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Győrött, a megyeház nagytermében. — Az ülés kezdődik délelőtt
9 órakor.

Elnök: Beöthy Zsolt, jegyző: Ncgyesy László.
1. Beöthy Zsolt a következő beszéddel nyitja meg az ülést:

Tisztelt Közgyűlés !
Dolgozni jöttünk, nem pihenni e szép és virágzó városba, mely

nek fejlődése, mint örömmel látjuk, lépést tart országos fejlődésünk
kel ; az a lelkes vendégszeretet pedig, melylyel fogadott bennünket, 
bizonyságot tesz a felől, hogy eleven érzék, meleg érdeklődés hatja át 
közhaladásunknak legfontosabb tényezője, a magyar iskola ügye iránt. 
Ennek az ügynek munkás szolgálatára sereglettünk ma össze itt ily 
nagy számmal, végezni a nekünk legkedvesebb dolgot, a hivatás dolgát: 
az iskolák kapuinak bezárása után is dolgozni az iskoláért.

Egyesületünk valósággal soha buzgóbb, nagyobb s eredményesebb 
munkát nem végzett, mint ebben az esztendőben. A tanárság érdeké
ben működhetett talán egyébkor több szerencsével: itt a siker föl
tételei csak részben vannak az ö kezei között; de bizonyára sohasem 
végzett munkát ez az egyesület, melyből a magyar tanár képe tiszte
letreméltóbban emelkedett volna ki, mint ezidei tevékenységéből. Fényes 
bizonyságot szolgáltat ez, ügyszeretet, a hivatás komoly felfogása és 
átértése, minden egyéni érdek félretételével a közügy iránti lelkes 
odaadás tekintetében, a magyar középiskolai tanári karnak emelkedett 
erkölcsi és paedagogiai álláspontjáról. Egyre szaporodó és népesedő 
köreinknek, tanártestületeinknek, tagtársainknak azt a serény s úgy 
a fölvetett eszmék, mint az értékes adatok tekintetében oly becses 
munkásságát értem, melyet a középiskolai tanterv-revisio ügyében ki
fejtettek. E munkának csak egyetlen mozzanatára legyen szabad ezúttal 
ráutalnom, arra az egyre, a melyre nézve tanárvilágunkban szinte 
egyetértés látszik uralkodni s a mely ép ennélfogva a paedagogiai 
közmeggyőzödés erejével lép már legközelebb döntés elé.

1*
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Miben jelölhető meg röviden ez a közös törekvésünk ? Abban, 
hogy jelen tantervűnk felforgatása s a fejlődés megzavarása nélkül, 
inkább csak egyik vezérgondolatának határozottabb kifejtése és rendel
kező érvényesítése által középiskolánk egy lépéssel tovább segíttessék 
annak a feladatának sikeres megoldására, hogy magyar nemzeti mívelt- 
séget alapítson, terjeszszen, ápoljon. Nem az elégületlenség törekvése 
ez, hanem a nemzeti munka-ösztöné. Mitsem kívánunk lerontani s az 
alapvető munka iránt teljes tisztelettel vagyunk; csak tantervűnknek 
a magyar nyelvre és irodalomra, a magyar történelemre, a magyar 
földrajzra s a magyar közintézményekre vonatkozó részleteit óhajtjuk 
továbbfejleszteni a szintén továbbfejlődött viszonyoknak azokhoz a 
követelményeihez képest, melyekkel ma szemben állunk.

A kérdés már körülbelül hét-nyolcz éve van szőnyegen és sokat 
meg volt vitatva. De azt hiszem, nagy fontosságánál fogva megérdemli, 
hogy ez alkalommal is szenteljünk neki néhány perczet, s igyekezzünk 
eloszlatni minden fölmerült vagy fölmerülhető aggodalmat, mely törek
vésünknek paedagogiai és mívelődési értékét illeti. Annál könnyebben 
megtehetjük, mert, nézetem szerint, ezek az aggodalmak félreértésen 
alapulnak.

Hogy igyekezetünkkel retrográd, az európai műveltségnek meg 
nem felelő, a közös emberi cultur-czéloktól távolodó irányba terelnök 
közoktatásunkat ? ! Egyetlen tekintet meggyőzhet bennünket arról, hogy 
nincsen a nyugoti civilisatio egész világában míveltség, mely nemcsak 
jelleménél, hanem tartalmának jelentékeny részénél fogva is, vagy 
angol, vagy franczia, vagy olasz, vagy német, szóval, nemzeti mívelt
ség ne volna. De ugyanaz a tekintet egyúttal bizonyossá tehet abban 
is, hogy nincs nemzeti míveltség Európában, mely magába ne foglalná 
a közös emberit, mert akkor nem míveltség, hanem míveletlenség volna. 
Mikor magyar nemzeti míveltséget emlegetünk, nem kívánunk sem 
elmaradást, sem elzárkózást a nyugottól; ellenkezőleg: minél gyorsabb 
emelkedést és minél hathatósabb részességet az emberiség nagy, közös 
culturmunkájában. Mert a nemzeti míveltség sem többet, sem keveseb
bet nem tesz, nem tehet, mint a közös míveltséget abban a formában, 
a mely nekünk legmegfelelőbb, s a melynél fogva legkönnyebben és 
legigazabban sajátunkká tehetjük; a közös míveltséget azon vonatko
zások kiemelésével, melyek reánk nézve legfontosabbak s ehhez képest 
leginkább fölvilágosítók; a közös míveltséget, azokkal az ismeretekkel 
kiegészítve s azzal a szellemmel hatva át, melyek saját valónknak 
megértésére, megbecsülésére és érvényesítésére képesítenek.

Az így értett s az iskola által ily értelemben képviselt nemzeti 
míveltség nemcsak el nem szakítja, de egyedül biztosíthatja közössé
günket erősen és állandóan a mívelt emberiséggel. Ennek közösségébe 
emelkedésünket, vele való haladásunkat a leghatalmasabb tényezőkkel: 
a nemzeti érzés ösztönző sugallatával, a nemzeti munka jelentőségének  
érzésével, az alapnak könnyebb és biztosabb építésével támogatja. Nem
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új és erős ösztönt nyerünk-e a classikai tanulmányokra, a nemzetien 
mívelö irálynak ama fáradozása által, hogy a római költészet, történet- 
írás és erkölcs-philosophia hatását a magunk szellemi életére minél 
világosabban kitüntesse, nagyjait a magyar mívelödés családfáján mutassa 
be, nyomait mintegy a magunk vérében keresse ? A világtörténelem 
menetét, az emberiség életének politikai, társadalmi és mívelődési ala
kulatait nem szívesebben figyeljük, nem jobban értjük, nem erősebben 
tartjuk-e meg, midőn saját nemzeti életünkre, talán még fenn is álló 
viszonyainkra és intézményeinkre vonatkozásukban ismertetik meg velünk? 
Még a mathematikai és természeti tudományok mezején is, az a pár 
percznyi figyelem, melyet az iskola Bolyainak, Jedliknek és más érdeme
seinknek szentelne, vagy a melyet magyar adatok feldolgoztatására 
szánna: nem bőven kamatoznék-e az érdeklődés és kedv új forrásai
nak megnyitásával? Elzárkózást jelentene-e mindez a közös emberi 
míveltségtöl s nem sokkal inkább a leghathatósabb lélektani rugók 
mozgásba hozatalát, hogy hozzá emelkedhessünk és vele haladhassunk?

A magyar tudomány története e részben fölötte érdekes és becses 
tanulságokat nyújt. Tanulságokat mondtam, mert hisz a tudomány 
talaja a középiskola nyújtotta közmíveltség, munkája a mívelés mun
kájának folytatása, viszonyai, rúgói, eredményei eszméltetök és felvilá- 
gositók erre nézve is. Ha összeállítjuk azokat a valóban komoly és 
értékes eredményeket, melyeket az európai tudomány eddig magyar 
tudósoknak köszön : mi tűnik föl legjellemzőbbnek, valamennyit össze
foglalónak előttünk? Az, hogy Körösi Csorna nyelvkönyvei, Reguly és 
nyomában a finn-ugor nyelvészet, Eötvös állambölcselete, Henszlmann 
mü-archaeologiája, az új magyar történetbúvárlat iskolája: mind-mind 
kivétel nélkül nemzeti érzésből, czélokból, míveltségböl fakadtak. 
Valóban, e magasabb regio tanulságaival iskoláinkba térve vissza s 
természetünkkel számot vetve, nem az látszik kérdésesnek előttem, 
hogy iskolánk a nemzeti míveltség határozott és tudatos ápolása híján 
megfelelne-e nemzeti hivatásának, mint inkább az, hogy megfelelne-e 
általában mívelő feladatának.

Midőn ennélfogva a tanterv-revisio alkalmával a magyar közép
iskolának ez irányú hatását növelni törekszünk: nemcsak nemzeti 
valónkat igyekszünk érvényesíteni, nemcsak nemzetünk egészének egy 
mívelödésbe olvadását elősegíteni, hanem egyszersmind emelni az 
ösztönt, a kedvet, a képességet általában a mívelődésre. A szellemi 
javak gyűjtésének lélektani törvénye, embervoltunknál fogva, nagyban 
és egészben ugyanaz, mint az anyagiaké: ha nem is egyetlen, de 
kétségkívül egyik legerősebb ösztönünk rá a hozzánk legközelebb állók
nak, a mieinknek java. Még az új igazságok keresésének isteni hiva
tásában is hányszor villan szemünkbe ez a legemberibb és emberien 
legnemesebb motívum !

Középiskolánknak ilyen irányú fejlődése, mely a közvetetlen min
ket illetőknek behatóbb tárgyalásával kívánja megértetni a távolabbiakat,
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s másfelöl érzelmi világunk legnemesebb mozzanataiban keresi mivelö- 
dési emelkedésünk rúgóit: bizonyára jótékonyan fog hatni más tekin
tetben is. így a sokat emlegetett túlterhelés dolgában: nem ugyan 
óra-csökkentéssel, hanem ennél sokkal komolyabb és fontosabb eszköz
zel: az anyag helyesebb kiválasztásával, a módszer javításával s a 
tanuló kedv táplálásával.

Végül még egyet. Középiskolánk nemcsak tantervi módosítások
nak néz eléje, hanem a minister úr ő nagyméltóságának nagy jelentő
ségű intentiói szerint, az egységes jogosítás alapján, lehet, hogy nem 
is messze jövőben: szervezeti átalakulásoknak is. A középiskolának 
talán új typusai fognak keletkezni, melyeket azonban, tananyaguk 
eltérő ágainak ellenére is, a közös ágak szorosabb egységbe lesznek 
foglalandók, mint a milyenben mostani kétféle középiskolánk mutatko
zik. E közös ágaknak kell egyfelől a nemzet tanult osztályainak egy
séges míveltségét biztosítaniok, másfelől az összes főiskolai tanulmányokra 
alapul szolgálniok. Világos, hogy ezeknek a közös ágaknak helyes meg
választása és berendezése: ez tulajdonkép az egységes jogosítás pro
blémája. Mindnyájan meg vagyunk győződve róla, hogy már ennek a 
szervezeti átalakulásnak sem szabad nagyobb rázkódást előidéznie 
oktatásunkban. A rázkódásnak pedig csak a kellő megfontolással, a 
meggyőződés bátorságával, lelkiismeretességével és mérsékletével tett 
előkészítő lépések vehetik elejét. Épen ez okból kell a mai tanterv- 
revisiónak rendkívüli fontosságot tulajdonítanunk. Ez átmenetnek köny- 
nyüségét és nyugodtságát van hivatva biztosítani ennek sikere, a mely 
nem más: mint a nemzeti míveltség körének helyes megállapítása s 
anyagának az iskolai oktatás szempontjából való helyes berendezése.

Az alapgondolatban találkozott a magyar tanárság. Adja isten, 
hogy találkozzék a sikeres megvalósításban is. Ennek reményével szí
vesen köszöntve önöket, ezennel megnyitom a közgyűlést.“

E szavak után az elnök utalt arra, hogy régi és kegyeletes 
szokás szerint meg kell a gyűlésnek emlékezni ama férfiakról, kik 
mind általában a tanítás ügye, mind a jelen közgyűlés érdekében 
kitüntették magukat és hálánkra szereztek érdemet, — ezek közt 
azon férfiúról, ki a magyar közoktatásnak nagyrahivatott és nagyra 
törekvő vezére: Wlassics Gyuláról, ki a magyar tanárság iránti 
jóakaratának ezúttal is jelét adta, midőn képviseltette magát e köz
gyűlésen s midőn képviseletével Németh Antal kir. főigazgatót bízta 
meg; mindnyájan tudjuk, mennyit fáradozott a főigazgató úr épen 
e közgyűlés létrehozásán is. A közgyűlés nevében szívből üdvözli ő 
nagyméltóságával együtt képviselőjét is.

Köszönetét mond Győr vármegye és Győr város méltóságos 
főispánjának, gr. Laszberg Rudolf úrnak is, ki a vármegye termének 
átengedésével és személyes jelenlétével e közgyűlés díszét oly kiváló 
mértékben emelte.

Az előkészítés munkájával s Győr városa hazafias és szíves 
vendéglátásának kieszközlésével kiváló hálára kötelezte az egye
sületet Győr sz. kir. város polgármestere, Zechmeister Károly kir.
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tanácsos ú r ; a közgyűlés nevében kifejezi iránta köszönetét nem
csak a meleg és fényes fogadásért, hanem azért is, hogy a taniigy 
érdekeit Győr városában példás lelkesedéssel és buzgósággal fel
karolja és emelésén számos év óta kitűnő sikerrel fáradozik.

