon összevágó valamennyi tanári 
kör véleménye. Ez: a görögpótló tanterv reformja. Részemről, a mint 
ennek már más helyen is kifejezést adtam, lehetetlennek tartom a görög
pótló tanterv revisióját az 1890-iki görögpótló törvény revisiója nélkül. 
Nem akarom fejtegetni itt a vita előrehaladott stádiumában, hogy 
milyen anomalia rejlik a görög nyelvnek a magyar irodalommal való 
pótlásában, csak arra bátorkodom rámutatni, hogy a mai visszás álla
potot csupán úgy szüntethetjük meg, ha a törvény revisióját javasoljuk 
a nagymélt. kormánynak.

Ajánlom nézeteimet a t. Választmány becses ügyeimébe.
R ajner  Ferencz: Általában egyetért előtte szólóval abban, hogy 

a jelen discussio nem terjeszkedhetik ki a revisiónak minden részletére. 
A maga részéről csak két pontra kiván véleményt nyilvánítani. Két 
olyan pontra, mely szívéhez is közel áll.

Az irodalomtörténeti tanításra nézve teljesen, egész lélekkel hozzá
járul az elnök megkapó fejtegetéseihez. Azoknak, a kik ez ellen szóltak, 
épen az imént megadta Dóczi igazgató a választ. Csakhogy ő még éleseb
ben ki szeretné mondani, hogy a magyar tanárságra nézve szégyen volna, 
ha a collegák attól félnének, hogy az által, hogy több időt fordítunk a 
a magyar irodalomtörténetre, szem elől tévesztenők a czélt: hogy épen 
tőlünk féltik, hogy az olvastatást hamarább szüntethetnők meg. Legfőbb 
érvelésünk arra, hogy a magyar irodalomtörténet két évre terjesztessék 
ki, az, hogy többet akarunk olvastatni; és pedig olvastatni a mi veze
tésünk alatt. Meg akarjuk ismertetni a régi irodalmat, mert különben, 
— minthogy egész társadalmi közműveltségünk olyan, — ha az iskola 
nem ismerteti meg a régi irodalmat, a feltörő nemzedék magától soha
sem ismerné meg.

Talán nem veszi rossz néven az előadó, ha az irodalmi tanítás 
kapcsán rectiücálja a német irodalmi tanításra mondott szavait is. Az 
előadó azt állította, hogy a német tanításban felmerült, hogy Herder 
Cid-jét felsőbb osztályba tegyék. De itt hiányos maradt az előadása. 
Nem egy helyen, hanem igen sok helyen, sokkal radikálisabb volt a 
vélemény Cid-del szemben. Az, hogy Cid egyáltalán nem tantervűnkbe 
való. Cid nyelve nem az a német nyelv, melyet ma beszélnek és írnak; 
nem különösen az, melyet nálunk ismernek és megértenek. Hogy nem 
a mai német nyelv, annak bizonysága épen az, hogy külföldi, osztrák, 
német nyelvű középiskolák tudtával nem olvastatják, vagy legalább 
nem fektetnek annyi súlyt rá, mint mi; de ha mégis foglalkoznak vele, 
azt az 6 szempontjukból teszik. A hol anyanyelv a német, érthető, 
hogy olvastatják; de nálunk ez felesleges. Nem egy tekintélyes hang 
szólalt a magyar tanárság köréből a nehézségek mellett és ha egyáltalán 
meghagyatik, csak irodalomtörténeti szempontból ismertessék és olvas
tassanak egy pár strophát.

Az idegen nyelvtanítás másik, igen lényeges kérdésére: arra 
nézve, hogy mikor kezdjük meg az idegen nyelvet, nem tud semmiképen 
egyetérteni DóczixaA. Nem tud megegyezni érvelésével. Dóczi azt 
mondja, ne szóljunk arról, a mi gyökeresen átváltoztatja tantervűnket. 
Felszólaló úgy fogja fel a dolgot, hogy igen is oda keli állítanunk a 
kívánságokat, melyeknek megvalósítását látni akarjuk. Ha nagy reform 
előtt is állunk és ha ez csak átmeneti időszak is. Hogy ebben az át
meneti időszakban mit lehet megvalósitani és mi vétetik ügyelembe, 
annak megítélése nem a mi feladatunk. A hallgatás megokolásául azt 
az érvelést, hogy nagyobb reform van készülőben, nem fogadhatjuk el. 
Nem is tudjuk, mikor lesz és nem tudjuk, hamar lesz-e vagy egyáltalán 
lesz-e ?
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A maga részéről ki óhajtja mondani, hogy nem puszta meg
győződése, psychologiai és paedagogiai okok vezetik arra, hogy az első 
osztályban ne taníttassák idegen nyelv. A psychologiai okok ellen nem 
is szólt senki. A paedagogiai ok az, hogy a középiskola sohasem fog 
nyelvet tanítani bonne-szerű eljárással és sikerrel. Nem fogja tanítani 
még akkor sem, ha a törvényt megváltoztatjuk, ha 60 helyett csak 40 
vagy csak 30 tanuló lesz egy osztályban. Még akkor sem lesz képes rá. 
Nem is szólva, hogy a latint, — a mely nem élő nyelv — de még 
modern nyelvet sem. De nem is követheti azt a gyakorlati életben 
sikerrel kecsegtető utat, nem maradhat azon a fokon, ha irodalmi 
tanítás a czélja. Gyakorlati czélból nemcsak máskép, de mást is tanulunk. 
A középiskola mindaddig, míg sajátos czélja nem változik s míg új 
alapgondolathoz nem idomul egész szervezete — a szó ismerete mellett 
grammatikai belátást, öntudatos nyelvi tudást fog követelni mindig. 
Hogy a grammatikából mely fokon mit kell felvenni, mi okvetetlenül 
szükséges, az módszertani kérdés, s mint ilyen a tanárképzés dolga is. 
De annyi bizonyos, hogy a grammatika nem mellőzhető teljesen még a 
kezdő fokon sem.

És még bizonyosabb, hogy a kezdő fokon egyszerre két gramma
tikát tanítani nem lehet. Ez merénylet a fejlődő gyermeki agy ellen, a 
melynek tisztes munka már az is, ha anyanyelvén megtanulja a nyelv
tani abstractiókat. Ha azt mondják, hogy idegen nyelv példáján, rend
szerén akarják ezt megtanítani a magyar nyelvtan javára, azt felszólaló 
igazán alig tudja megérteni. De azt tudja, hogy a tanulónak igen is a 
magyar nyelv törvényeit pontosan értenie kell s hogy középiskolai 
értelemben nem tanulhat sikerrel idegen nyelvet, míg az idegen nyelv 
logikáját és formáit a magyarral nem veti egybe. Ez a természetes rend 
és nem az ellenkező.

Szükségesnek tartja egy harmadik szempont felhozását is. Tényleg 
az első osztályban nincs időnk arra, hogy — a mellett, hogy a gyerme
ket megtanítjuk helyesen gondolkodni és beszélni — egyúttal annak a 
magyar nemzeti alapnak a megvetésére is gondoljunk, a melyre később 
szüksége lesz. És ezt a hiányt nem is tudjuk aztán teljesen pótolni. 
Magát a latin nyelvet 6 — s vele, a kik elég sokan vallják e hitet — 
nem félti e reformtól. Nem akarják leszállítani, nem is engednék leszál
lítani a latin nyelvi tudás niveauját, valamint a reáliskolában a német 
nyelvét sem. De meg vannak győződve, hogy ugyanazt az eredményt 
könnyebben és biztosabban fogjuk elérni, sőt meg is haladni, ha a 
magyar nyelvtan révén szerzett biztosabb alapon s érettebb tanulókkal 
kezdünk építeni.

Schönvitzky  Bertalan: T. Választmány! Felszólalásomban a részle
tekre nem terjeszkedem ki, csupán elvi kijelentésre szorítkozom. Lehet, 
hogy véleményemben ebben a körben kevesen fognak osztozni, de ha 
teljesen magamra maradnék is, elmondanám elvi meggyőződésemet, 
kivált most, mikor nagyon helyesen abban méltóztattak megállapodni, 
hogy határozatokat nem hozunk, a midőn tehát minden véleménynek 
meg van a maga jogosultsága.

Felszólalásom és elvi álláspontom jelzésére az a körülmény kény
szerít, hogy a t. előadó úr referátumában önkényesen és eleve meg
állapított princípiumokból, csaknem mondhatnám: dogmákból indult ki; 
még pedig az volt a vezérlő dogma, hogy a revisio-vita alkalmával a 
tantervűnkben és az utasításokban foglalt elvekhez egyáltalában nem 
szabad nyúlni. Ha az előadó úr felfogása helyes volna, akkor ez tulajdon
képen nem tantervrevisionális vita, hanem a mostani tanterv és az 
utasítások jósága mellett való tüntetés volna; erre pedig csak úgy 
nincs hivatva a mostani választmányi discussio, mint a hogyan nem
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érezte magát hivatva, hogy határozathozatallal foglaljon állást a meg
oldásnak ilyen vagy amolyan módja mellett.

És minthogy a t. előadó úr ilyen dogmatikus álláspontból indult 
ki, természetes, hogy egyeseknek és a köröknek felszólalásaiból és 
tárgyalásaiból nagyon könnyen következtet általános megjegyzésekre, 
ha t. i. ez az ő egyéni felfogásával megegyezik; és legalább vitatkozásba 
bocsátkozik ott, a hol ellenében nyilvánult a közmegegyezés О például 
azt olvasta ki az eddigi vitákból, hogy általános a nézet, hogy mostani 
tanításunknak hibáit pusztán csak a külső körülményekben, a tan
könyvekben, a zsúfolt osztályokban, a tanárokban stb.-ben kell keresni; 
sőt azt olvasta ki a vitatkozásokból, hogy az eredmény voltaképpen 
állásfoglalás a tanterv és az utasítások jósága mellett. Magam is, de 
nagyon sokan mások is, ellenkezőleg vagyunk meggyőződve. Csupán a 
külső körülményeket okolni pl. a mostani eltagadhatatlanul nagy és álta
lános eredménytelenségért és a tanulók nagymérvű tudatlanságért, már 
csak azért is igazságtalanság, mert lehetetlenség és nem is áll, hogy 
egyáltalában nem volnának jól berendezett, túl nem zsúfolt intézeteink, 
hogy nem volnának jó tanáraink és jó, vagy legalább beváló tan
könyveink.

De még azok is, a kik a mostani tantervet és az utasításokat 
védik és tovább is fentartandóknak hiszik, olyan ellenmondásokba 
keverednek önmagukkal a védelem alkalmával, hogy azonnal szembe
tűnővé válik a védelem hiábavalósága; vagy pedig annyi és olyan 
javítást ajánlanak rajtuk, hogy ha ezeket mind megvalósítjuk, akkor 
alig marad meg valami azokból a eardinális alapelvekből, a melyeket 
érinthetetleneknek hirdetnek Sőt itt e körben is találkozunk a tantervnek 
és az Utasításoknak olyan híveivel, a kik a sarkalatos elvektől eltérő 
lényeges módosításokat ajánlanak. Ilyen pl. dr. Staub  Móricz t. tagtárs 
úr proposítiója a földrajzra és a természetrajra nézve

Az előadó úr hibás kiinduló pontja megszülte előadásának egyéb 
hibáit is, s főleg azon részeit teszi tarthatatlanokká, a melyek a tan
anyag minőségére és beosztására vonatkoznak. A világtörténelemre 
és a magyar történelemre nézve a kellő értékre redukálta az előadó úr 
szavait az elnök úr ő méltóságának ékes és tanulságos előadása. 
Cornelius Nepos és Julius Caesar szintén találtak védelmezőkre s magam 
is hozzájuk csatlakozom; az irodalomtörténetre nézve pedig csaknem 
egyhangú a vélemény, hogy azt két éven át kell tanítani, pedig előadó 
úr szerint ez is ellenkezik az alapelvekkel, s ezért nem járul hozzá.

Szóval, tisztelt uraim, legyen a tantervrevisio igazi revisio, a 
mely kiterjed az alapelvektől a legapróbb részletekre, még az iskola
helyiségekre is.

Kardos Albert: Mélyen t. Választmány! Az előadó úrat én akar
tam kikezdeni, de ezt megtette más, ámbár más szempontból. T. i. én 
a legnagyobb elismeréssel vagyok Balogh munkája iránt; mint subjec- 
tiv nyilatkozatát igen szívesen olvasnám, de nem mint előadói munká
latot. Nem tartom eléggé objectivnek, épen azért nem szeretném, hogy 
úgy tűnjék fel, mint a tanártestületek és az összes tanári körök köz
véleményének a hű összefoglalása. És így az előadó munkának a kiegé
szítését óhajtanám. Az egésznek alaphangját eltévesztette az előadó; a 
mely tárgyakhoz nem ért, melyekben nem tartja magát szakembernek, 
ott elég híven kivonatolta a köri véleményeket De a miben szakember
nek tartja magát, ott aztán az ellenvéleményeket nemcsak hogy nem 
részesítette kellő bánásmódban, hanem a maga kritikájával elnyomta, 
így pl. csak két dologra teszek megjegyzést, t. i. a történelem és iro
dalomtörténet tanítására, melyekre vonatkozólag a maga nézetét erősen 
kidomborította az előadó úr. Hivatkozott nézetekre, melyek az irodalom-
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történet megbolygatását nem tartják helyesnek, holott a nyilatkozatok 
90°/0-a e tárgy két esztendőre való kiterjesztését követelte. A világ- 
történelemnek a magyar történelemmel való szoros kapcsolatát szintén 
igen tekintélyes többség követelte; de az előadó ezt sem vette eléggé figye
lembe — ismétlem — ebből a szempontból szükségesnek tartom az előadói 
munkának kijavítását; egy részletet pedig kihagyandónak gondolnék, 
t. i. az előadó bele vonta az Utasítások bírálatát, holott ez nem is tar
tozik a kérdéshez, miközben oly nyilatkozatokat tett magáévá, melyek 
a magyar tanárságra sértők. Felemlíti ugyanis és mintegy ki is 
fejti azt a véleményt, hogy az Utasítások oly nehezen vannak fogal
mazva, és annyi paedagogiai készültséget követelnek, hogy a magyar 
tanárság legnagyobb része meg sem érti. Ezt az Utasítások 20-ik évében 
állítani nagyon merész dolog. Hogy akkor, mikor az Utasítások megjelen
tek, igen sokan voltunk és voltak, a kik nehezen tudtak behatolni, ezt 
concedálom. Valamint azt is, hogy sokan inkább, mintsem a nagy nehéz 
csizmát hordják, melyet az Utasítások rájok szabnak, mezítláb futották 
végig az iskolai életet. De ma, midőn belenőttünk az Utasítások csizmá
jába, nem akarom elismerni, hogy érthetetlenek volnának a magyar 
tanárságra nézve.

A mi a történelem és irodalomtörténet tanítását illeti, tulajdon
képen azt mondhatnám I)óczi tagtársunkkal, hogy az elnök úr előter
jesztése felmentett mindnyájunkat ezen kérdésnek további fejtegetése 
alól. Egy megjegyzést azonban nem hallgathatok el. Az előadó, mint 
országszerte előforduló tényt és elfogadható dolgot említette fel, hogy 
a világtörténelmet ma úgy tanítják, hogy a magyar történelemre vonat
kozó fejezeteket kihagyják. Szerettem volna, ha az előadó úr, mint más 
tagtársunk részéről történt, legalább sajnálkozását hangoztatta volna 
e tény felett. Sőt megütközést szeretnék hallatni a miatt, hogy a magyar 
történelem nem foglalja el még azt a helyet sem a világtörténelemben, 
melyet az Utasítások ez idő szerint biztosítanak neki

Az irodalomtörténet két esztendeje mellett, úgy hogy e változta
tást alig kell bővebben okadatolnom, nagyon sok helyes érv hozatott 
fel, de azt az egyet még felemlíthetem, hogy nagy irodalmi alakjainkat, 
ha csupán nyolcz hónapot fordítunk az irodalomtörténetre, csak futólag 
ismertethetjük meg tanítványainkkal. Nemcsak mint írókat, hanem mint 
embereket is jellemeznünk kellene őket és irántuk irodalmi érdeklődést 
keltenünk. Talán azért visznek tanítványaink oly kevés irodalmi érdek
lődést ki az életbe, mert a nagy alakokkal alig volt idő, hogy meg
ismerkedhessenek A tanítást a VII. osztályra is kiterjesztve, e czélt is 
jobban biztosíthatnék.

Nem hallgathatom el azt sem, hogy sokan úgy beszéltek az iro
dalomtörténetnek két évre való kiterjesztéséről, mint valami újitásról, 
mint valami veszedelmes kísérletről, holott tekintetbe kell venni, hogy 
a reáliskolákban, a felekezeti iskolákban hiszen mi is eltanítottuk az 
irodalmat, a nélkül hogy tanítványaink kevesebb eredményt értek volna 
el, mint az egyéves tanítás mellett a gymnasiumi tanulók, úgy hogy a 
középiskolának ebben a tekintetben teljes egyformává tétele kedvéért is ki 
kell terjeszteni az irodalomtörténetet két esztendőre. Mert hogy a nemzeti 
elemek tekintetében nagy különbség legyen a két középiskola közt, azt 
nem fogja senkisem kívánni.

Lehetne még több megjegyzést tenni, így pl. Csengeri úrnak a 
felszólalására, a ki olyan heves támadásban részesítette Corneliust és 
Caesart. Ez veszedelmes példa volt. mert a latin írók valamennyiének 
vannak gyönge oldalai; ha valaki követi ezt a példát s szónoki erő
vel és hévvel nekifordul az egyes classzikusoknak, bizony kevés becsület 
talál maradni a latin irodalmon. E tekintetben már Dóczi helyesen 
mérsékelte Csengeri túlzását.
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Még Веке fölvetett eszméjét sem hagyhatom szó nélkül, t. i. hogy 
a tanár hozzon magával fölös ismereteket az összes életviszonyokra, a 
melyeket szakszerű tanulmány útján az egyetemen szerezne meg. Én 
nem az egyetemen és kivált nem a tanárképzésben találom a hibát. Ha 
a mi középiskoláink jók volnának, azokat a közéleti ismereteket már 
onnan vinnék az egyetemre és viszszahoznák mint tanárok, mert a 
középiskolának volna hivatása az általános műveltséget megadni.

Ezek után ismételve ajánlom a t. választmány ügyeimébe, hogy 
az előadó úr dolgozatának hézagait igyekezzék kiegészíteni.

Rombauer Em il: Mélyen t választmány! A mit én el akartam mon
dani, annak nagyrészét elmondotta Dóczi barátom, nem akarok ismét
lésekbe bocsátkozni; azért kérem azokat, a miket ő mondott, úgy tekin
teni, mintha én is elmondtam volna. Egy pár észrevételt akarok 
azonban tenni az idegen nyelv tanításának megkezdésére vonatkozólag. 
A felszólalók egy része a mellett szólott, hogy ne az I. osztályban, hanem 
a II-ban történjék, és ők mindannyian a magyar nyelv érdekében tart
ják ezt kívánatosnak. Én egész határozottan és kizárólag a m agyar 
nyelv érdekében tartom szükségesnek azt, hogy egy második nyelv 
tanítása már az első osztályban megkezdessék. Hogy ha tényleg azt 
találják az urak, hogy az eiső osztályba belépő tanulók nem tudnak 
annyit magyarul, mint a mennyit tudniok kellene, ennek az előkészítés 
az oka. És ha segíteni kell, meg kell toldani a középiskolát lefelé, 
előkészítő iskolával (Ugyvan!) Ez a dolog helyes megoldása, nem hogy 
eltoljuk felsőbb osztályba az idegen nyelvet, mert ez szükségképen 
leszállítaná a magyar nyelv tanításának niveauját, és így nem lehet 
kívánatos a magyar nyelv tanítása szempontjából sem. Mert ha magyar 
nyelvtant akarunk tanítani, ha a magyar nyelv szerkezetét akarjuk meg
érteni, más nyelv szerkezetével kell azt összehasonlíthatnunk Nem volt 
kisebb ember, mint Goethe, a ki azt mondta, hogy a ki idegen nyelvet 
nem tud, saját anyanyelvét sem értheti.

A mi az irodalom és történet tanítását illeti, én is az elnökünk 
által képviselt véleményhez csatlakozom s annak megvalósítását köny- 
nyen tartom eszközölhetőnek. Nem gondolomra mondom, hogy az iro
dalmi olvasmánynak e megoldás nem kárára de előnyére fogna szolgálni. 
A magam 12 évi tapasztalata alapján mondhatom azt, hogy nagyon 
sokat nem olvastathatunk még az V. és VI. osztályban, a mit az iskolá
ban olvasni kell, mert ott a tanulók még nem tudják méltatni, de olvas
hatnék а VII. és VIII. osztályban

Hozzájárul, hogy az olvasmány nagy részét a tanuló házi szor
galmára kell bíznunk, hisz mindenek fölött ii odalom-ismeretet kell a 
tanulóktól követelnünk, ennek elsajátítására pedig nem elég azon anyag, 
melynek olvasását magában az iskolában végezhetjük el. De gyümöl
csöző magánolvasmány csak bizonyos érettség mellett várható, ezt 
pedig V—VI osztálybeli tanulóinknál rendszerint nem találjuk meg.

Az elnök úrnak a történelem tanítására vonatkozó eszméjét rend
kívül érdekesnek, fontosnak s életrevalónak tartom, de még sem csatla
kozhatom hozzá minden habozás nélkül.

Véleményem szerint a történelem-tanítás ügye máig sem állt oly 
nagyon rosszul, mint a hogyan azt ma itt némely oldalról hallottuk. 
Talán nem tette minden tanár, de ismertem nem egy tanárt, a ki a 
világtörténelem (középkor és újkor) tanításánál mindig hangsúlyozta 
a kapcsolatot, az érintkezést Magyarország története és a világtörténet 
közt, és mindig utalt a külföldi viszonyok hatására, a hazai viszonyainkra. 
Magyarország történetének tanítását а VIII. osztályban meg épenséggel 
nem tudom elképzelni e kapcsolatnak fentartása s az arra való utalás
nak folytonos ismétlése nélkül.
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A dolog tehát tulajdonfcép úgy áll, hogy a mit merész újításnak 
neveztek némelyek, azt mi az iskolában rég gyakoroljuk, de kétszer 
egymásután, ugyanis egyszer világtörténelem s egyszer hazai történelem 
nevén s a tulajdonképeni újítás e két párhuzamos tanfolyamnak egy szer
ves egészszé való egybeolvasztása volna. E mellett kétségtelenül az úgy
nevezett világtörténelem számos részlete ki fog kopni a tananyagból s ezt 
nincs is okunk sajnálni. Talán egy tárgyban sem tanítunk ma annyi 
fölöslegest mint itt

így tekintve a dolgot, az veszt sokat idegenszerűségéből, s a leg- 
conservativebb tanár is megbarátkozhatik az eszmével Nekem rokon
szenves, megvalósíthatónak is tartom, de nem tartom e megvalósítást 
egész egyszerűnek, mert az eszme megvalósítása gyakorlatilag s iro- 
dalmilag nincs előkészítve, s ez utóbbit múlhatatlanul szükségesnek 
tartom.

Ez pedig nem eszközölhető talán csak egy új tankönyv útján, ezt 
egy a tanár kezébe szánt, ez eszmét kifejtő kézikönyv által érhető el 
csak. Első sorban ilyenről lesz szükség gondoskodni.

Ezeket akartam a magam részéről elmondani.
Az előttem felszólaltakkal polemizálni nem lehet czélom, nem lehet 

itt ma feladatunk egymást meggyőzni, csak véleményünket nyilvánítjuk.
Mégis legyen szabad még Веке barátom egy megjegyzésére reflec- 

tálnom. О a tanárképzést a gyakorlati ismeretszerzés szempontjából 
kifogásolta, talán igaza is van, de az ő saját példája mutatja, hogy
ha az egyetemen ez ismereteket nem volt is alkalma elsajátítatni, el 
tudta sajátítani az életben. S ne feledkezzünk meg róla, hogy nemcsak 
az egyetemen, de azon túl is tanulunk s tanulnia kell a jó tanárnak 
folyton s akkor a tanárképzés minden hibáját módjában lesz ele
nyésztetek

De ehhez két dolog kell, lelkesedés és idő, s e kettőnek a magyar 
tanár ma híjával van.

Ez állításom első részét a mai tárgyalás látszólag megczáfolja. 
Az a mód, melylyel a magyar tanárság a tantervrevisio kérdésével 
foglalkozott az utolsó hónapokban, az a mit ma itt hallottunk s a mint 
az urak beszéltek, az a — hogy is mondjam — az az intensiv lelkesedés 
a magyar tanügy kérdései iránt, a mely e tárgyalásokból tükröződik, 
nemcsak örömmel töltött el, igazán meghatott. Egy régi adomát jutta
tott eszembe. De hogy megértsenek, a kapcsolatra kell utalnom.

Az előadó úr érdekes összefoglalása legelején utalt az iskolának 
munkáját megbénító viszonyokra, az osztályok zsúfoltságára, számos 
intézetünk párhuzamos osztályokkal való túlterheltségére, rossz könyvekre, 
iskolai felszerelésünk hiányaira s abban concludált, hogy a míg e 
viszonyok nem orvosoltatnak, addig az eddiginél jobb eredményt a leges- 
legjobb tantervvel sem érthetünk el.

Egyet még hozzá tehetett volna, de ez egyet óvatosan kerülte ő 
s kerülte ma minden felszólaló, s én méltánylom e hallgatás okát, de 
azt hiszem mégis mulasztás volna erre is nem utalni: a tanárság tart
hatatlan anyagi viszonyaira. (Közbekiáltások: Igaz.)

Hogy lelkesedni tud a magyar tanár, azt nem szabad többé 
kétségbevonnom, de szabad idejét nem az iskolai munkának, a tanul
mánynak szentelheti, ez a kenyérkereseté, mert a javadalmazás, melyet 
munkája után nyer, őt és családját az éhenhalás ellen sem biztosítja.

Ez talán a legfontosabb dolog a külső viszonyok között, melyek 
iskolai munkánk nagyobb sikerét megakadályozzák.

És e premissák után lelkesedéssel hozzáfogtunk a tanterv revisió- 
jának tárgyalásához.

És ide fűzöm kissé keserű adomámat, melyet nekem sok évvel 
ezelőtt a történet egy szemtanúja, atyám, beszélt el.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX. 63
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Schuch a híres bécsi Operateur műtőnövendékeivel a műtőasztal 
körül állott, melyen egy teljesen kimerült beteg feküdt. A tanár egyen- 
kint kérte tanítványai véleményét, főként azt, bogy indikált-e a jelen 
esetben a műtét.

A növendékek véleménye egytől-egyig az volt, hogy itt fölösleges 
a műtét, mert a beteg annyira elgyengült, s oly rosszul van táplálva, 
hogy így is úgy is okvetlenül meg fog halni, a műtétnek sikere csak 
az esetben lenne, ha egyébként egészséges volna szervezete s Ínség s 
nyomor annyira meg nem viselték volna már.

Miután minden növendék elmondta volt nézetét, a tanár hozzá
tette, hogy ugyanez az 6 véleménye is s azzal mellette álló kedvencz 
növendékének nyújtotta a műtőkést s utasította, hogy operáljon. S 
midőn ez, ezen előzmények után egész meglepetve s kérdő szemmel néz 
mesterére, ez hozzátette: „Exercendi causa“. (Derültség.)

A megbízott növendék kitünően operált, a mester megdicsérte 
növendékét, de a beteg másnapra meghalt.

Kívánom, hogy ama lelkesedésnek, melylyel mi ma operáltunk, jobb 
eredménye legyen, a mi betegünk gyógyuljon fel, de ez csak úgy lesz 
lehetséges, ha száraz kenyér s vizen kívül egy kis hússal is tartják majd. 
(Éljenzés.)

Négyesy László előrebocsátja, hogy azon bíráló megjegyzések 
legnagyobb része, melyek az előadásra nézve fölmerültek, nem annyira 
az előadót illeti, mint a főtitkárt, a ki nem volt abban a helyzetben, 
hogy mindjárt kellő informatióval szolgálhatott volna az előadónak arra 
nézve, minő irányban dolgozzék. Az igazgatóság és a választmány 
karácsonyi tanácskozása alkalmával még oly értelemben nyilatkozott a 
követendő eljárásra nézve, hogy e jelenlegi újabb választmányi ülés, a 
beérkező munkálatok alapján és megvitatása után testületileg is nyil
vánítani fogja véleményét, s e szerint az előadó feladata lett volna a 
beérkezett nézetek resuméját kidolgozni és a választmány véleményének 
substratumát előkészíteni. Ily értelemben adott a főtitkár informatiót az 
előadónak. Később változott a helyzet, a mikor az igazgatóság és a 
választmány meggyőződése az lett, hogy csak resuméra van szükség s a 
választmány nem hoz határozatokat. Ekkor kellett az előadónak új infor
matiót adni, a ki tehát zavarva volt munkájában s helyzete elég nehéz volt.

A tantervre nézve általánosságban megnyugvással constatálható, 
hogy tantervűnk és utasításaink elvi alapja ellen az összes tárgyalások
ban csak nagyon elszigetelt nézetek merültek fel és a legnyomatékosabb 
nyilatkozatok a mellett szóltak, hogy ez alapokon kell tovább építeni.

A m agyar nyelvet és irodalmat két főbb vitapont illeti: egyik 
az idegen nyelvek tanításának megkezdése, másik az irodalomtörténet 
tanításának két évre kiterjesztése. Az idegen nyelvek megkezdésének 
feljebb szorítását a magyar nyelvérzék meggyökereztetése szempontjából 
szokták kívánni s e szempontnak van is jogosultsága vegyesajkú vidé
keken; általánosságban véve azonban, a meddig nem kilencz, hanem 
nyolcz osztályú gymnasiumunk van, a felszólaló is azon nézethez csat
lakozik, hogy idegen nyelvet épen a magyar nyelvtanítás érdekében is 
szükséges már az első osztályban tanítani. Psychologiai okokból érthető, 
hogy az anyanyelv grammatikájának magában való tanulása nehezebb 
dolog, mint ha más nyelv van mellette. Idegen nyelv nélkül, össze
hasonlítás nélkül nincs ösztön, a mi a gyermek gondolkodását oly adott
nak látszó ténynek, minő a nyelv, elemző megfigyelésére, szerkezetének, 
sajátosságainak észlelésére serkentené, s többé-kevésbbé motiválatlan
nak, erőszakoltnak fogja érezni, hogy ha anyanyelvét, melyet a maga 
egyéniségének gondolatközlő eszközéül érzett, mint elemzendő tárgyat 
adjuk eléje. Maga magának ez objectivitása nagyon nehéz szellemi 
művelet a gyermekre nézve, ha nincs oly másik anyagi pont — egy
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másik nyelv - adva, melyből a maga nyelvét tekinthesse és felfoghassa. 
A nyelv csak akkor válhatik szemléleti tárgygyá, ha van mihez viszo
nyítani, s a nyelv szerkezetének és sajátosságainak tudatossá tétele és 
elvonása igen nehéz összehasonlítás nélkül. Ha idegen nyelvet nem 
lehetne tanítani, máskép kellene gondoskodni az összehasonlítás anyagá
nak beszerzéséről: dialectusokat adni a fiú elé. Nyelvjárásaink igen 
mérsékelt különbségei és e tartalom aránylag csekély paedagogiai értéke 
miatt természetesen az idegen nyelvek tanítására vagyunk utalva. 
Régebben két idegen nyelv tanulását kezdtük az első osztályban, a 
latinét és németét. Már az egyiket feljebb tolták; könnyítés kedvéért 
most még a másiktól is megkönnyebbítsük az első osztályt? Azelőtt 
megküzdöttünk két nyelvvel is; a mostaniaknak egy is sok legyen? 
Meddig haladunk még a túlterheléstől való félelemből a könnyítésben, 
mikor az érettségitől kezdve az I. osztályig minden ponton annyi köny- 
nyítés történt?

Az irodalomtörténet kérdésében az előadóval van egy véleményen: 
a VIII. osztálynak legyen a tárgya. Igaza van Kardosnak abban, hogy 
a két éves irodalomtörténet nem új dolog, mert régebben két évig taní
tották e tárgyat, csak azután szorították egy évre. De nem is az a tény, 
mintha a két éves tanítás ellenzői mint új eszmétől idegenkednének a 
két éves irodalomtörténettől, hanem megfordítva, tanárságunk nagyrésze 
máig sem tudott elszokni a régi nyomtól, ma is a két éves irodalom
történet-tanítás lebeg előtte, s nem tudta még berendezni a magyar 
irodalmi tanítást úgy, hogy a történeti összefoglalással egy év alatt 
kellően végezni tudjon. Ezért keveslik az egy évet, ezért kívánják vissza 
a két évi irodalomtörténeti tanítást. Természetes, hogy ha a tanuló 
akkor lát először régi magyar irodalmi terméket, mikor az irodalom- 
történetet kezdi tanulni, akkor kevés az egy év, de talán kevés lesz 
kettő is. Azonban lehet teremteni olyan tervet, olyan olvasmányi rendet, 
hogy a régi szövegek már a IV. osztálytól kezdve szerepeljenek a tanu
lók olvasmányai közt; s ily módon rendszeren haladva a IV —VII. osz
tályon keresztül, a magyar irodalom régibb korszakainak jellemzetesebb 
alkotásaiból sokat meg lehet ismertetni a műfaji és stilisztikai tanítás 
keretében, úgy hogy az irodalomtörténet, mint kiegészítés és össze
foglalás elvégezhető lesz egy év alatt s a tanulók irodalomtörténeti 
ismerete nem frissen szerzett, hanem öt év óta gyűlt adatokon nyugszik. 
A gyakorló iskola már több éve alkalmazza ezt az eljárást. A IV. osz
tályban felhasználja Pesti és Heltai meséit és más régi egyszerűbb 
irodalmi termékeket a stílus-gyakorlatok czéljára, mai nyelvre fordítás 
alapjául. Az V. osztályban olvasnak a tanulók történeti rend szerint 
régi magyar leveleket, beszédeket, kiáltványokat, költeményeket, részint 
tárgyi érdekből, részint irodalmi, stilisztikai és műfaji okulás czéljából, 
s egy-két nehezebbnek bizonyult olvasmányt kivéve, kedvvel foglalkoz
nak velők a fiúk. Meg is szokták már érteni és méltatni a régiségeket, 
avultságokat s ily beosztás mellett bizonynyal nem fordulhat elő az az 
eset, hogy a Vili. osztályos tanuló, mikor szemben találja magát egy 
régi szöveggel, ránevessen mint valami curiosumra S ily módon meg
gyökerezik a tanulóban a nemzeti irodalom emlékei iránti szeretet és az 
olvasás kedve Egyik előző felszólaló azzal érvelt a két éves irodalom- 
történet mellett, hogy ezalatt olvastassunk eleget, mert a mi társadal
munk szelleme olyan, hogy ha a fiúk kikerülnek az iskolából, nem 
olvasnak többé.’1' Hát tegyünk róla, hogy ne legyen ilyen jövőre az a 
társadalmi szellem, hiszen mi neveljük azt a társadalmat; kedveltessük 
meg a komoly érdeklődést, oltsuk a tanulókba a komoly olvasás kedvét 
és képességét. Ha csak az a föltevés sarkal bennünket az olvastatásra,

* A régi irodalomról volt szó. Szerk.
63*
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hogy a tanuló úgy sem olvas többé, azért kár is olvastatni; mi haszna 
az olyan szellemi birtoknak, melyet meggyiilöl? Az legyen a czélunk, 
hogy az olvasás szükségletévé váljon s a történeti érzék kifejlődjék a 
növendékben s erre az 5 évi előkészítés többet ér a 2 évinél. Nem 
akarja tehát a felszólaló megrövidíteni az irodalomtörténetet. Nem is 
sokalná tőle a két évet sem; bizonynyal igen sokat szeretne ő is vele 
foglalkozni. De honnan vegyük az egyik évet hozzá? A poétikát és 
rhetorikát nem lehet lejebb szorítani, hacsak igen naiv módon nem 
akarunk vele elbánni Pedig a. poétikai tanításnak szüksége van világ- 
irodalmi háttérre, s hogy adjuk ezt elébb a VII. osztálynál? Ha pedig itt 
megadjuk, nem lesz meddő az irodalomtörténetre sem; mert a mily igaz 
— s az elnök úr ékes szavaival meggyőzően ki volt mutatva — a 
magyar történelem összeszövődése a világtörténettel, épen oly igaz és 
világos a magyar irodalom megértésének föltételezettsége a világiro
dalom megértésétől. Ha egyes felszólalók kívánsága szerint a görög
pótló tárgyak magyar irodalmi részét beolvasztjuk a magyar irodalmi 
tanításba, még több előzetes ismeretük lesz a tanulóknak, mikor a 
VIII osztályba lépnek. Hozzájárul ehhez, a mit már szintén hangsúlyoz
tak egyes felszólalók, hogy a régi irodalmi termékek egy részét (levele
ket, manifestumokat, röpiratokat) történelmi órákon lehet tárgyalni. 
Felszokták hozni az egyévi irodalomtörténeti tanítás ellenzői, hogy 
nagyok a tankönyvek. Ez az érvelés mutatja, mennyire igaza volt az 
imént Csengeri Jánosnak abban, hogy nem két évi olvastatás, hanem 
két évi elmélet lesz igen sok helyen az irodalomtörténetből, mert a 
tanárok nagy része azt fájlalja, hogy kevés az egy év elvégezni a 
tanulni valót. Pedig a forgalomban levő irodalomtörténeti kézikönyvek 
legnagyobbika (és kitünőbbike) is csak látszik nagynak, mivel két 
kötetes; de tulajdonkép nagyobb része olvasmány s az elméleti részből az 
iskolában tárgyalni való épen nem nagy terjedelmű és egy év alatt 
elvégezhető. Teljes félreértése a tankönyv czéljának, hogy az betanulni 
való s nem szabad hosszabbnak lennie, mint a mit a tanuló megtanul
hat. Meg kell becsülnünk az olyan könyvet, melyből a tanuló kissé 
többet merít annál, mint a mit 6 tőle kívánunk, s a mely előadás tekin
tetében is fölötte áll az ő előadása színvonalának, a melytől tehát tanul
hat szép és helyes kifejezést. Terjednie kell köztünk annak a felfogás
nak. hogy a tankönyvet nem leczke, hanem inkább olvasókönyv gya
nánt kell használni, s a jó tankönyv nem szedi okvetlenül §-okba tételeit. 
Az sem baj, ha irodalomtörténeti könyveink szemelvényes része terje
delmes; azzal is végeznek a tanulók egy év alatt, ha nem az iskolában, 
de magánúton. Mert ha már a középső osztályokban hozzászoktak a 
régi emlékek olvasásához, meg sem fogják állani, bogy kézikönyvük 
szemelvényeit el ne olvassák, s meg is fogják érteni. A felszólaló és 
akkori osztálytársa, az előadó, tanulókorukban maguk is elolvasták 
magánúton és megértették az irodalomtörténeti kézikönyvek szemelvé
nyeit, pedig csak egy év volt az irodalomtörténet. Ha most a történeti 
érzék ápolását a IV. osztályban megkezdjük és rendszeresen folytatjuk 
az irodalmi tanítás során, akkor a VIII. osztályba lépők átlagánál meg 
lesz a hasonló érdeklődés Ezek alapján az irodalomtörténetre nézve a 
felszólaló a tanterv jelenlegi rendelkezéseinekHentartását óhajtja és sür
geti a régi irodalom alkalmas termékeinek már a középső osztályokban 
megkezdendő olvasását.

Tiber Ágost : Bocsánatot kérek, hogy még igénybe veszem türel
müket. Nagyon rövid leszek. Most már minden el volt mondva, újat 
nem igen mondhatnék. Újat akarok azonban mondani még a történelmi 
tanításra vonatkozólag. Teljes szívemből osztozom a nézetben, a melyet 
ő méltósága kifejtett, csakhogy még tovább megyek, t. i. a mi ifjaink a 
jelenkor történelmét nem tudják. Ez kimarad mindenütt. A VIII. osztály-
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ban a magyar történelemben azt a kort, melyben most élünk, vagy 
csak futólag per raptim tárgyalják, vagy sehogy. Épen úgy vagyunk 
a világtörténelemmel is. Már pedig a történet czélja, hogy a mostani 
állapotokat ismerje alaposan. Én azzal az indítványnyal lépek fel, hogy 
a történet tanításánál máskép kellene eljárni; ott kellene kezdeni, a hol 
most elhagyjuk. A mostani állapotokat kell megismertetni. Ezek leg
közelebb állanak a tanulóhoz. Ebben él és ezt felfogja. Ezek alapján 
felfogja az előbbieket.

A mai Magyarország miből fejlődött? 67-ből. (Közbekiáltás: Ohó!)
Tiber: Ez következménye a 48-nak, a 48 következménye a nagy 

franczia forradalomnak és így tovább A 48-as eseményekben megtalál
juk az összeköttetést a feuderalismussal. így kell visszafelé menni; 
mire a magyarok bevándorlásáig jutunk, ott vagyunk a rómaiaknál. 
Akkor a tanuló elvégezte a római történetírókat, olvasta az epikusokat 
és lyrikusokat, eljutott a császárok koráig.

És akkor lép igazán összeköttetésbe Magyarország története a 
világtörténettel.

Ezt az eszmét nem tartom egészen fölöslegesnek, hogy combiná- 
tióba ne vétessék.

Ezt kívántam elmondani.
Szólásra többen nem lévén följegyezve, elnök a vitát bezárja s 

átadja a szót az előadónak, ki a zárszó jogával élni kíván.
Balogh Péter előadó: Mélyen tisztelt Választmány! Meg fognak 

bocsátani, hogy a zárszó jogával élek. Teszem ezt egyrészt némely sze
mélyes természetű támadások miatt, másrészt a fölvetett vitás kérdések 
tisztázása czéljából.

Mindenekelőtt az ellen a félreértésen alapuló vád ellen kell tilta
koznom, mintha én megsértettem volna a magyar tanárságot azzal, hogy 
azt mondtam, hogy nem érti az Utasításokat. Én, tisztelt Választmány, 
sohasem kerestem a népszerűséget. Különösen helytelennek tartom ilyen
féle szempontok belekeverését a vitába akkor, mikor oly fontos közok
tatásügyi kérdésről van szó, mint a tantervek revisiója. Tudományos és 
általános érdekű kérdésekben az igazságnak kell legfőbb vezéreszménk
nek lennie. Ez vezetett engem is előadásomban. Mindazáltal tartozom 
vele önmagámnak, a tanárságnak, de az igazságnak is, hogy kijelentsem, 
hogy a fönt említett vádat nem én emeltem a magam nevében a magyar 
tanárok ellen, hanem az Utasítások védői szokták emelni Világosan ki
tűnik ez előadásomból. De ha már erről beszélünk, nem habozom kije
lenteni, hogy igenis, a magyar tanárság egy része — a perczentet itt 
nem lehet kiszámítani — nem érti meg Utasításainkat, mert nem a 
magyar tanár paedagogiai képzettségéhez vannak szabva, és általán nem 
a magyar ember eszejárása szerint vannak megírva. Ha ez a magyar 
tanárságra nézve vád, akkor bocsánatot kérek érte, de ez az én meg
győződésem.

A másik vád, a melyet ellenem emeltek, hogy nem voltam eléggé 
objectiv. Véleményem szerint egy előadói jelentés, ha csak nem akar 
élettelen referáda lenni, nem fojthatja el teljesen az egyéni meggyőződést. 
Mindazáltal igyekeztem saját egyéni nézeteimet alája rendelni a köz
felfogásnak. így például a túlterhelés kérdésében meg sem érintettem a 
magam nézetét, a mely pedig, mint deczemberi előadásomból kitetszik, 
nem egészen egyezik meg az általánosnak mondható fölfogással. Az, 
hogy bizonyos irányoknak kedvezek, mikor jelenlegi tanterveink diadalát 
hirdetem, csak az ellenkező nézeten levők szemében nem objectiv eljá
rás. A tanárság egy része lelkesen védi jelenlegi tanterveinket; a másik 
rész legalább is nem támadja; vannak olyanok is, jól tudjuk, a kik 
nincsenek velők megelégedve és erősen támadják. Milyen számarányban
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vannak az egyik vagy a másik párton, én bizony nem számítottam ki; 
de véleményem szerint althoz, hogy e kérdésben a közfelfogást eltaláljuk, 
nem elég a szavazatokat számlálni — minden sértő szándék nélkül 
mondom ezt — hanem mérlegelni is kell.

Ezekután engedjék meg, hogy visszatérjek a vita némely pontjára.
A magyar irodalomtörténet tanítása tekintetében lényeges eltérés 

a kétféle álláspont között nem igen van. Mert a lényeg az, hogy az 
irodalomtörténetet behatóbban tanítsuk. Ebben pedig mindnyájan egyet
értünk. Engem a két évi irodalomtörténet tanításának a helyességéről 
nem tudtak meggyőzni a felhozott érvek. Irodalmunk nevezetesebb alko
tásait a IV. osztálytól folyó általános irodalmi olvasmányokba is be 
lehet és be is kell osztani. Csak az a különbség, hogy az irodalmi olvas
mányok közt minden oldalról megvilágítják az illető remekművet, míg 
az irodalomtörténet kapcsán folyó olvastatás mellett főleg az irodalom- 
történeti szempontokra leszünk tekintettel. Azután meg hogy amott 
valóban el is olvasták a megszabott műveket, emitt - tartani lehet 
tőle — az irodalomtörténeti elmélet túltengése folytán sokkal kevesebbet 
fognak olvasni.

A  történettanítás kérdésében, úgy veszem észre, kissé lesíklottunk 
a helyes útról. Azt kezdtük bizonyítani, hogy szükséges a magyar- és a 
világtörténelmi események közt a kapcsolatot keresni és megállapítani, 
mert a nevezetesebb események hazánk történetében folyományai a 
világtörténeti eseményeknek. Ez igaz. Csakhogy ezt nem is tagadta 
senkisem. Sőt ez eljárás természetes követelménye jelenlegi tan- 
terveinknek, főleg általános Utasításainknak. Egészen más dolog azon
ban az, hogy a magyar történetet középpontjává tegyük a világtörténeti 
tanításnak. Ez véleményem szerint nem csak szerfölött nehéz, de a dolog 
természetével is ellenkezik — Különös aggodalmam van az ellen a terv 
ellen, melyet most hallottam először, hogy ilyenféle történettanítás 
mellett külön magyar történelem a felső fokon nem is lesz. Akkor 
hát beható, részletes magyar történelem egyáltalán nem'is lenne, mert a 
tisztán csak a főbb világtörténeti eseményekre kiterjeszkedő történe
lembe beilleszteni a magyar nemzet beható, részletes történetét kép
telenségnek tartom.

Pár szóval azokra is reflektálni akarok, a mit a reálisták  részé
ről hallottam. Беке tagtársunk megtámadott, hogy nem helyesen fog
tam föl és nem hűen adtam vissza a mennyiségtani tanterv revisiójára 
vonatkozó tárgyalásokat. E téren nem vagyok szakember, nem is bátor
kodtam az egyes kérdések szakszerű fejtegetésébe bocsátkozni. Csak 
annyit állítottam — rövidség kedvéért ezt sem olvastam föl mind — 
hogy a mathematikusok és geometrák tárgyalásainak egyik szempontja, 
és pedig helyes szempontja az volt, hogy micsoda reductiókat lehetne a 
túlságosan nagy tananyagon eszközölni. Épen Веке tagtársunk nagyon 
tanulságos előadásából vettem ide vonatkozó pontjaimat, teljesen maga
mévá téve az ő nézeteit. És most Веке tagtársunk meglehetősen rám 
czáfol s megtámad azokért az eszmékért, a melyeket ő is hirdetett. 
Meggyőződésem, hogy a mennyiségtani és geometriai tananyag a gym- 
nasiumon túlságosan nagy, annyira, hogy első sorban magát menyiség- 
tani tanításunkat veszélyezteti. Fentartom azt az állításomat is, hogy 
a porosz tanterv nagyobb óraszám mellett kevesebb tananyagot ölel fel, 
mint a mienk.

A term észetrajz  különválasztása a földrajztól a gymnasium alsó 
fokozatán — mint azt kívánták — ellenkezik tantervűnk és Utasításaink 
alapelveivel. Ezeknek igen fontos és föltétlenül fentartandó alapelve, 
hogy az alsó fokozaton concret tényeket tanítsunk, ne pedig tudományos 
rendszereket. így a földrajz tanítása kapcsán ismerkedjék meg a tanuló 
a magyar hazával és a külfölddel a maga concret valóságában, tehát
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földjével, annak lakóival, termékeivel, éghajlatával. E fokon még nem 
szabad különválasztani az egyes tudományos disciplinákat; nem szabad 
rendszeres földrajzot, anthropologiát, ethnografiát, természetrajzot és 
csillagászatot tanítani.

Több kérdésre szeretnék még visszatérni, de nem szabad vissza
élnem türelmükkel. Fogadják bálás köszönetemet azért a figyelemért, 
melylyel elö'adásomat hallgatták, és azért az előzékeny, tárgyilagos 
hangért, a hogyan egyes tételeit megvitatták.

Végül engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam azokat a főbb 
nézeteket, melyekben körülbelül mindnyájan egyetértünk. Ilyenek: hogy 
a túlterhelés okai első sorban egész közoktatásunkra nehezedő külső 
okokban vannak, nem pedig tanterveínkben; tanterveink alapelveit eme 
részleges tantervrevisio alkalmával ne bántsuk, a tapasztalás által ajánlott 
változtatásokat az alapelvek épségben tartásával eszközöljük; tanterveink 
nemzeti jellege még erősebben kidomborítandó; a görögpótló tan
folyam a magyar irodalmi olvasmányok elhagyása által jobban bele- 
illesztessék gymnasiumi tantervűnk egységébe, az ábrázoló geometriai 
elemek elhagyása által pedig a tanfolyam megkönnyíttessék; Utasításaink 
részletes része az általánossal jobban összhangba hozassék, az egész 
újra átdolgoztassék. különösen a fegyelmezés eljárása módjainak részle
tesebb kifejtése által kibővíttessék.

Azt hiszem, mélyen tisztelt Választmány, ha csak ez elveket sike
rűi is sikeresen megvalósítanunk a küszöbön álló revisio alkalmával, 
tanterveink jelentékenyen javulni fognak.

Beöthy Zsolt elnök erre befejezettnek nyilvánítja a tantervrevisio 
tárgyalását, s kimondja a választmány határozatát, mely szerint a 
választm ány felhatalm azza az igazgatóságot, hogy a tantervre visióra 
nézve az egyesület kebelében és egyes tanártestületekben folytatott 
tárgyalások anyagát egybegyüjtse és a jelen  választm ányi ülés napló
já v a l egyetemben, tárgym utatóval és esetleg s ta tisztika i táblázattal 
ellátva a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministe- 
riumhoz fölterjeszsze.

K ereskedelm i és fe le k e ze ti tanárok előléptetése.
Rombauer Emil: Mélyen tisztelt választmány! Én bátor vagyok 

egy rövid indítványt tenni. A múlt napokban a kereskedelmi közép
iskolák tanáraira vonatkozó előléptetés jelent meg a hivatalos lapban. 
Bátor vagyok indítványozni, hogy az igen t. választmány jegyző
könyvileg fejezze ki az előléptetések tudomásul vételét két oknál fogva. 
Az első az, hogy a kereskedelmi középiskola tanárainak nagy része 
tagja a mi egyesületünknek is. így tehát az előléptetés örvendetes ránk 
nézve is. Örvendetes más szempontból is, mert a minister úr iránti 
loyalitásunk parancsolja, hogy mi ebben hajnalpirt lássunk, hogy nem
sokára bekövetkezik a mi anyagi viszonyaink javulása is, mert nem 
szabad elgondolni sem azt, hogy nekünk más mértékkel fognak mérni. 
Ez az én indítványom.

R ajner  Ferencz indítványozza, hogy a választmány fejezze ki 
örömét a nagyenyedi és debreczeni ref. gymnasiumi tanárok anyagi 
ellátásának a legutóbbi időkben ténynyé vált példaszerű rendezése 
fölött is.

Beöthy Zsolt elnök kimondja a határozatot. A választmány öröm
mel veszi tudomásul a kereskedelmi középiskolák tanárainak előlépteté
sét, valamint a nagyenyedi és debreczeni ref. főgymnasiumi tanárok 
anyagi helyzetének korszerű rendezését.
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A s  ülés berekesztése.
Beöthy Zsolt elnök: Tisztelt uraira 1 Méltóztassanak köszöneteraet 

fogadni tevékeny részvétükért, melyet a tárgyalás folyamán mutattak, 
különösen pedig méltóztassanak nekem megengedni, hogy ö méltóságá
nak Hóman ministeri tanácsos úrnak köszönetét mondjak avval a meg
győződéssel, hogy a személyes érintkezés, melyet az egyesülettel, annak 
tagjaival keres, nekünk és neki örömére, ügyünknek javára lesz. (Éljenzés.)

Dr. Hú man  Ottó: Csak köszönetét akarok mondani a élvezetes 
és tanulságos vitáért, melynek tanúja voltam. Remélem a tanáregyesület 
alkalmat fog adni, hogy körükben gyakrabban megfordulhassak és 
okulhassak, mert hiszen az érdek, mely egybefűz, egészen közös. (Éljen)

Rombauer Emil: Azt hiszem, hogy mindannyian érzelmeinknek 
adunk kifejezést, ha mindannyian forró köszönetünket fejezzük ki az 
iránt, ki egyesületünknek lelke és éltető szelleme. Azt hiszem, hogy 
nincs kétségünk az iránt, hogy egyesületünk más életet él, mint a 
múltban; és hogy ezt ugyancsak annak köszönhetjük, ki egyesületünk 
élén áll. Lelkemből szólok és fakad a kívánság, hogy elnökünket, Beöthy 
Zsoltot az egek Ura éltesse. (Éljenzés.)

Az elnök az ülést bezárja.
Négyesy László, főtitkár.

Igazgatósági ülés június 15-én.
— Tudósítás. —

Ez igazgatósági ülésen, az év végi felhalmozódott hivatalos teen
dők miatt többen nem jelenhettek meg; jelen voltak: Beöthy Zsolt elnök, 
Négyesy László főtitkár, Molnár István titkár, Müller József pénztárnok 
és Tiber Ágost a segélyző alap pénztárnoka.

Az ülés legelső sorban a pannonhalmi ülés előkészítésével foglal
kozott. A főtitkár jelentést tett az eddig történt lépésekről, melyek jórészt 
a Közlöny útján már ismeretesek az egyesületi tagok előtt. A nem-állami 
tanárok részére vasúti kedvezményt óhajtván az igazgatóság kieszkö
zölni, a kereskedelmi minister úrhoz intézendő folyamodvány megszer
kesztésével az elnök Molnár István titkárt bízta volt meg, a ki a 
kérvényt ez ülésen bemutatta és gyorsabb elintézés végett azóta szemé
lyesen benyújtotta. — A főtitkár bemutatta a közgyűlés előzetes terve
zetét, valamint a bejelentett előadások czímőt és az indítványokat Az 
igazgatóság megállapodásaiból a végleges programm megjelenéséig is 
közölhetők a következő pontok.

Budapestről Győrbe júl. 3-án délután a második (a bécsi) gyors
vonattal megy az egyesület fővárosi tagjainak zöme ; indulás 2 óra 20 
perczkor, érkezés Győrbe 4 óra 57 perczkor. A fogadás és elszállásolás 
után a tagok ismerkedő estére gyűlnek össze a sétatéri nyári étterembe; 
a választmányi tagok azonban addig is, kevéssel a megérkezés után, 
már 6 órakor ülést tartanak. Máskor a választmány ülése a közgyűlés 
megnyitása (9 óra) előtt egy órával szokott volt megtartatni, azonban 
ez az idő részint alkalmatlannak, részint rövidnek bizonyult s a közgyű
lés megnyitása késett miatta. Ezt elkerülendő, tette az igazgatóság Beöthy 
Zsolt elnök indítványára a választmányi ülést az előző délutánra.

A közgyűlés kezdete Győrött 9 órára, Pannonhalmán pedig később 
meghatározandó (talán 10) órára van kitűzve.

A győri ülés napirendjére a következő előadásokat tűzte ki az 
igazgatóság:

1. Czigler Ignácz: A felsőbb leányiskolák kérdéséről. Az előadás 
arra lesz hivatva, hogy e kérdésre nézve megindítsa az egyesületben
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az eszmecserét; határozat nem hozandó, mivel a körök még nem foglal
koztak e fontos kérdéssel s igy még ezután lesz az egyesület abban a 
helyzetben, hogy véleményt formáljon róla.

2. K u szá k  József győri áll. főreáliskolai tanár tanulmányt olvas 
fel a tanárság anyagi helyzetéről. Az igazgatóság czélszerűnek látja e 
kérdés újabb megvilágítását; határozatokra azonban ez előadásból ki
folyólag sincs szükség, mivel az egyesületnek memorandumaiban formu- 
lázva van a maga programmja, s következetesen annak megvalósítását 
kell sürgetnie. A tanulmány czélja az lesz, hogy az újabb adatok alap
ján és újabb szempontok értékesítésével a mai helyzethez képest tisztán 
lásson az egyesület e kérdésben.

3. Molnár István titkár tart előadást középiskolai tanároknak  
rendszeresebb alkalm azásáról a közoktatásügyi ministerium kebel
beli szolgálatában.

Ugyanitt tárgyalja a közgyűlés az indítványok egy részét is, 
többek közt kijelöli a jövő évi közgyűlés helyét.

A pannonhalmi ülés tárgyai:
1. M ázy  Engelbert: A z erkölcsi nevelésről.
2. La tkóczy  Mihály: Középiskolai ra jzokta tásunk s a philolo- 

giai és aesthetikai m useum ok ügyében.
3. K arsai Nándor nagy-kállói tanár rövid szabad előadás kísére

tében bemutatja saját találmányát, a cycloidographot, mely a tavalyi 
kiállításon jutalmat nyert.

Az előadások lehető rövidségére (átlag 20 perez) felkérte az igaz
gatóság az előadókat. Az előadások tételei előzetesen megjelennek a 
Közlönyben

A bejelentett indítványokat is tárgyalta az igazgatóság. A köz
gyűlés elé kerülnek a következők:

1. A debreczeni kör indítványa a helyettesítések  ügyében, mely 
a májusi választmányi ülés napirendjére is ki volt tűzve, azonban a 
választmány a közgyűlésre utalta (L. az indítvány szövegét a 30 szám
ban, 626. 1.) Előadó: Kardos Albert.

2. Halotti Ödön indítványa: „A felekezettől átlépett tanárok  
anyagi helyzetének javítása végett indítson mozgalmat az orsz. tanár- 
egyesület s kérvényezzen az átlépett tanárok ötödéves pótléka megadása 
ügyében“. Előterjeszti az indítványozó. Ez ügyben már állást foglalt 
volt a karácsonyi választmányi ülés (1. Közlöny 288—289. 1.) s akkor 
határozatba ment, hogy az igazgatóság, megválasztandó időben tegyen 
megokolt fölterjesztési a nem-állami intézeteknél, valamint a helyettesi 
minőségben oklevéllel töltött szolgálati éveknek nyugdíj és quinquen- 
niumok kiszabásánál leendő beszámítása iránt. Mivel ily értelmű hatá
rozat már van, az indítvány jóformán fölösleges. Legfölebb arra lehetne 
az igazgatóságot utasítani, hogy ne halaszsza a fölterjesztést, hanem 
most nyújtsa be; azonban épen a mostani időpont, mikor általánosabb 
érdekeink vannak döntés alatt, épen nem alkalmas e kérelem fölterjesz
tésére. Mivel továbbá a kérdésnek többféle nehézségei is vannak, az 
igazgatóság legfeljebb azzal a javaslattal terjesztheti a választmány, 
illetőleg a közgyűlés elé az indítványt, hogy a közgyűlés utasítsa a 
választmányt, hogy tegye e kérdést beható tanulmány tárgyává s — a 
mint fentebb mondva volt — alkalmas időben tegyen a méltányosság
nak minden irányban megfelelő fölterjesztést.

3. Az igazgatóság fogja indítványozni az Alapszabályok két pont
ban való módosítását. Fölveendő ugyanis az Alapszabályokba az a két 
pont, hogy pör esetén valamely budapesti bíróság illetékes, és hogy a 
mely tag a kitűzött időig nem fizeti be tagdíját, attól az 6 költségére 
postai megbízás útján szedhetni be a tagsági illetményt. Mind a két 
rendelkezés benne volt a régi alapszabályokban, az újból csak tévedés
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bői maradt ki s pótlása szükséges. Hogy az igazgatóság e pótlást a 
közgyűlésen indítványozni fogja, arról már a márcziusi ülésről kiadott 
tudósításból (Közlöny 544. 1.) értesültek az egyesület t. tagjai.