A helyi bizottság vezetőinek, Acsay Ferencz és Lenner Emil 
igazgató uraknak, valamint a helybeli benczés főgymnasium és állami 
főreáliskola tanártestületeinek fáradhatatlan és mintaszerű előkészítő 
munkásságukért a közgyűlés nevében meleg köszönetét mond.

Indítványozza, hogy a közgyűlés táviratilag küldje üdvözletét 
a Minister úrnak.

A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel kimondja, hogy 
dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi
nister urat táviratilag üdvözli. Meleg köszönetét fejezi ki 
a közgyűlés gr. Laszberg Rudolf főispán úr, Győr szab. kir. 
város közönsége és polgármestere, valamint a helyi fogadó 
bizottság vezetői és tagjai iránt.

2. Zechmeister Károly kir. tanácsos, Győr szab. kir. város 
polgármestere a következő beszéddel üdvözölte a közgyűlést:

Méltóságos Elnök Úr!
Igen tisztelt Közgyűlés!

Méltóztassanak megengedni, hogy mielőtt e közgyűlés a kitűzött 
kérdések megoldását megkezdené, szót emeljek, eleget teendő azon 
kötelességnek, melyet e város kebelében elfoglalt állás ró ugyan reám, 
de melyre az igazi ösztönzést lelkem mélyén gyökerező érzelem nyújtja.

Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület t. tagjai nehéz, de nemzetünk 
jövőjére határozó befolyást gyakorló munkásságnak szorgalmas ténye
zői: tőlük várjuk az ifjúság erkölcsi és szellemi kiképzését, azon ifjú
ságét, melynek soraiból kell kiválniok ama férfiaknak, kik a nemzet nagy 
tömegének vezetésére lesznek hivatva.

Gyönge az én szóm arra, hogy kellően kiemelje a müveit ifjúság 
fontosságát a jövőre nézve, még inkább arra, hogy érdem szerint mél
tassa azoknak munkásságát, a kik ez ifjúság lelkében feltárják a szellemi 
kincseket, szivében felszítják a nemes érzelm eket: de mindnyájunkban 
él azon magasztos czélok tudata, melyekre az egyesület t. tagjai oly 
nagy buzgalommal törekesznek.

Az öröm érzete hullámzott tehát keresztül Győrváros nagyközön
ségén, a midőn hírül vette, hogy az egyesület ez évi közgyűlését városunk 
falai közt fogja megtartani, s én mint annak megbízottja, Győrváros 
tisztikara és kép viselő-testül ete nevében is szívből üdvözlöm önöket 
körünkben s óhajtom, hogy önök e városban otthont leljenek.

A közgyűlés a szíves üdvözletét hálás szívvel fogadta.
3. Dr. Németh Antal tanker, kir. főigazgató, megemlékezvén 

arról, hogy 100 évvel ezelőtt Győr városában lakott és tanított 
egy nagy nevű férfiú, a lánglelkű és önzetlen Révai, kinek szelleme 
itt lebeg körültünk, majd munkálkodott itt Kis János és nevelte az 
ifjúságot Gzuczor, — e nagy emlékek hatása alatt dr. Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr nevében üdvözli 
a közgyűlést. Elfoglaltsága miatt ő nagyméltósága nem jelenhetett 
meg a közgyűlésen, de megbízta a szólót, hogy személyes üdvöz
letét adja át. Kívánja, hogy a közgyűlés munkáján Isten áldása 
legyen.
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A közgyűlés mély hálával és tisztelettel fogadja Minis
ter úr ő nagyméltósága üdvözletét, s örömmel látja körében 
a képviseletével megbízott főigazgató urat.

4. Dr. Bódiss Jusztin köszönetét mond az elnöknek, hogy az 
egyesület munkásságának termékeny eszmékkel irányt ad, vezérlő 
egyéniségének példájával munkakedvet támaszt, a magyar tanár
világ különnemű elemei közt a nemzeti művelődés egysége érdeké
ben testvériséget és harmóniát teremt s nevével és szelleme ter
mékeivel fényt áraszt az egyesületre.

A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel csatlakozik az elnök 
személye iránt nyilvánított elismeréshez.

5. Dr. Solymossy Lajos, a székely-udvarhelyi kör elnöke, indít
ványozza, hogy az elnöknek eszmékben gazdag és formailag kiválóan 
szép beszéde egész terjedelmében a közgyűlés jegyzőkönyvébe 
vétessék fel.

A közgyűlés egyhangúlag kimondja, hogy az elnök 
megnyitó beszédét egész terjedelmében jegyzőkönyvébe 
iktatja.

6. Dr. Négyesy László főtitkár bemutatja évi jelentését az 
egyesület működéséről.

Dr. Solymossy Lajos indítványára
a közgyűlés egyhangúlag tudomásul veszi a főtitkár évi 

jelentését s elismerését fejezi ki a főtitkár, valamint az 
egész igazgatóság évi működéséért.

7. A főtitkár bemutatja az érkezett üdvözleteket, kimentéseket 
és megbizásokat.

Zalka János győri püspök köszönetét nyilvánítja a meghívásért 
és sajnálatát fejezi ki, hogy egészségi állapota nem engedi a gyű
lésen megjelenését.

Fehér Ipoly pannonhalmi főapát a pannonhalmi ülés számára 
alkalmas teremről gondoskodott és a közgyűlés pannonhalmi foga
dásának intézésével Kroller Miksa főmonostori perjelt bízta meg.

Dr. Wargha Samu, a pannonhalmi főiskola igazgatója, köszöne
tét nyilvánítja a tanárképző-intézet tanári kara nevében a meg
hívásért.

Klamarik János ny. államtitkár táviratilag kimenti magát, 
benső üdvözletét küldi és fényes sikert kíván.

Boncz Ödön min. osztálytanácsos mély köszönetét nyilvánítja 
s elfoglaltságával kimenti magát. •

Dr. Karácson Imre mint a győrvidéki tanító-egyesület elnöke 
az egyesület nevében köszönetét mond a meghívásért, hazafias 
üdvözletét küld  ̂ a közgyűlésnek és sikert kíván.

Magyar-Ovár város elöljárósága, melynek az igazgatóság be
jelentette az óvári kirándulást, meleghangú átiratban értesíti az 
elnökséget, hogy a városi képviselőtestület örvendetes tudomásul 
vette a látogatást, és az egyesületi tagok ott időzése alkalmára 
megfelelő fogadás és szórakoztatás iránt intézkedést tett, a mosonyi 
állomástól Óvárig és vissza fogatokról gondoskodik s az egyesület 
tagjai ebédre a város vendégei lesznek.
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A kitüntető megemlékezések, valamint Magyar-Óvár 
előjáróságának előzékeny meghívása örvendetes tudomásul 
vétettek.

8. Müller József pénztárnok bemutatja évi jelentését és elő
terjeszti a jövő évi költségelőirányzatot.

Bajner Ferencz a választmányi ülés határozatához képest, 
melyet a főtitkár nem terjesztett a közgyűlés elé, indítványozza, 
hogy tekintettel a főtitkári ügykör igen nagy terjedelmére, a fő
titkár tiszteletdíja 200 írtról 250 írtra emeltessék és részére 100 frt 
irodai átalány utaltassék, s a költségelőirányzatba e tételek beillesz- 
tessenek.

Négyesy László főtitkár ellenzi a tiszteletdíj fölemelését és az 
irodai átalány előirányzását. A mi tényleges kiadás fölmerül, azt 
úgyis megtéríti az egyesület pénztára; másfelől a mennyiben terhes 
a főtitkári állás, nem a tiszteletdíj csekélysége okozza, hanem a 
teendők sokasága, azon az ügyrend bizonyos változtatásával lehet 
segíteni s a tiszteletdíj emelése nem apasztja a terhet.

Többen Bajner Ferencz, illetőleg a választmány javaslatát 
támogatják s a dotatio és átalány emelését szükségesnek tartják 
oly szempontból, hogy a főtitkár személyes irodai munkával ne 
legyen túlságosan megterhelve.

A közgyűlés tudomásul veszi a pénztári jelentést és 
helybenhagyja a jövő évi költségelőirányzatot a választ
mánynak azzal a módosító javaslatával, hogy a főtitkár 
jövőre 250 frt tiszteletdíjat és 100 frt irodai átalányt 
kapjon.

9. Tiber Ágost bemutatja a segélyalapról szóló évi jelentését.
A közgyűlés tudomásul veszi a jelentést.

10. Felolvastatik a péuztárvizsgáló bizottság jelentése.
Az összes számadások rendben találtatván, a közgyűlés 

Müller József pénztárnoknak, valamint a segélyalap kezelői
nek megadja a fölmentvényt.

11. Czigler Ignácz kolozsvári felsőbb leányiskolái tanár fel
olvassa értekezését a felsőbb leányiskolák reformjáról.

Az elnök utal arra, hogy az indítványok olyan természetűek, 
hogy mielőtt az egyesület határozna, a köröknek kell velők foglal- 
kozniok.

A közgyűlés az ügyet megfelelő tárgyalás végett a 
körök figyelmébe ajánlja.

12. Kuszák József győri áll. főreáliskolai tanár felolvassa elő
adását a tanárhiányról.

Bóbita Endre arra utal, hogy a polgári iskolákból még lehet 
elvonni a középiskolákhoz mathematikus tanárokat. (Ellenmondások.)

Szigethíj Lajos nagy elismeréssel adózik a felolvasónak. A 
kitűnő előadás szigorú tárgyilagosságában oly óvatos volt, hogy a 
benne rajzolt képet a hűség szempontjából itt-ott sötétebbé kell 
tenni. Az adatok már azért sem teljesek, mert több helyen szégyen- 
lették beküldeni. Volt intézet, melyben féléven át egyetlen okleveles
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tanár sem működött, az igazgatónak is csak alapvizsgálata volt. 
Több kis gymnasium nem is tett jelentést, a hol a tanügy vándor 
apostolai tanítanak. Egy másik vonás, melylyel az előadótól rajzolt 
képet ki kell egészíteni, az, hogy a felekezeti iskolák, a mint egy
másután államsegítségért folyamodnak, mind több tanár tartására 
lesznek kötelezve; ez egy körülmény maga is 40—50 tanárral többet 
kíván. A szerzetes iskolák is érzik a tanárhiányt.

A közgyűlés köszönetét fejezi ki az érdekes és tanul
ságos előadásért.

13. Az elnök jelenti, hogy épen mialatt bajainkat ily éles 
világításba helyeztük, érkezett egy távirat, mely e sötét igazságok 
közepette talán jó ómenül tekinthető. Ugyanis dr. Wlassics Gyula 
minister úr a következő táviratot intézte az elnökhöz: „A közép
iskolai tanáregyesület mai közgyűlésére legszivélyesebb üdvözlete
met küldöm és értesítem, hogy az egyesület czéljaira ezer forint 
segélyt engedélyezek“.

A közgyűlés mély tisztelettel és köszönettel fogadja ő 
nagyméltósága üdvözletét és a nagylelkű adományért leg
melegebb hálájának ad kifejezést.

14. Dr. Szombathy István előadást tart a tanulók idegességéről.
A közgyűlés engedélyével hozzászól dr. Bánóczy Gyula iskola

orvos (nem tag); továbbá dr. Morvay Győző.
A közgyűlés tudomásul veszi a felolvasást.

15. Dr. Molnár István titkár előadást tart a tanárok alkalma
zásáról a vallás- és közoktatásügyi ministeriumban.

A közgyűlés egyhangúlag kívánatosnak tartja, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak a középiskolai 
ügyeket intéző osztályában lehetőleg alkalmaztassanak kö
zépiskolai tanárok. Az előadónak köszönetét szavaz a köz
gyűlés.

16. Tárgyaltatott a debreczeni körnek 162. sz. a. érkezett és a 
Közlöny 1896—97. évfolyamának 626. lapján közzétett indítványa a 
helyettesítések ügyében.

A közgyűlés elfogadja a debreczeni kör indítványát, a 
megokolásban azzal a pótlással, hogy a helyettesítés ügyét 
azért is szabályozni kell, mert az ingyenes helyettesítés 
rendszere szerint nem lehet szakszerűen helyettesíteni, a 
mennyiben az ingyenes munkát méltányosság szempontjá
ból meg kell osztani a testület tagjai közt. Az egyesület 
folyamodásban kérni fogja a nagyméltóságú ministeriumot 
a helyettesítés ügyének szabályozására s megbízza az igaz
gatóságot, hogy az erre vonatkozó fölterjesztést a belátása 
szerint legalkalmasabb időben és körülmények közt tegye 
meg.

17. Dalotti Ödön pozsonyi áll. főreáliskolai tanár következő 
indítványát terjeszti elő: „A felekezetektől átlépett tanárok anyagi 
helyzetének javítása végett indítson mozgalmat az orsz. tanáregye
sület s kérvényezzen az átlépett tanárok ötödéves pótléka megadása 
ügyében, “
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A főtitkár felolvassa a választmány határozati javaslatát.
Dalotti Ödön megnyugszik ugyan, de kijelenti, hogy a választ

mány nincs teljesen tájékozva a felöl, minő helyzetben vannak 
különösen az egyenként átlépett tanárok. A határozati javaslat az 
ügy halasztását foglalja magában, mintha nem volna alkalmas az 
idő. Pedig az idő alkalmas, a választmánynak meg van a súlya és 
tekintélye s azért ő kivánja, hogy a határozat lehetőleg hamar 
terjesztessék fel.

Az elnök megnyugtatja a szólót, hogy a választmány is óhajtja 
az indítvány mentül kedvezőbb és mielőbbi kedvező elintézését, 
épen az ügy érdekében nem akarja a választmány, hogy kedvezőt
len időpontban tegyen lépéseket.

Dr. Szigethi/ Lajos utal arra, hogy az eperjesi kör ehhez 
hasonló természetű indítványt nyújtott be a választmányhoz.

Beöthy elnök és Négyesy főtitkár megnyugtatják a fölszólalót, 
hogy az eperjesi kör indítványára is gondolt a választmány, mikor 
a határozati javaslatot megállapitotta.

A közgyűlés megbízza az igazgatóságot, illetőleg meg
erősíti a választmánynak az igazgatóság számára adott ama 
megbízását, hogy tanulmányozza e kérdést, viszonos irány
ban is, tegye meg alkalmas időben a kellő lépéseket s 
majd az illető fölterjesztések formulázásánál tanácskozás 
végett hívja meg az indítványozókat (Dalotti Ödönt és 
Szigethy Lajost).

18. A főtitkár bemutatja az igazgatóságnak a Közlöny 1896 97. 
évi folyama 803—804. lapján közzétett indítványát az alapszabályok 
két pontjának módositása ügyében. Mivel azonban az alapszabályok 
51. §-a értelmében az alapszabályok módosítására vonatkozó indít
ványok előbb a körökkel is közlendők megvitatás végett, ez eset
ben pedig ez nem történt meg, kijelenti, hogy a választmány ez 
indítvány mostani tárgyalásától eláll.

A közgyűlés az indítványt a körökhöz utasítja.
19. Morvay Győző a Közlöny 804. lapjain közzétett indítványai 

közül hármat visszavon; azt az egyet azonban motiválja, melyben a 
millenniumi évnek három szolgálati évül számítását czélozza. Majd 
a közgyűlés hangulatának hatása alatt visszavonja ez indítványát is.

A közgyűlés ez indítványok felett napireudre tér.
20. A főtitkár előterjeszti az előző napi választmányi ülésnek 

a tiszteleti tagok ajánlására vonatkozó megállapodását.
A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel megválasztja az 

egyesület tiszteleti tagjaiul: Fehér Ipoly pannonhalmi főapá
tot és dr. Kómán Ottó vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministeri tanácsost, valamint dr. Németh Antal tankerületi 
kir. főigazgatót.

21. Dóczi Imre a debreczeni kör elnöke utal rá, hogy e napon 
18 éve tartotta a tanáregyesület Debreczenhen közgyűlését. Azóta 
változtak az egyesület tagjai és változtak, fejlődtek Debreczen 
culturális intézményei, úgy hogy megérdemlik a fáradságot, hogy 
az ország tanársága személyes tapasztalatból megismerje őket és
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emelni segítse. A debreczeni tanári kör fölvetette a közgyűlés meg
hívásának eszméjét a város társadalmi és hivatalos köreiben, indít
ványt tett a városi tanácsban; az eszme a legmelegebb felkarolásban 
részesült s ezennel ő, Debreczen város közönsége és a debreczeni 
tanári kör nevében a legmelegebben meghívja az egyesületet, hogy 
jövő évi közgyűlését Debreczen falai közt tartsa meg.

A főtitkár bemutatja Debreczen szab. kir. város közönségének 
az egyesület elnökéhez intézett igen szíves és meleghangú meg
hívó levelét.

Az egyesület hálás köszönettel fogadja Debreczen város 
közönségének meghívását s kimondja, hogy jövő évi köz
gyűlését Debreczenben fogja megtartani.

22. A jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök Szuppán Vilmos kir. 
tanácsos, budapesti áll. felsőbb leányiskolái igazgatót és Dósa Elek 
szentesi tanárt kéri fel és az ülést bezárja.

M ásod ik  nap.
Hétfőn, 1897. jú liu s  lió 4-én.

Pannonhalmán a főmonostori könyvtár termében. — Az ülés 
kezdődik d. e. 10 órakor.

Elnök: Beöthy Zsolt, jegyző: Négyesy László.
23. Az elnök utal az ülés színhelyének történeti emlékére; e hely 

a magyar művelődésnek legrégibb tűzhelye és legrégibb műhelye. Az 
új magyar cultura munkásai eljöttek a magyar cultura legrégibb 
munkásai közé. Testvérekül jöttek, testvérekül fogadtattak. E mai 
ülés nemcsak ülés, hanem ünnepnap is, melyet a nemzeti műve
lődés nagy eszméjében való együttérzés szentel meg. Ez együtt
érzés örömével köszönti a szent Benedek-rendet, főapátjával, Fehér 
Ipolylyal, Kroller Miksa perjellel és mindazokkal együtt, kik az ő 
bölcs vezetésök alatt e falak közt velünk egy Istent imádnak, egy 
hazát szeretnek. — Az ülést megnyitja.

Kroller Miksa perjel a főapát úr, a szent Beuedek-rend és az ős 
monostor nevében örömmel, tisztelettel s szeretettel üdvözli az elnököt 
és a közgyűlést, melynek tagjai tíz hónapi, lelket sorvasztó munka 
után szünetüket is arra használják, hogy a magyar culturának ismét 
valamely eredményt biztosíthassanak. E helyen Szent Isván is több
ször megjelent Imre fiával együtt, hogy üdülést nyerjen a kor
mányzás gondjai közt; e helyen Szent László idejében az ősök 
összejöttek és üdvös törvényeket hoztak; e könyvtár megalapítói 
Szent László és a történelemben Könyvesnek nevezett Kálmán 
király. Ez emlékek méltán lelkesíthetik a közgyűlés tagjait, a kik 
szent lelkesedéssel eljöttek, hogy tanácskozzanak és talán üdül
jenek. Adja Isten, hogy abból, a mit végeznek, a magyar cultura 
nyerjen, és ha egy évvel ezelőtt e hely ezredéves ünnepet ült, 
ezúttal egy új ezredév alapjainak lerakásán dolgozzanak. Lelkes 
hangon mond Isten hozottat.

Dr. Warglia Samu főiskolai igazgató a pannonhalmi főiskola 
nevében üdvözli a közgyűlést. A főiskola epedve várta a mai alkal-
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mat, hogy a haza értelmisége színe-javának bemutassa a szent 
Benedek-rend tevékenységét a magyar hazában. Miután beszédében 
vázolta a rend hajdani és mai tevékenységét, üdvözli az egyesü
letet, de különösen az elnököt, mint a magyar tudományosság zászló
vivőjét, kinek e tudós csapattal e helyen megjelenését a sacer mons 
annalesei mindenkor büszkeséggel fogják hirdetni.

Dr. Németh Antal a magyar Monte Cassino-n, a vallás- és köz- 
oktatásügyi minister úr nevében és megbízásából üdvözli örömmel 
az itt bentlakó és itt egybegyült szakférfiakat, kiknek munkásságától 
függ a jövő culturája.

A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel osztozik az elnöktől 
kifejezett érzelmekben s az elhangzott üdvözleteket a kö
szönet érzelmével fogadja.

24. A főtitkár bemutatja az újabban érkezett távirati üdvöz
leteket. Dr. Hóman Ottó miuisteri tanácsos meleghangú táviratban 
üdvözli az egyesületet. Hofer Károly alelnök, kit a megjelenésben 
betegsége akadályozott, üdvözletét küldi. Pruzsinszky János Buda
pestről, Székely István Nagyszebenből, köszöntik a közgyűlést.

A szíves megemlékezéseket köszönettel fogadja a köz
gyűlés.

25. Dr. Mázy Engelbert pannonhalmi tanárképző-intézeti tanár 
felolvassa előadását, melynek czíme: „Az erkölcsi nevelés vázlatos 
képe, az erkölcsi nevelés codexének főbb irányelvei".

A közgyűlés átérezvén azon kérdés fontosságát, melyet 
az előadó kifejtett, egyhangúlag meleg köszönetét fejezi ki 
az előadásért.

26. Dr. Latkóczy Mihály losonczi főgymnasiumi tanár felolvassa 
előadását, melynek czíme: „Középiskolai rajzoktatásunk és a phi- 
lologiai és aesthetikai museumok."

Beöthy Zsolt elnök az előadó második tételére nézve azt a 
módosítást ajánlja, hogy mivel a tanáregyesület ily taneszközök 
készítése végett már tett lépéseket, a formula úgy szóljon, hogy az 
egyesület újítsa fel és folytassa ez irányban régi tevékenységét.

A közgyűlés kimondja, hogy:
1. a középiskolai rajzoktatást a philologiai és aesthetikai 

museumok érdekében fentartandónak tartja;
2. szakférfiakból (classikus és modern philologusokból és 

rajztanárokból) bizottság alakítandó, mely a legszüksége
sebb képeket megállapítja és megrajzolásuk módját osztá
lyok szerint kijelölje; a tanáregyesület újítsa fel és folytassa 
ez irányban régi tevékenységét.

3. a közgyűlés felkéri a tanári köröket, hogy az ügyet 
megvitatván és tárgyalván, saját vidéki specialis szükség
letüket jegyzékbe foglalják (localis museumok), a minek 
alapján később esetleg csereviszonyba léphetnek.

A tanulságos előadásért köszönetét mond a közgyűlés.
27. Kassai Nándor uagykállói tanár bemutatja találmányát, a 

cycloidographot.
A közgyűlés köszönetét szavaz az előadónak.



14

28. Az elnök bemutatja Feliér Ipoly főapát üdvözlő táviratát. 
Indítványára

a közgyűlés táviratilag fejezi ki a főapát úrnak forró 
köszönetét és háláját.

29. Az elnök indítványozza, hogy a jelen közgyűlés utolsó 
órájában megemlékezve azokról, a kik elismerésre méltó érdemeket 
szereztek a közgyűlés létrejötte és sikere érdekében, fejezze ki 
köszönetét a közgyűlés.

A közgyűlés hazafias köszönetét fejezi ki Győr szabad 
kir. város közönségének, s nevezetesen gr. Laszberg Rudolf 
főispán és Zechmeister Károly polgármester uraknak; a 
pannonhalmi szent Benedek-rendnek s különösen Feliér 
Ipoly főapát úrnak, Kroller Miksa főmonostori perjel, 
dr. Wargha Samu főiskolai igazgató és dr. Bécset/ Viktor 
főkönyvtárnok uraknak. — ez utóbbinak a kalaúz-füzet 
gondos elkészítéséért;

a győri fogadó és elszállásoló bizottságnak, gr. Laszberg 
Rudolf főispán, Németh Antal főigazgató és Lenner Emil 
igazgató uraknak, a szent Beuedek-rendi főgymnasium és 
az állami főreáliskola tanári testületének;

a közgyűlési előadóknak: Gzigler Ignácz, Szombatiig 
István, Molnár István, Latkóczy Mihály és Kassai Nándor 
uraknak, s mindenekelőtt Kuszák József és Mázy Engelbert 
uraknak.

30. Az elnök a maga részéről köszönetét mond a közgyűlés 
tagjainak buzgó részvétökért s kéri őket, hogy ezt a érdeklődést 
őrizzék meg a tanügy és az egyesület iránt, őt pedig tartsák meg 
jóakaratukban.

Franki István szabadkai igazgató kifejezi azt a meggyőződést, 
hogy a lefolyt közgyűlés egyike a legfontosabbaknak. Kiemeli, hogy 
az érdem ezért első sorban az elnököt illeti, az ő páratlan szeretetét 
a magyar cultura ügye iránt. Indítványára

a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel jegyzőkönyvileg 
hálás köszönetét szavaz Beöthy Zsolt elnöknek.

Az elnök az ülést bezárja.

B eöthy Zsolt s. k., N égyesy L á szló  s. k.,
elnök. főtitkár.

Hitelesítjük:
Szuppán Vilm os s. k., D ósa E lek  s. k.
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MELLÉKLETEK A KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVHÖZ.

I.
A főtitkár évi jelentése.

Tisztelt Közgyűlés !
Midőn alapszabályaink 41. és 49. pontja értelmében szerencsém 

van az egyesület évi működéséről jelentést tenni, e kötelességem tel
jesítésével annál kevésbbé van szükség a t. tagtársak figyelmét hosz- 
szabb ideig elfoglalnom, mivel az egyesület egész évi működése minden 
tagtársunk előtt valóban nyitott könyv volt: programmunk határozott 
és világos; munkarendünk az összes tagok előtt Közlönyünk útján is 
nyilván volt tartva; évharmadi választmányi üléseinken pedig úgyis 
szerencsém volt összefoglaló jelentéseket tenni az egyesület működé
séről s e jelentések szintén nyilvános rendelkezésre álltak.

Egész általánosságban, azt hiszem, azt megállapíthatjuk, hogy a 
lefolyt év nem volt meddő, sőt egyetértésben, munkában és eredmények
ben határozottan az áldásosabb évek körül való volt.

Különösen van egy pont az egyesület ez évi működésében, 
melyre az egyesület, sőt a magyar tanárság hosszú időkig csak 
önérzettel gondolhat vissza. Középiskolai tantervűnk revisiójának mun
kájában egyesületünk minden felszólítás nélkül részt követelt magának, 
s az egyesület körei és egyes tanártestületek oly önzetlen buzgósággal, 
annyi készültséggel és szellemmel tárgyalták e kérdést, hogy a tár
gyalásoknak összegyűjtött eredményei valóban imponálnak. Meggyőző
désünk lehet, hogy munkánknak meglesz a látszata középiskolai 
oktatásunkban; részesüljenek tárgyalásaink bármily elintézésben, az a 
lelkesedés és szellem, mely e tanácskozásokat sugallta, megtermi 
gyümölcseit iskoláink javára. E tárgyalások eredeti jegyzőkönyveit 
most szedjük össze és szeptemberben fölterjesztjük a közoktatásügyi 
kormányhoz, illetékes felhasználás végett.