Nem tűzhette ki az igazgatóság a közgyűlés napirendjére dr. Mor- 
vay  Győző nagybányai tanárnak következő indítványait:

1. „Az egyesület a magyar középiskolai tanügy iránt érdeklődő 
külföldnek egyes tanférflait hívja meg és őket, mint vendégeinket, az 
egyesület tagjainak járó kedvezményben részesítse.“ Igen természetes, 
hogy az egyesület az ügyei és a magyar tanügy iránt érdeklődő kül
földi tanférfiakat szívesen látja s óhajtja is, hogy számosabban szeren
cséltessenek bennünket látogatásukkal, az eddig nálunk megfordult kül
földi barátainkat mindenkor örömmel látjuk viszont körünkben; de ez 
a készség esetről-esetre mindig elegendő; a nemzetközi meghívást 
alapszabályaink nem ismerik s az egyesület nem teheti ki magát kül
földön a kezdeményezéssel járható esélyeknek

2. „A tanáregyesület Közlönye akár a „Vegyesek“, akár más még 
ezután czímzendő rovatában közölje vázlatban az időszaki hírlapirodalom 
hasábjain megjelenő, a tanügyet és nevelést érintő fontosabb czikkek- 
nek tartalmát.“ Ez indítvány nem tartozik a közgyűlés elé; az igazgató
ság a maga hatáskörében is figyelmébe ajánlhatja a szerkesztőnek, a ki 
ez évben sokkal inkább el volt a tanterv revisiójával foglalva, semhogy 
a Közlönyben több teret adhatott volna az ily taniigyirodalmi szemlék
nek. A Közlöny régibb évfolyamaiban voltak is ily szemlék.

3. „Az orsz tanáregyesület és annak választmánya, mint erkölcsi 
testület hasson oda, hogy a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerium eszközölje ki, miszerint az állami középiskolákban 
alkalmazott tanároknak a millennium emlékére három esztendő tudas
sák be szolgálatukba és nyugdíjképességükbe.“ Mivel ez irányban más 
hivatali körök részéről a jelenleginél sokkal kedvezőbb auspiciumok 
alatt is történtek kezdeményezések, a mikor az ily kívánság teljesítése 
nem járt volna az államháztartás tetemesebb megterhelésével, s mégsem 
lett eredményűk, nem lévén a sikerre ezúttal sem kilátás, az igazgatóság 
nem tartja az indítványt a közgyűlés elé valónak és mellőzi. A tanár
ságnak sokkal jogosultabb kívánalmai várnak kielégítést.

4. „Az igazgatóság a közgyűlés egyik napján a tantervrevisionális 
kérdések legfontosabbikát, mely a nemzeti elemnek öregbítését óhajtja 
(magyar nyelv és továbbá magyar történelem, mint a történeti oktatás 
központja) tűzze ki megbeszélés vagy vita tárgyául“. Az egyesület ez 
ügyben már befejezte tanácskozásait s az egyesület tagjai, a mennyiben 
akartak, eléggé hozzászólhattak e kérdéshez. Megjegyzendő, hogy 
M orvay kartárs úr indítványait nem pusztán küldötte be, hanem mind
egyiket behatóan motiválta.

A pannonhalmi közgyűlés napján délután Récsey  Viktor pannon
halmi főkönyvtárnok bemutatja a Pannonhalma tövében feküdt Pan
nonia római község területén folytatott ásatásait.

Récsey  Viktornak Győrről és Pannonhalmáról írt kalauzát a 
Közlöny legközelebbi számával minden tag megkapja, azonkívül a győri 
bizottságnak, a pannonhalmi rendháznak és a szerzőnek nagyobb számú 
példány megy.

A főtitkár különböző hivatalos iratokat mutatott be. A budapesti 
körnek a városliget ligetjellege fentartása ügyében a főváros tanácsá
hoz intézett kérvényét örvendetes tudomásul vette az igazgatóság. 
A budapesti kör bejelentette az 1897/98. évre 169 taggal történt meg
alakulását és a tisztújítás eredményét. Tudomásul szolgált. Ugyané kör 
köszönetét fejezte ki az egyesület helyiségeinek a kör czéljaira átenge
déséért s ez engedményt a jövő évre is kéri. Az igazgatóság megadja. 
Az eperjesi kör szintén megalakult 1897/98-ra: elnök Párkányi Gyula
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kir. gymn. tanár, jegyző Peskó  Ödön coll. tanár. Az egyesület tagjainak 
száma 21-re egészült ki. Örvendetes tudomásul szolgált. A szepesi kör 
évi jelentését is tudomásul vette az igazgatóság. Dr. Vrba C. F. bécsi 
tanár, ki a májusi választmányi ülésen vendégkép megjelent, köszönetét 
küldte az igazgatóságnak.

Az egyesület küldöttsége Hofer Károly alelnök vezetése alatt 
résztvett jún. 13-án a tanárképző-intézeti gyakorló főgymnasium 25 éves 
ünnepén s Hofer alelnök meleg szavakkal üdvözölte dr. Kármán  Mórt, 
a magyar tanügy korszakalkotó munkását és az egyesület régi kiváló 
tagját. Jóváhagyó tudomásul vétetett.

Az igazgatóság elhatározta, hogy e héten fogja átnyújtani kül- 
döttségileg a ministerelnöknek és a pénzügyministernek a tanárság 
anyagig helyzetére vonatkozó memorandumait.

Új tagok: dr. Vida Sándor, Gyö'rött, aj. Négyesy László; László  
Dávid, Erzsébetvároson, aj. ugyanaz; Király  Béla soproni ev. fó'gymn. 
tanár, aj. Marusák Pál; Pethe Ferencz és B elják  Bernát kir. főgymn. 
tanárok Eperjesen, aj. az eperjesi kör.

A főtitkár jelenti, hogy a nmélt. vallás- és közoktatásügyi minis- 
teriumiioz kérvény ment államsegítség engedélyezése iránt és fölterjesz
tés a rangsor-szabályzat tárgyalás alá vételéről. Az eperjesi körnek és 
Bóbita  Endrének indítványai a választmányi ülés elé terjesztetnek; 
a budapesti körnek a rangsorsérelmekkel kapcsolatosan beadott indít
ványai az illető bizottságnak kiadatnak.

Müller József pénztáros jelenti, hogy a pénztárban 692 frt 04 kr. 
készpénz van. Még mintegy 490 frt kiadás lesz az egyesületi évben, 
úgy hogy körülbelül 200 frt fölösleg marad. Egészben kedvezőbb az 
egyesület anyagi helyzete, mint már évek óta, a Közlöny rendkívüli 
költségei mellett is A nyomda eddig 3000 írtnál többet kapott az idén.

Tiber Ágost jelenti, hogy a segélyző alap egy özvegynek 30 frt 
segítséget adott az elnök tudtával. Jóváhagyólag tudomásul vétetik. 
A földhitelintézetnél újabb 300 írttal szaporodott az alap vagyona. 
A pénztárban van 163 frt. A máramarosi kör szokásos évi 10 forintját 
az idén is megküldötte. Mindkét jelentés tudomásul vétetett.

Négyesy László, főtitkár.

A GYAKORLÓ GYMNASIUM JUBILA EUMA.

Fennállásának negyedszázados jubilaeumát ünnepelte f. hó 14-én 
a gyakorló gymnasium. Az’ intézet, melyet azért alapítottak, hogy közép
iskolai oktatásunknak új irányt adjon, mai ünnepen együtt látta nem
csak a főváros, de a vidék szakférfiait is.

Az ünnep tulajdonképen már 13-án kezdődött, de ez a rész inkább 
családi volt. Az intézet aulájában a tanuló ifjúság színdarabot és hang
versenyt adott elő. Vasárnap délelőtt pedig a főváros szívességéből az 
új városháza dísztermében volt az ünnepi ülés, összekapcsolva a gym
nasium jubilaeumát dr. K árm án  Móréval, ki szintén az idén jubilált. 
Kármán  a szervezője és éltető vezére az intézetnek; páratlan kitartás
sal, önzetlen buzgalommal és ritka nagy tudásával munkálkodott, hogy 
az intézet a tanítás és nevelés terén mintája legyen az ország többi 
középiskoláinak és útmutatást és gyakorlatot adjon tanítás és nevelés 
dolgában a tanárjelölteknek, kik egyetemi tanulmányaikat már bevé
gezték, de helyes tapasztalatokban még szűkölködnek.

És jól esik a magyar cultura minden barátjának, ha végre meg
becsülve látja a hálátlannak ismert nevelői munkálkodást oly benső- 
séggel és oly szívvel, minőre csak az igazi érzés lelkesít és emel fel.
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Az ünnep d. e. 10 órakor kezdődött nagy közönség jelenlétében. 
Az elnöki széket V olf György igazgató foglalta el és a padsorokat, 
tanügyünk előkelő férfiai töltötték meg. Ott voltak: a minister képvisele
tében dr. Hóm fin Ottó ministeri tanácsos, továbbá Eötvös Loránd báró 
az akadémia elnöke, Gyulai Pál, Beöthy Zsolt, Hegedűs István, Sim onyi 
Zsigmond, Szily  Kálmán, Szinnyei József, Pecz Gedeon. Apáthy  István, 
Csengeri János, Mandello Antal, Goldziher Ignácz egyetemi tanárok; 
dr. Boncz Ödön oszt. tanácsos, Leövey  Sándor közigazg. biró, K lam arik  
János nyug. államtitkár, Erődi Béla, llo íe r  Károly főigazgatók, Bánóczi 
József, és még sokan. Az elnök jobbján ült Bartal Antal, a gymnasium 
volt igazgatója, körül a tanári kar. a tanárjelöltek és a tanuló ifjúság.

Az ünnepet Volf György igazgató nyitotta meg szép, tartalmas 
beszéddel. Utánna Szuppán  Vilmos kir. tanácsos, a régi gyakorló taná
rok nevében, A páthy  István kolozsvári egyetemi tanár a volt növendé
kek nevében mondottak hálás köszönetét az intézet vezetőinek.

Utánok Kármán Mór a mostani tanárok nevében beszélt. Vissza
pillantott az intézet történetére, mely az intézet próbája volt. Büszkén 
el lehet mondani, hogy kiállta a próbát dicsőségesen. Továbbiakban 
azon elvi alapokat fejtegette, melyen a gymnasium tanításának elve 
nyugszik. Beszámoló és programmbeszéd volt egyszersmind Kárm án  
előadása és a hallgató nagy közönség megérthette ebből az intézet nagy 
hatását a magyar műveltség fejlődésére.

A jelenleg működő gyakorló tanárok nevében Andor József mon
dott lelkes beszédet, a tanuló ifjúság nevében pedig Goldziher Miksa 
VII osztályú tanuló üdvözölte az intézetet

Ezzel, az intézet tulajdonképen való ünnepe véget ért V olf György 
igazgató köszönetét mondott a közönségnek szives részvételéért. És reá
tértek a Kármán  jubilaeumra, a melynek lelkes lefolyása megindító 
tanúsága volt annak a szeretetnek, melylyel K árm ánt tanítványai, bará
tai, tisztelői egyaránt körülveszik.

Elsőnek Gyulai Pál üdvözölte az ünnepeltet, a kinek törekvése: 
az iskola útján valódi műveltséggel erősíteni a nemzeti szellemet s egy
másra hatással fejleszteni mindkettőt, teljesült. Minden pályán két jelen
ség az, — úgymond —■ melyeket jutalomnak tekinthet a fenkölt lelkű 
küzdő: az egyik a nyugodt öntudat érzése, a másik a siker öröme Ön 
bírja mindkét jutalmat. Bírja is, élvezze is sokáig s fogadja szivünk 
mélyéből fakadó legjobb kivánatainkat.

Majd Csengeri János kolozsvári egyetemi tanár szavalta el lelkes 
ódáját, melyet ez alkalomra írt Kármánhoz. Ezután Beöthy Zsolt üdvö
zölte a barátság meleg hangján, mintául ajánlván a kitartó munkás- 
ságú férfiút, lobbanékony szalmatűzű nemzetének, s átnyújtván néki 
tanítványai és barátai ajándékát, a nagyszabású emlékkönyvet Dániel 
Gábor orsz. képviselő pedig a szülők háláját tolmácsolta és átadta azok 
ajándékát, K árm án  kitünően talált arczképét.

A paedagogiai társaság nevében Hegedűs István, az orsz. tanár- 
egyesület nevében Hofer Károly alelnök üdvözölte az ünnepeltet, mire 
K árm án  köszönő szavai után a megragadó ünnep véget ért.

Délután 2 órakor jókedvű társasebéd fejezte be az ünnepélyes 
napot a VI—VII. kér. kör helyiségeiben. Az első felköszöntőt Volf 
György igazgató, kir. tanácsos mondta a királyra, utána Staub  Mór 
W lassics Gyulát, a vallás- és közoktatásügyi ministert, Веке Manó 
Leövey  Sándor és K lam arik  János volt minist, tanácsosokat köszön
tötte fel. Gyomlay Gyula Hóman Ottó, min tanácsosra mondott áldo
mást, továbbá Kármán Bartal Antalra, Wagner Alajos és Apáthy  
Kármánra, W aldapfel V olf Györgyre, Négyesy Gyulai Pálra, Geréb 
Beöthy Zsoltra köszöntötték poharukat. Ezzel véget értek a hivatalos 
toastok és megkezdődtek a nem-hivatalosak; köztük Hegedűs István. 
H arkányi György báró stb К. I.
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I R A T T Á R .

SZÜNIDEI TANFOLYAM.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 34.094. szám alatt a 
kiadott rendelet szerint:

az ezredéves ünnepély miatt a múlt évben félbeszakított és előző
leg, a középiskolai tanárok továbbképzésének előmozdítása czéljából a 
tanulmányi szünidő alatt megtartott rendkívüli tanfolyamokat, úgy azok
nak általános szempontból véve is kivilágló hasznánál, mint a múltban 
elért szép sikerénél fogva folytatni szükségesnek találván, folyó évi 
augusztus hóban term észetrajzi tanfolyamot rendeztek

E tanfolyamban, melynek vezetésére dr. Entz Géza műegyetemi 
és dr. Krenner József egyetemi rendes tanárok, továbbá dr. Mágocsy 
Dietz Sándor egyetemi magántanár vállalkoztak, a középiskolák önkényt 
jelentkező természetrajzi tanárai vehetnek részt, kik az utazás költségeit, 
ha vidékről Budapestre jönnek, maguk viselik, de a tanfolyam befejez
tével, ha állami szolgálatban működnek, egyenkint 50 frtnyi segélyben 
fognak részesülni.

A természetrajzi rendkívüli tanfolyam augusztus 2-án veszi kez
detét és augusztus 28-áig tart. A természetrajz mindhárom ágából egyen
kint 30 előadási óra lesz, azonkívül a szabad idő az egyéni szükségletekhez 
mért gyakorlatokra, esetleg rövid tanulmányi kirándulásokra fog for- 
díttatni.

A felvételért a középiskolai természetrajztanárok f. é. július 1-éig 
iskolai hatóságaik útján folyamodhatnak a vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez.

Budapest, 1897. évi június hó U-én.

W lassics Gyula.

É r t e s í t é s .

_____ A fő titk á r k éri a közgyűlésen résztvenn i óhajtó  t. ta g o 
kat, hogy je len tk ezésü k e t legkésőbb e hó 24 ig  szíveskedjenek  
hozzá iR o tten b ille r-u tcza  43. sz. beküldeni. A később je le n t
kezők e lszá lláso lása  nehézségekbe ü tköznék .

A győri b izo ttság n ak  előre tu d n ia  ke ll az t is, h án y án  
veszünk részt a lébényi k irándu lásban . Ez irá n t a je len tk ez és t 
leg jobb  egyenesen G-yőrbe L enner E m il fő reá lisk o la i igazgató
úrhoz küldeni.
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V E G Y E S E K .

V églegesítés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. M ika  
Sándor budapesti középiskolai tanárképző-intézeti gyakorló főgymnasiumi 
rendes tanárt ebben a minőségben véglegesen megerősítette.

Á thelyezés. A vallás- és közoktatási m.kir. minister dr. M a y e r  György 
erzsébetvárosi állami gymnasiumi rendes tanárt, saját kérelmére eddigi 
minőségében és illetményeivel, a zsolnai kir. kath. gymnasiumhoz 
nevezte ki.

Hittanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
B a d a y  Gerő, zombori állami főgymnasiumi helyettes hittanárt, ugyan
ezen intézetnél való meghagyása mellett rendes hittanárrá nevezte ki.

Közgyűlésünkre a főtitkárhoz péntek estig 128 jelentkezés érke
zett. A jelentkezők első névsorát (118 névvel) megküldte a főtitkár a 
győri bizottságnak. — A közgyűléssel az igazgatóság is foglalkozott s 
a maga részéről megállapította az ülések tárgysorát. A közgyűlés egész 
programmját a győri bizottság hozzájárulása után teszi közzé az igazgató
ság. Részletesebben 1. az igazgatósági ülésről szóló tudósítást.

Üdvözlés. Dr. S ta u b  M ó riczh o z ,  az egyesület vál. tagjához, kir. 
tanácsossá kinevezése alkalmából üdvözlő levelet intézett az igazgatóság.

Az érettségi díjak fe lo sztá sa  kérdésében, melylyel múltkori szerkesz
tői feleletünk foglalkozott, egy iskolából azt a felvilágosítást kapjuk, 
hogy ott tantárgyanként szoktak osztozkodni s a ki hány tantárgyból 
vizsgál, annyi részt kap. Tájékozásul im közöljük tehát. Ámbátor a 
szerkesztő előtt nem újság ez az usus sem, a melyet tudomása szerint 
több helyen is követnek s a melytől a logikát ép oly kevéssé lehet 
megtagadni, mint a méltányosságot. Hisz ha a vizsgálás nagy fárad
ságáért díj jár, jogos, hogy mindenki annyiért kapjon díjat, a mennyit 
fárad. Csak hogy a szerkesztő az egyenes kérdésre nem a rendelkezés 
bírálatával, hanem szövegével akart válaszolni. Egyébaránt az ususok 
közül legszebbnek azt tartja, melyet a maga iskolája is alapítása óta 
követ, hogy minden néven nevezendő vizsgálati díj közös cassába jut, a 
tanári kar abból fedezi testületi vagy közös határozaton alapuló kiadá
sait s ha van miből, év végén egyenlően osztozik. Nem csak a kartársi 
egyetértésnek legjobb jele ez, hanem ily módon az egyesnek érezhető 
megterheltetése nélkül is sokszor van alkalom megvalósítani egy-egy 
szép dolgot. S ezt a rendezkedést megteheti minden tanári kar, hiszen 
a mi az övé, azzal rendelkezni van joga. Persze, egyhangú megegyezés 
kell hozzá. Ez pedig nem nehéz, hiszen egy néhány év átlaga szerint 
az egyes úgy sem veszít vele.

Pályázatok. A  m is k o lc z i  kir. kath. gymnasiumnál f. évi június 
hó 30-ig a la tin -n é m e t  nyelvi tanszékre A német nyelv helyett a magyar 
vagy görög nyelvből, esetleg a történelemből képesített kath. egyének 
is beküldhetik folyamodványukat a miskolczi kir. kath. gymnasium 
igazgatóságához. Előnyben részesülnek, a kik to rn a ta n ítá s ra  is vállal
koznak. — A  n a g y v á ra d i  tankerületi kir. főigazgatóságnál megürese
dett irnoki állomásra, melylyel 500 frt fizetés és 210 frt lakáspénz van 
egybekötve, pályázat hirdetíetik. Ezen állomás betöltésénél első sorban
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okleveles középiskolai tanárjelöltek fognak tekintetbe vétetni. A folya
modványukat a vallás- és közoktatásügyi m kir. ministerhez czímezve 
folyó évi június hó 30-ig a nagyváradi tankerületi kir. főigazgatósághoz 
nyújtandók be.

Pályázat iskolaiszolgai állom ásra. A szegzárdi állami főgymnasium- 
nál az 1897. évi szeptember hó 1-én elfoglalandó rendes szolgai állo
másra; a székesfehérvári főigazgatósághoz czímzett kérvények 1897. évi 
július hó 15-éig a szegzárdi állami főgymnasium igazgatóságánál nyúj
tandók be.

NÉVSORA
azon tagoknak, kik az 1897. május 23-tó l június 15-ig tagdijat fizettek.

1887/8-ra: Hekinger István (még 3 irtot), dr. Lehmann Róbert, 
dr. Margaíits Ede

1888/9-re: Bogsch Albert (I. felét)) Hekinger István, dr. Lehmann 
Róbert, dr. Margaíits Ede.

1889/90-re: Faludi Miksa (II. felét), Hekinger István (3 frtot), dr. 
Lehmann Róbert, dr. Margaíits Ede (I. felét).

1890/1-re: Berecz Ede (még 3'45), Faludi Miksa (3 frt), dr. Lehmann 
Róbert.

1891/2-re: Berecz Ede (10 frtot), Izák János, Kubicsek Albert 
(még 2\ö), dr. Lehmann Róbert, Zahuménszky János (II. felét).

1892/3-ra Berecz Ede (1'55), dr. Csengeri János (*5 frt), Kubicsek 
Albert, dr. Lehmann Róbert, Zahuménszky János.

1893/4-re: dr. Lehmann Róbert, dr. Novak Károly, dr. Szterényi 
Hugó (*5 frtot), Szentimrey Tamás, Zahuménszky János.

1894/ö-re: dr. Lehmann Róbert, Novak Gerő, dr. Novák Károly, 
dr Schmidt Attila (l'ö), dr. Szterényi Hugó (4 frtot), Szentimrey Tamás, 
Timár Pál (5 frtot), Vajda Ignácz (2 frtot), Zolnay Gyula (*5 frtot).

i895/6-ra: Bournáz János (még 1 frt), Géresy Imre (II. felét), 
dr. Lehmann Róbert, Morvái Győző (még 1 frtot), Novák Gerő, dr. Novák 
Károly (II. felét), Schön Dávid (I. felét), Wigand János.

1896/97-re: Agotha Imre, Avéd Jákó, Báthory József, Bauer József, 
Bauer Simon, dr. Веке Manó, Berecz Gyula, dr. Bóbita Endre (II. felét), 
Bournáz János (2-50), dr. Darvai Mór, Dénes Ferencz, Dietz Lajos, Dobay 
Sándor. Földi János, Gesé János, Harmath Ödön, Heffler Konrád, 
Jankovszky László, Incze Béni, dr. Kálmán Miksa, (II. felét), Kiss Lajos 
(Miskolcz), Klimkó Mihály, Kubicsek Albert, Kurovszky Adolf, Morvay 
Győző (1*50), dr. Negovetich Arthur, Novák Gerő, Nyers Károly, Per- 
jéssy László, Rákos Adolf, Rittinger Antal, Roseth Arnold, dr. Schwicker 
Brúnó, dr. Sebestyén Károly, Stern Ábrahám (II. felét), Székely Salamon, 
Szongott Kristóf, Szukovszky Mihály, Tyrnauer Károly (II. felét), Vékony 
Antal, dr. Waldapfel János (1'5).

E l ő f i z e t t e k ;
1896/97-re: Felsmann József, nagyrőczei fels. keresk. iskola.
Budapesten, 1897. június 15-én.

Müller József, egyesületi pénztáros.

=  a 10 frtos tagdíj II. felét.
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A tanári testületek b. figyelmébe!

M. évi 30.332. sz. a. a vallás- és közoktatásügyi minister a közép
iskolai tanári könyvtáraknak  megszerzésre ajánlotta:

d r .  R é c s e y  V ik to r

Pannonia ókori mythologiája
czímű munkáját, mely immár második kiadást ért.

A számos pannoniai istenséget feltüntető 50 cinkographiai tábla 
a m. tud. Akadémia, a n. museum, bécsi tud. intézetek felvételei és 
újabb leletek eredeti fényképei után készültek. Egyszerű példány ára 
2 frt 50 kr.; finomabb papíron 3 frt.

Bartal A n ta l (az „E. Philol. Közi.“ 1895 évf. 120—121. 1.) többi 
közt ekként ajánlja: „Hosszú évek sora kivántatott ahhoz, míg a szerző
nek sikerült ehhez az új themához, a pannoniai mythologiához gazdag 
anyagot összehordani Csak a szaktudósok szűk köre képes ezt a sikert 
megbecsülni és a philologusoknak ajánlom  ezt a munkát. Midőn a 
rómaiak mythologiáját tárgyalják, (avatkozhatnának e gyűjtemény 
fonalán arra, hogy hazánknak mely vidékén és mily alakban tisztelték 
az illető istenséget a rómaiak. De a történelem  tanára is nagy haszon
nal használhatja e munkát“.

Dr. H am pel J ó z se f  az „Archaeologiai Értesítőben“ (XIV. k. 367.), 
dr. Ortvay Tivadar a „Századokéban (1895. évf 177 1.), L atkóczy
M ihály a „M. Szemlében“ és B alássy Ferencz veterán akadémikusunk 
a „K. Szemlében“ nagy elismeréssel ajánlották e művet az illető körök 
figyelmébe.

Szerzőnek bizományosa:

Ifj. IVagel Ottó,
B u d a p e s t ,  M ú z e u m - k ö r ű t  2. s z á m .

Tartalom: Egyesületi élet. — A gyakorló gymnasium Jubilaeuma. — 
Ira ttár. — Értesítés. — Vegyesek. — Névsora azon tagoknak, kik 
az 1897. május 23-tól június 15-ig tagdíjat fizettek. Müller Józseftől. 
— Hirdetések.

H0RNYAN8ZKY VIKTOR BUDAPEST.
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O R S Z Á G O S

KÖZ É PISKOLAI TANÁRÉ GYES ÜLET1

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér. Aradi-utcza 5S. szám. R iljlier FerenCZ. V. kér. állami főreáliskola.

A KÖZGYŰLÉS PROGRAMMJA.

AZ O R S Z Á G O S  K Ö Z É P IS K O L A I T A N Á R E G Y E S Ü L E T
1897. JÚLIUS HÓ 4-ÉN GYŐRÖTT 

ÉS FOLYTATÓLAG
1897. J ÚLI US HÓ 5-ÉN PANNONHALMÁN 

TARTJA

XXXI. ÉVI R E N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S É T ,
a következő rend szerint:

J ú l i u s  3-án, s z o m b a t i )  n.
indulás Budapestről (a keleti pályaudvartól) a bécsi gyorsvonattal 

d. u. 2 óra 20 perczkor. Érkezés Győrbe d. u. 4 óra 57 perczkor. Elszállásolás. 
Választmányi ülés: d. u 6 órakor, az áll. főreál. tanácstermében. 
Ismerkedő est: a sétatéri nyári étteremben. Kezdete 8 órakor. 

(Sétaöltözet.)

J ú l i u s  J  én, V a s á r  n a p.
A  k özgyű lés e lső  napja.

Délelőtt 9 órakor közgyűlés. Helyiség: a vármegyeház nagyterme. 

N a p i r e n d :
Dr. Beöthy Zsolt elnöki megnyitó-beszéde.
Zechmeister Károly kir. tan., polgármester üdvözlő beszéde a 

város nevében.
Beiczi dr. Németh  Antal kir. tan., Győr tankerületi kir. főigazgató 

üdvözlő beszéde.
Hivatalos je len té sek :
Dr. Négyesy László főtitkár évi jelentése.
Müller József pénztárnok évi jelentése.
Tiber Ágost évi jelentése a segélyzőalap pénztáráról 
A pénztárvizsgáló bizottság jelentése.
Előadások:
1. Czigler Ignácz (Kolozsvár): A felsőbb leányiskolák reformja
2. K u szá k  József (Győr): A tanárhiányról.
3. Dr. Szom bathy  István (Nagyvárad): A tanulók idegessége.
4. Dr. Molnár István (Budapest): Tanárok alkalmazása a vallás- 

és közoktatásügyi ministeriumban.
Orsz. Közeuiskolai Tanáresyesületi Közlöny. XXX. b4
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In d ítvá n yo k:
1. A debreczeni kör indítványa a helyettesítések ügyében. (L. a 

Közlöny 626. lapján). Előadja dr. Kardos Albert.
2. A felekezetektől átlépett tanárok ötödéves pótléka ügyében. 

Beterjeszti D alotti Ödön (Pozsony).
3. A z igazgatóság indítványa az alapszabályok két pontjának 

módosítása ügyében. (L. Közlöny 803—804. 1.)
4. A jövő évi közgyűlés helyének megállapítása.
5. Egyéb, esetleg fölmerülhető indítványok. (A közgyűlés meg

nyitásáig nyújthatók be.)
2 órakor a Győr szab. kir. város közönségétől felajánlt ebéd. 

Helyét a győri bizottság később állapítja meg. (Szalonöltözet) Az első 
felköszöntőt Laszberg  Rudolf gróf főispán úr mondja Ő Felségére és 
felséges családjára; a másodikban Zechmeister Károly kir. tanácsos 
polgármester űr élteti a város vendégeit ]

Ebéd után a város nevezetességeinek megtekintése tetszés szerinti 
csoportokban.

Este vacsora a sétatéri nyári étteremben.

Július 5-én, hétfőn.
A  k özgyű lés m ásodik  napja.

Reggel 7 óra 30 perczkor különvonaton indulás Pannonhalmára.
D. e. 10 órakor a közgyűlés folytatása Pannonhalmán.

N a p i r e n d :
E lőadások:
1. M ázy  Engelbert (Pannonhalma): Az erkölcsi nevelés vázlatos 

képe, az erkölcsi nevelés codexének főbb irányelvei.
2. L atkóczy  Mihály (Losoncz): Középiskolai rajzoktatásunk és a 

philologia! és aesthetikai museumok.
3. K assa i Nándor (Nagy-Kálló): rövid szabad előadásban bemu

tatja az ezredéves kiállításon kitüntetett találmányát, a cycloidographot.
Indítványok.
A közgyűlés berekesztése.

*  *
*

A pannonhalmi tartózkodás szabad idejét Pannonhalma nevezetes
ségeinek megtekintése tölti be. (L. dr. Récsey  Viktor alkalmi füzetét.)

Dr. Récsey  Viktor bemutatja Pannonia római község területén 
folytatott ásatásait. A hely félórányira van Pannonhalmától.

Visszaindulás Győrbe, később meghatározandó időben.

Július 6-án, kedden.
K irándulások.

Lébény.
Reggel 5 óra 5 perczkor indulás Lébénybe. Érkezés 5 óra 32 percz

kor. Reggelizés tetszés szerint a vasúti állomás melletti vendéglőben. 
A várakozó kocsikon indulás a templomhoz. [A kocsikat a Wenckheim- 
féle uradalom adja.]