Ez uralkodó kérdés mellett, mely egyes köreinket hónapokon 
keresztül hetenkénti ülésekkel foglalkoztatta s két évközi választmányi 
ülésünknek is főtárgya volt, más kérdések is napirendre kerültek, 
miről a t. tagtársak a választmányi ülések elé terjesztett jelentéseim
ből, valamint a Közlöny tudósításaiból eléggé tájékozva vannak.

Köreink, nevezetesen a budapesti, a debreczeni, kolozsvári, 
pozsonyi, kassai, de a többi is, élénk munkásságot fejtettek ki. Az 
új decentralizált szervezet mindjobban a körökbe helyezi az egyesületi 
élet súlypontját s még az egészen új körök is, mint a székely-udvar
helyi és pápai, versenyeztek buzgóságban a régiekkel.

Örömmel constatálhatjuk, t. közgyűlés!, hogy az év egyszers
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mind a külső gyarapodás és belső erősödés éve volt. A mellett, 
hogy tanácskozásaink tartalmassága és jelentősége nagy mértékben 
emelte a tanügyi országos közvélemény, sőt a politikai tényezők előtt 
is az egyesület prestige-ét, ez évben nem kevesebb mint 178 új tag 
lépett be, jó idők óta szokatlan szám, világos jeléül az egyesület 
iránti bizalomnak. Örömemre szolgál kiemelni, hogy a felekezetek 
tanárai is jelentékeny számmal léptek be, s a szerzetes-rendek 
tanárai is, különösen a szent Benedek-rend m. t. tagjai, nagy szám
mal lettek szívesen üdvözölt társainkká. A körök is erősödtek és 
szaporodtak. Ez évben alakult a fiumei kör, a már is nagyszabású 
kolozsvári kör, a székely-udvarhelyi és legutóbb a pápai kör. Reméljük, 
hogy az egyesület ily irányú fejlődése a jövő évben is folytatódni fog. 
Bensöleg is egyetértés volt köztünk és sehol, az egész országban 
nem fordult elő egy mozzanat, mely a köztünk levő összhangot csak 
pillanatilag is zavarta volna.

Pénzügyileg is jelentékenyen erősödött egyesületünk, a miben a 
pénztárnok úr fáradhatatlanságának kiváló része van. Nagy hálával 
tartozunk a közoktatásügyi nagyméltóságú ministeriumnak, mely a 
lefolyt egyesületi évben is 1000 frt államsegítséggel támogatta egye
sületünket.

Az egyesület a magyar tanárságnak még mindig rendezetlen 
anyagi helyzete ügyében is fáradozott. Bizonynyal emlékezetben 
van még, hogy mikor az 1897-iki költségvetés beterjesztése oly erős 
csalódást hozott a tanárságra nézve, mivel a fizetés-rendezési törvény 
végrehajtása terén egyetlen lépéssel sem haladt előbbre, az egyesület 
igazgatósága az elnök úr vezetése alatt tisztelgett mind dr. Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi minister úr ö nagyméltóságánál, mind 
Tisza Kálmán úr ő excellentiájánál, a képviselöház pénzügyi hatóságá
nak elnökénél. Ez eljárás következménye volt, hogy a pénzügyi 
bizottságban nyomatékos felszólalások történtek mellettünk; azonban a 
költségelőirányzaton változtatni már nem lehetett, s meg kellett 
nyugodnunk abban a felsőbb tanácsban, hogy az 1898-iki költségvetés 
összeállításakor tegyünk további lépéseket ügyünk érdekében. Minderről 
már a karácsonyi választmányi ülésen jelentést tettünk. Ezennel van 
szerencsém jelentést tenni a további fejleményekről, melyek felől még 
Közlönyünknek sem volt alkalma az egyesület t. tagjait értesiteni. Az 
elnök úr vezetése alatt június 18-án tisztelgett az egyesület küldöttsége 
b. Bánffy Dezső ministerelnök úrnál, a ki jóakaratát Ígérte s kilá
tásba helyezte, hogy a fizetés-rendezési törvénynek az állami tisztviselőkre 
való végrehajtása, mely alulról kezdve eddigelé a XI. és X. osztályra 
terjedt ki, most lehetőleg tovább fog haladni s nevezetesen a IX. és 
VIII. fiz. osztályra is kiterjedni. Jún. 28-án tisztelegtünk Lukács 
László pénzügyminister úrnál, a hol elnökünk föltárta azt, hogy a 
tanárságnak különleges bajai vannak, melyek külön intézkedéseket 
tesznek szükségesekké; a pénzügyminister úr elismerte, hogy a baj
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létezik, hogy tanárhiány van, s oly értelemben nyilatkozott, hogy a 
mennyiben a veszély tényleg fenforog, azon a kormánynak okvetetlen 
segítenie kell. A közoktatásügyi minister úrnál azért nem volt szükség 
lépéseket tennünk, mert ő nagyméltósága eleve is teljes jóakarattal 
viseltetik ügyünk iránt s a szükséges tárgyalásokat önként megin
dította.

Az igazgatóság ezzel ez évben megtette, a mit tehetett.
A rangsorsérelmek ügyében két fölterjesztést nyújtottunk be. 

A minister úr ö nagyméltósága e fölterjesztéseinkre egyesületünket 
méltóztatott megbízni, hogy a rangsorozás szabályzatát kidolgozza. 
Választmányunk e czélból bizottságot küldött ki, mely bizottság az 
ősz elején végzi el feladatát.

Az egyesület tevékenységének Közlönyünk mindig figyelmes, 
gyors és erélyes orgánuma volt. A tanterv-revisióra vonatkozó tárgya
lások miatt a Közlöny terjedelme jelentékenyen meghaladta az elő
irányzott ívszámot; azonban a költségvetési egyensúlyt ez a körülmény 
nem zavarta meg, s az egyesületnek erkölcsi kötelessége volt e tárgya
lásokat lehető teljességgel reprodukálni.

Az irattár kezelése rendes iktatókönyv szerint haladt, melynek 
zárószáma eddig 221, noha az egy ügyre vonatkozó darabok mind 
egy szám alatt intézteitek el.

Jövő évi munkaprogrammunkba föl kell vennünk az anyagi 
helyzet végleges rendezésének keresztülvitelét, a rangsorszabályzat meg
alkotását, az ügyrend és törzskönyv elkészítését, a körök fejlesztését 
és gyarapítását s lehetőleg a szolgálati pragmatika tárgyalását.

Ezek t. Közgyűlés, röviden beszámolónk és programmunk főbb 
pontjai. Tisztelettel kérem, méltóztassék jelentésemet szíves tudomásul 
venni.

II.

A pénztáros jelentése az 1896/97. évről.

Tisztelt Közgyűlés!
Az 1896. július havában Budapesten tartott közgyűlésen 

dr. Alexander Bernát tagtársunk indítványozta, hogy a pénztáros 
jelentése és a költségvetés előre adassák ki nyomtatásban és osztassák 
szét. A közgyűlés az indítványt elfogadta. E határozatnak megfelőleg 
a tisztelt tagok kezében van a részletes kimutatás az egyesület 
1896/97. évi bevételeiről és kiadásairól, az egyesület vagyonáról az 
1896/97. év végén és az 1897/98. évi költségvetés. A számadásból 
kitűnik, hogy úgy a bevételek mint a kiadások a múlt évhez képest 
növekedtek (a tényleges bevételek 1895/96-ban 6568 frt 22 kr.,

2Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXXI.
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1896,97-ben 7166 írt 23 kr., a tényleges kiadások 6852 frt 96 és 
7110 frt 56 ki\), a vagyon-kimutatásból kitűnik, hogy az egyesület 
vagyona ez év végén 884 írttal és 61 krral több mint az 1895/96. év 
végén. E többletből 662 frt 85 krt a segélyalap vagyon-többlete 
tesz ki. — Ha ezzel jelentéseimet befejezhetném, a tisztelt közgyűlés 
megelégedéssel vehetne róla tudomást. Kötelességemből folyólag 
azonban jelentenem kell, hogy az egyesület tartozása a nyomdában 
ez évben sem fogyott (a múlt évben a 37. számig 1540 frt volt, az 
idén a 34. számig inch 1294 frt 89 krnyi kifizettetlen nyomdaszámla 
van a kezemben). Más tartozása azonban az egyesületnek nincsen és 
az egyesület alapjai érintetlenek. Hogy a nyomdaszámla keveset 
fogyott, annak oka abban van, hogy az idén is a Közlöny sokkal 
nagyobbra nőtt, mint a költségvetésben előirányozva volt (42 ív helyett 
lett 527/8 iv). A Közlönyt szükebbre szabni azonban ez évben a tan- 
terv-revisio tárgyalásai miatt nem lehetett. Ily körülmények között elég 
kedvezőnek mondható, hogy az egyesület pénzügyi helyzete ennek 
daczára némileg javult. Nem mulaszthatom el azon körülményeket is 
kiemelni, melyek pénzügyi helyzetünk ilynemű alakulását lehetővé 
tették. Először is rámutatnom kell azon örvendetes tényre, hogy a 
Nm. V. és K. m. kir. Ministerium egyesületünknek ez évre is ezer 
forintot utalyányozott (a miről a budapesti közgyűlés már tudomást 
vett). Másodszor pedig, hogy a tagdíjakból befolyt összeg úgy az elő
irányzott összegnél, mint a múlt évben befolyt összegnél is többet 
tett ki, nevezetesen a tagdíjhátralékból 1830 frt 20 kr. folyt be. 
A tagdíjhátralék azonban most is igen tetemes és most is 3000 írt
nál többet tesz ki.

A tagok száma ez óv végén: 1 protektor, 41 tiszteletbeli, 
18 alapító, 1134 rendes és 7 rendkívüli tag, összesen 1201, épen 
100-zal több mint a múlt év végén (elhalt 17, kilépett 61, újonnan 
belépett 178).

A következőkben bemutatom az egyesület bevételeit és kiadásait 
elötüntető számadást, a vagyonáról szóló kimutatást és a jövő évi 
költségvetést:



Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület bevételeinek és kiadásainak részletes kimutatása az 1896/97. évről.

B e v é t e l e k frt kr.

1 Pénztári maradók az 1895,96. évről . . . . 77 87 1
2 Tagdíjak és előfizetési d íjak ............................... 5552 41
3 Hirdetési és melléklési d í j a k .......................... 422 90
4 Kamatok................................................................... 66 97
5 Megtérült postaköltség......................................... 7 80 2
6 Az egyesületi helyiség b e v é te le i ..................... 109 78
7 A Nm. Vallás- és Közokt. m. kir. Ministeriumtól 1000 —
8 Ifjúsági iratokért.................................................... 3 85
9 A müszótártól nyugtatvány bélyeg vissza-

té r íté s ................................................................... 2 50 3
10 A kirándulási alapból a kassai kalauz költségei 75 40 4

\ 5

\
6

\
7

N. 8
\ 9

10
\ 11

12
Összesen . . . j 7319 48

K i a d á s o k írt

Az egyesületi Közlöny költségei: 
Nyomdaköltség és expeditio . 2765 írt 87 kr. 
Írói d i j a k ............................... 745 „ 10 „
A szerkesztő díja 

A tisztviselők tiszteletdíja:
A főtitkár tiszteletdíja . .
A titkár és gazda tiszteletdíja 
A pénztáros tiszteletdija (5979 

frt és 16 kr. után 7°/o) 
Ügyviteli kiadások . . . .
N yom tatványok ....................
A körök jutaléka....................
Az egyesületi helyiség költségei:

400 , -

200 frt — kr.
150 „ — „

418 „ 54 „

a) H á zb ér ............................... 937 frt 20
b) A szolga bére . . . . 90
c) Fűtés és világítás . . . 132 . 78
dj J a v ítá so k r a .................... 35 „ 90
e) Lapokra............................... 64 „ 69
f) Egyéb kiadások . . . . 91 „ 33

K ön yvk ötő .........................................
Szarvas Gábor emlékére . . . .  
A kirándulási alapnak visszatérítés 
A kassai kalauz költségei . . .
A segélyalapnak...............................
Pénztári maradék 1897/98-ra . . .

kr.

3910 97

768, 54 
226159 
271 96 
209 20

1351 90 
40 — 

100 — 
150 — 
75 40 

6 —  

208; 92
Összesen 7319 48

Budapesten, 1897. június 27-én.

A számadásokat átvizsgáltuk és helyeseknek találtuk.
Müller József, pénztáros.

Budapesten, 1897. június 27-én.
Dr. Веке Manó. Reif Jakab. Volf György.
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Az egyesület vagyona az 1S96/97. év végén.

frt kr.

1 Alapítványok:
Papi Balogh Péter úr alapítványa névértékben frt 100.— 
Sz. kir. Pest városának alapítványa .
A magyar nevelési társaság alapítványa 
f  Dr. Hajnald Lajos bibornok-érsek úr alapitv 
t  Ipolyi Arnold nagyváradi püspök úr alapitv
t  Görög Imre úr a lap ítványa.....................
Hegyesy Károly fögymn. tanár úr alapítványa 
Kirchner Lajos tanár úr alapítványa . . .
Vaszary Kolozs herczeg-primás alapítványa 
Semsey Andor tiszt, tag úr alapítványa 
f  Szilágyi István fögymn. igazgató úr alapitv.
Volf György fögymn. igazgató úr alapítványa 
Baksay István ny. fögymn. tanár úr alapítványa 
Rombauer Emil főreállsk. igazgató úr alapitv.
Székely István fögymn. tanár úr alapítványa 
Dr. Schuschny Henrik isk. orvos és egészség

tani tanár úr alapítványa...............................
Bubics Zsigmond kassai püspök úr alapitv.

Bútorok, felszerelés stb. (leltár szerint, a múlt
évi értékből 10"/o levonva).........................................

A kirándulási alap..............................................................
A kiállítási a l a p ...................................................., .
A pénztári maradék az 1896/97. évről..........................
A segélyző alap vagyona a XXVII. kimutatás szerint

100. —  
100. —  
100. —  

100, —  

145.45 
100, —  

100,—  

100, —  
100,—  
100,—  
100, —  

100 —  

100, —  

100, —

100,—
100,—

Összesen

Budapest, 1897. június 27-én.

1745 45

755 02 
254' 60 
4L 64 

208 92 
10964 14
139691 77

Müller József, pénztáros.
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Költségvetés az 1897/98 évre.
Té

te
l

I. Bevétel.
Pénztári maradék az 1896 97. évről . 
Az 1897 98. évi tagdijakból . . . .
Tagdíj-hátralékból...............................
Előfizetési dijak (170 á 4 frt) . . .
Hirdetési d ijak.........................................
A Nm. V. és K. m. kir. Ministeriumtól 
Kamatok és apró bevételek . . . .

XT. K ia d á s .

A Közlöny költségei: 42 iv á 58 frt (nyomtatás 
31 frt, hajtogatás 1 frt 50 kr, petit szedésért 
pótlás 12 oldal után a 0.80=4 frt 80 kr, 
expeditio 5 frt, bélyeg 13 frt 50 kr, czím-
szalag stb. 2 frt 2 0 ) : ..................... 2436 frt
Írói d ija t..............................................  800 „
a szerkesztő d íja ............................... 400 „

A tisztviselők tiszteletdijai:
a főtitkár tiszte le td íja ....................  200 frt
a titkár és gazda tiszteletdíja . . 150 „
a pénztáros tiszteletdija (5600 frt

után 7°/0) ■ • ■ ..........................  392 „
Ügyviteli k ia d á s ...................................................
A körök j u t a l é k a ..............................................
Az egyesületi helyiség költségei:

a) házbér.........................................  936 frt
b) fűtés, világítás .........................134 „
c) s z o lg a ................................................90 „
d) egyeb k ia d á s .............................. 190 ,

Könyvkereskedő...............................~
Előre nem látott kiadások . . . .
Pénztári maradék az 1898/99. évre .

Összesen

Bevétel Kiadás

frt kr. frt kr.

208 92
3300 —

1200 —

680 —

420 —

1000 —

150

3636

742
200 —

400 —

1350
150 —

200 —

280j92
6958 92 I 6958 92

Budapest, 1897. július 1.

Müller József, pénztáros.
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in.
XXYII. kimutatás az országos középiskolai tanáregyesület 

segélyzö alapjáról az 1896/97. ót végén.

B e v é t e l : frt kr.

1 A XXVI. kimutatás szerint pénzkészlet........................... 172 60
2 Az ifjúsági monstre-hangverseny jövedelm e.................. 148 45
3
4

Az eperjesi kör alapítványa..............................................
Felvételi díjakból:

Uferbacli Károly, dr. Zoltványi Irén, Vandrák Gyula, 
Körösi Albin, Kovács Vidor, Gaál József, dr. Tóth 
Kálmán, dr. Hittrich Ödön, dr. Zombory Izidor, Alpár 
Ignácz, dr. Szelónyi Károly, Bruckner Károly, Hegedűs 
István, Bokor József, Acsay Ferencz, dr. Finály Gábor, 
dr. Béltekv Albert, Sarlay János, Szakács Béla, Bar- 
czen Endre, Teli Anasztáz, Hoffmann Frigyes, Mad- 
zsar Gusztáv, dr. Steiner Simon, Molnár Gyula, dr. Körösi 
Endre, Danka Piacid, Rákos Adolf, Janovszky László, 
Harmath Ödön, Récsei Lajos Farkas és Bodnár Bér-

100

Б
tálán 1—1 f r t ................................................................

Adományokból:
Wodianer Artur, Calderoni és társa 50—50 frt; a mára- 
maros-szigeti kör és Hornyánszky Viktor évi adománya 
10—10 frt; Vámossy Mihály igazgató, Singer és Wolf- 
ner, Pfeiffer Ferdinand évi adománya 5—5 frt; dr. Halász 
Sándor 4 fr t; Kogutovitz Manó 2 fr t; Balassa József, 
Gyomlay Gyula, Wagner Lajos, Waldapfel János és

32

Hettlinger József 1—1 f r t ......................................... 146 —
6 Kölcsönök törlesztéséből ................................................... 64 50
7 Kamatokból......................................................................... 92 45

Összesen . 756 —

K i a d á s o k : frt kr.

1 K ö lcsö n re ......................................................................... 50 —

2 Segélyezésre : ................................................................ 225 —
3 Földhitelintézetbe . .................................... , . . 200 —
4 Ügyviteli k ia d á s ................................................................ 9 37
5 Készpénzben .................................................................... 271 63

Összesen . . . 756 —

Megvizsgáltam és a legnagyobb rendben találtam és 
tatott értékeket is láttam. 

Budapest, 1897. június 30-án.

Volf György, Reif Jakab.
bizottsági elnök.

a kimu-
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A segélyzö alap vagyona az 1896/97-ik év végén.

fl*t kr.
1 Földhitelintézeti egyenleg 1896. decz. 31.............................

2 drb Tisza-szabályozási sorsjegy ä 141 frt névértékb. .
68 98

2 242 —
3 3200 kor. magy. 4 “/л koronajáradék kötvény..................... 1600 —
4 11.600 kor. magy. földhitel 4°/э kor. záloglevél . . . . 5800 —
5 800 kor. magy. földhitel 4,J/„ zá lo g lev é l* .......................... 400 -
e 2 drb 1000 frtos regale k ö tv é n y ......................................... 2000 —
7 M agánkötelezvényekben........................................................ 615 —
8 K észp én zb en ............................................................................. 271 63

Összesen . . . 10997 16

Tehát a vagyon 1896/97. v é g é n ......................................... 10997 61
А XXVI. kimutatás szerint v o l t ......................................... 10201 29
Tehát szaporodás 1896. június 30. ó t a ...............................

Kelt, Budapesten, 1897. június 30.

* A kimutatott értékek a magy. földhitelintézetnó 
letétben.

Tiber Ágost, pén

Megvizsgáltam és a legnagyobb rendben talált 
kimutatott értékeket is láttam.

Budapest, 1897. június 30-án.
Volf György, Reif Jakab.

bizottsági elnök.

796

vanna

ztáros.

am és
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A választmány ülése a közgyűlés előestéjén 1897. július 3-án.
Alig egy órára a megérkezés után — d. u. 6 órakor — gyűlésezni 

jöttek össze a választmány tagjai a főreáliskola tanári termébe, a hol 
a helyi fogadó bizottság lelkes és fáradhatatlan alelnöke, Lenner Emil 
igazgató volt a házigazda. Ez ülésre meghítta a választmány dr. Németh  
Antal tanker, kir. főigazgatót és Lenner Emil igazgatót is, mint a helyi 
bizottság vezetőit.

Beöthy  Zsolt elnök azzal nyitja meg az ülést, hogy az első szó 
legyen a köszöneté, Győr szab. kir. város törvényhatóságának, mely 
oly meleg fogadtatásban részesítette az egyesületet, és a rendező bizott
ságnak, mely oly példás renddel készítette elő a közgyűlést; egyúttal 
szívből üdvözli a választmány tagjait.

A választmányi ülés tárgyai többnyire azok voltak, melyek más
nap a közgyűlésen is előkerültek; a tanácskozás e részének leírása azért 
bízvást mellőzhető itt, az utolsó szót e pontokra nézve a közgyűlés 
jegyzőkönyve tartalmazza. A többi tárgyak a következők voltak.

A főtitkár jelentést tett a legutóbbi választmányi ülés óta lefolyt 
időszakról.

Az igazgatóság eljárt a ministerelnök és pénzügyminister urak
nál s elég kedvező választ nyert (1. a közgyűlési titkári jelentést),
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összegyűjti a tanterv-revisióra vonatkozó jegyzőkönyveket, folyamod
ványt nyújtott be a közoktatásügyi minister úrhoz a f. évre szóló 
államsegítségért, s (Molnár István titkár útján) menetkedvezményt esz
közölt ki a közgyűlésre utazó nem-állami tanárok részére. (Az igazgató
ság törekszik odahatni, hogy jövőre az ily kedvezmény a gyorsvonatokra 
is kiterjesztessék.) Részt vett az egyesület a gyakorló-iskola 25 éves 
jubilaeumán s H ofer Károly alelnök üdvözölte K árm án  Mórt. Volt 
György vezetése alatt ré.sztvett az egyesület küldöttsége dr. Corzán- 
Avendano  Gábor jubilaeumán. A Szarvas-szobor mintája kész, appro- 
bálása ősz elején fog megtörténni.

A budapesti kör megkereste az igazgatóságot, hogy a rangsor
szabályzat tárgyalásakor érvényesítse közbenjárását a Budapesten működő 
és a IX. fizetési osztályba sorozott állami tanárok érdekében; az átirat 
számos részlettel világítja meg az illető tanárok helyzetének ferdeségeit. 
Ez átirat a rangsor-bizottságnak adatik ki méltó figyelembevétel végett.

Következett az eperjesi körnek négyrendbeli indítványa. Az első 
indítvány a vasúti menetkedvezmény kieszközlését sürgeti az állammal 
szerződéses viszonyban levő középiskolák tanáraira is. A választmány 
annyi igen nyomatékos föllépésnek a közelmúltban tapasztalt sikertelen
sége után nem látja tanácsosnak ebben az ügyben ezúttal lépéseket 
tenni, a mikor a visszautasítás egészen kétségtelen; azért a választmány 
arra szorítkozik, hogy a legelső jobb alkalmat fogja felhasználni e mél
tányos kívánság érvényesítésére. — A másik indítvány, hogy eszközölje 
ki a választmány, hogy az állammal szerződéses viszonyba lépő intéze
tek az időközben más tanintézetektől hozzájuk átlépő tanároknak más 
intézeteknél eltöltött szolgálati éveit a nyugdíjba s az ötödéves pótlé
kokat a fizetésbe is beszámítsa A választmány utasítja az igazgatóságot, 
hogy ez ügyben alkalmas időben járjon el s az illető ülésekre majd 
hívja meg az eredeti indítványozót, dr. Szigethy  Lajos eperjesi colle- 
giumi tanárt. — A harmadik indítvány így szólt: „A felekezeti és 
községi intézetek tanárainak nyugdíjazásáról szóló törvény úgy intéz
kedik, hogy a nyugdíjba lépő tanár legutolsó évi fizetését kapja nyug
díjkép, melyből azonban levonatik a teljes összeg 1/5-e, lakáspénz czímén. 
Ez intézkedés sérelmes, mert nem felel meg azon Ígéretnek, hogy a 
nem-állami tanárok ugyanolyan nyugdíjjal vonulhatnak nyugalomba, 
mint az állami tanárok, mivel a^levont egy ötöd 6 0 -8 0  forinttal több, 
mint az állami tanárok legmagasabb fizetési fokozata után járó évi 
lakáspénz. A választmány indítson mozgalmat e sérelem elenyésztetése 
érdekében.“ D óczi Imre és B a k sa y  Sándor felvilágosításaiból az tűnik 
ki, hogy sérelem esete csak egészen kivételesen fordulhat elő; mivel 
pedig egyszersmind törvénynyel állunk szemben, a választmány napi
rendre tér az indítvány felett. — A negyedik indítvány ez: „Tegyen 
lépéseket a választmány azon már régebben beadott kérvény' elintézése 
érdekében, melyben a polgári és kereskedelmi iskoláktól középiskolai 
szolgálatba átlépő tanárok a polgári és kereskedelmi iskoláknál szer- 
zett és a középiskolákhoz átléptökkor elveszített ötödéves pótlékaik 
visszaadását kérték“. S ch önvitzky  Bertalan szerint ez is az apróbb 
sérelmek közül való. A választmány azonban fontosnak tartja az ügyet, 
de K ardos  Albert és Szuppán  Vilmos felszólalásai után nem tartja 
ildomosnak a beavatkozást, mivel értesülés szerint az ügy épen illetékes 
tárgyalás alatt van s remélhetőleg rendeztetni fog.

Az egyesület meghívót kapott a segesvári Petőfi-emlék leleplezé
sének július 31-én tartandó ünnepére. Az egyesület hazafias kegyelettel 
résztvesz a nagy költő emlékünnepén s a képviselettel M árki Sándort, 
Rom bauer Emilt, Szuppán  Vilmost, S olym ossy  Lajost és az erzsébet
városi tagtársakat bízza meg.
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Új tagok: Francsics Norbert tanker, kir. főigazgató, ajánlja 
dr. Beöthy Zsolt; K roller  Miksa főmonostori perjel, aj. Beöthy Zsolt: 
Vörös Balduin pannonhalmi főiskolai tanár, aj. Beöthy Zsolt; dr. E rdélyi 
László pannonhalmi főiskolai tanár, aj. dr. Mázy Engelbert; dr. Török  
István kolozsvári ref. fó'gymn. igazgató, aj. Czigler ígnácz; dr. V áczy  
János VII. kér. áll. fó'gymn. tanár, aj. dr. Sebestyén Károly, S zíjá rtó  
Miklós áll. főgymn. tanár. aj. Balogh Péter; D sida  Ottó szent-gotthárdi 
áll. gymn. tanár, aj. Lenner Emil; fíá tori Ármin dévai főreáliskolai 
tanár. aj. Négyesy László, H ölszky  Sándor és Wiesinger Károly sümegi 
reáliskolai tanárok, aj. dr. Kellemen Károly igazgató.