A lébényi román stílű templom megtekintése.
Magyar- О vár.
Indulás Mosonyba 11 óra 59 perczkor. Érkezés Mosonyba 12 óra 

22 perczkor; az ott várakozó kocsikon indulás Magyar-Ovárra.
Ebéd. — Ebéd után a főherczegi uradalom, gazdasági akadémia, 

gymnasium és egyéb nevezetességek megtekintése tetszés szerinti 
csoportokban.

Elutazás. (Este 8 óra 01 perczkor esetleg éjjel 1 óra 03 perczkor.
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A KÖZGYŰLÉSI ELŐADÁSOK TÉTELEI.

A tanulók idegességéről tartandó közgyűlési előadás főbb pontjai.
A magán- és a nyilvános nevelő helyzete a nevelés feladatának 

megoldásában.
A „közép-ember“, egyéniség, eltérések.
Az idegesség vizsgálata. Az ideges gyermek, az ideges felnőtt. Az 

idegesség értelmi, kedélyi, akarati viszonyai.
Az abnormis súlyosabb esetek. A lelki élet zavaraiban szenvedő 

gyermek. Kényszer-eszmék, -képzetek; képzetfutás, nyelvbotlás.
Az idegesség okai. A származás, a környezet, az iskola rovása. 

A szülői ház és az iskola.
Az iskolai testi nevelés bírálata, iskolai hygiene. Az iskolaorvos. 
A figyelem, óraközök, házi munkásság, „túlterhelés“, rendkívüli 

tárgyak. Olvasmány, táncziskola, idegizgató-szerek.
Az értelem, érzelem és akarat nevelése.
A tanárnak, mint nevelőnek feladata a tanulók idegességére való 

tekintettel.
(Nagyvárad.) Dr. Szom bathy István .

K u szá k  J ó z se f előadásának vázlata a tanárbiányról.
1. Rombauer utalt a bekövetkező tanárhiányra; a vallás- és közok

tatási ministerium 25. jelentése említést tesz róla.
II. 1. A tanárhiány beállott, mutatkozik meddő pályázatokban 

községi, felekezeti és állami intézeteknél, még pedig a legtöbb szakban
2. A hiány nagyságát mutatják a zsúfolt osztályok, a fejlesztés 

alatt levő s a tervbe vett középiskolák, a nagyobb létszám mellett a 
halálozások is gyakoriabbak, bekövetkező nagyobb számú nyugdíjazá
sokra is el lehetünk készülve.

3. Nincs kilátás arra, hogy a viszonyok javuljanak: a bölcsészet- 
hallgatók száma lényeges emelkedést nem mutat, az Eötvös-internatus 
csak a minőséget javítja.

4. A tanárhiány és a tanárképzés; tanítás, nevelés zsúfolt osztá
lyokban. A tanárhiány következtében nem hivatott elemek tódulnak a 
tanári pályára.

III. Ezek rendkívüli bajok, a melyeken csak rendkívüli eszközök
kel lehet segíteni. A tanári állást kívánatossá kell tenni az ifjúságnak. 
Az 1893. IY. t.-czikkben megszabott javadalmazása a tanári állásnak, 
a mint a bölcsészethallgatók számából látjuk, nem csábítja az ifjúságot 
a tanári pályára. Nagyon természetes, hogy nem lép olyan pályára, a 
melyen a VIII. fizetési osztályon felül nem emelkedhetik; hogy hoszszú 
öt évi időközökben 100—100 írttal emelkedik a tanári fizetés, ezt nem 
tekinti elég kárpótlásnak azért, hogy lemond a VII., VI. stb. fizetési 
osztályról. Ezt a korpótlékot emelni kell, hogy legalább némileg ellen
súlyozzuk a VIII. fizetési osztályban való megakadást!

Latkóczy Mihály előadásának vázla ta : „A középiskolai ra jzoktátás  
értékesítéséről a pliilologiai és aesthetikai m useum ok érdekében.“

Az előadó az ideszámítható hazai segédeszközökre való rövid 
visszapillantás után azon eredményre jut, hogy még mindig nagyon 
szegények vagyunk olyan eszközökben, melyek a philologiai és aesthe
tikai szemléltetést elősegítenék, igazabban mondva lehetővé tennék.

64*
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Philologiai museumaink vagy nincsenek, vagy egyoldalúlag csupán a 
classica-philologia érdekeit tartják szem előtt, sokszor az aestlietika 
rovására. Előadó nézete szerint például korsókat, töredékes emlékeket 
a tanuló ifjúságnak már csak azért sem kellene mutogatni, mert ezek 
képesek annak az illusiónak megrontására, melyet a jó ízlésű ifjú az 
antik emlékek szépsége iránt táplál. Modern-philologiai (német, franczia) 
museumaink egyáltalán nincsenek, aesthetikai museumaink (néhány 
szerencsés kivételtől eltekintve) csak a jámbor kívánságok országába 
tartoznak. Pőoka ennek illetve főakadálya az ellenkezőnek, nemcsak a 
dotatio hiánya, hanem az is, hogy az egyik tanerő gyakran nem is 
tudja, mivel rendelkezik a másik. Például hányszor rajzoltat a rajztanár 
olyat, a minek a philologus, sőt a történelem tanára nagy hasznát vehetné, 
ha tudná, hogy az illető rajz egyáltalán létezik. Ezen állapotok meg
figyelése hozta az előadót azon gondolatra, vájjon nem lelietne-e a 
középiskolai rajzoktatást különösen a tehetségesebb tanulók bevonásával 
úgy intézni, hogy a legszükségesebb hazai és külföldi remekek, a 
mennyiben egy-egy mintaszerű képök megvan, lassankint több példány
ban meglegyenek. Az ornainentalis művészetek nagyon jól beilleszthetők 
a rajzoló és ábrázoló mértan, a figurális rész viszont a szabadkézi 
ra jzn a k  keretébe. S ekkor azt is elérhetnők, hogy a szemléltetésre 
szánt képek töhb példányban lennének meg, a mi mindenesetre egyik 
főfeltétele az eredményes szemléltetésnek.

Mindezek alapján az előadó a közgyűlésnek a következő tételeket 
ajánlja elfogadás czáljából:

1. Mondja ki a közgyűlés, hogy a középiskolai rajzoktatást a 
philologiai és aesthetikai museumok érdekében felhasználandónak tartja.

2. Alakíttassák egy szakférfiakból (classikus és modern philologu- 
sok, rajztanárok) álló bizottság, mely a legszükségesebb képeket meg
állapítja és megrajzolásuk módját osztályok szerint kijelölje.

3. Kérje fel a közgyűlés a tanári köröket, hogy az ügyet meg
vitatván és tárgyalván, saját vidéki speciális szükségletüket lokális 
museumok) jegyzékbe foglalják és ennek alapján később esetleg csere
viszonyba léphessenek.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

A debreczeni  kör.
— A kereskedelm i iskola viszonya a középiskolához. É vi jelentés. —

A debreczeni kör f. hó 12-én tartotta utolsó felolvasó, egyszer
smind évzáró gyűlését. Jelen voltak: Dóczi Imre elnök, dr. Bartha  Béla, 
Harmatii Gergely, dr. H orvay  Róbert, Kulcsár Endre, Laczkó  Károly, 
Török Péter, dr. Szántó  Sámuel, Zvér Ferencz köri tagok, dr. Kardos 
Albert jegyző; továbbá Kohányi Gyula, a „Debreczen“ és Zoltai Lajos, 
a „Debr. Ellenőr“ szerkesztője mint vendégek.

A folyó ügyek során fölmerült az az eszme, hogy az Orsz. Középisk. 
Tanáregyesület tartsa 1898. évi közgyűlését Debreczen városában, a 
magyar Alföld és a tiszta magyarság e metropolisában. A kör a leg
nagyobb lelkesedéssel magáévá teszi az eszmét és elhatározza, hogy 
haladéktalanul megkeresi* Debreczen sz. kir. városa tanácsát a tanár- 
egyesület jövő évi közgyűlésének meghívása végett.

* Ez f. hó 15-én már meg is történt.
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A felolvasást, mely már az elmaradt májusi gyűlésre ki volt tűzve, 
dr. Szántó  Sámuel tartotta a kereskedelmi iskolának a középiskolához 
való viszonyáról, a mely tárgy mintegy folytatása volt az áprilisi köri 
gyűlésen előadott, a polgári és középiskola viszonyáról szóló értekezés
nek. Dr. Szántó  széleskörű tudással, a részletekig ható nagy jártasság
gal dolgozta föl tárgyát; első sorban a kereskedelmi iskolák zavaros 
fejlődéséről és viszontagságos alakulásairól nyújt tiszta, áttekinthető 
képet, majd a maga kereskedelmi iskolai ideálját mutatja be, míg 
végül a harmadik részben a mai szervezetet és tantervet bonczolja és 
az okvetetlenül végrehajtandó reformokat sorolja föl.

Az az ideál, melyet a felolvasó felállít a kereskedelmi iskoláról, 
tulajdonkép olyan középfokú tanintézet volna, melynek gerinczéül köz- 
gazdasági ismeretek szolgálnának, de a melyben az aesthetikai és nem
zeti nevelés okáért kellő helyet foglalnának el a magyar nyelv, irodalom 
és történelem, kimaradnának azonban a magasabb fejlettséget követelő 
szak-, kivált a tudományosan előadott jogi tárgyak.

A nagy tetszéssel fogadott értekezést hosszabb és igen élénk vita 
követte, melyet maga az elnök nyitott meg. Őszinte örömmel üdvözli a 
felolvasónak azon törekvését, hogy a szakiskolát szorosabban hozzá 
akarja fűzni a nemzeti művelődéshez s azt is mintegy a nemzeti cultura 
veteményes kertjévé kívánja tenni. A jogi tárgyak szerinte is elliagyan- 
dók. A szervezők paedagogiai belátása pedig keressen reá módot, hogy 
a nemzeti tárgyak nagyobb száma és mértéke ne okozzon megterhelést.

Dr. Bartha  Béla teljes élvezettel hallgatta a felolvasást, de egy 
pontja, mely őt. mint jogtanárt közelebbről érdekli, felszólalásra készti. 
Ha a tervezett iskola igazán a magyar kereskedő világ élitejét akarja 
szolgáltatni, ez a társadalmi osztály nem lehet el mindennemű jogi 
ismeretek nélkül.

Dr. Szántó  felvilágosításul megjegyzi, hogy a legszükségesebb 
jogi ismeretek előfordulnának a közgazdasági tárgyak keretében, csak 
szakszerű, tudományos előadásukat tartja fölöslegesnek.

Dr. Kardos Albert elismerését nyilvánítja a dolgozatnak azon 
részei iránt, melyekben a történeti visszapillantás és a mai szervezet 
kritikája foglaltatik. De a második részben, a hol a felolvasó a maga 
iskolatervét fejti ki, az őszinteség egy kis hiányát veszi észre. A 
contemplált intézmény ugyanis nem volna egyéb, mint egy újabb fajta 
középiskola, annyival inkább, mivel évfolyamainak számára és tanárai
nak képesítésére nézve megegyeznék a tudós középiskolával. A fel
olvasó mégis tiltakozik a középiskolai tendentiák ellen, holott ő e 
törekvésben, ha az új intézmény a középiskola anyagi és szellemi 
erőivel van ellátva, nem lát veszedelmet. Épen azért nem járulhat hozzá 
a felolvasó határozati javaslatának azon pontjához, mely a keresk. iskolák 
apasztását követeli, annál kevésbbé, mivel az eltörölt intézetek helyébe 
azonnal másnemű középiskolákat kellene fölállítani a tanulóság rend
kívül rohamos szaporodása miatt.

Dr. Horvay  Róbert szintén olyannak kívánja a kereskedelmi 
iskolát, mint a minőnek a felolvasó fogalmazta. De a felolvasó, illetve 
már előzőleg Abray  Lajos aradi keresk. akadémiai igazgató által köz
pontul felállított közgazdasági ismeretek mellett erősebben szeretné 
hangsúlyozni az irodalmi tárgyakat. Nagy nehézséget okoz a keresk. 
iskolákban és a középfokú oktatásnak általános baja: t. i. az idegen 
nyelvek tanításának majdnem megoldhatatlan problémája; a csekély 
siker láttára kérdésesnek tartja, hogy a keresk. iskola két idegen nyelv
vel is vesződjék-e vagy sem? Óhajtotta volna, ha a felolvasó e nehéz
séggel is foglalkozott volna. A kereskedelmi iskola részére nem kívánja
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a középiskolának sem czímét, sem jellegét; a két intézmény között 
szerinte sokkal magasabb válaszfalak vannak, mintsem egyik a másik 
szerepére vállalkozhatnék.

Kohányi Gyula, mint vendég szót kér. Hosszabb ideig működvén 
egyik legnépesebb vidéki keresk. akadémiában, szomorú tapasztalatokat 
szerzett a tanulók megterheléséről. A jelenlegi szervezet legfőbb baját 
abban látja, hogy inkább egy évi önkéntességre készít elő, mintsem 
tulajdonképeni czélját szolgálná. 6  is gyökeres reformot óhajt, de azt 
olyformán szeretné megvalósítani, hogy a kereskedelmi iskolák, fön- 
tartván szakiskolai jellegöket, a gazdasági intézetek módjára szerveztet- 
nének, t. i a középiskola VI. osztályára épülnének három éves folyam
mal, a melybe beleilleszthetők volnának a magasabb értelmi fokot kivánó 
szaktárgyak is.

Dr. Szántó  reflektál a vita egyik-másik pontjára.
Dr. Kardos ellenében megjegyzi, hogy őt az őszinteség hiányá

nak szemrehányása nem érheti; dr. lío rva y  szavaira azzal menti magát, 
hogy e körben, mely még sem keresk. iskolai szaktestület, nem áll
hatott elő a reformálandó tantervnek részleteivel is. Felolvasásában külön
ben őt az a főszempont vezette, hogy ez idő szerint a keresk. iskolák 
rablógazdaságot űznek a rájok bízott 5—6000 tanuló elméjével, midőn 
megterhelik vagy egyoldalúan fejlesztik; neki tanári és hazafiúi lelki
ismerete követeli a baj orvoslását, mely meggyőződése szerint csakis 
az ajánlott iskola-reformmal lehetséges. Ismételten ajánlja a kör figyel
mébe határozati javaslatait

Dóczi elnök a felolvasás és a vita eredményét összefoglalván, a 
maga és a kör nevében teljes elismerését és köszönetét nyilvánítja 
dr. Szántónak a mélyreható, eredeti gondolatokban gazdag tanulmány
ért; kívánatosnak jelenti ki, hogy az értekezés, mely tárgyánál is, 
felfogásánál fogva is a szakkörökön kívül is méltó figyelemre számíthat, 
valamely általánosabb irányú tanügyi folyóiratban, pl. Közlönyünkben  
jelenjék meg; egyszersmind kimondja, hogy a kör elfogadja a felolvasó
nak következő határozati javaslatait.

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t o k :
1. A kereskedelmi iskolák szervezete és tanterve akképen állapít

tassák meg, hogy azokból egyfelől szakképzett, másfelől önállóan gondol
kodni tudó, művelt ifjak kerüljenek ki. A tanítás gerinczét a kereskedelmi 
és nemzetgazdasági ismeretek képezzék, melyekhez a többi tantárgyak 
úgy csoportosítandók, hogy azok az ifjak erkölcsi és értelmi, aesthetikai 
és hazafias nevelését előmozdítsák, de hagyassanak ki. vagy redukál- 
tassanak azon tantárgyak, melyek a középfokú oktatás körét túlhaladják.

2. Ezen czélból bővíttessék ezen iskola újabb évfolyammal, a mi 
a tananyag rendszeres, paedagogiai és didaktikai beosztását és minde- 
nekfölött az egyenletes képzést, nyugodt tanítást biztosítsa.

3. Tanárai a szigorúan vett kereskedelmi szaktárgyak tanárait 
nem tekintve, kizárólag középiskolai képesítésűek legyenek, a kik a 
középfokú nevelés-oktatás követelményeinek megfelelhetnek.

4. A meglevő kereskedelmi iskolák oly állami támogatásban 
részesüljenek, mely az iskola teljes fölszerelését és specialis jellegök 
kidomborítását lehetővé tegye.

5. A középiskolához való viszonyukat illetőleg pedig közelítsék 
meg azokat, a mennyiben az általános műveltség nyújtására törekszenek, 
de térjenek el azoktól tantárgyaikban, módszerükben és különösen 
végczéljokban. a mennyiben nem a tudományos továbbképzésre való
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előkészítés, hanem egy képzett, kereskedői nemzedék nevelése igaz és 
meghatározott czéljok.

E gyűlés utolsó lévén a f. iskolai évben, a titkár felolvassa a 
kör ez idei működéséről beszámoló jelentést, a melyből kiveszszük a 
következő részt:

A kör ez idei tevékenységét 1896 október 17-én kezdette meg 
46 taggal és a már két év óta működő tisztikarral. — Mindjárt ez első 
gyűlésen felolvasás is volt, melyben Kardos Albert ismertette az 1897. évi 
költségvetésnek a tanárokra nézve kedvezőtlen tételeit és a melylyel 
kapcsolatban a kör szélesebb mozgalmat indított meg az állami tanár
ság helyzete érdekében; a második gyűlésen, a mely 1896. nov. 22-én 
Nyíregyházán folyt le, a felekezeti tanárok ügyeit hozta szóba Poruhszky  
Pál, de ugyanakkor már az iskolai tanítás köréből eső kérdést is fejte
getett M oravszky  Perencz, midőn felvetette egy állandó s általános 
filológiai museumnak az eszméjét. Az 1897. január 31-én tartott gyűlés 
nagyobb szabású vitát folytatott és fontos határozatokat hozott a leg
aktuálisabb tanügyi kérdésekben a középiskolai tanterv revisiója ügyé
ben, melyről S inka  Sándor értekezett mélyrehatóan és alaposan. Joggal 
elmondhatjuk, hogy ez értekezés és a gyűlés hozott határozatai nem 
maradtak hatás nélkül az egész tanáregyesület és az összes tanári 
testületek tanterv-revisionális tárgyalásaira. A márczius 6-iki vagyis 
negyedik gyűlésen dr. Gulyás István mutatta be egy rendkívül részletes 
tanulmányát, mely a középiskolai nyelvtanítás egyik legbonyolultabb 
részére, a határozók tanára vetett világot. Az ötödik, az ápril 3-ára eső 
gyűlést két kérdés is foglalkoztatta, t i. Kardos Albert tett több pont
ból álló indítványt a helyettesítés ügyének szabályozására, míg dr. Vieto- 
risz  József a polgári iskolának a középiskolához való viszonyát ismer
tette és a polgári iskola reformjára nézve mondotta el a maga okadatolt 
nézeteit. E tárgyalásnak mintegy folytatása az a tanulságos értekezés, 
mely mai évzáró gyűlésünkön hangzott el dr. Szántó  Sámuel részéről, 
a ki viszont a kereskedelmi és középiskolának vizsgálta egymáshoz való 
viszonyait.

Mindenik gyűlésnek — a mint láthatjuk — megvolt a maga 
jelentősége, de azért kettőt mégis külön kikeli emelnünk, minta melyek 
leginkább kidomborították körünknek kerületi voltát és azon magasztos 
hivatását, hogy leghathatósabban ápolhatja a tanárság testületi szelle
mét, sőt eleven kapcsolatot teremthet a tanárság és a társadalom más 
osztályai között.

A nov. 22-én tartott nyíregyházi gyűlést értjük, mely alkalommal 
a kör tagjai a nyíregyházi ág. ev. főgymn tanári karának voltak ven
dégei s a midőn feledhetetlen kedves napot töltöttek Nyíregyháza városi 
és egyházi előkelőségei között. Ennek viszonzásául akart szolgálni a 
jan. 31-diki gyűlés, a mikor a kör látta szives vendégeiül a nyíregyházi 
tanárikart.

Minden egyes gyűlésről kimerítő tudósítás jelent meg a Tanár
egyleti Közlönyben, valamint hosszabb-rövidebb értesítés több helyi és 
fővárosi lapban. A felolvasott értekezések is joboára megjelentek részint 
a Közlönyben, részint más tanügyi folyóiratokban.

A kör élénk érintkezést tartott fenn az igazgatósággal, a központi 
választmánynyal és a társkörökkel; az állami és a felekezeti tanárságra 
vonatkozó indítványai megfordultak az egyes körök gyűlésein, valamint 
a választmánynak 1896. decz. 29— 30-diki ülésén, míg a kör által fel
vetett helyettesítés kérdése a f. évi Győrött tartandó egyesületi köz
gyűlésnek fog tárgyul szolgálni.

De nemcsak indítványaival, hanem személyes részvételével is 
hozzájárult a kör a tanáregyesület munkássága fokozásához. A választ
mánynak mindkét ülésén t. i. a már említett deczemberi és a most
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lefolyt májusin két-két tagja volt jelen és valószínűen nem marad a 
kör képviseletlenül a győri közgyűlésen sem.

A kör elevenebb működésével arányos a kör számbeli gyarapodása; 
a tagok száma a múlt évi 45-ről 56-ra emelkedett, a mely szám annyi
val tekintélyesebb, mivel múlt évi tagjaink közül áthelyezés következté
ben elvesztettünk három tagot. E számbeli gyarapodást és a gyarapodás
ban mutatkozó viruló életet méltányolta az igazgatóság is, midőn f. évi 
márczius 27-ikén kelt levelével elismerő üdvözletét küldte körünk 
részére.

Anyagi ügyeink is kezdenek a rendes mederbe térni; a tagdíjak 
aránylag elég kedvezően folynak be, úgy hogy 100 frtot felküldhettünk 
a központi pénztárosnak, de azonkívül fedezhettük a választmányi ülésre 
felutazók úti költségét és egyéb apró kiadásainkat.

Az évi jelentés, valamint a H arm ath  Gergely pénztáros által 
bemutatott pénztári számadás elfogadása után, az elnök a maga és 
tiszttársai nevében megköszönvén a beléjök helyezett bizalmat, lemond 
és tisztújításra hívja fel a gyűlést. A gyűlés azonban a tagok meg
fogyatkozott számára való tekintettel a tisztújítást a jövő iskolai év 
elején tartandó alakuló gyűlésre halasztja, a tisztviselőket pedig, a 
kiknek eddigi működésükért is köszönetét szavaz, fölkéri a folyó ügyek
nek további ellátására. Végül az elnök felhívja a tagok figyelmét arra, 
hogy a hó folyamán dr. Beöthy Zsolt, a tanáregyesület elnöke több 
napig Debreczenben fog tartózkodni, mint érettségi kormánybiztos; ez 
alkalommal a kör küldöttségileg tiszteletét teszi az elnöknél, a mely 
küldöttségben óhajtaná, ha a körnek mentői több tagja részt venne.

Debreczenben, 1897. június 17.
Kardos Albert, a kör titkára.

A f ium ei  kör.
A fiumei kör f. é. június 14-én tartotta záróülését.
Jelen voltak: Fest Aladár elnök és nyolcz tag.
Fest Aladár üdvözli a kör tagjait az egyesületi év ezen utolsó 

ülésén és örömének ad kifejezést a fölött, hogy a kör újjáalakulásának 
ezen első évben elég serényen működött, hogy számottevő faktor lett 
az országos középiskolai tanáregyesület keretében, olyan tevékenységet 
fejtvén ki, melyet a többi vidéki körök sem haladtak túl. Azon reményé
nek ád kifejezést, hogy a kör a jövőben működését fokozni fogja és 
hogy általános érdekű paedagogiai felolvasások tartásával talán sikerülnie 
fog az összes fiumei tanintézetek tanerőit e körben egyesítenie.

A napirend első pontját a titkári és pénztárnoki jelentések képezik. 
Kubicsek  Albert, mint a kör titkára jelentésében rövid visszapillantást 
vet a körnek múlt évi működésére, vázolja a kör tevékenységének 
kiválóbb mozzanatait, kiemeli annak fontosabb határozatait és jelentését 
azon óhajjal fejezi be, vajha haladna a kör a megkezdett pályáján egy
részt a fiumei tanárok testületi szellemének erősítésére, másrészt pedig 
az ország tanárvilágával való kapcsolat fentartására.

Az ülés egyhangúlag tudomásul vevén a titkári jelentést, Angheben 
Albin mint a kör pénztárnoka a pénztár állapotáról tesz jelentést. E 
szerint

a kör bevétele v o l t ...................52 frt — kr.
a kör kiadásai v o l t ................... 41 frt 13 kr.
Marad pénztári maradék . . .  10 frt 87 kr. Tudomásul.
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A napirend második pontját a jövő évi tisztikar megválasztása 
képezi. Mozog István indítványára a kör a meglévő tisztikart újra 
választja meg.

Fest Aladár végül tekintettel a fiumei tanári karoknál beállott 
újabbi előléptetésekre, melyek közül gr. B attyány  Tivadar Fiume város 
országgyűlési képviselője, oly szives jóakaratot tanúsított, indítványozza, 
hogy a képviselő úrnak jegyzőkönyvi köszönet szavaztassák A kör 
ezen indítványt elfogadja és az erre vonatkozó teendőkkel az elnökséget 
bízza meg.'

Egyéb tárgy nem lévén elnök az ülést bezárja.
Kelt Fiúméban, 1897. június 20.

Kubicsek Albert, a kör titkára.

Eper jes i  kör.
Az eperjesi kör f. hó 12-én tartotta ez évi utolsó gyűlését, melyen 

jobbára a folyó ügyeket tárgyalta s végre megválasztotta jövő évi 
tisztviselőit.

Először jegyző jelentette be, hogy a bártfai áll. gvmn. igazgatója, 
Pozder Károly és tanára Molnár Gyula beléptek az eperjesi körbe is; 
azután, hogy ugyancsak beléptek kis-szebeni kartársaink közül Viszo- 
la jszky  igazgató és dr. B úik  tanár, eperjesi kartársaink közül az 
egyesületbe és körünkbe is : Pethe Ferencz és Belják  Bernát kir. főgymn. 
tanárok. E szerint az eperjesi kör tagjai meghaladván az alapszabályok
ban megszabott 20 tagot, legközelebb abban a helyzetben lesz, hogy 
választmányi tagot kandidálhat.

Ezután elnök veti fel a kérdést, ha fog-e a kör a jövőre is tartani 
népszerű felolvasásokat? A kör a felolvasások tartását elvben elhatározza, 
esetleg a tanulmányi kirándulásokat segélyző alap megteremtésére fordít
ván a befolyó jövedelmet.

A gyűlést a választások fejezték be. Megválasztatott: Párkányi 
Gyula kir. főgymn. tanár elnökké, Peskó  Ödön ág. ev. coll. tanár 
jegyzővé. A győri közgyűlésre jelentkeztek: Ludm ann  Ottó, Szigethy  
Lajos dr., H am vas  József, Peskó  Ödön, Kó'rösy György.

A  kör ez évi jegyzője.

VÁMOSSY MIHÁLY.

Ritka szép, de inkább borús hangú ünnepély folyt le június 18-án 
a ref. főgymnasium dísztermében az iskolai év bezárása alkalmából. Már 
az ünnepély kezdetén észrevehető volt a jelenlevők arczán a meghatott
ság, mert jóval előbb elterjedt a hír, hogy Vám ossy  Mihály, az intézet 
igazgatója, ki már az iskolafentartó testületnek bejelentette lemondását 
és a nm. vallás- és közoktatásügyi ministertől nyugdíjaztatását kérte, 
ezen az ünnepélyen búcsúzik el tanártársaitól és az intézet növendé
keitől.

A szokott igazgatói jelentés után az érdemekben megőszült, köz- 
tiszteletben és becsülésben álló öreg úr a válás fájdalmától maga is 
megliatottan, megindult hangon kezdett bele búcsúzó beszédébe, mely a 
jelenlevők, — úgy a kormányzó testület, mint a tanárok és a tanulók 
szemébe, — könyeket varázsolt.
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Vámossy  Mihály nyugalomba vonulásával, — melyet nála jobban 
talán egy ember sem érdemelt ki, — egy fényes pálya záródott be. 
Joggal állította a dunamelléki ref. egyházkerület nagyérdemű püs
pöke, ezen intézet nagy alapítói: Török  Pál és Gönczy Pál mellé öt, 
ki az intézet megszületésénél jelen volt és annak fejlődését a kezdettől 
mostanig lankadatlanul, fáradságot nem ismerő munkálkodással támo
gatta, sőt vezette 38 éven át s mint igazgató 30 évig.

A kötelességérzet és munkaszeretet e példány képe álljon köve
tendő mintául minden tanügyi férfiú előtt, ki a kötelesség teljesítésével 
az elismerést nem kívül, hanem önmagában keresi és óhajtja feltalálni. 
Az „öreg“, mint a növendékek nevezték és az elnevezéssel őt megtisz
telték, az elismeréssel kívül is találkozott, sőt érdemeinek híre a trónig 
is elhatott és a királyi kegy is kitüntette; de ez a kitüntetés és sok 
más elbizakodottá soha sem tette, csak az önbecsülését és a mások 
elismerését növelte, melyet sohasem keresett, de a mely munkálkodásá
nak minden terén megkereste.

Nagyon köznapi a hasonlat és nem is használnám, ha teljesen rá 
nem illenék az én szeretett öreg barátomra: mint a hangya oly szorgo
san és előrelátóan végezte minden kötelességét és megbízatását; pedig 
ilyenek voltak bőven, sőt fölös számmal. Ha tekintetbe veszszük, 
hogy a budapesti ref. egyháztanács tagja, a pestmegyei tanító-egye
sület elnöke, az országos méhészeti egyesület alelnöke és lelke, az orszá
gos nőképző igazgatója, fővárosi bizottsági tag stb. stb. (jegyezzük meg, 
hogy ezek a sattöbbiek nem puszta toldalék, hanem jelentenek is vala 
mit) méltán lehet csodálni, hogy az említett és nem említett munka
körökben teendőit sokszor hogyan tudta számon tartani és becsülettel 
elvégezni; pedig mindezeket elvégezte; így gyűjtötte magának az élet 
mézét, — mindenki részéről az elismerést, szeretetet, hálát, becsülést — 
mintha kedves méheitől tanulta volna a rendet és munkát.

Szóljak-e szívéről, mely nem volt ugyan tárva, de a mely ha meg
nyílt, belőle mindig a szeretet melege áradt; ebből magyarázhatók leg
nagyobb részben paedagogiai sikerei. Én, ki szerencsés voltam leikéhez 
férni s szívének ezt a melegségét éreztem: mindég hálás emlékkel gon
dolok rá és kisérem megérdemelt nyugalmába.

Sokat szenvedett a csapások miatt, melyek érték, de sok örömben 
is részeltette a gondviselés; mert mi lehet édesebb, mint a nyugalmat 
olyanok közt tölteni és élvezni, kik szivünkhöz legközelebb állanak és 
a kik jók és bennünket szeretettel környeznek. Az Isten ezt is megadta 
a mi öregünknek derék és szerető családja körében.