A közgyűlésen is előfordult ugyan még két ügy, de behatóbb 
megbeszélése a választmányban történt. Egyik a tiszteleti tagok jelölése. 
Az igazgatóság javaslatát maga Beöthy Zsolt elnök terjesztette elő, s 
tiszteleti tagokul Fehér Ipoly pannonhalmi főapátot és dr. Hóman  
Ottó ministeri tanácsost ajánlotta. Fehér Ipolyt mind jelen közgyűlésünk 
helyénél fogva, mind a középiskolai tanügy terén hosszabb időn, külön
böző állásokban és munkakörben szerzett kiváló érdemeinél fogva, mind 
jelen magas állásában, s mint egy kiváló tanítórend fejét, méltán illeti 
meg az elismerés e nyilvánítása, Hóman  Ottó pedig, a középoktatás 
ügyének új vezetője, mint tudós és tanár és mint följebbvaló szakértel
méért és humanitásáért mindig tisztelettel és szeretettel környezett 
kiváló alakja oktatásügyünknek, s az ő jóakarattal és buzgósággal telt 
egyéniségétől a tanári állás javára is sokat várhatni.

A választmány e meleg ajánlást egyhangú lelkesedéssel tette 
magáévá.

Majd fíód iss  Jusztin pannonhalmi főiskolai tanár dr. Németh  
Antal győri tanker, kir. főigazgatót ajánlja tiszteleti tagul, mint a tan
ügy terén jeles érdemekkel régóta működő férfiút, a kinek megválasz
tásával egyszersmind Győr városának, a közgyűlés fő színhelyének is 
jut a megtiszteltetésből. A jelenlevő dr. Ném eth  Antal kir. főigazgató 
meleg köszönetét fejezte ki a megtiszteltetésért, melyre — úgymond — 
38 évi kötelességteljesítésével adhatott okot. A választmány örömmel 
hozzájárult B ódiss  indítványához.

K ardos  Albert nevetségesen csekélynek találja a főtitkár 200 fo
rintnyi tiszteletdíját, a ki egész hivatal munkáját végzi. Indítványozza, 
hogy a főtitkári tiszteletdíj emeltessék fel, s kérdést intéz a pénztárnok
hoz, nyilatkozzék ennek lehetősége felől. Mielőtt azonban a pénztárnok 
nyilatkozott, a fő titkár  erélyesen ellenezte az indítványt, mivel az állás 
úgyis tiszteletbeli, az egyesület pénzereje pedig másra való. R ajner  
szerkesztő pártolja K ardos  indítványát. A főtitkár nem arra való, hogy 
irodai munkával kösse le erejét, hanem hogy szellemileg vezesse az 
egyesület munkásságát. Vegyen föl az egyesület a költségvetésbe 
1U0—150 frtos tételt arra a czélra, hogy abból a főtitkár a felmerülő 
iratási és másolási munkálatokat végeztethesse. A fő titkár  ismételve 
ellenzi az indítványt; ha ez év terhesebb volt is, más évben esetleg 
könnyebb lesz a munka, s ha az ügyrend elkészül, a munka arányosab
ban oszolhatik meg a két titkár közt. Müller pénztárnok kijelenti, 
hogy az egyesület anyagi helyzete nem rózsás ugyan, de megbírja a 
tételt. Beöthy  elnök javaslatára a választmány a főtitkár tiszteletdíját 
250 frtra emelte s ezenkívül 1Q0 frt irodai átalányt szavaz meg részére.

Végül B ódiss  Jusztin fejtegette egy győri tanári kör alakulásá
nak szükségét s kifejezte azt az óhaját, hogy e kör a közgyűlés ered- 
ményekép alakuljon meg. E felszólalást egyhangú helyesléssel fogadták.

N égyesy L ászló , főtitkár.
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A GYŐRI ÉS PANNONHALMI KÖZGYŰLÉS.
1897. szom baton, jú liu s  3-án, délután.

A jegyzőkönyv, melyet föntebb közlünk, csak hivatalos képét adja 
nyári közgyűlésünknek, pedig e gyűlés külső lefolyása is egyike volt a 
legsikerültebbeknek, különösen pedig a mi társadalmi oldalát, s a tanár
ságnak egymásközti érintkezését, és a tanárság és nagy közönség közti 
érintkezést illeti, jelentősége talán még túlszárnyalta a közgyűlés hiva
talos részének jelentőségét is. Elmulasztanék a krónikaíró kötelességét 
s nem adnánk hű képet eme kiválóan sikerült összejövetelünkről, ha a 
gyűlésnek e nem-hivatalos mozzanatait is meg nem örökítenők. Hadd 
egészítse ki tehát a következő jelentés a jegyzőkönyv adatait.

Győr városának lakossága igazi nemes lelkesiiltséggel nézett eléje 
azoknak a napoknak, a melyeken falai között üdvözölheti a középiskolai 
tanárokat. Mire a tanárok érkeztének napja felvirradt, a város utczái 
már mindenfelé lobogó-díszt öltöttek, jelentve mindenkinek, hogy a Dunán
túl e szép és művelt városa vendégszeretőleg várja a nemzeti művelő
dés bajnokait.

Valóban, a város mindennemű lakosa át volt hatva a vendég- 
szeretet melegétől. A vendégvárók érdeklődését csak fokozta az az 
örvendetes részvétel, a mely az érkezendő tanárság eladdig szokatlan 
nagy számában nyilvánult; mert míg azelőtt alig százan ha voltak a 
közgyűlésen résztvevők, addig most majdnem kétszerannyian jelentették 
be előre jövetelöket. Természetesen csak sympathiát keltett az érkezendő 
vendégek eszményies czélja is : a napirendre tűzött fontos tárgyak, az 
összetartozás érzésének ápolása, s az a komoly okulás, melyet valamely 
város és vidéke nyújthat.* A tanárság, noha vendégszeretet dolgában el 
lehet kényeztetve, nem jött semmiféle követeléssel: nem számított 
egyébre, mint egy kis barátságra s egy-két nyájas szóra. De Győrnek 
magyar szívű lakossága annál jobban elhalmozta vendégeit a szívesség 
minden jelével.

Magukban a győrvárosi és vidékbeli tanárokban pedig egy szép 
és üdvös eszmének megtestesíthetése növelte nagyra kartársaik iránt 
való nemes hevületüket, az az eszme, hogy ünnepiesen kikiálthatják a 
középiskolai tanárság egyetemes gyűlése előtt, hogy az eddiginél foko
zottabb tevékenységet akarnak ezentúl kifejteni és tanúsítani az által, 
hogy g yő r i körré  egyesülnek. Eddig ugyanis az elkülönültség, a fele
kezeti vagy másnemű korlátok gátolták a nagyobb tevékenység kifej
tését; ezentúl a fölmelegítő bizalmas érintkezés, összetartás és egymás 
ügyei iránt való nemes érdeklődés fokozza munkaerejűket és kedvűket, 
nemkülönben a magyar tanárság közös érdekeiért való vállvetett, ön
feláldozó küzdelmüket. A választmány és győri közgyűlés ezt az elhatá
rozást örvendetes tudomásul is vette, s most már csak az intéző körök 
és vezérlő egyének akaratán múlik, hogy ez a terv mentői előbb meg
valósuljon.

Végül az összegyűlt tanársereg — bízvást el lehet róla mondani 
— ország-világ színe előtt tanúsította, hogy tanácskozásaiban és hatá
rozataiban nem vezérli semminemű felekezeti vagy épen romboló irány
zatosság, hanem csupán és kizárólag Magyarország tanítás- és nevelés
ügyének fejlesztése s bármely hibának, fogyatkozásnak vagy ósdi

* Erre szolgál az a szerencsés és a meglátogatott városokra nézve 
is hasznos vállalkozás, hogy az egyesület megiratja az illető városok
nak és vidéköknek kisded bádekerjét s a maga költségén kinyomatja 
több száz példányban.
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elmaradottságnak kíméletes megjavítása, még ha ez az annyira — és 
méltán — féltett hittanítás terén mutatkozik is, a mint hogy a tanárság 
egészének szeme előtt sohasem a hittanítás eltörlése, hanem mód
szerének korszerű megigazítása, nevelő-hatásának erősebb érvényre 
juttatása és föltétlenül szükséges kihasználása lebeg vala

A fönnebb jelzett hangulat és komoly meggyőződés uralkodott a 
vendéglátó Győr lakosai között a fogadás napján s mindvégig, a taná
rok távoztáig. Bizonyos megilletődéssel párosult, csendes öröm csalta 
ki a lakosságnak szinét-javát (köztük föltűnő sok szép hölgyet) a vasúti 
pályaházhoz, hogy jelen legyen derék vendégeinek üdvözlésén és soka
ságával is tüntessen azon testület mellett, a melynek kezébe vagyon 
letéve a haza legdrágább kincse, Magyarország nagyratörő fiatalsága.

Több oldalról voltak jövendők a nagygyűlésen résztvevő tanárok, 
s mindenki várva várta már azt a pillanatot, mikor a vonatról leszálló 
vendégét köszöntheti. A Sopron, Pápa és Budapest felől kevéssel egymás
után érkezett vonatok hozták a bejelentett vagy be nem jelentett ven
dégeket; mert voltak olyanok is, a kik a bejelentettek, de meg nem 
érkezettek helyett jöttek, mások pedig éjnek idején vagy másnap, sőt 
harmadnap érkeztek meg.

Legnagyobb számmal természetesen Budapest felől érkeztek a 
tagok. E vonaton jött t, i. nemcsak a fővárosi, hanem a Dunától keletre 
eső országrészekben tanárság zöme is. Mindezek a keleti pályaudvarban 
találkoztak. Egész úton víg élet, élénk társalgás folyt ismerkedők és 
viszontlátok közt; a társaság rendelkezésére bocsátott külön kocsik 
valósággal a méhkasokhoz hasonlítottak. Egyetlen hiány az volt, hogy 
a különkocsik a vonat végére, a podgyászkocsi után lévén kapcsolva, 
az étkező kocsihoz nem férhettek hozzá az izzó naptól átfűtött coupék 
eltikkadt utasai. De az út nem épen hosszú. Komáromban csatlakozott 
a csoporthoz az elnök, Beöthy  Zsolt, a ki pár nap óta ottani nyaraló
jában üdült, s a kit a komáromi pályaudvarra berobogó tanárok lelkes 
ovatióban részesítettek.

Győrött az együttes fogadásnál Szó'ts Árpád, városi tanácsos, 
üdvözölte Győr városa nevében a tanáregyesület elnökét, kifejezve a 
város nagy örömét, hogy a tanáregyesület elfogadta Győrváros meg
hívását, s ekkép a lakosság immár falai között is köszöntheti az egye
sületnek érdemes tagjait. A beszédre felhangzott éljenzés lecsillapultá- 
val Beöthy Zsolt, egyesületi elnök, megköszönte Győr szab. kir. városának 
meghívását, valamint a kedves, előzékeny fogadtatást s további szives 
szeretetökbe ajánlotta kartársait. Az elnök szavaira újra felhangzott az 
éljenzés, mire az összes tanárság vendéglátóinak kalauzolásával kivonult 
a pályaház elé, a honnan aztán gyalog négyesével indultak meg a 
Széchenyi-térre a Baross-úton és Kazinczy-utczán keresztül egészen a 
benczések székházáig, a hol az elnök volt szállva. Elül a főgymnasiutn 
és főreáliskoia ifjúsága ment zászlóival Teli Anasztázius benczés és 
dr. S zabó  Ernő főreálisk. tanárok kíséretében, s nagyszámú érdeklődő 
néptömeg kisérte vagy szemlélte az ablakból az impozáns bevonulást. 
Midőn a Széchenyi-térre értek, kiki az ott várakozó kocsikra ült s a 
rendezők kalauzolásával vagy bárczája segítségével fölkereste lakását. 
A rendező bizottság t i. jó eleve gondoskodott róla, hogy az érkező 
tanárok mindegyike már a vonaton megkapja a szállását jelző bárczát, 
hogy így semminemű zavar vagy fennakadás elő ne fordulhasson a 
helyek megkeresésében. Csakugyan nem is történt az elszállásolásban 
zavar, minden kellő rendben folyt le. A gyöngén permetező eső sem 
akadályozta az elhelyezkedés gyors menetét. Elrendezkedés után a 
város bejárása, megszemlélése következett, mialatt a választmány ülést 
tartott a főreáliskola tanár-termében. (Ennek lefolytáról másutt szólunk.)
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Este a sétatéri sörcsarnokban, a Rába, Rábcza és Kis-Duna 
összefolyásánál, jöttek össze a tanárok a győri közönség tüntető nagy 
részvételével ; majd vacsora után a sétatér éjszaki részében levő kévá- 
házas kioszkba költöztek át, a hol holdvilágos szabad ég alatt, vidám 
czigányzene mellett, jókedvben élvezték tovább az ismerkedés vagy 
viszontlátás örömeit. Csak éjfél tájban széledtek el a tagok, kiki a 
maga fészkébe, hogy kipihenje az utazás fáradalmait.