Mint kartársról elég megemlítenem, hogy a legnagyobb bensőség 
és bizalom fűzte össze tanártársaival, kik nem annyira mint igazgatót, 
hanem mint igazi barátjukat tisztelték és szerették.

Az Isten adja neki a nyugalomnak sok esztendejét! Megérdemli 
az a férfiú, ki a szó igaz értelmében „ember“. M. S.

VEGYESEK.

Igazgató e lő lép tetése . A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Dischka, Győző pécsi állami főreáliskolai igazgatót a VIII. fizetési osz
tály 1-ső fokozatába léptette elő. (Június hó 16-ról 32.133. szám.,)
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Kinevezés a Vili. osztályba. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister Krécsy  Béla budapesti VI. kerületi és Lenkei Henrik, budapesti
V. kerületi állami főreáliskolai rendes tanárokat jelenlegi minőségükben 
és állomáshelyükön meghagyva, a VIII. fizetési osztály 3-ik fizetési 
fokozatába nevezte ki. (június hó 22-én 32.197. szám.)

Rendes tanári kinevezések. A vallás- és közokt. m. kir. minister 
Hegyi József, hajdú-nánási ev. ref. gymnasiumi tanárt a szentesi állami 
főgymnasiumhoz rendes tanárrá (június ll-röl 33.426. sz.); — Mihelics 
Károly keszthelyi kath. főgymnasiumi, Balázsy  Cziril nagybecskereki 
községi főgymnasiumi és Domonkos Károly kolozsvári unitárius főgym
nasiumi helyettes tanárt pedig előző érvény nyel a szamosújvári állami 
főgymnasiumhoz szintén rendes tanárokká; — Perlaky  Gábor aradi kir. 
főgynin. helyettes tanárt ugyanehhez a tanintézethez rendes tanárrá 
(június hó 16-ról 35.671. sz.); — Balázs Ádám vágújhelyi reáliskolai 
rendes tanárt, az eperjesi ág. hitv. ev. főgymnasiumhoz a fennálló 
szerződésből kifolyólag szintén rendes tanárrá nevezte ki. (Június 16-ról 
35.634. sz.)

Iskolaorvos. A vallás- és közokt. m. kir. minister dr. H asitz  
Henrik tiszteletbeli iskolaorvost és egészségtan-tanárt a szolnoki állami 
főgymnasiumhoz iskolaorvossá és egészségtan-tanárrá véglegesen alkal
mazta.

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
a zentai közs. főgym nasium nak  az 1897/98 tanévvel megnyitandó 
ötödik osztálya részére a nevezett tanév tartamára a nyilvánossági jogot 
megadta; — a rákos-palotai Wagner Manó-féle tanintézetnek , mint 
négy osztályú gymnasiumnak a nyilvánosság jogát az 1896/97 tanévre 
is megadta.

Győri közgyűlésünkre jún. 24-ig a főtitkárnál 179 tag van bejelentve. 
Ebben nincsenek benne a győriek és (egy kivételével) a pannonhalmiak, 
valamint azok, a kik júl. 18-ika óta közvetlenül a győri bizottságnál 
jelentkeztek A győri bizottságnak meg is van a maga dolga az elhelye
zéssel, mindazáltal már szerdán szétküldik a Budapest felől jövő tagok
nak 1. lakás-bárczáit, a lakás pontos czímével, 2. az útitáskákra ragasz
tandó, a győri lakás czímét tartalmazó bárczát, 3. a résztvevő tagok 
névjegyzékeit, 4. a banketjegyeket. A nem-állami tanárok vasúti kedvez
ményei iránt értesítést Molnár István titkár fog adni, kihez a főtitkár 
áttette az illető jelentkezéseket.

Jövő évi közgyűlésünk ügyében debreczeni lapból veszszük át a 
következő hírt: „Mint már jelentettük, a debreczeni tanári kör felkérése 
folytán a városi tanács meghívta az orsz. középiskolai tanáregyesületet, 
hogy jövő évi közgyűlését Debreczenben tartsa meg. A meghívó levelet 
a tanács nevében Simonffy Imre kir. tan. polgármester személyesen 
fogja átadni dr. Beöthy Zsoltnak, az egyesület elnökének, ki ma az 
ev. ref. főiskola érettségi vizsgálataira Debreczenbe érkezik. A meghívó 
szövege a következő: Méltóságos dr. Beöthy  Zsolt ministeri tanácsos, 
egyetemi tanár úrnak, mint az országos középiskolai tanáregyesület 
elnökének Budapesten. Az országos középiskolai tanáregyesület az 
országos tanügyre, de meg a helyi culturális viszonyokra is nagy
fontosságú közgyűléseit hazánk különböző városaiban szokta megtartani, 
Ezt tudva, mai napon tartott tanácsülésünkben elhatároztuk, miszerint 
az egyesületet az 1898. évi közgyűlésének városunkban leendő megtartására 
felkérjük. A midőn erről Méltóságodat, mint az egyesület nagyérdemű
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elnökét örömmel van szerencsénk értesíteni, egyidejűleg kérjük, hogy 
szívélyes meghívásunkról az országos középiskolai tanáregyesületet érte
síteni méltóztassék. Kelt Debreczen sz. kir. város tanácsának 1897. jűn. 
19. tartott üléséből. — A tanács a költségekről is gondoskodott, midőn 
megbízta a főszámvevöt, hogy az 1898. évi költségvetés készítésénél a 
rendkívüliek közé 1000 irtot vegyen fel e czélra.“

Beöthy Zsolt Debreczenben. Lapunk egy barátja írja: Az az őszinte 
ragaszkodás, az a mély tisztelet, mely Beöthy Zsoltot, mint tanárt, írót 
és újabb időben mint a tanáregyesület elnökét mindenütt környezi és 
mindenüvé elkíséri, teljes mértékben megnyilatkozott e napokban Deb
reczenben is, a hová Beöthy, mint az ev. ref. főgymnasium érettségi 
vizsgálati biztosa érkezett f. hó 22-én. Már a vonatnál fogadta a főgym- 
nasiumi tanári kar és a debreczeni tanári kör több tagja, míg másnap, 
23-án délben a tanári kör nagyszámú küldöttséggel külön is tisztelgett 
nála Dóczy Imre köri elnök vezetése alatt, a ki méltatta Beöthyaek a 
tanáregyesület érdekében kifejtett rendkívüli buzgalmát és megbecsül
hetetlen szolgálatait. Szombaton pedig ugyancsak a tanári kör társas
vacsorát rendezett, melyen a tagokon kívül résztvett a debreczeni tanári 
társadalom minden rétege és a mely lelkes ovatióvá vált egyesületünk 
szeretett elnöke iránt.

A budapesti ref. főgymnasium új igazgatója. Az érdemekben őszült, 
távozó igazgató utódjául a budapesti ref. egyháztanács Molnár Sándort, 
az intézet régi tanárát, választotta meg. Nemcsak a választás volt egy
hangú, hanem már az igazgató-tanács is egyedül csak őt terjesztette a 
jelöltek közül az egyháztanács elé. Meg vagyunk győződve, hogy a 
választás szerencsés volt. Molnár Sándor — a ki egyesületünkben is 
sok éven át választmányi tag minőségében búzgott — méltó utódja lesz 
a távozott Vám ossy  Mihálynak, kinek nemcsak tanítványa s barátja, 
hanem lelki rokona is volt. Ilyennek ismertük mi s velünk bizonyára sokan.

Igazgatók óraszám a. Vidéki tanári kézből kapjuk ez értesítést: 
„A tanárhiány-okozta bajokat mindenféle csillapító-szerekkel igyekszik 
orvosolni a közoktatási kormány, csak a gyökeres curához, a tanári 
állás kivánatossá tételéhez nem siet nyúlni. E napokban 3465 1897. szám 
alatt rendelet ment az összes igazgatókhoz, hogy a törvény és rend
tartás értelmében tartsák kötelességüknek maguknak is 6—8 órai 
tanítást kiosztani. Ez helyes is, szép is. csak az a kérdés, hogy az így 
megfoltozott iskola nem fog-e máshelyt elszakadni, hogy vájjon a még 
tanítással is megterhelt igazgatónak jut-e majd csak legkisebb ideje is 
az intézet szellemi vezetésére.“ — Megjegyezzük, hogy a budapesti 
zsúfolt iskolákhoz tudtunkkal ez a rendelet még nem érkezett.

Pályázat. A  pancsovai állami tögymnasiumnál a jövő 1897 98 
tanévvel betöltendő tanári állásra, a németből és magyarból-, a szegedi 
tankerületi kir. főigazgatóhoz július 16-áig.
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Kérelem a közgyűlés t. tagjaihoz.
Ismételve és sürgősen felkérem azon t. tár

sainkat, kik a lébényi és magyar-óvári kirándu
lásban is részt vesznek, sziveskedjenek erre nézve 
közvetetlenül Le nn e r  Emi l  főreáiisk. igazgató 
úrnál (Győr) azonnal és külön felhívás nélkül 
jelentkezni, mivel lehetetlen az összes közgyűlési 
tagokhoz egyenként kérdést intéznünk s a kocsik 
és ellátás miatt a győri bizottságnak jó eleve 
kell tudnia a számot.

SZARVAS GÁBOR EMLÉKÉRE BEFOLYT ADOMÁNYOK.
IX. Kimutatás: 1896. június 20-tól 1897. június 24-ig befolyt adományok.

Az országos középiskolai tanáregyesület adománya 100 frt.
Czigler Győző müegyet. tanár úrtól 5 frt.
Debreczen szab. kir. város tanácsától 10 frt.
Herman Ottó úrtól 10 frt.
Dr. Kármán Mór tanár úrtól 10 frt.
Kolozsvári szab. kir. város tanácsától 2ö frt.
Dr. Schönvitzky Bertalan tanár úr útján: Gödölle Károly, Pávay 

Vájná Gábor és dr. Schönvitzky B. uraktól 1 — 1 frt, összesen 3 frt.
Dr. Simonvi Zsigmond tanár úr útján: Sehuchardt Hugó úr (Grácz) 

10 frt, Vándor Józsefné (Kaposvár) 6 frt, Balásy Dénes (Bpest) 0.70, 
Mészöly Gáspár (Nagy-Kőrös) 2 frt, dr. Markovit« Arnold (Szombathely) 
1 frt, összesen 18 frt 70.

Dr. Steinberger Ferencz igazgató úr útján: a szatmári r. kath. 
elemi tanítónő-képzőtől, a polgári isk. tanítónő-képzőtől és a kisdedóvónő
képzőtől 1—1 frt, összesen 3 frt.

Ezen IX. kimutatás szerint befolyt adományok összege 184 frt 70 kr.
Az L—Vili. „ „ „ „ „ 3329 frt 68í kr.

Együtt 3514 frt 38  kr.
Budapesten, 1897. jún. 24-én.

Müller József, pénztáros.



824

Az országos középiskolai tanáregyesület tagjainak névsora  
az 1896 97-ik egyesületi év végén.

Protector: JÓZSEF FŐHEROZEG Ő FENSÉGE, cs. és kir. lovassági tábor
nok és a magyar korona országai honvédségének főparancsnoka, aranygyapjas vitéz, 
a magyar szt-lstván-rend nagykeresztese stb.

I. Az e g y e s ü l e t  i g a z g a t ó s á g a :

Elnök : Beöthy Zsolt.
Alelnök : Hofer Károly, Rombauer Emil. 
Főtitkár: Négyesy László.
Pénztáros: Müller József 
Szerkesztő : Rajner Ferencz.
Titkár és gazda: dr. Molnár István.

A segélyalap elnöke: Volf György.
A segélyalap ellenőre: Tiber Ágost.
A választmány választottal: dr. Alexander 

Bernát. Dóezi Imre, dr. Schmidt 
Ágoston.

II. T is z te le tb e l i  t a g o k :

Bartal Antal. kir. tanácsos, a középiskolai tanárképző gyakorló iskolájának nyug. 
igazgatója.

Benedek Ferencz. jászói prépost.
Berecz Antal, állami felsőbb leányiskolái igazgató Budapesten, az orsz középiskolai 

tanáregyesület tiszteletbeli elnöke.
Berzeviczy Albert dr., országos képviselő, a képviselőház alelnöke Budapesten. 
Bubics Zsigmond. kassai püspök.
Csáky Albin gróf, országos képviselő.
Ciotta János, Fiume város ny. polgármestere.
Dunay Ferencz. kir. tanácsos és tankerületi főigazgató Beszterezebányán.
Eötvös Lóránd báró. egyetemi tanár, a in. tud. akad. elnöke.
Erődi Béla dr., kir. tanácsos, tanker, főigazgató Budapesten.
Felsmann József, főreálisk. igazgató Budapesten.
Géresi Kálmán, kir. főigazgató Debreczenben.
Hanzély János, kir. tanácsos, nyug. ministen számvevőségi igazgató.
Hofer Károly, kir. főigazgató és főreáliskolai igazgató Budapesten.
Kalmár Endre, kir tanácsos, kegyestanítórendi tiszteletbeli rendfő Budapesten. 
Kármán Mór dr., kir. tanácsos, egyetemi magán- és tanárképzői gyakorló főgyra- 

nasiumi tanár Budapesten.
Klamarik János dr . ny. közokt. min. államtitkár.
Köpesdy Sándor, főgymn. igazgató Budapesten.
Kuncz Adolf dr.. prémontréi prépost Csornán.
Lövey Sándor dr., közigazgatási bíró.
Lönhardt Ferencz erdélyi római kath. püspök Károly-Fehérvárott.
Lónyay János, Máramarosmegye főispánja.
Mayer József, főreáliskolai igazgató Budapesten.
Névy László dr. keresk. akad. igazgató Budapesten.
Prónay Dezső báró, a magyarországi ág. ev. egyház világi felügyelője.
Ráth Károly, kir. tanácsos, Budapest fő- és székváros főpolgármestere 
Semsey Andor Budapesten.
Schvarcz Gyula dr , egyetemi tanár. orsz. képviselő.
Szamosi János dr., egyetemi tanár Kolozsvárott.
Szathmáry György, min. tanácsos Budapesten.
Szász Domokos, ref. püspök Kolozsvárott.
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Szász Károly dr.. ref. püspök Budapesten.
Szieber Ede. kir. tanácsos, tanker, kir. főigazgató Kassán.
Szombathy Ignáez dr., nyugalmazott főreáliskolai tanár Budapesten.
Tisza Kálmán, országos képviselő.
Ponori Thewrewk Emil, egyetemi tanár Budapesten.
Vámosy Mihály, ref. főgymn. igazgató Budapesten.
Vaszary Kolos, esztergomi bibornok- érsek, Magyarország herczegprimása. 
Wlassics Gyula, vallás- és közokt. m. kir. minister.
Zichy Ágost gróf, V. b. t. tanácsos.
Zsilinszky Mihály, vallás- és közokt. min. államtitkár.

111. A la p ító  ta g o k  :

Balog Péter (Papi).
Bartal Antal, 
f  Görög Imre.
t  Haynald Lajos dr., biboros érsek 

Kalocsán.
f  Ipolyi Arnold, püspök Nagy-Váradon. 
Magyar nevelési társaság.
Sz. kir. Pest városa.
Hegyesy Károly, főgymn. tanár Fehér- 

templomban.
Kirchner Lajos, tanár Budapesten, 
t  Szilágyi István, ev. ref. főgymn. igazg. 

M.-Szigeten.

Semsey Andor Budapesten.
Vaszary Kolos, herczegyrimás.
Volf György, kir. tanácsos, tanárképzői 

gyak. főgymn. igazgató Budapesten.
Baksav István, kir tanácsos, ny. főgymn. 

tanár Rimaszombaton
Rombauer Emil, főreáliskolai igazgató 

Brassóban.
Székely István d r , főgymnasiumi tanár 

Nagyszebenben.
Schusehny Henrik dr., iskolaorvos és 

egészségtan tanára Budapesten.
Bubics Zsigmond, püspök Kassán.

IV. V á la sz tm á n y i  ta g o k  :
Alexander Bernát dr. (Budapest) 
Antolik Károly dr (Pozsony). 
Ávéd Jákó (Gyulafehérvár). 
Badies Ferencz dr (Budapest).

6 Baksay István (Rimaszombat). 
Balogh Péter (Szolnok).
Balog Mór (Budapest).
Bauer Simon dr. (Lőcse).
Веке Manó dr. (Budapest).

10 Bodiss Jusztin (Gyór-Szt-Márton) 
Boros Sándor (Kolozsvár)
Bozóky Endre dr. (Budapest). 
Búza János (Sárospatak).
Cherven Flóris fBudapest).

15 Osáka Károly (Zsolna).
Csengeri János dr. (Kolozsvár). 
Cserép József (Arad).
Cserhalmy József (Debreczen). 
Czigler Ignáez (Kolozsvár).

20 Demkó Pál dr. (Budapest).
Dóczi Imre (Debreczen).
Erődi Béla dr. (Budapest).
Fest Aladár (Fiume)
Gerevich Emil dr. (Kassa).

25 Gresits Miksa (Losonez).
Hanusz István (Kecskemét). 
Hódoly László (Ungvár).
Inczédy Dénes (Pécs)
Jónás János (Pozsony).

30 Kardos Albert (Debreczen).
Kármán Mór dr. (Budapest).
Károly Gy. Hugó dr. (Budapest). 
Körösi Henrik (Pécs).
Laky Mátyás (Temesvár).

35 Mágóesy-Dietz Sándor dr. (Budapest). 
Marikovszky Menyhért (M -Sziget). 
Mauritz Rezső (Budapest)
Molnár Sándor (Budapest).
Pintér Kálmán (Budapest).

40 Pirchala Imre (Pozsony).
Reif Jakab (Budapest).
Roth Márton (Igló).
Schmidt Ágoston dr. (Budapest). 
Sehönvitzky Bertalan dr. (Pozsony). 

45 Sehürger Ferencz (Ungvár).
Sinka Sándor (Debreczen).
Staub Mór dr. (Budapest).
Stöhr Sz. Antal (Kassa).
Suppan Vilmos (Budapest).

50 Székely István dr. (Nagyszeben). 
Szigetvári Iván dr. (Budapest).
Téglás Gábor (Déva).
Vadász József (Kassa).
Vámosy Mihály (Budapest).

55 Veress Ignáez (Nagyszeben).
Zimann János (Igló).
Zorkóczy Sámuel (Pozsony).



8 2 6

Rendes és rendkívüli tagok.

e+ - aq 5 
1

Ф " 
C 

Ё
 

Cl
S3* 

C
<Z2 '»

 
c

«K
 

C
a> 1 

1
5L

 
c

^ 
г < i г

_
l 

? Ol
Há

ny
 ó

v 
£ 

óta
 ta

g 
jj

Tagd
Ю

00.

íjat fizetett
cc t>
Ю~ CDOl DlX> X)4—• T—l

Ábrái Lajos, keresk. ak igazg. Aradon........................16
A bt Antal rlr figyftfc. tanár Kolozsvárott Й2

4
-í

4 j 4

Aosay Perenoz, b. főgyran. igazgató Győrött . . . .  1 -  4
Aezéi József dr., főgymn. tanár Fiúméban...................  1 — —
Adaniis Károly, ev. lye. tanár Pozsonyban................... 20 4 4 4
Ágotlia Imre. áll. fór. t. Budapesten V.......................... 6 w 4 4
Agáezy Norbert, prém. főg. t. N.-Varadon................... 30 4 4 4
Albert János, főmgymn. tanár M a k ó b a n ...................  1
Albert József, ev. lye. t. Pozsonyban............................. 6 4
Ágh Timót dr., eziszt. főgymn. tanár Pécsett . . . .  3 4 4 .
Albrecht János, főgymn. t. Pozsonyban........................13 4 4 4
*Aldori Bertalan, tanárjelö lt?...................................... 12 •Áldor Imre, főreálisk. tanár E g e r b e n ........................  1 — -  4Alexander Bernát dr., egyet, tanár Budapesten . . 21 10 4 4
Alpár Ignáez. műépítész Budapesten............................  1 — — 4
Alvinezy Sándor, főreálisk. tanár Pozsonyban . . .  3 4
* Altmann Imre, nagyg. t. Selmeezbányán................... 17 — --- —
Ambrus Mór. államgymn t. Losonczon........................24 4 4 4
Andor Tivadar, gyinn. t. Miskolczon.............................11 4 4 I 4
Angheben Albin, főgymn. t. Fiúméban............................... 1 — —  1 4
Angyal Dávid, áll. fór. t. Budapesten V..............................  6 3
Antal Géza, ev. ref. főgymn. tanár P á p a ......................... 3 4 4 4
Antolik Károly, kir. főreálisk. ig. Pozsonyban . . .  29 4 4 4
Arany Dániel, főgymn. tanár Budapesten \ III. . . .  3 4 4 4
Aranyossy Miksa, polg. isk. ig. Budapesten V. . . . 7 10 4 4
Arató I’rigyes, fels. leányisk. t. Szegeden.........................13 4 4 4

■ Arnhold Nándor, főreálisk. tanár P é c se tt ......................... 4 4 4 4
Asztalos József, főreálisk. t. Pécse tt .....................................12 4 4 .
* Asztalos Károly, főgymn. rajzt. Sepsi-Szt-Györgyön . 12
Atzél Károly dr.. főig. tollnok Budapesten......................... 7 10 4 4
Ávéd Jákó, főgymn ig Gyulafehérvárott.........................28 4 4 4
Babaré Adél, fels. leányisk. t. F ium ében ......................... 7 4 4 4
Baezoni Albert, főreálisk. t. K assán .....................................24 4 4 4
Bácsi Gyula, ref. hitoktató Kolozsvárott............................... 1 — —- ---
Badics Ferenez dr., főgymn. igaz. Budapesten I. . . 15 10 4 4
Bajay Ama-nd, kath. gymn. t. Miskolczon........................  8 4 4 4
Bajzáth Lajos, főreálisk. tanár Egerben............................... I — — 4
Bakos Tibor, tanítók, t. Debreczenben ............................... 6
Balás Árpád, gazd. ak. igazg. M.-Óvárott.........................25 4 4 4
* Balassa Benő, kereskedelmi isk. t. Zala-Egerszegen . 11
Balassa József dr., főgymn t. Budapesten VIII. . . .  11 4 4 4
Balázsi Józs. kegyr. főg. ig. és házfőnök N.-Beeskereken 14 4 i  4
Balázsovics Norbert, gymn. t. S z en te sen .........................23 4 4 2
Balló Aurél, ág. ev. főgymn. tanár Eperjesen . . . .  2 — 4 4
* Balogh Ármin, izr. tanitóképezd. t. Budapesten . . ló
Balogh Ignáez dr., ügyvéd Budapesten ............................... 7 10 4 4
Balogh Károly, ev. rét. főgymn. t. Kolozsvárott . . .  1 — —
Balog Mór, főreálisk. t. Budapesten VI................................ 14 10 4 4
Balogh Péter, állami főgymn. tanár Szolnokon . . .  6 4 4 4

•
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* Balogh Péter, ev. ref. főgymn. t. M.-Szigeten . . . 4
Balugyánszkv Béla, áll. főr. t. Debreczenben . . . . 12 4 4
Bánóezi József dr., orsz. rabbiképzői t. Budapesten . . 22 4 4 4
Barabás Jenő, főreálisk. t. Sz.-Udvarhely................... — — — —
Baráth Ferenez, főg. t. Budapesten IX........................... 7 10 4 4
Barbaries Róbert, főgym. t. Pécsett............................. 16 4 4
Barcsi József, ev. ref. főg. tanár Pápán........................ — — — —
Barezán Endre. főg. tanár Makón................................. 1 — -r- 4
Bárdos Rémig, főgymn. tanár Esztergomban . . . . 1 — — 4
Barkász Károly, lye. t. H.-M.-Vásárhelyit...................
*Barna Ignácz dr., keresk. akadém. t. Budapesten . .

20 4 4 4
16

Bartha Béla dr., jogtanár Debreczenben........................ 1 — — 4
Bartha Zsigmond, ref. főg. t. Nagy Enyeden . . . . 13 4 4 4
Bartoniek Géza, tanítóképzői t. Budapesten VI. . . . 12 4 4 4
Bartók Jenő, ev. ref. lelkész Nyíregyházán...................
Bartos Fiilöp, reálisk. t. S zeg ed en .............................

1 — —
14 4 4 4

»Báthori Gyula, gym. t. Csurgón.................................. 8
Báthory József, áll. tanítóképzői t. M -Szigelen . . . 3 4 4 4
Báthory Nándor, főreálisk. t. Budapesten IV . . .  . 30 10 4 4
Bátori Lajos, képezdei tanár C su rgón ........................ 13 4 4 —
Bauer József, reálisk. t. L ő c sé n ................................. 15 4 4 4
Bauer Simon dr.. áll. főreálisk. t. Lőcsén................... 23 4 4 4
Baumgartl Boldizsár gym. t. M iskolezon................... 4 4 4 4
Báumel Ede dr., reálisk. t. Sopronban........................ 20 4 4 4
Becker Ágost Fülöp dr., egyet tanár Budapesten . . 3 2 4 4
Becsek Sándor, ref. fogyni, t. Szatmárott................... 26 4 4 4
Beczner Frigyes, főreálisk. t. Debreczenben................... 18 4 4
Веке Manó dr.. a tanárképző gy. főgymn. t. Budapesten . 14 10 4 4
Békefi Rémig, egyet. m. t. Budapesten........................ 4 10 4 4
Békési Lila, f. leányisk. tanítónő Kolozsvárott . . . 3 4 4
Belják Bernát, kir. főgymn. tanár Eperjesen . . . — — — —

Bellaagh László, pr. főgymn. tanár ? ............................ 3 •4
Bellovits Ferenez, reálisk. t Esztergomban................... 26 4 4 4
Bélányi Tivadar, áll. tanítóképzői t. Pozsonyban . . . 6 4t 4 4
Bélteky Albert, ev. ref. főgym. tanár Budapesten IX. . 1 — — 4
Beneze Zsigmond, ev. ref. tőgymn. t. Pápán . . . . — — — —
Béndek József, polg. isk. t. Zsombolyán........................ 28 4 4 4
»Benedek Albert dr.. felső leányisk. t. Temesvárott . . 24
Benka Gyula, ág. tőg. igazgató Szarvason................... 29 4 4 4
Benke István, ref collég, t. Sepsi-Szt-Györgyön . . . 12 4 4 4
Benő János, gymn. igazgató Kisújszálláson . . . . 14 4 4 2
Beöthy Zsolt, egyetemi tanár Budapesten................... 21 10 4 4
Bereez Gyula, kir. tanfelügyelő Turócz-Szt-Mártonban . 13 4 4 4
Berger Amand, főgymn. tanár Esztergomban . . . . 1 — — 4
Bergmann Ágost, főreálisk. tanár Temesvárott . . . 3 2 4 4
Berkovies Arnold, főreálisk. tanár Temesvárott . . . 3 4 4 2
Bermüller Ferenez, főg. t. Budapesten II....................... 29 10 4 4
Bernáth Elemér, kir. táblai elnök Kassán................... __ 2 — 4 4
Besze Mihály, reálisk. tanár Nagykállóban . . • . . 3 4 2
Besse Dávid, államgym. tanár Losonezon................... 14 4 4 4
Biela Mária, f. leányisk. tanítónő Kolozsvárott . . . 3 4 4
Bielek Dezső, ág. ev. főgymn. tanár Eperjesen . . . 

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXX.
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Bitter Illés, cziszt. főgymn. tanár Pécsett . 3 4 4 4
Bittera Károly, reálisk. t. P o z so n y ............................. 9 4 4 4
Bittner József, áll. főr. t. Budapesten VI....................... 7 2
Bóbita Endre, főreálisk. tanár K a ssá n ........................ 3 4 4 4
Bőd Károly, ev. ref. főgymn. t. Sz-Udvarhelyt . — — — —
Bodosi Lajos, r. kath. főgymn. t. Sz.-Udvarhelyt. . . — — — —
Bőd Lajos, főreálisk. t. Sz.-Fehérvárott........................ 16
Bódiss Jusztin, bencz. főgymn. t. Győr-Szt- Márton ban 10 4 4 4
Bodnár Bertalan, ev. főgymn. t. H.-M.-Vásárhely . . J — —
Bodnár Virgil, pr. főgymn. tanár Kassán................... 2 — 4 4
Bodor István, gymn. t. Rimaszombaton........................ 13 4 4 4
Bodola László, ref. főgymn. t. Csurgón........................ 14 4 4 4
Bodrogi János, ev. ref. Bethlen főisk. t. N.-Enyeden . 
*Boga Imre, felső leányisk. t. M -Szigeten .

3 4 4 4
17

Bogyó Samu, keresk. akad. t. Budapesten................... 17 10 4 4
Bogsch László, ág. ev. fógym. t. Nyíregyházán . . . 1 — —
Bokor József, f. keresked. isk. tanár Budapesten IX. 1 — — 4
Bóka Péter, főreálisk. t. Kecskeméten........................ 26 4 4 4
Bónis Károly, gymn. t. Nagy-Kőrösön........................ 30 4 4 4
Borbély György, főgymn t. Zalaegerszegen . . . . — — — —
Boros Gábor, dr., áll. gymn t. N.-Szebenben . 18 4 4 4
Boros Rudolf, áll. nőiparisk. tanár Budapesten Vili. . 4 4 4 4
Boros Sándor unit. főgymn. igazgató Kolozsvárott . . 1 — —
Borostyány Béla. főreálisk. t. Kolozsvárott................... 13 4 4 4
Borsos István, ev. ref. főgymn. tanár Pápán . . . . — — — —
Bóth István, gymn. t. Zilahon...................................... 9 4 4
Bosznay István, ev. ref. főgymn. tanár Debreezenben . 3 2 2
Bournáz János, felső leányisk t. Déván........................ 14 4 4 2-5
Bozóky Endre, főgymn t. Budapesten, I........................ 11 10 4 4
Bozsenik Béla, főgymn. tanár Újvidéken 12 4 4 2
Bricht Lipót. keresked. akadémiai titkár Budapesten . 26 4 4 4
Britek Ferenez, állami ipariskolai igazgató Újvidéken . 25 4 4 4
Bruckner Károly, főgymn. tanár Késmárkon . . . . l — — 4
Briindl Ödön, áll. felső leányiskolái tanár Sopronban . 6 4 4 4
“Bulyovezkv Sándor, áll. gyrn. tanár Munkácson . . . 27
Bárány Gergely dr.. kir főigazg. főgymn. igazg. Keszthelyen 21 4 4 4
Burián János, államgym. tanár Losonczon................... 18 4 4 4
Butyka Vilma, f. leányisk. tanítónő Kolozsvárott. . . 3 4 4
Búza János. ref. főgymn. tanár.Sárospatakon . . . . 9 4 4 4
Buzássy Ábel. főgymn tanár Pécsett............................. 8 4 4 4
Oherven Flóris, dr., kir. főigazg., főgymn igazgató 

Budapesten VII.......................................................... 29 10 4 4
Chotváes Ágost, ág. ev. főgymn. t. Nyíregyházán . . 1 — — •
Chovancsák Dániel, gymn. tanár Trsztenán . . . . 14 4 4 4
Csajági Béla, izr. árvaházi igazgató Budapesten . . . 7 10 4 4
Csalta Károly, gymn. igazgató Zsolnán........................ 25 4 4 4
Csapó Antonin, к. főgymn. tanár R.-Komáromban . 3 4 4 4
Császár Árpád dr.. főgymn. tanár Budapesten. V. . . 12 10 4 4
Csehi Pogány Kornél, főreálisk. tanár Sz-Udvarhelyt . 3 4 4 4
Csehély Adolf, főreálisk. tanár Sz -Udvarhelyt . . . — '-- — —
Csemez József, tanítónőképzői t. Budapest. VI. . . . 9 4 4 4
Csengeri János dr, egyetemi tanár Kolozsvárott . . . 15
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Cséplő Péter. prém. főgvmn. tanár N.-Váradon . . . 30 4 4 4
Csepreghy Kálmán dr., főgymn. tanár Filmében . . 1 — 4
Cserey Adolf dr.. főreálisk. tanár Egerben................... 3 4
Cserép József dr., főgymn. tanár A radon................... 11 4 4 4
Cserép Sándor, k. r. főgymn. tanár Szegeden . . . . 26 4 4 1 4
Cserhalmy József k. r. főgymn. igazgató Debreezenben 13 4 2 i
Cserno István, polg. isk. t. Kolozsvárott........................
Csies Gyula, főgymn. tanár Szolnokon........................

1 — —
14 4 4 4

Csizik Gyula, főgymn. rajztanár Budapesten . . . . 8 10 4 4
*Csokán Lajos. gymn. tanár Félegyházán................... 10
Csokonav Zsigmond, eziszt. főgyinn. t. Péssett . . . 3 4 4 4
*Osomóssy Sándor, áll. polg. iskolai tanár ? . . . . 9 .
Csonka Ferenez, főreálisk. tanár Szegeden................... 20 4 4
Csorba Ferenez dr., min. fogaim. Budapesten . . . . 8 4 4 4
Cs. Papp József, felsőbb leányisk. tanár Kolozsvárott . 7 4 2
Csuday Jenő, főreálisk. t. Budapesten, VI..................... 21 10 4 4
Czeglédy István, főgymn. tanár N y itr á n ................... 5 4 4 4
Czigler Ignáoz, fels. leányisk. t. Kolozsvárott . . . . 7 4 4 4
Czobel Gyula, főreálisk. tanár Pozsonyban................... i — —
Dach János. fels. leányisk. t. Pozsonyban................... 13 4 4 4
Dalotti Ödön, főreálisk. t. Pozsonyban ................... H 4 4 4
Danielovies János, főgymn. igazg. Kaposvárt . . . . 3 4 4 4
*Danielovics Kálmán, főgymn. t. Munkácson . . . . 13
Danka Piacid, főgymn. t. Kőszegen............................. 1 — — 4
Daróczy János, r. k. főgymn. tanár, Sz.-Udvarhelyt — — —
Darvai Móricz dr, főreálisk. ig. Budapesten . . . . 25 4 4 4
Dassieviez Gyula, kath. gymn. t. Miskolczon . . . . 11 4 4 4
Deák Lajos, kir. tanfelügyelő M -Vásárhelyt . . . . 1 — 4
Décsei Janka, fels. leányisk. t. Budapesten . . . . 12 4 4 4
Deésy Károly, főreálisk. t. L ő c s é n ............................. 11 4 4 4
De Gerandó Antonina, fels. leányisk. igazg. Kolozsvárt 
Deil Jenő, keresk. kamrai titkár K a ssá n ...................

8
2

4 4

Demeczky Mihály dr., főgymn. igazg. Budapesten. 11. . 17 0' /4 4
Demek Győző dr., főreálisk. t. Nagy-Váradon. . . . 6 4 4 4
Demkó Kálmán dr., főgymn. ig. Budapesten. Vili. . . 13 4 4 4
Deme Károly, polg. isk. t. Kapuvárott........................ 3 4 4 4
Demeter Dénes, unit. pap. Polgárdon........................ 3 L 4 1
Dénes Ferenez, főgymn. t. L ő c s é n ............................. 25 4 4 4
Dengi János dr., kir. tanfelügyelő Lúgoson . . . .  
Dergáts Sándor, főgymn t. Nagybányán...................

18 4 4 4
9 4 4 4

Dietz Lajos. áll. főreálisk. t. Kassán............................. 6 4 4 4
Dietz Sándor dr.. áll. főreálisk. t. Budapesten VI. . . 10 10 4 4
Dischka Győző, főreálisk. igazg. Pécsett........................ 26 4 4 4
Dobay Sándor, ref. főgymn. t. M -Szigeten................... 21 4 4 4
Dobos Ferenez, főreálisk. t. Győrött............................. 1 — —r 4
Dóezy Gedeon, fels. leányisk. t. Debreezenben . . . 15 4 2
Dóezi Imre, főisk. t. Debreezenben............................. 13 4 4 4
Dörre Tivadar, főreálisk. t. Budapesten, VI................... 1 — '-- 4
Dortsák Gyula, gymn. ig. Trsztenan............................. 10 ■ 4 4 4
Dósa Klek, gymn. t. Szentesen...................................... 9 4 4 4
Dózsa Jakab, főreálisk. t,. Sz.-Udvarhelyt . . . . . . 4 2
Dömötör János, főgymn. t. Szamosujvár........................ 1 • — 4

65*
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Dömötör György, ág. ev. főgymn. hitoktató Nyíregyházán i --  1
Drajkó Béla, begyesr. főgymn. t. Budapesten . . . . и 10 4 4
Draskóczi Gábor, ref. főgymn. t. M.-Szigeten . . . . 25 4 4 4
* Duha Kristóf, hivatalnok Szamosujvárott................... й 1
Dudinszky Emil, reálisk. tanár N.-Kálién................... 3 4 j 4 2
Eberling József, lőreálisk. t. Budapesten, Vili. . . . 27 10 4 4
* Éder Géza. iparközépisk. t. Budapesten................... 24
Ekkert Antal, fels. keresked. isk. t. Budapesten I) 11 4 4 4
Elekes Károly, ev. ref. Bethlen isk. t. N.-Enyeden . . 3 4 i 4 4
Elek Lajos. ref. főgymn. t. Debreezen........................ 2d 4 4 4
Eltseher Simon, ág. ev. főgymn. tanár Nyíregyházán . 3 1 4 4 2
Embery Árpád, r. k. főgymn. t Sz.-Udvarhelyt . . . — - —
Entz Géza dr., műegyet. t. Budapesten........................ 21 4 4 4
Erdélyi Jenő, keresk. akad t. Budapesten................... 13 4 4 4
Erdélyi Imre, főgymn. tanár Szatmáron........................ — — — —
Erdélyi Károly dr., kegyesr. főgymn. t. Kolozsvárott 12 4 4
Ereky Alfonz, főgymn. t. Sz.-Eehérvárott................... 2(1 4 4
Esztegár Gerő, áll. főgymn. hitlanár Szamos-Ujváron . 3 2 4 4
Fábián János, alispán Kassán...................................... 2 — 4 4
Fábián L. Mór, keresk. iskolai t. Debreezenben . . . 18
Fábry János, gymn t. Rimaszombaton........................ 13 4 4 4
*Faludi Miksa, keresk. isk. ig. Székesfehérvárott 12
Falvai Antal, ág. polg. isk. ig. Budapesten IV. . . . 27 4 4 4
Fankovieh Gyula, főreálisk. t. Sz.-Udvarhely . . . . — — — —
Fankovioh Sándor, gymn. ig. Munkácson................... 24 4 4 4
Faragó János, főgymn. tanár Pápán............................. 0 4 4 4
Faragó József, főreálisk tanár Sopronban................... i — 4
Farkas Dezső. ev. ref. főgymn. tanár Pápán . . . . — — — —
Farkas Gyula dr.. egyet, tanár Kolozsvárott . . . . i — —
Farkas János, áll. főgymn. tanár Makón i — - 4
Farkas Ignácz, főgymn. tanár Trencsénben . . . . 1 —
Farkas Róbert dr, pr főgymn. tanár Kassán . . . 3 4 4
Fazekas Sándor, reálisk. ig. Debreezenben . 18 4 4 4
Feehtel János dr., kir. kath. főg. t. Szatmárott . . . 4 4 4 4
í’eczko János áll. tőgymn. tanár Szamosujváron . . . i — 4
Fehér Ipoly, pannonhalmi főapát Győr-Szt-Mártonban . 28 4 4 4
Fehérváry István, kegyesr. gymn. t. Privigyén . 18 4 4 4
Feichtinger Győző, főreálisk. tanár Budapesten IV. . . 15 4 4: 4
*Feil Kde, főgymn. t. Kézdi-Vásárhelyen................... 24 .

Fejes Áron, ev. ref. főgymn. t. Sz.-Udvarhelyt . . . — — —
Fekete Endre, kegyesr. korm. segéd Budapesten IV. 27 4 4 4
Fekete Gábor, kir. táblai elnök Kolozsvárott . . 1 — -
Fekete József, nevelőint. túl. ig Budapesten . . . . 5 4 4 £
Fekete Ipoly, kegyesr. főg. t. Szegeden........................ 4 4 4 4
Fekete István, ev. lyceumi t. Selmeezbányán . . . . 1 — —
Félegyházy Antal. ev. ref. főgymn. t. Sz.-Udvarhelyt . — — — —
Ferdinand József, áll. középiparisk. t Kolozsvárott . . 1 — —
Ferenez Valdemár. főgymn. tanár Pancsován . . . . 17 4 4
Ferenezi Gyula, főreálisk. t. D év á n ............................. 23 4 4 4
Ferenezv Alajos dr., gymn. t. Z e n tá n ........................ 25 4 4 4
Ferenezi József, főgymn. t Nyitrán............................. 19 4 4 4
Fest Aladár, főgymn. igazg. Fiúméban........................ 15 4

1
4 4
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Fésűs György dr., jogakad. tanár Pozsonyban . . . 30 4 4 ! 4
Fesztóry Lajos, főgymn. tanár Szolnokon................... 20 4 4 4
Fettl Lipót, Ferenoz József nev.-int. tollnok Budapesten 7 10 .
Fialowski Lajos dr.. főgymn. tanár Budapesten V. . . 20 10 io 10
Fibiger Sándor dr., hittanár Ungvárott........................ 14 4 4 4
Fiesor József, állami főgymn. tanár Szolnokon . . . 5 4 4 4
Fináozy Ernő dr., főgymn. igazgató Budapesten . . . 14 10 4 4
Finály Gábor dr., főgymn. t. Budapesten VII. . . . 1 — --  i 4
Finta Ferenoz. áll. főgymn. t. Szamosujváron . . . 1 1 — —
Fiók Károly, ref. főgymn. tanár Budapesten IX. . . . 9 4 4 4
Firbás Nándor, főigazg. tollnok Szegeden................... 7 4 4 4
Fischer Miklós, főgymn. ig. Iglón.................................. 13 4 4 4
Fiaszik Ágoston, kath. főgymn. tanár Pozsonyban . . 12 4 4 4
Fludorovits Zsigmond, főgymn. tanár Váezon . . . . 6 2 4 4
Fodor Gyula, főgymn. tanár Szatm árott................... X ' 4 4 4
Fodor László, bányatanácsos, akad. t. Selmeczbányán . 6 4 4 4
Fogarasi Albert, ref. főgymn. tanár N.-Enyeden . . . 12 4 ! * \ 4
Fogarasi Béla, ev. ref. főgymn. tanár N.-Enyeden . . 3 4
Földi János, fels. leányisk. tanár L őcsén ...................
Fölkel Béla, főgymn. tanár Szatmáron........................

12 4 4 4
— — — —

Franki István, ny. főgymn. igazgató Szabadkán . . . 31 4 4 4
Franzen Alajos, kir. kath. gymn. tanár Szakolezán . . 9 — 4 4
Frecskay János miniszt. tiszt. Budapesten................... 7
Freund Bernét, polg. isk. igazgató N.-Bicsén . . . .  
Friml Aladár dr., főgymn. tanár Trenesénben . . .

14 4 4 4
3 2 4 4

Futó Mihály, lyc. igazgató H.-M.-Vásárhely . . . .  
Fülep Imre, áll. főgymn. t. Zalaegerszegen . . . .

10 4 4 4
1 —

Gaal József, gymn. tanár Keszthelyen........................ 1 — 4
Gaál Lajos gymn t. Szent-Gotthárdon........................ 6 4 4 4
Gaal Mózes, kir. kath. főgymn. tanár Pozsonyban . . 
Gagyi Dénes, áll. főreáiisk. tanár Egerben...................

5 4 4 4
1 — —

Gärtner Henrik, oki. középisk. tanár Losonczon . . . 6 4 4 4
Gáspár Balász. r. kath. főgymn. t. Sz.-Udvarhelyt . . — — — —
Gáspár János dr., főreáiisk. tanár Temesvárott . . . 6 4 4 4
Gáspár István, r. kath. főgymn. tanár Sz.-Udvarhelyt . 
Gáspár Károly, főreáiisk. tanár Székesfehérvárott . .

'-- — — —
13 4 4 4

Gáty Zoltán, ev. ref. főgymn. tanár Pápán . . . . — — — —
Gébé János, főreáiisk. tanár Lőcsén............................. 16 4 4 4
Gellért Jenő, főreáiisk. tanár Budapest IV..................... 1 — — 4
Genersich Antal dr.. egyet, tanár Budapesten . . . .  
Geréb Márton, ref. főgymn. tanár Kolozsvárott . . . 
Geréb József dr.. tanárképzői gyakorló főgymn. tanár

22 4 4 4
20 4 4 *

Budapesten, VIII....................................................... 9 4 4 4
Gerecze Péter dr., főreáiisk. tanár Budapesten VI . . 8 10 4 4
Gerecz Károly, főreáiisk. tanár Kassán........................ 2 —

Gerecz Lajos, főreáiisk. tanár K a ssá n ........................ 3 4 2
Géresy Imre, ref. főgymn. tanár M -Szigeten . . . . 2í 4 4
Gerevich Emil dr., főreáiisk. igazg. Kassán . . . . 21 4 4 4
Gerevies Gusztáv, főgymn. igazg. Zomborban . . . . 30 4 4 4
Gerő Viktor, főreáiisk. tanár Budapesten, V................. ( 2

'4Gidro Bonifácz, főgymn. t. Esztergomban................... 1 — —
Glatz Ferenez, főgymn. t. Beszterezebányán . . . . 1 4 4 4 2
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Glosz János. kir. kath. főgymn. t. Szatmáron . . . .
Gohl Ödön, nemzeti múzeumi tisztv. Budapesten . . . 12 4 4 4
Gonda István, prém kanonok J á s z ó n ........................ 30 4 4 4
* Göllner Károly, reálisk. t. Pozsonyban........................ \4
Gönczi Lajos, ev. ref. főgymn. tanár Sz.-Udvarhely — — — —
Görög Gyula, főreálisk. tanár K a ssá n ........................ 2':> 4 4 4
Greguss Imre, főreálisk. tanár K assán........................ 3 4 4 4
Greifl György, Fekete-féle int. t. Budapesten, I. . . . í> 4 4 4
Gresits Miksa, áll. főgymn. igazg. Losonczon . . . . 26 4 4 4
Grittner Gyula dr , áll. fels. leányisk. tanár Kassán . 7 4 4 4
Groó Vilmos, ág ev. főgymn. tanár Eperjesen . . . 3
Goszbauer József, főreálisk tanár Egerben................... 1 — — 4
Grosz Leopoldina, áll. felső leányisk. ig. Fiúméban 6 4 4 4
Grünwald István, áll. középiparisk. t. Budapesten . . Ili 4 4 4
* Grünwald Miksa, főgymn. t Losonczon................... 14
Guhr Márton, ág. főgymn. t. Ig ló n ............................. 2* 4 4 4
Gulyás István dr., ev. ref. főgymn. t. Debreczenben 3 4 4 2
Guttenberg Pál, kézimunkaisk. igazg. Budapesten. Vili. 7 .
Gyertyánffy István, kir. tanácsos, polg. isk. tanítóképz.

igazg. Budapesten, I................................................ 29 4 4 4
Gyomlay Gyula dr., tanárképző gymn. t. Bpesten, Vili. 14 10 4 4
Gyöngyössy László, főreálisk. tanár Egerben . . . . 7 4 4 4
György Aladár, író és tisztv. Budapesten 24 4 4 4
György Lajos, államgymn. t. Losonczon........................ 14 4 4 4
Győri Gyula, ev. ref. főgymn. tanár Pápán . . . . — — —
Győrik Márton, ev. lye. tanár Pozsonyban................... 13 4 4 4
Gyulai Ágost dr., főgymn. tanár Budapesten. 11. . . 6 10
Haan József, kir. főgymn. tanár Pozsonyban . . . .  
Habina János, főreálisk. t. Kecskeméten........................

2 — 4 4
15 4

Háger József, r. kath. gymn. t. M.-Vásárhelyt . . . 3 4 4 4
Hahn Adolf, főreálisk. t. Sz.-Fehérvárott................... 8 4 4 4
* Hahóthy Sándor, fels. leányisk. igazg. Budapesten. IV. 21 4
Haitsch Sámuel, főgvmn. tanár Budapesten, Vili. . . 10 4 4 4
Hajkő László, r. kath. gymn. t. M.-Vásárhelyt . . . 5 4 2
Halász Árpád, áll. főgymn. tanár M akón................... 1 — — 4
Halász Gyula, polg. isk. igazg. Budapesten, III. . . . 15 4 4 4f
Halász Ignáez dr., egyet t. Kolozsvárott................... 18 4 4 4
Halász László, kir. főigazgató és főgymn. ig. Lőcsén . 32 4 4 4
Halász Náthán, izr. leányisk ig. Budapesten . . . . 19 4 4 4
Halász Sándor dr., ev ref. fels. leányisk. t. Miskolczon 3 4 4 4
Halbik Ciprián, apát Tihanyban................................. 25 4 4 4
Halmi János, ref. lye. t. H-M.-Vásárhelyt . 20 4 4 4
Halmi László, k. r gymn. ig. és házfőnök Váczott . . 13 4 4 4
Halmos Ákos, k. főgymn. t. Kőszegen........................ 1 — — 4
Hám Sándor dr., kegyesr. főgymn. t. Kolozsvárott . 8 4 4
Hamvas József, ág. ev. főgymn. tanár Eperjesen . . 2 — 4 4
Hankó Vilmos dr., főreálisk. t. Budapesten II. . . 20 10 4 4
Hann Károly, főreálisk. tanár Sz.-Udvarhelyt . . — — — —

Hauusz István, reálisk. igazg. Kecskeméten . . . .  
Haraszti Gyula, egyet, tanár Kolozsvárott...................

24 4 4 4
13 10 4 4

Haraszthy Gyula, főgymn. t. Ungvárott . 11 4 4 4
Hamath Gergely, főreálisk. t. Debreezen................... Iß 4 4 4
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Harmath Ödön, agyagiparisk. t, Sz.-Udvarhelyt . . . 1 -  1 4
Harraeh József, főreálisk. t. Budapesten. IV.................. 24 10 4 4
Harzer József, fógymn. t. Nagy-Becskereken . . . . 14 4 4 4
Hassák Vidor, gymn. t. Kézdi-Vásárhelyt................... 11 4 4 4
Hausner Ignáez, áll. fógymn. t. Fiúméban................... 1 — — 4
Haverda Mátyás, fógymn. ig. Szabadkán................... 30 4 4 4
Hazslinszky Kálmán, ág. ev. fógymn. t. Pozsonyban . 3 4 4
Hazslinszky Bezső, ág. ev. fógymn. t. Beszterezebányán 3 4 4 4
Heftier Konrád, pr fógymn. igazg. Bozsnyón . . . . 3 4 4 4
*Hekinger István, főreábsk. tanár Pécsett................... 17
Hegedűs Béla. íőgymn. t. Budapesten VII..................... 15 10 4 4
Hegedűs István dr„ egyet. t. B p esten ........................ i — — 4
Hegedűs István, kir. k. fógymn. tanár Pozsonyban . . 2 — 4 4
Hegedűs Károly, áll. középiparisk. ig. Budapesten . . 14 10 4 4
Hegedűs Pál, főreálisk. tanár Szegeden........................ 1 — —
Hegyi Antal, plébános Csongrádon............................. 15 4 4 4
Henrich Gusztáv dr.. egyetemi t. Budapesten . . . . 29 4 4 4
Heinrich Károly dr.. keresk. akad t. Budapesten . . 18 4 4 4
Hejjas Imre dr„ fógymn. tanár Csurgó........................ H 4 4 4
Hennig Bezső. áll. fógymn. t. Nagy-Szebenben . . . 1 — — 4
Herchl János, kir. kath. tanítók t Kassán................... 6 4 4 4
Hermély Győző, polg. isk. t. Körmöczbányán . . . . 12 4 4 4
Hettlinger József, gymn. t. Pancsován........................ 18 4 4 4
Hidegh Kálmán dr., főreálisk. t. A rad on ................... 30 4 4
*Himpfner Béla, fógymn. ig. Aradon.............................
Hikl József, gymn. t. Nagybányán.............................

12
14 4 '4 4.

Hirn Lajos, főreálisk. tanár P écsett............................. 3 4 4 i
Hirschmann Nándor, ev. lyc. t. Pozsonyban . . . . 13 4 4 4
Hittrich Ödön dr., ág ev. íőgymn. t. Budapesten IV. . 1 — _ 4
Hlatky József, főreálisk t. Körmöczbányán . . . . 21 4 4 4
Hlatky Miklós, reálisk. t. Sz.-Udvarhelyt................... 24 4 4 4
Hlavatsek András, ev. lyc. t. Selmeczbányán . . . . 21 4 4 4
*Hoek János, országos képviselő Budapesten . . . . 12 •
Hódoly László, kir. főigazgató, fógymn. ig. Ungvárott . 11 4 4 4
Hofmann Alfréd, könyvkereskedő Budapesten . . . . 6 10 4 4
Hoffmann Frigyes dr., fels. leányisk. t. Bpesten . . . 1 — - 4
Hoffmann Mátyás, fógymn. t. N.-B ányán...................
Hofrichter József, polg. isk. t. Budapesten, IX . . .

3 4 4 4
16 4 4 4

Holecz János, kir. k. fógymn. t. S/akolezán . . . . 2 — 4 4
Hollós Gyula, főreálisk. t. Győrött.................................. 26 4 4 4
Hollós Lipót. fógymn. tanár Újvidéken........................ 20 4 4 4
Holosnyay Irén, fógymn. t. U n gvárit........................ 3 4 4
*Holosnyay Ambrus, főreálisk. t. Kecskeméten . . . 
Hóman Ottó dr.. Min. tanácsos Budapesten...................

14
28 4 4 4

Horay István, főreálisk. tanár K a ssá n ........................ 2 — 4
Hornisehek Henrik, fógymn. t. Budapesten . . . . 16 9
Hornyánszky Gyula dr., fógymn. t. N.-Szebenbenben . 5 4 4
Hornyánszky Viktor, könyvkereskedő Budapesten . . 7 1» 4 4
Horostsák Gyula, fógymn. t. Ungvárott........................ 12 4 4 4
Horváth Balázs, pr. fógymn. t. Kassán........................ 3 4 4 4
Horváth Czézár, fógymn. tanár Esztergomban . . . . 1 —
Horváth József, áll: fógymn. t. Budapesten VII. . . . 14 4 4 4
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Horváth József, ev. ref. főg. t. Csurgón..........................
Horváth Lajos, községi polg. isk. t. Kassán . . . .
Horvát Rezső, főreálisk. t. S o p ro n b a n ..........................
Horváth Sándor, főgymn. t. Veszprém ben....................
Horvay Róbert dr., főreálisk. tanár Debreezenben . .
Hozár János, főreálisk. tanár, főgymn. t. Szatmáron
Hudra János, főgymn. t. T em esv á ro tt..........................
Hummer Nándor. Szt-lstván társ. titkár Budapesten 
Huszár Frigyes, áll. fógymn. t. Beregszászon . . . .
Huttkay Lipót, főreálisk. tanár Egerben.........................
*Imrei János, főreálisk. t. Körmöczbányán....................
*Iványi Ede dr., áll. főgymn. t. Szolnokon.....................
*Izák János, felsőbb leányisk. t. М.-Szigeten . . . .
Jablonszky Flóris, gymn. t. Zsolnán...............................
Jablonszky János, főreálisk. t. Budapesten IV. . . .
Jakab Géza, főgymn. t. Nagyszebenben . . . . . .
Jakab Ödön, főreálisk. tanár Budapesten VI...................
Jancsó Géza, főreálisk. tanár G y ő r ö t t ..........................
Janiosek József, főgymn. t. E p e r je s e n ..........................
Janka Sándor, áll. reálisk. tanár Beregszászon . . .
Jankó Gyula, kir. k. gymn. tanár Szakolczán . . . .
Janky Károly, k. r. főgymn. ig. Budapesten IV. . .
Jankovszky Demeter, főreálisk. t. Körmöczbányán . .
Janny László, főgymn. t Kecskem éten..........................
Janovszky László, főgymn. tanár Trencsénben . . .
Jánosi Boldizsár, áll. főgymn. t. Budapesten VII. . .
Jánosy Döme, minotila házfő A r a d o n ..........................
Jánosy Péter, r. k. főgymn. tanár Sz.-Udvarhelyt . .
Jármy József, ev. ref. főgymn. tanár Miskoiezon 
Jaskovich Ferencz, kir. kath. főgymn. t. Szatmárott. .
Jeszenák Rafael, áll. főgymn. t. Losonezon.....................
Jeszenszky Dezső, főgymn. t. Z om borban ....................
Jezsovies Károly, lyc. t. S e lm eczb án y án .....................
Imre Lajos dr., ev. ref. főgymn. t. H.-M,-Vásárhelyt . 
Imre Lőrincz, kir. tanácsos, ny. tanfelügyelő Kassán .
Inezédy Dénes főgymn. igazgató P é c s e t t .....................
Ineze Béni, főgymn. tanár Fiumében...............................
Irsa Béla. tanítók, janár M.-Szigeten...............................
Jónás János, keresk. akad. igazgató Pozsonyban . . .
Joó István, ev. ref. egyházker. gymn felügy. Debreezenben
Józsa János, főgymn. tanár S z .-U jv á ro n .....................
Józsa Menyhért, fels. leányisk. tanár Sopronban. . .
Jurassy Berta, fels. leányisk. tanítónő Kolozsvárott . .
Ivánka Zoltán ev. ref. gymn. tanár H.-M.-Vásárhelyt . 
Kalocsa Róza, ev. ref. fels. leányisk. igazg. Debreezenben 
Káldor Ágost, áll. főgymn. tanár Szolnokon . . . .
Kálmán Miksa dr., főreálisk. tanár Pécsett . . . .
Kálnai Adolf d r , főreálisk. tanár Szegeden . . . .
Kanárik Jakab dr., fürdőorvos B á rtfá n ..........................
*Káplány Antal dr., főgymn. tanár N.-Kikindán . . 
Kapossy Lucián, ev. ref. főgymn. tanár Pápán . . . 
Kara Győző, főgymn. tanár A ra d o n ...............................
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Karácson Márton, kath. gymn. ig. Maros-Vásárhelyt 19 4 4 4
Karai Sándor, ref. (oisk. tanár Debreezenben . . . . 10 4 4 4
Kardos Albert dr.. főreálisk. tanár Debreezenben . . 12 4 4 2
Kardos Czelesztin, főgymn. t. Győr-Szt-Márton . . . 3 4 4 4
Kardos Gyula. pr. főgymn. t. K a ssá n ........................ 1 — — 4
Kardos Károly, ref. főgymn, tanár М.-Szigeten . . . 25 4 4 4
Károly Gy. Hugó dr.. fels. leányisk. tanár Budapesten 30 10 4
Kárpáthy Gusztáv, gymn. tanár N.-Szebenben . . . 7 4 4 4
Kárpáti Károly, főreálisk. tanár Sopronban . . . . 3 4 4 4
Karsai Gyula, főgymn. tanár Szamosujvár................... 1 — — 4
Kartner Gyula, áll. gymn. tanár Fehértemplomban . . 
Kassai Gusztáv dr., főgymn. tanár Budapesten V. . .