Vasárnap, jú liu s  4-én.
Másnap már korán reggel föl-alá járkáltak Győrnek nyíl-egyenes 

utczáin a vendégtanárok. A templomok, a piaczok, a dunaparti sétatér 
megtekintése és élvezete volt a czéljok, vagyis a tüzetes tájékozódás a 
győri élet felől, mert 9 órára már a vármegyeház nagytermébe kellett 
összejönniök. Az ájtatosságot végzők számára B ódiss  Jusztin, pannon
halmi tanár, szolgáltatta a szent misét a benczések templomában, buz
gón kérve Isten áldását a gyűlésező tanárokra. Egyre sűrűbben hullám
zottak föl-alá a tanárság csoportjai a benczések székhaza előtt s onnan 
tértek be a közeli megyeházába.

A megyeházi szép nagyterem fogadta be az illusztris vendégeket, 
s gyűlésükre megjelentek: gróf L a szb era  Rudolf, főispán, Goda Béla. 
alispán, Zechm eister Károly, polgármester, K iss  Ferencz, városi főjegyző. 
Ném eth  Miklós, megyei főjegyző, a helybeli iskolák tanárai, tanítói s 
tanítónői. A terem közepén volt az elnökség, tisztikar, a főbb vendégek  
s a választmányi tagok zöld asztala, a hallgatóság pedig köröskörül a 
falak mellett s a terem többi részében elhelyezett székeken foglalt helyet. 
A szomszéd benyiló teremben tanszerkiállítás volt Lendl Adolfnak érde
kes természetrajzi preparátumaiból, a melyeket a fáradt hallgatóság 
tagjainak jól esett időközönkint szintén megtekinteniök. Végül a kar
zaton előkelő hölgyközönség szemlélte és hallgatta a gyűlés lefolyását.

A közgyűlést kevéssel 9 óra után Beöthy Zsolt elnök nyitotta 
meg, a kit a vele belépő főispánnal együtt dörgő éljennel fogadtak az 
egybegyűltek. Megnyitó beszéde mindenkit megkapott most is. Sokan 
a tanárok közül is, még többen a győri hallgatóság köréből ezúttal 
hallották őt először mint szónokot, s a gondolatok szépsége, a forma 
elegentiája láthatólag szokatlan élvezetet nyújtott nekik; de a kik sok
szor hallották is, ezúttal is újnak találták, mint mindenkor, mert ő csak 
abban ismétli magát, hogy mindig új és mindig előkelő.

Beszéde folyamát többször megszakította a tetszés moraja, végén 
pedig lelkes éljenzésben és tapsban tört ki a figyelmes hallgatóság. A 
beszéd tartalmát nem idézzük; egész terjedelmében megtalálja a t. 
olvasó a hivatalos jegyzőkönyvben, mert a közgyűlés egyhangúlag úgy 
határozott, hogy e szép beszéd a jegyzőkönyvben örökíttessék meg.

Ezután Zechm eister  polgármester, a városi közönség nevében, 
azzal a nemes hangú kis beszéddel üdvözölte a vendégeket, mely szintén 
a jegyzőkönyvbe van felvéve.

Németh  Antal dr. főigazgató pedig W lassics  minister megbízásá
ból és nevében a következő beszédet mondta:

„Méltőságos Elnök Úr!
Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Száz évvel ezelőtt itt ezen városban, a mostani belvárosi kath. 
elemi iskola épületében lakott és tanított egy nagynevű, egy magas 
szellemű férfiú!

Nevelt és oktatott olyan szent és hazafias lelkesedéssel, a minőt 
csak igaz hivatással bíró, hazáját és nemzetét rajongásig szerető ember
ben találhatunk
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Ezen önzetlen nagy embernek, egy Révainak árnya lebeg most 
itt fölöttünk és körülöttünk, hogy utódait, a nemzeti nevelésnek egybe- 
gyült bajnokait — e városban — az ö egykori menedékhelyén, lélekben 
örömteljesen szemlélhesse.

Egy Révai szellemének segítségére volna szükségem, hogy ki
magasló nagyságban működő ministerünknek, Wlassics Gyula О exeel- 
lentiájának nevében és megbízásából, ezen megbízatáshoz méltó szavak
kal tudnám a mélyen tisztelt közgyűlést üdvözölni!

О excellentiája hivatalos elfoglaltsága miatt ezen közgyűlésen részt 
nem vehet ugyan, — de azért engem kegyeskedett megbízni, hogy szívé
lyes üdvözletét a közgyűlésnek adjam át — s én azon szerény véle
ményben vagyok, hogy legjobban úgy és akkor felelek meg ezen m eg
bízatásnak, ha azt kívánom, hogy tanácskozásukat az Ég áldása kisérje, 
hogy az hazánk közoktatására üdvhozó legyen!

Éljenek a, k ö zo k ta tá s  b a jn o k a i!"
Utánok dr. B ódiss  Jusztin, választmányi tag, állott föl s a követ

kező beszédet mondotta:
„Mélyen tisztelt közgyűlés! Tíz éve vagyok egyesületünk tagja, 

azon idő óta, a mikor nyilvánosan tanítani kezdtem. Eleinte bizonyos 
korhadtságot vettem észre egyesületünkben, mely egyre fogyasztó 
a tagok számát, apasztó lelkesültségét, bénítá munkaerejét. Negyedszer 
vagy ötödször van alkalmunk a megújhodás jótékony tünetét észlelni 
országos gyűlésünk képében, a midőn szokatlan energia, lelkesültség, 
összetartás s a tagok jókedve teszi vonzóvá egyesületünket. Ezt látva, 
csekély változattal, bízvást elmondhatjuk a zsoltáros szavait: Ecce quam 
bonum et quam iucundum habitare fratres in unum!

S vájjon honnan ez örvendetes fellendülés ?
Azt felelem: az időknek ama fordultában, a mely oly vezért 

állított élünkre, a kinek egy szavára elcsendesülnek a köztünk zajongó 
hullámok, s a kinek ihletett ajkáról örökre emlékezetesen hangzottak 
felénk: állásunk mostohasága s épen azért a benne foglalatoskodóknak 
tiszteletet parancsoló idealismusa, az író-tanárnak és tanár-írónak kegye- 
letes képe, a magyar tanárnak iskolai és iskolán kívüli, de mindig a 
haza számára való önfeláldozó munkássága — kapcsolatban a haza- 
szeretet és a vitézi erények megkedveltetésével s hűséges szolgálatában 
a magyar művelődésnek; tanárképzésünk kérdésének helyes megoldása; 
végre az ezredév nagy jelentősége a magyar tanárvilágtól terjesztett 
felvilágosultság alapján s a mai beszédben kifejtett igazságok tanítá
sunk nemzetiesebb fejlesztése érdekében.

Uraim! Én, az egyszerű, elvonult szerzetes-ember, a ki az Önök 
mindennapi küzdelmeit csak hallásból ismerem, mert magamon nincs 
alkalmam tapasztalni: az Önökkel való emez egyesülésben, újabb veze
tőjük alatt, otthonosan érzem mégis magamat, de otthonosan érezheti 
magát bármely pályatársam is; minthogy egy nagy czél szolgálatára jó 
kezekben levő erőszövetkezetet, akár csak a magam csendesen, de seré
nyen munkálkodó rendjét ösmerem föl e Böthy Zsolttal megáldott szö
vetkezetben, mint a kinek szeme előtt egyes-egyedül a n em zeti m űve
lődés egysége lebeg s e czélra a magyar tanárvilágnak, a m agyar k ö z
o k ta tá s  m unkásainak összehozatala , harm onizálása  s kizárása, még 
csak mint lehetőségnek is, annak, hogy a magyar tanárság liberalis, 
antiliberalis, vagy bármi néven nevezendő töredékekre hulljon szét.

Szeretett Elnökünk! Mai beszédednek egyes igazságait fejtegetni 
nem az én feladatom, hanem feladata mindnyájunknak, a kik fogéko
nyak vagyunk az atyai szóra. Majd beható megölvasása s a róla való 
elmélkedés rásegít bennünket, hogy át- és átértsük s a ránk háramló 
tanulságokat le is vonjuk belőle s otthonunkban megvalósítsuk.
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Most csak megköszönjük hálás szívvel azt a fényt, melyet neveddel, 
biztosan vezérlő egyéniségeddel s elméd termékeivel egyesületünkre 
folyton-folyvást árasztasz. Isten tartson, Isten áldjon érte!“

A csengő hangon és szónoki hévvel elmondott beszéd megkapta 
a hallgatóságot, mely szűnni nem akaró tapsviharral jutalmazta, annak 
jeléül, hogy B ódiss  kivétel nélkül minden tagnak érzelmeit tolmácsolta.

Az ülés további folyamáról, a hivatalos jelentések, üdvözletek 
bemutatásáról, az indítványok tárgyalásáról, valamint az előadásokról 
részletes tájékoztatást nyújt a jegyzőkönyv. Csak tarlózatkép említünk 
fel egypár mozzanatot. Az ülés tárgy sora oly gazdag volt. hogy elin
tézése csak az elnök ritka vezető képességének és tapintatának köszön
hető. S a tagok érdeklődése mindvégig élénk maradt. Majd egy érke
zett sürgöny felolvasása adott nyugvópontot, majd az előadások válto
zatossága kötötte le a figyelmet. Wlassies  ministertől a következő 
távirat érkezett: „Méltóságos Beöthy tanáregyesületi elnök úrnak. A 
középisk. tanáregyesület mai közgyűlésére legszivélyesebb üdvözletemet 
küldöm és értesítem, hogy az egyesület czéljaira ezer forintnyi segélyt 
engedélyezek. — W lassics.“ K lum arik  János ezt sürgönyözte: „Sajná
latomra nem jelenhettem meg. Fejezd ki benső üdvözletemet a tanár- 
egyesületnek s azon kivánságimat, hogy törekvésöket fényes siker 
koronázza.“ H ofer Károly főigazgatót, az egyesület szeretett alelnökét 
betegsége tartóztatta Budapesten; ő is üdvözletét küldte. A felolvasások 
közt tetszett a Czigleré, melynek tárgya továbbra is foglalkoztatni 
fogja a köröket; némi vitát keltett a Szom hathyé  (a tanulók ideges
ségéről), s e pontnál érdekes volt egy vendégnek, dr. B ánóczy  Gyula 
győri iskolaorvosnak a közgyűlés engedélyével történt hozzászólása: 

ürömmel üdvözli a felolvasást, mely a tanárvilág figyelmét e 
kérdésre irányítja. Tény, hogy mindig több ideges tanulót találunk. 
Az a kép azonban, melyet előadó rajzolt, nem ideges, hanem idegbeteg 
fiú képe, a ki nem való iskolába. Akad ilyen is, de kevés.

A vizsgálatok azonban azt mutatták, hogy az idegesség azon apró 
tüneteit, melyek még nem betegség; mint: gyakori fejfájások, ideges 
mozgások, kedélytelenség, változékony hangulat, (ingerlékenységtől 
a depressióig) stb. stb., legnagyobb számban a nagyvárosi iskolákban, 
azután sokkal kevesebbet a vidéken, legkevesebbet pedig az interná- 
tusokban találunk (ha eltekintünk az első 1—1 '/a évtől, a hol a 
honvágy még gyakran idéz elő hasonló tüneteket).

Ez is szóló meggyőződését látszik igazolni, hogy úgy az idegesség 
mint általában azon bajok előkészítésében, a melyekkel az iskolát 
vádolják, a főtényező: az otthon.

Az iskola követelményeinek, bizonyos cautelákkal, kár nélkül 
megfelelhet a tanuló: ez is a föladata. De ha az otthon ezenfelül még 
a tanulóra rá rója azt a százféle apró terhet, a mi a felnőttet is gyakran 
elkeseríti, ha az a tanuló csak az iskolában diák, otthon meg „ifjú úr“ 
a ki együtt időz, mulat a felnőttekkel, — bíz akkor könnyen válik 
idegessé.

A másik főtényező — szinte bajos volna megmondani, melyik 
nagyobb — a czélszerűtlen táplálás: az izgató szerek használata. A 
legtöbb gyermek rendszeresen theáz, kávéz, bort iszik (hogy „erősödjék”), 
pedig mindezek valóságos méreg az ifjú szervezetnek; olaj az iljú 
lángoló tüzére, a mi gyakran szükséges korbács a felnőtt láradása ellen.

Ezek teszik a tanulót idegessé. Angliában tejen és vajaskenyéren 
nőnek fel: hol találjuk meg manap nálunk ezt a régente honos szokást? 
Ott nincs is panasz a tanulók idegessége miatt. A nagy városban az 
élet ezer apró, kellemes, de izgató körülménye izgatja az ifjút; a művé
szettel, de izgatónak készült ételek csiklandozzák Ínyét: ezért a sok ideges
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tanuló. Vidéken még patriarchalisabban megy, az élet lasúbb, de az 
izgató italok már megvannak: azért még kevesebb az ideges. Legkeve
sebb pedig az internátusokban, a melyek beosztott munkarendje, egy
szerű, de tápláló étrendje az izgató italok és látványok hiánya gyakran 
még a praedisponált talajt is megmenti a kitöréstől.

Az otthont szükséges tehát kellőleg instruálnunk, s ha sikerül 
fölvilágosítanunk a szülőket, hogy a minél egyszerűbb a legegészsége
sebb a tanulónak, hogy a tanuló legyen diák, ne vonják őt be a 
nagyok társaságába, szórakozásába: akkor kevesebb lesz az ideges 
tanuló. Az egyesület ez irányú törekvése fölszólaló szerint a legjobb 
eredményeket szülné.