16 4 4 4
22 10 4 4

Kassai Nándor, reáliskolai tanár N.-Kállón . . . . 6 4 4 4
Kátay Lajos, reálisk. tanár Szegeden............................. 13 4 4
Katona Lajos dr., gymn. tanár Budapesten 11. . . . 8 10
Katona Mihály, ref. főgymn. tanár Kecskeméten . . . 19 4 4 4
Katinszky Géza, r. k. plébános S.-A -Ujhely . . . . 3 9 4
Keczer Géza. kir. k. főgymn. tanár Szakolezán . . . 2 — 4 4
Kein Felix dr., főreálisk. tanár Nagyváradon . . . . 2 —

Keith Károly, r. kath. főgymn. tanár Sz.-Udvarhelyt . — — — —
Kékuss J. Vidor. prém. főgymn tanár N.-Váradon . . 30 4 4 4
Keleti Gusztáv, mintarajzisk. igazg. Budapesten . . . 7 10 4 4
Kellemen Károly dr., reálisk. igazg. Sümegen . . . 12 4 4 4
Kemény Árpád reálisk. tanár Esztergomban . . . . 3
Kemény Ferencz dr., főreálisk. tanár Budapesten. IV. 12 10 4 4
Kemény Ferenez. reálisk. igazg. Budapesten. VI . . 10 10 4 4
Keinpf József, főgymn. tanár Budapesten, V................. 12 10 4 4
Késmárky István, tanár Budapesten............................. в 10 4 4
Keul Sarolta, áll. fels. leányisk. tanítónő Kolozsvárt 3 4 4
Király Béla, ág. ev. főgymn. t. Sopronban................... — — — —
Király Ernő, ev. lye. tanár Selmeczbányán . . . . 12 4 4 4
‘Király József, gymn. tanár N.-Szalontán................... 13
Király Lajos, r. kath. főgymn. tanár Sz.-Udvarhely — — — —
Király Pál. áll. képezd, tanár Budapesten I.................. 28 4 4 4
♦Király Pál, főgymn. igazgató Fehértemplomban . . . 20
Kirchknopf András, gépészeti középisk. tanár Kassán . 3 4 4 4
*Kirez Jakab dr., főgymn. tanár Szolnokon . . . . 10
Kis Dénes, polg. isk. igazg. A .-Lendván................... 12 4 4 4
Kis Lajos, polg. isk. tanár Zala-Egerszegen . . . . 12
Kiss Albert, ev. főgymn. tanár I g l ó n ........................ 4 4 4 4
Kiss Ernő, ev. ref. főgymn. igazg. Pápán................... H 4 4 4
Kiss E. János, főreálisk. tanár, Budapesten, IV. . . . e 10 4 4
Kiss Gábor, áll. főgymn tanár, N.-Banyán . . . . 6 4 4 4
Kiss József, reálisk. tanár Pécsett.................................. 8 4 4 4
Kiss Kolozs Jenő, prém. főgymn. tanár Kassán . . . 2 — 4 4
Kiss Lajos, ev. ref. főgymn. tanár Miskolczon . . . 2 — 4
Kiss Lajos, főreálisk. tanár Szegeden............................. и 4 4 4
Kiss Rezső, reálisk. tanár N.-Kállón............................. 26 4 4 2
Kiss Sándor, keresk. akad. igazg. Kolozsvárott . . 12 4 4 4
Kiss Sándor, kegyesr. főgymn. tanár N.-Becskereken . 12 4
Kiszelák Ferencz, főreálisk. tanár N.-Váradon . . . 2 —
♦Klazsik Kókus, gymn. tanár Zentán............................. 19
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Klimkó Mihály, áll. fels. leányisk. igazg. Lőcsén
Kogutowicz Manó, térképész Budapesten...................
Klug Lipót dr., egyet, tanár Kolozsváron . . . .  
Klupathy Jenő dr., egyet. in. tanár Budapesten . .
Koch Antal dr., egyet, tanár Budapesten . . . .  
Kolacskovszky Elza, fels. leányisk. igazg. Kassán . 
Kolbai K. Arnold, íőgymn. tanár Pozsonyban . . .
Koleeskáry József, polg. isk. tanár Bujon . . . .  
Koltai Virgil, keresked. akad tanár Budapesten . .
Kondor Gusztáv dr., egyet, tanár Budapesten . . .
Kondor József, ref. főgymn. t. Csurgón...................
Konrády Lajos, r. kath. leik. és tanitóképz. t. Kassán 
Kont Gyula, felső keresk. isk. tanai- Budapesten, VI. 
Konya Ferencz, ev. ref. főgymn. tanár Miskolczon . 
Koós Gábor dr., keresk. akad tanár Budapesten . .
Kopesay János, gyrnn. tanár Szakolezán...................
Koritsánszky János, borászati igazg. Kecskeméten . 
Koronuzy Imre, főreálisk. tanár Székesfehérvárott
Kosztka György, főreálisk. tanár Pécsett...................
'Kotunovics Győző, íőgymn. tanár Pancsován . .
Kotunovics Sándor, prém. főgymn. igazg. N.-Váradon 
♦Kováts Antal, gymn. tanár Kecskeméten . . . .  
Kovács Dániel, ev. ref. főgymn tanár Sz.-Udvarhelyt 
Kovács Gábor, ev. ref. főgymn. igazg. Miskolczon . 
Kovács Gyula dr, főgymn. tanár Makón . . . .  
Kovács János, r. kath. főgymn. tanár Sz.-Udvarhelyt 
Kovács János, polg. isk. kepezdei t. Budapesten, I. .
Kovács József, k. r. gymn. tanár Léván...................
Kovács István, főgymn tanár L ő c s é n ...................
Kovács Vidor E., főgymn. tanár, Zala-Apátin. . .
Kováes Zoltán dr., lőreálisk. tanár Győrött . . .
Kovaliczky Antal, főreálisk. tanár Debreezenben . . 
Kovalik János dr., gymn. tanár Trsztenán . . . .  
Kovalóczy Rezső, főgymn. tanár Ungvárott. . . .  
Kovalszky Lajos, gymn. igazg. Ujverbászon . . .
*Kozsanovies Sándor, főgymn. tanár N. Bányán?
Kölln Gyula. gymn. tanár Sz -Somlyón...................
König Gyula dr., műegyet. tanár Budapesten . .
Körmendy József, gymn. tanár Aradon...................
Kövi Imre, főgymn. tanár I g ló n .............................
Kővári Tivadar, nagyrépost N.-Váradon . . . .  
Körösi Albin, kegyr. főgymn. tanár Budapesten. IV.
Körösi Henrik, reálisk. tanár P é c s e t t ...................
Körösi Sándor, kir. főgymn. tanár Fiúméban . . .
Köröss Endre dr., ev. ref. főgymn. t. Pápán . . . 
Kőrösy György dr., kath. gymn. tanár Eperjesen . 
Krantz Béla, állami fels. leányisk. tanár Kassán 
Kratoehvill Péter, főreálisk. tanár Szegeden . . . 
Krausz Vilmos, ref. főgymn. hittanát- Debreezenben. 
Krauze Ervin, pr. főgymn. tanár Kassán . . . .  
Krecsárevics Márk, főig. Írnok Szegeden . . . .  
Kréesy Béla, főreálisk. tanár Bpesten VI . . .  .
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Eremer István, gymn. tanár Beregszászon...................
Krenner József dr„ egyet, tanár Budapesten . . . .
Eresz János, nyug. tanító K a s s á n .............................
Kritza István, keresk. akad. tanár Fiúméban . . . .
Kronapaszky Béla, állami gymn. tanár Munkácson . .
Krüger Viktor, főreálisk. igazgató N.-Váiadon . . . . 
Kubányi Lajos. koll. főgynin. tanár Eperjesen . . .
Kubiesek Albert, főgymn tanár Púiméban...................
Kuhn Lajos dr.. esp.-plébános és kanonok N.-Szt-Miklóson 
Kulcsár Endre. ev. ref főgymn. tanár Debreczenben .
Kunez Elek, kir. főigazgató Kolozsvárott...................
Kunez Kornél, polg. isk. igazgató Gyergyó Szt-Miklóson 
Kunos Ignácz. keresk. akad. tanái Budapesten . . .
Kuntz Ödön, ág. ev. főgymn tanár Ig ló n ...................
Kurovszky Adolf, főreálisk tanár L őcsén ...................
Kurtz Sándor dr., kir. k. főgymn. tanár Szatmáron
Kuszák József, főreálisk. tanár Győrött........................
Kuthy József dr.. főreálisk. igazgató Székes-Fehérvárott .
Kutlik Endre. gymn. tanár Szarvason........................
Kutrucz Rezső, főgynin. tanár Pozsonyban . . . .
"Laczkó Károly, áll. főreálisk. tanár Debreczenben . .
Láday Kázmér, pr főgymn. tanár Nagyváradon . . . 
Lángh János, r. kath. gymn. tanár Debreczenben . . 
Láng János, reálisk. tanár Nagy-Káilón . . .  . . .
Lang István, főreálisk. tanár Temesvárott...................
Laky Mátyás dr., főreálisk. igazgató Temesvárott . .
László Dávid, főgymn. tanár Erzsébetvárosban . . .
László Mihály dr., orsz. kpv., nev.-int.-tul. Budapesten. V. 
Lasz Samu, állami főreálisk. tanár Győrött . . . .
Latkóczy Mihály, kir. főgymn. tanár Eperjesen . . .
Laudon István dr., főgymn. tanár Ungvárott . . . .
Laukó Albert, főreáliskolai tanár A radon...................
Layer Antal dr., főgymn. tanár Losonezon . . . .
Lázár Béla, főgymn tanár Budapesten, VII...................
Lahne Vilmos, nyilv m. gymn. ig. Sopronban . . .
Lechner László dr.. főgymn. tanár Budapesten. II. . .
Lederer Abrahám, ny. izr. kép tanár Budapesten . . 
Leffler Sámuel, gymn. tanár Nyíregyházán . . . .
Lehmann Róbert dr., keresk. akad. tanár Kolozsvártt . 
Lehner Eristől, áll. főreálisk. tanár Sz.-Udvarhelyt 
Lehóezky József, kir. lőgymn. tanár Szaturál on . . .
Lencsó János, ev. lyc. tanár Selmeezbányán . . . .
Lengyel Béla dr.. egyetemi tanár Budapesten . . .
"Lengyel Vilmos, gymn. tanár Pancsován...................
"Lenkei Henrik, főreálisk. tanár Budapesten V. . . .
Lenner Emil, állami főreálisk. igazgató Győrött . .
Létmányi Nándor dr. főgymn. t. Budapesten, VII. . .
Lévai István, kir főgymn. igazgató Beszterczebányán . 
Lévay Ede dr., főgymn. tanár Pozsonyban . . . .
Liehtenegger József, kir. kath. főgymn. t. Bpesten VI. . 
"Liebenwein Alajos, kath. gymn. tanár M-.Szigeten . .
Lindner Auguszta, fels. leányisk. t. Kolozsvárott . . .
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Lintner Lajos. közs. főreálisk. tanár Budapesten, IV. . 24 10 4 4
Liszka Béla. főreálisk. tanár Kecskemét........................ 9 4 4 4
Löfler József, kir. kath. főgymn. tanár Szatmárott . . 4 4 4 4
Lóky Béla dr., kegvesr. főgymn. t. Kolozsvárott . . . 1 — —

Losonczi Lajos dr., ág. ev. főgymn. tanár Pozsonyban . 
Lucz Ignáez dr., főreálisk. tanár Nagy-Károly ban . .

H 4 4- 4
31 4 4 4

Ludmann Ottó, ev. főgymn. igazg. Eperjesen . . . . 3 4 2
Luger Valér Mór. pr. főgymn. tanár Kassán . . . . 2 — 4 4
Lukácsi György, főgymn. tanár N.-Bányán . . . . 23 4 4 4
Lutter János. ny. főgymn. igazgató Budapesten . . . 32 10 4 4
Maezke Valér, főgymn. tanár E gerben ........................ zQ 4 4 4
Madzsár Gusztáv főgymn tanár Makón........................ 1 — — 4
Magdics Gáspár, lőgymn. tanár Pécsett........................ 3 4 4 4
Magvassy Mihály, áll. főreálisk. tornat. Győtött . . . 1 -----г —  4
Majoros József, gyrnn. tanár Békés-Csabán................... 12 4 4 1 4
Majoros Károly, főgymn. tanár Szatmáron . . . . . .
Makay István, ev ref. főgymn. tanár Pápán . . . .

О
•J 4 4 1 4

— —

Makláry Pap Miklós, főgymn. tanár S.-Patakon . . . 25 4 4 1 4
*Malesevics Miklós, főgymn. tanár Zomborban . . . 13
Maráth József, áll. kő- és agyagiparisk. t. Sz.-Udvarhelyt — —

—  —
Marcsek Andor, főgymn. tanár Iglón............................. 13 4 4 i 4
Maresiss János, főgymn. tanár Beszterczebányán. . . 20 4 • 4 1 4
Marikovszky M., fels leányisk. igazgató M.-Szigeten 20 4 4 í 4
Márki Sándor dr., egyet tanár Kolozsvárott . . . . 15 4 4 4
Markovics Sándor, főreálisk. tanár Győrött................... 2_ — .

Markusovszky Sám. ev. lyc. tanár Pozsonyban . . . 15 4 4 4
Martinkovies Iván. r. kath. gymn. t. M.-Sziget . . 3
Martinyi József, gymn. igazgató Nyíregyházán . . . 12 4 4 4
Márton Jenő. ev. lye. tanár P ozsonyban ................... 11 4 4 4
Mártonfi Lajos dr., főgymn. igazgató Szamos-Ujvárott . 17 á . 4 1 4
Marusák Pál. fels. leányisk. igazgató Sopronban . . . 8 4 4 ; 4
Mátics M. András, g, k. főgymn. tanár Újvidéken . . 13 4 4 4
Matisz János, főgvmn. tanár Fiúméban........................ 1 — — í 4
Mátray Gyula, képezdei igazgató Csurgón................... 13 4 4 4
Matskássy József, főreálisk. tanár Budapesten. VI. . . 20 10 4 I 4
Matter János. ev. ref. főgymn. tanár Csurgón . . . 6 4 4
Maurer Mihály, főreáliskisk. tanár Körmöczbányán . . 3 4 4 i 4
Mauritz Rezső kir. főigazgató főreálisk. ig. Bpesten, VI. 11 10 4 4
Mazuch Ede, kir. főgymn. tanár üngvárott . . . . 6 4 4 2
Mázy Engelbert, b. r. főgymn. tanár Győr-Szt-Mártonban ö 4 4 ' 4
Mebold F. J . keresk. akad. tanár Budapesten . . . 23 4 4 ' 4
*Medvigv János. kir. főgymn. tanár Üngvárott . . . 27 4 4 4
Medreczky István, főgymn. tanár Üngvárott . . . . 14 4 4 4
Melegh Gyula. ref. főgymn. tanár M.-Szigeten . . . 12 2
"Mendly Károly, áll. fa- és fémipariak, tanár Szegeden 12
Merényi Lajos, kegyesr. főgymn. tanár Trencsénben 23 4 4 .
Mérey Ágost, főgymn. tanár S z a b a d k á n ................... 14 4 4 4
Mészáros Ferencz. gymn. tanár Nyíregyházán .  .  . 12 4 4 4
Mészáros Lajos. gymn. tanár. Z e n t á n ........................ 9 4 4 4
Metz Vilmos, állami főgymn. tanár N.-Szebenben .  .  

Micsinay János. lyc. tanár Selmeezbányán . . . .

1 — —

12 4 4 .

Mika Sándor dr., gyakorló főgymn. t. Budapesten, Vili. 12 10 4 4
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Miklósy István, k. g. képezdei tanár Ungvárott . . . 12 4 4
Miké Pál dr , főreálisk. tanár Sz -Udvarhelyt . . . . — — — —
Mikus László, gymn. tanár Nagv-Bányán................... 11 4 4 4
Miller Gyula, fő leányiskolái tanár M.-Szigeten . . . 23 4 4 4
Misz Olivér, kath. gymn. tanár M.-Vásárhelytt . . . 10 4 4 4
Mitrovies Gyula dr.. ev. ref: főisk. tanár Sárospatakon 3 4 4 4
Mitrovies Gyula ev. ref. lelkész Debrenczenben . . . 
Mittelmann Nándor, felső keresk isk. t. Brassóban

1 — — 4
14 4 4 4

Mokos Gyula, reform, kép. tanár Budapesten . . . 15 10 4 4
Moldován Gergely dr., egyet, tanár Kolozsvárott . . . 1 — 2
Molnár Albert, áll. főgymn tanár Makón................... 1 — —
Molnár Béla, b. r. gymn. tanár Kőszegen................... 8 4 4 4
Molnár Gyula, gymn. tanár Bártfán............................. 1 — — 4
Molnár János, kir. k. főgymn. tanár Újvidéken . . . 2 — 4 4
Molnár János, Lülmeféle ny. gymn. tanár Sopronban . 5 4
Molnár István dr , főgymn. tanár Budapesten, Vili. . 5 10 4 4
Molnár Károly, főreálisk. t. Székely-Udvarhelytt . . . и 4 4 4
Ifj. Molnár Károly, ev. ref. főgymn. tanár Sz.-Udvarhelyit — — — —
Molnár Sándor, ref. főgymn. tanár Budapesten. IX. . 
Molnár Szulpicz dr.. b. főgymn. tanár Kőszegen . .

17 10 4 4
1 — — 4

Moravcsik Géza, áll. főreálisk tanár Budapesten. VI. . 15 10 4 4
Moravszky Ferenez. ág. ev. főgymn. tanár Nyíregyházán 3 4 4 4
Morelli Gusztáv, m. kir. iparművészeti isk. t. Budapesten t; 10 4 4
Móróez Emílián, b. gymn. tanár Komáromban . . . 8 4 4 4
Morvay Győző dr., gymn. tan. N.-Bányán................... 11 4 4 1-5
Moser József, főgymn t. Újvidéken............................. 23 4 4 4
Möszl Gusztáv, áll felső leányisk. t, Kassán . . . . 3 4 4 4
Mozog István, főgymn. t. Fiúméban............................. 15 4 4 4
Müller József, áll. főreáliskolai t. Budapesten, V. . . 23 10 4 4
Münster Tivadar, kir. tanácsos és polgármester Kassán 3 2 4 4
Myskowszky Ernő, tőgymn. t. Nagy-Bányán . . . . 3
Nádasdi Alajos, főreálisk. t. Debreezenben................... 21 4 4 4
*Nagy Elek, ref. főiskolai t. Debreezenben . . . . 24
Nagy Gyula ev. ref. felsőleányisk. t Debreezenben 1 — —
Nagy József, kir. k. főgymn. t. Szatmáron . . . . — — — —
Nagy József, ref. lelkész Nagy-Szebenben................... 14 4 4 4
Nagy Károly főreálisk. tornatanító Kassán...................
Nagy Károly, fels. keresk. iskolai t. Kolozsvárott . .

1 — — 41 _ —
’Nagy Ödön. polg. isk. t Kaposvárott . . ' . . . 11
Nátafalussy Kornél, kir. főigazgató Nagy-Váradon . . 30 4 4 4
Nátolya Antal, főgymn. t. U n gvárott........................
’Negovetieh Arthur, állami főgymn. tanár Fiúméban .

14 4 4
6

Négyesy László dr., tanárképző gyak. gymn. t. Bpesten 10 io 4 4
Németh Antal dr., kir. főigazgató Győrött . . . . . 19 4 4 4
’Németh Gy. Kálmán dr. főgymn. tanár. ? . . 11
Németh Illés, gymn. t. Szolnokon ............................. 15 4 4 4
Németh Vilmos, gymn. t. Sopronban........................ 26 4 4 4
Némethy Géza dr., egyetemi t. Budapesten . . . . 9
Neuwirth László, r. kath. káplán Radványban . . . 3
Niedermayer György, állami ipariskolai t. Újvidéken . 14 4 4 4
Nikolics Ignácz, főgymn. t. Budapesten, II.................... 6 10 4 4
Niernsee József, képezdei t. Losonezon........................ 20 4 4 4
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*Nits G. Pál, gymn. t. Szilágv-Soinlyón................... 11
Novak Antal, főgymn. t. Szamosujvárott................... 16 4 4 4
Novák Antal Viktor, főreálisk. t. G yőrö tt................... 1 — — 4
Novak Gerő. gymn. t. Szamosujvárott........................ 24 4 4 4
Novák Károly dr., íels. leányisk. t. M -Szigeten . . . 11 4 2
Novák Sándor, keresk akad. t. Budapesten . . . . 15 4 4
Nyers Károly, gvmn. t. Beregszászon........................ и 4 4 4
Obermayer Gvörgy. reálisk. igazgató Esztergomban . . 21 4 4 4
Odor Emilia, fels, leányisk. t. Budapesten................... 18 4 4 4
Odor Henrietta, fels. leányisk, t. Budapesten . . . . 6 4 4 4
Oheroly János, képezdei tornatanár Budapesten. 1. . . 16 4 4 i 4
Oláh Béla dr., áll. főreálisk. t. Sz-Udvarhelyt . . . 6 4 4 4
Oláh Gyula, polg. isk. t Budapesten. VII..................... 7
Oláh Imre. ev ref. gymn t. H.-M -Vásárhelyt . . . i — —
Olasz Gyula, ev. ref. főgymn. t. Székely-Udvarhelyt — — --  --
Oorisa Pál dr.. gymn. t. Brádon . . . 3 4 4 2
Orbán Eerenoz, keresk. akad. igazgató Brassóban . . 12 4 4 4
Orbók Mór, tanítókép. igazg. Kolozsvárott................... 8 4 4
Orlovszkv István, gymn. igazgató Beregszászon . . . 3 4 4 4
Ormay Sándor, áll. reálisk. igazgató. Brassóban . . . 6 4 4 4
Osztroluczky Gyula, ev. lyc. t. nelmeezbányán . . . 14
Ottó József dr . reálisk. t. Budapesten. \ ...................... 7 10 4 4
Pa,ál Gyula, gymn. t. M .-V ásárhelyit........................ 29 4 4 4
*Páji Sándor nőképző egyes, leányisk. ig. Bpesten IV., 7
Pákh Károly, ág. főgymn. t. I g l ó n ............................. 28 4 4 4
Pál Antal, fineveldei ig. és főgymn. t. Gyulafehérvárott 3 4 4 4
Pálffi Károly, főreálisk. t. Sz.-Udvarhelyit................... 11 4 4 4
Pallagi Gyula dr.. ev. ref. főgymn. ig. Kisújszálláson 1 — — 4
Páll Bogdán, főgymn. t. Szam osujrárt........................ 9
Palotai Antal. r. kath. gymn. t M -Szigeten . . . . 3
Pap János, kegyesr. házfő Szegeden............................. 32 4 4 4
Pap József, főgymn. t. Újvidéken................................. 29 4 4 4
Pap Lajos, székely Mikó-koll. t S -Szt-Györgyön 6 4 4 4
Parcsetics Vineze, főgymn. t. Újvidéken . . . . 16 4 4 4
Párkányi Gyula, főgymn. t. Eperjesen........................ 14 4 4 4
Paszlavszky József, főreálisk. igazg. Budapesten, II. . 26 10 4 4
Paszlavszky Sándor, lelkész Szerencsen........................ 16 4 4 4
Pásztorv Endre, pr. főgymn. t. Kassán........................ 1 .— —
' Patek Béla, polg. isk. t. Moóron................................. 13
Pauer Imre dr . egvetemi t. B u d ap esten ................... 27 4 4 4
Pauer Vilmos, ág. ev. főgymn. t. Nyíregyházán . . . 1 — —
Pausinger Sándor, polg. isk. igazgató Kolozsyárott . . 
Páyay Vájná Gábor, kórházi főorvos és főgymn. egész-

1 — —

ségt t. Pozsonyban . . . . .  .................................. 2 — 4 .
Pavvlas Ede. főreálisk. t. Győrött.................................. i — 4 4
Péchy Zsigmond, főispán K assán................................. 2 — 4 4
Peozkó Ernő dr., ev. ref. főgymn. t. Debreezenben . . 3 4 4 4
Peez Vilmos dr , egyetemi t. B udapesten................... 2 — 4 4
Pékár Károly dr., áll. főreálisk. t. Lőcsén................... 4 4 4 .
Perédi József, unit. főgymn. t. Kolozsvárott . . . . u 4 4
Perényi Adolf, főreáliskolai t. Temesvárott. . . . . . 12 4 4 4
*Perényi Ferencz. főgymn. t. Jászberényben . . . . 18
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Perényi Vilmos, főgymn. t. E p e r je se n .......................... 13
1

4 4 1 4
Perjéssy László, poíg. isk. igazgató Nagy-Rőozén . . 12 4 4 4
Pesko Ödön, főgymn. t. E p e r je s e n ............................... 1 — — 4
Petényi István, állami főgymn. t. N.-Szebenben , . . 
*Péter János, felső keresi, isk. ig. Budapesten. II. . .

3
15

4 4 4

Péterfy Jenő dr., főreáliskolai t. Budapesten, VIII. . . 18 10 .
Pethe Perencz, kir. főgymn. t E p e r je se n ..................... — — — —
Petz Gedeon dr., egyetemi t. B udapesten ..................... — — — —
Pfeiffer Mihály, polg. isk. tanár Karánsebesen . . . 20 4 4 4
Pintér Elek, kegyesr. gymn. igazg. T a tá n ..................... 28 4 4 4
•Pintér Ede, főgymn. tanár K ap o sv á ro tt..................... 14
Pintér Kálmán, k. r. főgymn. tanár Budapesten, IV. . 14 10 4 4
Pirchala Imre, kir. főigazgató Pozsonyban..................... 18 4 4 4
Pogány Gyula, főgymn. tanár U n g v á ro tt ..................... 13 4 4 4
Pokorny Érigyes, Benedekr. áldozár Tihanyban . . . 28 4 4 4
Polgár György, kath. gymn. igazg. Miskolozon . . . 19 4 4 4
Pofikéit Károly, kir. főgymn. igazg Pozsonyban . . . 1 — — 4
Pólya Ferencz. gymn. tanár Szentesen.......................... 9 4 4 4
Polyákovits Alajos, főgymn. tanár Szabadkán . . . . 30 4 4 4
Pores János, ev. ref. főgymn. tanár Miskolozon . . . 2 — 4 4
Porubszky Pál, ág. ev. főgymn. tanár Nyíregyházán . 3 2
Pósch Árpád, főgymn. tanár Pozsonyban.....................
Póseh Jenő, áll. főgymn. tanár Szolnokon.....................

4 4 4
11 4 4 4

Potásy János, főreálisk. tanár N.-Váradon..................... 20 4 4 -X
Pozder Károly dr.. gymn. igazg. B á r t f á n .................... 18 10 4 4
Prém József dr.. áll. főreálisk. tanár Budapesten, V. . 6 4 2
Priváry József, kegyesr. gymn. tanár Debreezenben a 2
Privorszky Alajos, főreálisk tanár A radon..................... i — — 4
Propper Ferencz, rajztanár K o lo zsv árt.......................... 22
Pruzsinszky János dr., gymn tanár Budapesten, VII. . 11 10 4 4
Pruzsinszky Pál. ev. ref. főgymn tanár Kisújszálláson — — —
Pszotka Ferencz. főreálisk tanát Körmöezbányán . . 27 4 4 4
Pugin Leó, főreálisk. tanár Budapesten, V...................... 24 10 4 4
Pusibrk Vazul, g. k. főgymn. igazg. Újvidéken . . . 13 4 4 4
Quirsfeld Irén. lels leányisk. t. Trencsénben . . . . 11 4 4 4
Ráez László, ev. gymn. tanár Budapesten. IV. . . . 7 10 4 4
Rácz Samu, főgymn tanár Zomborban.......................... a
Radlinszky József, főgymn. tanár Szatmáron . . . .  
Rados Ignácz. főreálisk. tanár. Budapesten, VI. . . .

20 4 4 4
13 4 4 4

Rajner Ferencz, főreálisk. tanár Budapesten, VI. . . 8 10 4 4
Rákos Adolf, főreálisk. -tanár Lőcsén . . . . . . . 1 '— — 4
Rátli E. Ferencz, kir. konv. felügy. Kassán . . . . 14 4 4 4
Ratkovszky Pál. kir. k - főgymn igazg. Szatmáron . . — — — —
Rayé Lajos, fels. leányisk. tanár Budapesten . . . . 21 9
Ravasz Árpád. ev. ref. főgymn. tanár Sz.-Udvarhelyt . --- . — — —
Récsei Lajos Farkas, b. főgymn. tanár Győrött . . . 1 — — 4
Redlich József, gymn. tanár Tatán■ . .......................... 1 — — 2
Reibner Márton, kath. gymn tanár Miskolozon . . . 3 4 4 4
Reichenhaller Kálmán dr., főreálisk. tanár Bpesten- V. 16 10 4 4
Reif Jakab, áll. főreálisk. tanár Budapesten, V. . . . 29 10 . 4 4
Reimlinger Gyula, gymn. tanár Losonezon ■ 9 4 4 4
'Reitman Ferencz. lapszerkesztő Zentán ? . . . . .  . 9
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Réthy Mór dr., műegyet. tanár Budapesten . . . .  28 4 4
Révai Manó. főreálisk. tanár T á m p á n ........................20 4 4 4
Requinyi Géza, főreálisk. tanár Pécsett........................22 4 4 4
Révy Ferencz, dels, leányisk. tanár Budapesten . . .  26 9
Riedl Frigyes dr.. főreálisk. tanár Budapesten, IV. . . 16 10 4 4
Ries Ferencz, főgymn. tanár Temesvárott...................  1 — —
Rittinger Antal., kir. kath. főgymn. tanár Lőcsén . . 1 — — 4
Roch Gyula, főgymn. tanár V áczon .............................16 4 4 4
Roller Béla, főgymn. tanár Budapesten 1......................  3 2 4 4
Róna Zsigmond, meteor, int. t. Budapesten . . . .  11 
Rosenberger i\íór dr fels. leányisk orvos- és egészségtan-

4 4 4

tanár Kolozsvárott..................................................... 1 _ _
Roseth Arnold, államgymn. t. Szolnokon................... 15 4 4r 4
Rosztóczy Leo pr. főgymn. tanár K a ssá n ...................  3 4 4 4
Roth Márton, ág. főgymn. t. I g l ó n .............................28 4 4 4
Rozsa Géza dr., főreálisk. t. Sz.-Udvarhelyt . . . .  — 
*Rozsnyai Károly, főgymn ig. Szolnokon................... 26
Röser János, keresk. isk. ig. Budapesten................... 13 10 4 4
Röser Miklós, keresk. int. tulajd. Budapesten . . . .  28 10 4 4
Rubner Adolf, titkár B écsben ...................................... 11 4 4 4
Rucsinszky Lajos, képezdei t. Budapesten, 1..................14 4 4 4
Rujk László, gymn. tanár Kis-Szebenben...................  1 — —
Rupp Kornél, ev. ref. főgymn. tanár Budapesten, IX. . 4 4 4 4
Ruprecht Alajos, kir. k. főgymn. t. Szatmáron . . .  ^ — 4 4
Rutsek Imre, kir. segédtanfelügyelő M.-Szigeten . . .  G 4 4
Ruzicska Béla dr.. egyet. t. Kolozsvárott...................  1 — —
Ruzitska Aurél, b. főgymn. t. Kőszegen........................  i — — 4
Safáry Irma, fels. leányisk. igazgató Lőcsén . . . .  13 4 4 4
Sajósy Alajos, főgymn. tanár E g erb en ........................22 4 4 4
Salamin Kelemen, ny. főreálisk. t. Körmöczbányán . . 3 4 4 4
Salamin Leó, főreálisk. igazgató Sopronban . . . .  30 4 4 4
Samarjay Mihály, ny. főreálisk. igazgató Pozsonyban . 28 4 4 4
Samu István, főgymn. tanár Kaposvárott................... 10 4 4 4
Sándorffy Nándor főgvmn. t. F iú m é b a n ...................  1 — — 4
Sárffy Aladár dr., reálisk. tanár L ő c s é n ...................  9 4 4
Sárgay Antal, kegyesr. főgymn. tanár N.-Kanizsán . . 20 4 4 4
Sárhegyi Lajos, kir. kath. gymn. t. Szakolczán . . .  3 4 4 4
Sarlay János, főreálisk tanár G y ő rö tt........................  1 — — 4
Sarmaságh Géza, főgymn. tanár Szatmárott . . . .  18 4 4 4
Sarudy György, ev. ref. főgymn. t. Pápán ................... —- — — —. :
Sehack Béla dr., keresk. akad. tanár Budapesten . . 6 
Sehelling Lajos dr., egyet, tanár Kolozsvárott. . . .  1

4 4 4

Sz.-Udvarhelyt......................................................... — _ _
Sehenek István dr.. akad. tanár Budapesten . . . .  26 4 4 4
Schey Lipót, főreálisk. tanár Győrött.............................24 4 4 4
Schill Salamon, orsz. rabbiképzőtanár Budapesten . . 1* 10 4 4
Schlesinger Samu, reálisk. izr. hittanár Budapesten . 18 10 4 4
Schlott Gvula, főgymn igazgató Eperjesen................... 20 4 4- 4
Schmidt Ágoston dr., k. r. főgymn. tanár Budapesten 29 10 4 4
Schmidt Atilla dr., áll. főgymn. tanár Budapesten . . 6 6
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Schmidt Ferencz dr.. főreálisk. hitoktató Bpesten VI . i _
Schmidt János dr., keresk. akad. tanár Aradon . . . 15 4 4 4
Schmidt Vasverő Rajmond, felső keresk iskolai tanár 

Sz.-Febérvárott......................................................... 6 4 4 4
Schnabl Róbert dr.. főgymn. tanár Budapesten, V. . . 16 10 4
Schneider Mátyás, ev. ref. főgymn. tanár N.-Kőrösön 4 4 4 4
Schneller István, dr. egyet. t. Kolozsvárott................... 1 — —
Schöber Emil dr., kir. kath. főgymn. tanár Szatmárott 4 4 4 4
Scholtz Ágoston dr.. egyetemi t. Budapesten . . . . 28 4 4 4
Schön Dávid, izr. hittanár Budapesten, V...................... 7 10 2
Schönvitzky Bertalan, főgymn. tanár Pozsonyban . . 
Schuch József, polg. és középker isk tanár Bpesten, VI.

13 4 4 4
26 4 4 4

*Schultz Imre, tanítókepezdei tanár Pécsett................... 26
*Schultz Antal, gymn. tanár M unkácson................... 27
Sehurina István, reálisk. ig. N.-Kálión........................ 20 4 4 2
Schürger Ferencz, főgymn. tanár Ungvárott . • . . . 
Schwieker Brúnó dr., reálisk. tanár Budapesten, V. 
Sebestyén Dávid, ref. főisk. tanár P á p á n ...................

13 4 4 4
7 10 4 4

27 4 4 4
Sebestyén Gyula, tanítókép. igazg. Budapesten . . . 19 10 4 4
Sebestyén Károly dr., főgymn. t Budapesten, VII. . . 3 5 4 4
Serényi Imre, főreáliskolai t. G y ő rö tt........................ 1 — — 4
Simon Béla, áll. főreáliskolai t. Pécsett........................ 4 4 4 4
Simon Géza, ev. ref. főgymn. t. M.-Szigeten . . . . 3
Simon Tádé, b. r. főgymn. t Győrött............................ 11 4 4 4
'Simonkai Lajos dr.. gymn. t. Budapesten. VII. . . . 15
Simonyi Béla. áll. főgymn. t. M a k ó n ........................ 3 4 4 4
Simonyi Zsigmond dr, egyetemi t. Budapesten . . . 19 4 4 4
Sinka József, ref collég, t. Debreczenben................... 11 4 4 4
*Sirokai Albert, főgymn. t. Ungvárott........................ 14
Skrobanek Fi. Péter, Szt-Ferenezr. leik. Pozsonyban . 24 4 4 4
Solymosi Lajos dr., főreálisk. igazgató Sz -Udvarhelyt — — — —
Sólymosi Lajos, képezdei t. Szabadkán........................ 13 4 4 4
Somogjú Géza, képezdei igazgató Znió-Váralján . . . 13 4 4 4
*Sonneufeld Zsigmond dr., titkai Parisban . . . . 21
Soó Gáspár, r. k. főgymn. igazg. Sz.-üdvarhelyt . . — — — —
Soostó Gyula, főgymn. t. Pécsett.................................. 29
Spitkó Lajos. kir. főigazgató Sz.-Fehérvárott . . . . 29 4 4 4
Spotkovszky Károly, kath. főgymn. t. S.-A.-Ujhelyt 17 4 4 4
Stark Andor, kegyesr. főgymn. t. Debreczenben . . . 3 2
Staub Móricz dr., gyak. iskolai t. Budapesten . . . 30 10 4 4
Steinberger Ferencz. tanítónőképző ig. Szatmárott . . 24 4 4 4
Steiner Simon dr., áll. főgymn. t. Makón................... 1 — — 4
Steinmayer János dr., Budapesten............................. 28 10 10 4
Stern Ábrahám, izr. népisk. igazg. és hitt. Budapesten 12 10 4 4
Stettner Gyula, lelkész Felső-Lövőn............................. 26 •ír 4 4
Stirling Sándor dr.. keresk. akad. t. Pozsonyban . . 21 4 4 4
Stöhr Antal dr., pr. főgymn. t. K a s s á n ................... 30 4 4 4
Straubert Ödön. főgymn. t. Gyulafehérvávott . . . . 28 4 4 4
Strauch Béla. áll. főgymn. t. Nagy-Szebenben . . . 1 — -- - 4
*Streitmann Antal, rajzt. N -Becskereken'?................... 21
Sulcz Endre. ev. ref. főgymn. t. H -М.-Vásárhelyen . 14 4 4 4
Suppan Vilmos, ál!, fels. leányisk. ig. Budapesten . . 22 10 4 4

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny.
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Suták József, kegyesr. főgym. t. Budapesten, IV. . . 3 10 4 4
Szabó ígnáez, főgymn. t. E g e r b e n ............................. 30 4 4 4
Szabó Adám, pr főgymn. t. Kassán............................. 3 4 4
Szabó Adorján, pr. főgymn. t. K assán ........................ 3 4 4 4
Szabó Alb. Ernő, főreáliskolai t. G yő rö tt................... 2 — 4 4
Szabó András, ev ref. főgymn. t. Sz.-Udvarhelyt . . í — — 2
Szabó Árpád, ev. ref. főgymn. t. Sz.-Udvai helyt . . — — — —

S. Szabó József, ev. ref. főgymn. t. Debreczenhen . . 3 2 2
Szabó József, polg. isk. t. Budapesten. V...................... 18 4 4 é
Szabó József, főreálisk. t. Győrött ............................. 27 4 4 4
Szabó Lajos, képezdei ig. L é v á n .................................. 29 4 4 4
Szabó Sámuel, főgymn. t. Fiúméban............................. 14 4 4 4
Szabó Szilveszter, főgymn. t. Esztergomban . . . . 21 4 4 4
Szádeezky Lajos dr., egyetemi t. Kolozsvárott . . . . 1 — —

Szafkai Ede. főgymn. t. Budapesten, V..................................................... 20 10 4 4
Szakács Béla. főgymn. t Győrött..................................................................... 1 — — 4
Szalai Miksa, reálisk. t Vágujhelyen........................................................... 3 /•* 4 4

i Szalay Gyula. gymn. t. Nagy-Kőrösön ................................................. 11 4 4 4
I Szalay Jenő. gymn. t. Nagy-Kikindán .................................................. 8 4 4

Szántó Kamill dr.. főgymn. t. B a j á n .................................................

‘Szántó Kálmán dr., reáliskolai t. Kecskeméten . . .

7
12

4 4 4

Szántó Károly dr., fels. leányiskolái t. Pozsonyban . . 13 4 4 4
Szántó Sámuel dr.. fels. keresk. isk. t. Debreczenben 1 _ —

Szauter Antal, ny. főreálisk. igazg. Görcsönyön . . . 30 4 4 ■ 4
Széchy Ákos dr., polg. isk. t, Kolozsvárott . . . . 1 — —

Széchy Károly dr.. egyetemi t. Kolozsvárott . . . . 20 4 4
Szeesődv József, főreáliskolai t. Temesvárott . . . . 6 4 4
Szegfi Emmi, fels. leányisk. tanítónő Fiúméban . . . 7 4 4 4
Székely József ev. ref. gymn. t. Karczagon . . . . 3 2 4 4
Székely Ödön, gymnasiumi t. Z i la h o n ................................................. 5 4
Székely Salamon, főreálisk. t. A ra d o n ................................................. 18 4 4 4
Szekeres Fr. Ödön, pr. főgymn. t. Kassán ........................................

Szekeres Kálmán d r , főreálisk. t. Budapesten, V. .  .

3 4 4
15 4 4 4

Széky István, főgymn. t. Zomborban.............................................................. 3 4 4 4
Szelényi Károly dr., ág. ev. főgymn. t Késmárkon 1 ■ — — 4
Szemák István dr., főgymn. t. Budapesten, VII. . . . 29 10 4 4
Szemerjay Károly, főreálisk. t .  S zeg ed en ........................................ 3 4 4
Szenezy Győző, tőgymnasiumi igazgató Baján . . . . lő 4 4 4
Szentimrei István, gymnasiumi t. Erzsébetvárosban 9 4 4 4
Szentimrey Tamás, ref. gymn. t. M.-Szigeten . . . . 25 4 -

Szentkirályi Zsigmond, pr. főgymn. t. Kassán . . . 3 4 4 4
Szépréthy Béla. főreáliskolai t. Brassóban ........................................ 15 4 4 4
Szerelemhegyi Tivadar, főgymn. t. Budapesten . . . 16 10 ! 4 4
Szerémi Alajos, felső leányisk. t. Budapesten, IV. . . 6 10 3
Szever János. ev. !ye. t. Selm eczbányán................... 1 — — 4
‘Szibenburger Károly, főgymn. t. Szabadkán . . . . 19
Szigethy Lajos dr., ág. ev. főgymn. t. Eperjes . . . 3 4 4 4
Szigetvári Iván dr.. főgymn. t. Budapesten, VII. . . . 14 10 4 4
Szikla Gábor, főreálisk. t. Budapesten, VI..................... 22 4 í 4
‘Szilágyi Albert, főreálisk. t. Sz.-Udvarhelyt . . . . 15 .
Szilágyi Gyula, ev. ref. Bethlen-főisk. t. Nagy-Enveden. 3 4 4 4
Szilasi Móricz, áll. főgymn. t. Budapesten, VII. . . . 16 10 4 ' 4
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Szily Kálmán dr., m. t. akad. főtitkár Budapesten . . 30 4 4 4
Szinnyei József dr., egyetemi t. Budapesten . . . . .14 4 4 4
Szinsa Kornél, kir. k. főgymn. t. Szatmáron . . . . — — — —
Szirtes Ignáez, főreáliskolai t Budapesten. VI. . . . 20 4 4 4
*Szitnyay Elek, főgymn. t. Budapesten, VII................... 17 4 4
Szívós Mihály, ev. ref. főgymn t Sáros-Patakon . . 29 4 4
Szkokán Sándor, főgymn. t. Temesvárott................... 12 4 4 4
Szkunzevics Kornél, főgymn. t. Eperjesen . . . 12 4; 4 4
Szlaboezky Imre, gymn. t. Nyíregyházán................... 12 4 4
Szmetana Ágost, főgymn. t. Budapesten, V. kér. . . . 7 10 4 4
Szojka Gyula, felső keresk. isk. t. Debreczen . . . . 3 4 4
Szombathy István dr . főreálisk. t. Nagy-Váradon . . 23 4
Szongott Kristóf, gymn. t. Szamosujvártt................... 25 4 4 4
Szőes Géza, áll. főgymn. t. N.-Szebenben................... 2 — 4
Szőke Adolf, áll. főgymn. t. Losonezon........................ 18 4 4 4
Szölgyémy Ferencz, állami főgymn. t. Szolnokon . . 6 4 4 4
Szörényi József, főreáliskolai t Verseczen................... 3 4 4 4
Szuchy Endre, főgymn. t. Budapesten, 11................. 5
Szukovszky Mihály, főreálisk. t. A r a d o n ................... 18 4 4 4
Szutrély István, kir. főgymn. t. Újvidéken................... 29 4 4 4
Szutorisz Frigyes, ág. ev. főgymn. t Eperjesen . . 3 2 4 3
Szűcs Lajos. gvmn. ig. Z e n t á n ................................. 17 4 4 4
Tafferner Béla, főgymn. t. Lúgoson............................. 2b 4 4 4
Takács Gyula, főreálisk. t. V erseezen ........................ и 4 4 4
Takács Menyhért, nr. főgymn. t. K assán ................... 3 4 4 4
Tamás Albert, r. k. főgymn. t Sz.-Udvarhelyt . . . — — — —
Tamás István, áll. főgymn. t. L osonezon................... 18 4 4 4
Tanti Iván, áll. tanítóképz. tanár M.-Szigeten . . . . 3 4
Tárkányi Péter, főreálisk. r. kath hitoktató Debreczen ben 3 4 4
Téglás Gábor, főreálisk. igazg. D é v á n ........................ 26 4 4 4
Teli Anasztáz, főgymn. tanár G yőrött........................ 1 — — 4
‘Tergina Gyula, kir. tanfelügyelő Szegeden . . . . 5
Téri József, főreálisk. tanár Székes Fehérvárott . . . 13 4 4 4
Terner Adolf dr., egyet, tanár Kolozsvárott . . . . 32 4 4 4
Ternyei Ferencz, főreálisk. tanár Budapesten, IV. . . 32 10 4 4
Teschler György, főreálisk. tanár Körmöezbányán . . 21 4 4 4
Theisz Gyula dr., főreálisk. tanár Budapesten V. . . 13 10 4 4
Themák Ede, főreálisk. tanár Temesvárott................... 2 — 4 4
Thewrewk Árpád, ny. főgymn. tanár Budapesten . . 31 4 4 4
Tholt Pál, gymn. tanár Trsztenán................................. 5 4 4 4
Tiber Ágost. áll. főreálisk. tanár Budapesten, II. . . 25 4 4 4
Tímár 1. Pál, főgymn. tanár Budapesten, V.................. 12 5
‘Tirczka Antal, gymn. tanár M.-Szigeten................... 14
Tiszó Lajos, gymn. tanár Érsekujvárott........................ 14 4 4 4
Tolnai Vilmos dr., ág. ev. főgvmn tanár Bpesten. IV. 2 — 4 4
Tompa Árpád, áll. főreálisk. tanár Sz.-Udvarhelyt . . 13 4 4 4
Tones Gusztáv, főgymn. tanár Szabadkán................... 15
Tordai György, főgymn. igazg. Panesován................... 28 4 4 4
Torkos László fels. leányisk. tanár Budapesten . . . 32 10 4
Tóth György dr.. kegyest-, főgymn. igazg Léván . . 12 4 4 4
'Tóth István, középisk. tanár, főigazg. tollnok Bpesten 4
Tóth Kálmán dr., ág. ev. főgymn. tanár Bpesten, IV. . 1 4

66
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'Tóth Lajos, gym. tanár Z en tán .................................. 19 .
Tóth Sándor dr., főgyrnn. igazg. M a k ó n ................... 15 4 4 4
Török István dr., kir. kath. főgymn. tanár Szatmáron — — — —
Török Péter, ev. ref. főgymn. tanár Debreczenben . . 13 4 4 4
Tragor József, főgymn. rajztanár Eperjesen . . . . 13 4 4 4
Tuczy János, áll. főgymn. tanár Zalaegerszegen . . . 
Turcsányi Dezső, polg. isk. tanár, Budapesten II . . 
Tyrnauer Károly, ny. főreálisk. tanár Budapesten . .

1 — — 4
15 4
31 10 4 4

Udvardy Ignáez, polg. isk igazgató Zala-Egerszegen . 22 4 4 4
Uferbaeh Jenő, főgymn. tanár N.-Kanizsán . . . .  
Újvári Béla, főreálisk. igazg. Budapesten 11..................

1 — — 4
2 4 4

'Újlakán Sándor, főgymn. tanár Balázsfalván . . . . 13 .
Unger Emil, gymn. tanár Brassóban............................. 3 4 4 4
Vadász József, főreálisk. tanár Kassán........................ 24 4 4 4
Vágó Perenez. gymn. igaz. Gyöngyösön........................ 30 4 4 4
Vajda Emil dr., főreálisk. tanár Székely-Udvarhelyt 11
Vajda Gyula dr.. egyet, tanár Kolozsvárott................... 24 4 4
Vajda Ignáez, keresk. isk. tanár Budapesten . . . . 9 3
•Vajda Károly, áll. főgymn. tanár, Fehértemplomban . 20

4Vajdafy Géza, kir. főgymn. tanár Ungvárott . . . . 24 4 4
Valkovszky Miklós, főreálisk. igaz. Munkácson . . . 27 4 4 4
Valló Vilmos, áll. főreálisk. tanár Kassán................... 3 4 4 4
Váneza Mihály, fels. leányisk. tanár Fiúméban . . . 1 — —
Vandrák Gyula, ág. ev. főgymn. tanár Iglón . . . . 1 — — 4
Váradi Károly, főgymn. tanár Szegeden . . . .  
'Várallyai Sándor, főreálisk. tanár N.-Váradon V . . .

12 4 4 4
21

Varga Bálint dr.. ref. főgymn. tanár Budapesten, IX . 15 4 4 4
*Varga Ferenez áll. főgym. tanár Munkácson. . . . 17
Varga József, ev. ref. fels. leányisk tanár. Debreezen . 1 — —
Varga Károly, főreálisk. tanár Verseczen................... 1 — — 1
Varga Sándor, r. k. főgymn. tanár Sz.-Udvarhelyt . . -- ' — — —
Vargha Ida, áll. fels. leányisk. tanítónő Sz.-Udvarhelyt — — — —
Varga Ottó, főgymn. t. Budapesten, II........................... 13 10 4
*Variay István, egyet gyorsíró t. Budapesten . . . 11

4Várkonyi Odiló, főgymn. t. Esztergom........................ 3 4 4
Váró Ferenez, ref. főisk. ig. N .-Enyeden................... 18 4 4 4
Vas Antal dr.. kath gymn. t. Zomborban................... 12 4 4 4
Vass Bertalan dr., főgymn. t. Sz.-Fehérvárott. . . . 18 4 4 4
Vasvári Benő, főreálisk, t. Budapesten, Vili................. 24 10 4 4
Vaszary Dózsa, benez. r. t. Bévkomáromban . . . . 28 4 4 4
Vékony Antal, ref. főgymn. t. M.-Szigeten................... 12 4 4 4
Veress Ignáez, kir. főigazgató, ny. főgymn. ig. Bpesten 29 4 4 4
Vermes Lajos dr, egyet, tornat. Kolozsvárott . . . . 8 4 4 4
'Versényi György dr., felső leányisk. tanár Kolozsvárott 21
Vértess József, felső keresk. isk. tanár Sz.-Fehérvárott 3 2 4
*Veszprémi Vilmos dr., áll. főreálisk. t. Győrött . . . 7
Vida Aladár, kir. főgymn. ig. N.-Bányán................... 29 2
Vida Károly dr., ref. főgymn. igazg. Csurgón . . . . 15 4
Vida Sándor, tanár Győrött........................................... — — — —
Vidovich Bonaventura, főgymn. ig. Zalaegerszegen . . 29 4 4 4
Vietorisz József dr., ág. ev. főg. t. Nyíregyházán . . Ö 4 4 2
Vikol János dr., gym. ig. Erzsébetvárosban . . . . 11 4 4 4
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Virág István, kath. hittanár K alocsán........................ 11 .
Virkler Endre, ny. főgymn. igazg. Budapesten . . . 32 10 4 4
Viszolajszky István, gymn. ig. Kis-Szebenben . . . . 1 — —
Viszota Endre dr., főreálisk. t. Győrött........................ 1 — — 4
Vitális István, ev. lyc. tanár Selmeezbányán . . . . 1 — . — 4
Vlahovics Emil, főgymn. t. Trenesénben................... 17 4 4 4
Voggenhuber Oszkár, kegyesr. gymn. tanár Debreczenben 3 4 2
Vojnits Döme, főgymn. igazgató Esztergomban . . . 3 4 4 4
*Vojtás Mátyás, gymn. t. Selmeezbányán................... 14
Vozári Gyula, áll. gymn. t. Munkácson........................ 17 4 4 4
Vörös Mihály, tanítóképző t Pécsett............................. 7 4
Vutkovies Sándor, jogakad. t Pozsonyban................... 31 4 4 4
Wagenhoffer Titusz, főgymn. t. Kőszegen................... 28 4 4 4
Wagner Alajos dr.. gyak. isk. t. Budapesten . . . . 22 10 4 4
Wagner Lajos dr., főreálisk t. Pozsonyban . . . . 26 4 4 4
*Wagner Manó, intézettulajd. és igazg. Bákospalotán . 4 .
Waldapfel János, tanár B p esten ................................. 3 10 4 1*5
*Waldtogl Károly dr., plébános Szajkón........................ 27
Wallner Ignácz, főreálisk. igazg. Sopronban . . . . 2 — 4 4
Wargha Samu dr., bencz. r. főgymn. ig. Győr-Sz.-Mártonb. 28 4 4 4
Wass Domokos, polg. isk. t. Kolozsvárott................... 1 — —
Weinberger Fanni, áll. fels. leányisk ig. Sz -Udvarhelyt — — — —
Weinhardt Ferencz, gymnasiumi tanár Szolnokon . . l t 4 4 4
Wigand János, főgymn. igazgató Szeg/.árdon . . . . l ő 4 4
*Wilesek János, fögym. tanár Ungvárott................... 26
Wilheim József, felső kér. iskolai tanár Kolozsvárott . 14 4 4 4
Wilim Ferencz. főgymn. tanár Lúgoson........................ 14 4 4 4
Winter József, áll. főgymnasiumi tanár Losonczon . . 21 4 4 4
Wittenberg Ignácz, kér. akad. tanár Budapesten . . . 23 4 4 4
Wodianer Arthur ifj., könyvk. Budapesten rdkt. . . . 7 10 4 4
Wolfner József, könyvkereskedő Budapesten rkdt . . 7 10 4 4
Zachár Gusztáv, ev. gvmn. tanár Rimaszombatban . . 27 4 4 4
*Zahoray János, gymnasiumi tanár Munkácson . . . 13
Zahuménszky János. gymn. tanár Zsolnán................... 26 •

4Zalai Márk, keresk. isk. tanár Debreczenben . . . . 18 4
Zalai Mihály, főgymn. tanár Pécsett............................. 3 4 4 4
Zala Miksa, fels. leányisk. tanár Pozsonyban . . . . 11 4 4 4
Zalányi János, ev. lyc. tanár Selmeezbányán . . . . 1 — —
*Zanbauer Ágoston, kir. főgymn. tanár Újvidéken . . 29

4 '4Závodszky Adolf, főreálisk. tanár Budapesten, V. . . 24 io
Zelliger Vilmos dr., r. kath. káplán Budapesten, VI. . 3 10 4 4
'Zerdahelyi Ödön. főreálisk. tanár Szegeden . . . . 12

'4Zierer Géza, főgymn. rajztanár Pozsonyban . . . . 22 4 4
Zimann János, főgymn. igazg. Iglón.............................
*Zimmermann Gyula, főreálisk. tanár Debreczenben

14
18

4 4 4

Zindl Béla, főgymn. tanár Losonczon........................
Zlinszky Aladár, főgymn. tanár Budapesten, VIII. . .

14 4 4 4
6 4 4 4

Zolnai Gyula, főgymn. tanár Budapesten, V................. 9 10 ■
Zoltsák János. kir. főgymn. tanár Ungvárott . . . . 28 4 .

'4Zoltványi Iván dr., főreálisk. tanár Pannonhalmán . . 1 —
Zombory Izidor János, főgymn. tanár Budapesten, II . 1 — — 4
Zorkóezy Samu, evang. lyc. igazg. Pozsonyban . . . 20 4 4 4
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Zvarinyi Sándor, evarig. lye. tanár Késmárkon . . 
Zvér Endre, főgymn. tanár Szegeden . . . . . .
Zvér Eerenez, kegyesr. gymn. tanár Debreezenben . 
'Zsengeri Samu dr., polg. ísk. tanár Budapesten, III. 
Zsoldos Benő, főgymn. igazg. Sárospatakon . . .
Zsuffa Fausztin, főgymn. tanár N -Bányán . . . .
Zsuljevies Ernő. főgymn tanár Zomborban . . .
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Az 1896/7. egyesületi év végén a tagok létszáma e szerint a következő: 
1 protektor, 41 tiszteletbeli, 18 alapító, 1136 rendes és 7 rendkívüli, összesen 1201 tag.

1. A t. tagok kéretnek a ezímre vagy a lakóhelyre vonatkozó észrevé
teleiket a pénztárosnak m i e l ő b b  bejelenteni, mert az ezen névsorban foglaltak 
alapján lesz az új expeditió-könyv összeállítva. A kimutatás 1897. június 24-ig 
bezárólag terjed.

2. Azon években, hol vonalak vannak, az illetők az egyesület tagjai még 
nem voltak; azon évekre pedig, hol pontok állnak, tagdíjaikat még nem fizették le. 
A csillaggal jelöltek még előbbeni évekre is hátralékban vannak, a ? jelölteknek 
tartózkodási helye ismeretlen. Az első rovatban ki van téve, hogy kiki hány év óta 
tagja az egyesületnek

T
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P á ly á z a t .
A  ha,jdú-böszörményi hat osztályú ev. ref. gymnasiumnál meg

üresedett mennyiségi an-rajzoló-mértani tanszékre.
Fizetés: okleveles egyénnek évi 1000 frt (2000 korona) törzsfizetés, 

200 frt (400 korona) lakbér, és 4 szer 50 frt (100 korona) ötödéves kor
pótlék évnegyedenkint előre fizetve

Okleveles pályázó hiányában helyettes tanár választatik, kinek 
évi fizetése: 800 frt (1600 korona) és 200 frt (400 korona) lakbér évne
gyedenkint előre fizetve.

Okleveles egyén rendes tanári minőségben mííködik s egy évi 
sikeres működés után állandósíttatik, a mikor is az orsz. tanári nyug
díjintézetnek köteles tagja.

Heti óraszám: 20—24 közt változik.
Csak protestáns vallásű egyének pályázhatnak. A megválasztott 

tanár megválasztása után 5 nap alatt az állás elfoglalását illetőleg 
kötelező nyilatkozatot tartozik adni, s ha egyszer állását elfogadta: a 
tanév vége előtt azt el nem hagyhatja.

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények f. évi augusztus hó 1-ig 
a gymn. igazgatótanács elnökségéhez küldendők be.

H-Böszörmény, 1897. június 22.

Péter Károly, ifj: Sóvágó Gábor,
a gymn. igazgatótanács jegyzője. a gymn. igazgatótanács elnöke.

P á l y á z a t .
A z állami segélyben részesülő m ezőtúri ev. ref. főgymnasium- 

ban  egy class, philologiai tanszékre pályázat nyittatik.
A rendes tanári szék javadalmazása: 1200 frt törzsfizetés, 200 frt 

lakbér és öt ízben emelkedő 100 frtos ötödéves korpótlék évnegyed 
előleges részletekben.

Van az intézetnél három 1300, két 1400, két 1500, három 1‘ 00 frt 
törzsfizetéssel díjazott tanszék, melyekre az előléptetés alkalomadtán 
történik.

Pályázhatnak ref. vallású, a megjelölt tanszékre képesített okleveles 
rendes tanárok vagy tanárjelöltek. A megválasztott rendes tanár egy 
próbaévi szolgálat után állandósíttatik s ekkor az országos tanári 
nyugdíjintézetnek jogos és kötelezett tagja lesz

Ha okleveles tanár nem jelentkeznék, helyettes tanár fog válasz
tatni, kinek alkalmazására nézve az 1883: XXX.  t.-cz 30. §. irányadó.

Fizetése 800 frt.
A pályázók, életkorukra, egészségükre, vallásukra, végzett tanul

mányaikra, képesítésükre, eddigi szolgálatukra és hadikötelezettségükre 
vonatkozó okirataikat az alólírott elnökséghez f. é. julius hó 15-ig 
küldjék be.

A megválasztott tanár, hivatalát f. é. augusztus végén tartozik 
elfoglalni.

Mező-Túron, 1897. június 17-én.

Dr. Ádám Sándor, Lukács Dániel,
főgondnok. az egyháztanács lelkész-elnöke.
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A tanári testületek b. figyelmébe!

M. évi 30.332. sz. a. a vallás- és közoktatásügyi minister a közép
iskolai tanári könyvtáraknak  megszerzésre ajánlotta:

Pannonia  ókori  my tho l og i á ja

A számos pannoniai istenséget feltüntető 60 cinkographiai tábla 
a m. tud. Akadémia, a n. museum, bécsi tud. intézetek felvételei és 
űjabb leletek eredeti fényképei után készültek. Egyszerű példány ára 
2 frt 50 kr.; finomabb papiron 3 frt.

Bartal A n ta l (az „E. Philol. Közi.“ 1895 évf. 120 — 124. 1.) többi 
közt ekként ajánlja: „Hosszú évek sora kivántatott ahhoz, míg a szerző
nek sikerült ehhez az ú j themához, a pannoniai mythologiához gazdag 
anyagot összehordani. Csak a szaktudósok szűk köre képes ezt a sikert 
megbecsülni és a pliilologusoknak ajánlom  ezt a munkát. Midőn a 
rómaiak mythologiáját tárgyalják, hivatkozhatnának e gyűjtemény 
fonalán arra, hogy hazánknak mely vidékén és mily alakban tisztelték 
az illető istenséget a rómaiak. De a történelem  tanára is nagy haszon
nal használhatja e munkát“.

Dr. H am pel J ó z s e fü l  „Archaeologiai Értesítőben“ (XIV. k. 367.), 
dr. Ortvay Tivadar a „Századokéban (1895. évi 177 1.), Latkóczy
Mihály a „M. Szemlében“ és Balássy Ferencz veterán akadémikusunk 
a „K. Szemlében“ nagy elismeréssel ajánlották e művet az illető körök 
figyelmébe.

Tartalom : — A közgyűlés programmja. — A közgyűlési előadások tételei. 
— Egyesületi élet. — Vámossy Mihály M. S.-től. — Vegyesek. — 
Kérelem a közgyűlés t. tagjaihoz. — Szarvas Gábor emlékére 
befolyt adományok. — Az országos középiskolai tanáregyesület tagjai
nak névsora az 1896/97-ik egyesületi év végén. — Hirdetések. — 
Tartalomjegyzék.

d r ,  R é c s e y  Viktor"

czímű munkáját, mely immár második kiadást ért.

Szerzőnek bizományosa:

If j. IVagel Ottó,
B u d a p e s t ,  M ú z e u m - k ő r ú t  2.  s z á m .

HORNYANSZKY VIKTOR BUDAPEST.

T
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