Maga a felolvasás — úgy emlékszünk — mintha megjelent volna már 
valahol. —

Legmélyebb hatást tett azonban házigazdáink egyikének, a győri 
tanári kar egy igen rokonszenves, komoly és tartalmas tagjának, 
K u szá k  József főreáliskolai tanárnak felolvasása a tanárhiányról. E 
felolvasás egyik fénypontja volt a közgyűlésnek. Ezt a nagyon kényes 
vonatkozású kérdést annyi tapintattal és diseret egyenességgel, elfogu
latlansággal, alapossággal és olyan emelkedett szempontból tárgyalta, 
hogy e felszólalásnak az igazság erejével bizonynyal hatnia kell minden
felé. Örvendhetünk, hogy a tanárkérdés ezzel új és tisztes megvilágítást 
nyert, s azt hiszszük, maga a tanügyi kormányzat fogja legjobb hasznát 
venni az adatoknak. A férfias meggyőződés oly átérzett eleme volt az 
előadásnak, hogy az előadó nem volt képes a befejező mondatokat elol
vasni s a főtitkárra kellett bíznia a végső pontok felolvasását. S hozzá
tehetjük, a felolvasás a hallgatóul jelenlevő győri közönségben sem 
kelthette távolról sem az anyagi érdekhajhászat gondolatát, annál 
kevésbbé, mert a mint örömmel tapasztalhattuk, Győrött világi kartár
saink is igen nagyra becsült elemei a társadalomnak, s többen köztük, 
(épen a felolvasó is), élükön Lennel- igazgató, előkelő szerepet visznek 
a nevezett város nyilvános életében. Egészen más hangulatba ragadta 
a közgyűlést egy másik rendkívüli tetszéssel fogadott felolvasás, Molnár 
István titkáré, ki a tanárok alkalmazását sürgette a közoktatásügyi 
ministeriumban. A théma itt is fontos és a czél igen komoly, de M olnár 
a humor eszközével dolgozott, nem meghatotta, hanem megnevettette a 
közgyűlést, s előadását állandóan derült tetszés kisérte, végül pedig 
igazi tapsvihar jutalmazta.

Különben az egész gyűlés folyama alatt kitűnő volt a közszellem, 
barátságos volt a hangulat; egymás nézetének tisztelete, a testületi 
érzés tudata hatott át és egyesített mindenkit. Rokonszenv és bizalom 
nyilatkozott az igazgatóság iránt s előzékenység és őszinteség a tisztikar 
részéről a tagok iránt. Az elnökön kívül kijutott a tagok elismerése 
Rom bauer alelnöknek, a főtitkárnak, a szerkesztőnek, a pénztárnoknak, 
valamint Lenner igazgatónak, s B ódiss  Justinnak, kik a győri és pan
nonhalmi látogatás erkölcsi sikerének főtényezői voltak.

Az ülés 1 órakor végződött, s a tanárok a derekas munka után 
kissé bágyadtan hagyták el a megyeházat, hogy a Vigadó báltermében 
a Győr városától felajánlott banketten résztvegyenek s ott felüdüljenek.

B ankett a Vigadó báltermében.
Győr városa ősi magyar szokásként meghívta a tanárokat áldo

másra is, hogy a nagy munka után a magyaros szív melegét is érezzék 
Dunántúlnak ez előkelő és nyájas fészkében. Két órára járt már az idő, 
a mikor a tanárok bevonultak a fényes terembe s a gazdagon terített 
asztalok mellé letelepedtek. Fönt, a karzaton, Győr városának bájos 
hölgyei foglaltak helyet. Ott volt elhelyezve a czigánybanda is. Beöthy
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beléptekor a czigány rázendítette a Rákóczy-indulót s utána még hosszú 
sorát játszotta a szebbnél-szebb nótáknak, míg az ebédnek ama fogásai 
következtek, a mikor az elmaradhatatlan toastok árja megindult.

Ámbár „nem tiszte a lantnak olyatén szolgálat, hogy megéne
keljen minden egyes tálat; tudnivaló, hogy volt sok is ottan, jó is“, 
mindazáltal meg kell jegyeznünk, hogy a terítés elegáns volt, az étkek 
pedig oly jók, a minő vendéglőben ritkán szokott lenni, s ide kell iktat
nunk a díszebéd színes virágnyomattal díszített aranyos szegélyű „étkező 
lapjának“ szövegét: Ragout leves. Fogas tartár-mártással. Vesepecsenye 
pástétommal. Szárnyas sült, ugorka- és fejes saláta. Cseresnyés-rétes és 
vanília-creme. Gyümölcs. Sajt. Kávé. Sör. Fehér és vörös bor. — Kitűnő 
volt a rendezés. Fönt az egyesület tisztviselői és seniorai ültek, válta
kozva a megyei és városi tisztikar fejeivel. Beöthy elnök gr. L aszberg  
főispán és Zechm eister polgármester közt ült. A főispántól jobbra 
Rom hítuer alelnök, a polgármestertől balra a fő titkár  ült, tovább K iss  
Ferencz városi főjegyző, Lenner Emil, Rappensberger  magyar-óvári 
igazgató. R ajn er  szerkesztő, B aksay  bácsi, szemben D óczi Imre, Soly- 
m o ssy  Lajos stb. stb. Egész ebéd alatt kitűnő hangulat uralkodott.

Elsőnek L a szb erg  gr. főispán, szólalt fel s szeretett királyunkat 
éltette, a kinek, mint jó atyának, minden fiára s így a cultura nap
számosaira is, gondja van, úgyhogy az ő uralkodása alatt mindenki 
boldogulhat, — a mint hogy remélhetőleg elkövetkezik nem sokára 
az az idő, a mikor a magyar tanárság is panasztalan, boldog állapotba 
fog jutni. A városi lakosság és a tanuló ifjúság hálás szülei nevében 
pedig K iss  Ferencz, városi főjegyző, köszöntötte a vendégtanárokat 
lelkes beszéddel. Utánok Beöthy  Zsolt, elnök, W lassics  Gyula dr 
fáradhatatlan vallás- és közokt, ministerünkre emelte poharát, a kinek 
ideális tervei, minden ügyünk iránt tanúsított komoly érdeklődése fennen 
hirdetik a tanárvilág előtt, hogy ő is tanárember volt, a ki velünk 
együttérez, velünk s érettünk fárad és dolgozik. Majd Bódiss Jusztin 
Győr vármegyének és Győr városának a pannonhalmi főapátsággal való 
összeforottságáról és egymásra-utaltságáról emlékezett. Pannonhalma 
lakói ugyanis büszkén vallották és vallják mindenkor, hogy Győr vár
megye és Győr városa előtt nyomott súlyuk mindennél értékesebb és 
féltettebb kincs előttük. A benediktinusok a béke jelében polgáriasítot- 
ták e vidéket s most is arra törekesznek, hogy ország-világ lássa, hogy 
visszavonás elő nem fordulhat köztük és a másik két tényező között. 
Tavaly egy országra szóló ünnepen, a mikor közös multjok emlékének 
együtt áldoztak, most meg a magyar közművelődés fenkölt lelkű bajno
kai előtt együttes vendégszeretetökkel teszik nyilvánossá hármójok 
harmóniáját. S mivel egyetértésben van az erő, a régi mondás pedig 
azt tartja: omne trinum perfectum, — azért a három szóban lévő 
tényezőnek boldog egyetértésére s eme háromság atyamestereinek: a 
főispán, főapát és polgármester uraknak egészségére üríti poharát. Ugyan
csak B ódiss  még Hóman  Ottóra, a tanáregyesület újonnan megválasz
tott tiszt, tagjára, is mondott köszöntőt, a kiben a benediktinusok igaz 
lelkű barátjokat veszítették el magasabb állásra való emelkedésével; 
de ha már régi állásában is mindennemű alattvalójának oly igazságos 
bírája volt: mennyivel inkább remélhető igazságos és atyai gondossága 
az összes tanárokkal szemben, a midőn sorsuk intézése úgyszólván az 
ő kezébe van letéve?! Ném eth  Antal főigazgató Beöthy nagyvezirre; 
Szuppán  Vilmos Ném eth  Antalra, mint újonnan megválasztott tiszt, 
tagra, mint szeretett főigazgatóra s egyúttal mint a közokt minister 
képviselőjére; a városnak ev. reform, papja a tanárokra, mint az idea- 
lismus terjesztőire; R om bauer  brassói igazgató a főispánra s D óczi 
Imre Zechm eister polgármesterre, mint a középisk. tanárok nagylelkű 
barátaira; Pólya  Ferencz szentesi tanár az elnökre, M olnár István
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Lenner Emilre, L a sz  Samu győri reáltanár a tanárvilág egyetértő 
működésére ; Zimann János Győrnek bájos hölgyeire, miközben 
negédesen verte a mellét, hogy fürteinek havas volta ellenére is még 
mindig lángra lobban ám a keble ily bájos hölgyek láttára; — Tiber 
Ágost pedig az előadókra és a leendő győri körnek  megteremtőire: 
Németh  főigazgatóra s készséges munkatársaira, stb. mondtak pohár
köszöntőket. Szóval a komoly és derűs tóastoknak végük-hosszuk nem 
volt s végre behozták a Kassán is oly üdvösnek és jövedelmezőnek 
bizonyult előtört: a ki beszélni akar, tegye le a garast a segélyalap 
javára, A főtitkár kelt fel először, a ki eddig — mint inondá — csak 
vitarendező volt (ő ügyelt a felköszöntések rendjére), és szerencsésen 
vezette az obstructiót, mert tényleg sikerült agyonbeszéltetni a bankettet. 
„Nem járja — úgymond — hogy csak egymást ünnepeljük idelent az 
asztal körül; e ,ház‘-nak is van karzata, emeljük szemünket föl, a terem 
szebbik része felé. (Minden szem a karzat felé fordult, a hol elegáns 
kalapok alatt a hőségtől kipirult arezok mosolyogtak le és apró kezek
ben élénken mozogtak a legyezők.) E napok felejthetetlen fényét és 
kedves varázsát elsősorban nekik köszönjük, Győr hölgyeinek. Emeljük 
föl szemünket, emeljük föl szivünket Győr város hölgyeinek magas 
erényeihez! Éljenek kedves háziasszonyaink és házi kisasszonyaink, 
Győr város szép hölgyei 1“ Magasra emelt poharak köszöntötték a győri 
szépnem jelenvolt képviselőit, a czigány tust húzott, s így folyt tovább 
a szó és zene, úgy hogy csak öt-hat óra felé oszlott fel a széleskedvű 
társaság. Ebédközben olvasták fel N eurath  V. W. tanárnak, a bécsi 
Hochschule für Bodencultur tanárának meleghangú üdvözlő táviratát is.

,4 délután tovább i foglalatosságai.
Szakadó eső várta az utczán a tanárokat; azért rögtön az átellen- 

ben levő új főgymnasium modern berendezését és különösen gazdag 
régiségtárát siettek megszemlélni, a melyről a főgymnasium régész
tanárától, B örzsönyi Arnoldtól, készített s ez alkalomra kinyomatott 
„Kalauz“ nyújtott nekik tájékozást, a nevezett szakember pedig élőszó
val is élvezetes felvilágosítást és kimerítő magyarázatot.

A főgymnasium megtekintése után a püspöki székesegyházba 
vonultak az egyházmegyei kincstár megtekintése végett, a hol Beidl 
Alajos pápai praelatus, püspöki helyettes és a kincstár őre, egy rend
kívül jóságos és kedves öreg főpap mutogatta meg a művészeti becsű 
egyházi szerelvényeket. Innen többen még a nagyobb papnevelő intézet
nek gazdag és értékes könyvtárába is elmentek, a hol Hahnenkam p  
György ez. kanonok, seminariumi rector és dr. Та ár  István tanulmányi 
felügyelő mutatták meg lekötelező szívességgel a könyvtár nagybecsű 
ritkaságait és gyönyörűen festett codexeit. Többen elmentek a messzebb 
fekvő, teljesen új állami főreáliskola palotájába is, mindenütt gyűjtve 
a hasznos tapasztalatokat.

A zuhogó eső valóban igen jó alkalmat adott az ily komoly láto
gatásokra; de annál nagyobb aggodalommal gondoltak a tanárok arra: 
hátha holnapra nem derül ki az ég, s ekkép aztán a pannonhalmi ki
rándulás dugába dől! Csak a természetnek szokásos rendje vigasztalta 
őket, hogy borúra derű következik. Úgy is lett.

A közgyűlés m ásod ik  napja  a M ons Sacer-on.
Pannonhalmának közel ezeréves múltja, 11 megyére kilátást 

nyújtó remek fekvése, ősrégi főiskolája, az országos költségen felállított 
ezredéves műemlék, régi temploma, egyházi kincsei, gazdag levéltára, 
alapító okirata, párját ritkító fényes könyvtára, régies, vári jellegét

3Orsz. K özép isko la i T a n á re g y e sü le ti K özlöny, XXXI.
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megőrzött ősi kolostora, nyolcz századoknak vérzivatarát megállóit, 
bámult falaival, 50 holdas gyönyörű parkja, a kolostori élet különleges 
viszonyai: mindmegannyi csalogató eledel voltak a Győrött tanácskozó 
tanárokra, hogy a gyűlés második napján színről-színre láthassák a 
kereszténységnek s hazánk polgárosodásának Sion-liegyét, a magyar 
benedekrendiek Alma Materját, a melyet már Árpád-házi nagy kirá
lyaink, valamint későbbi uralkodóink s nagy embereink látogatása is 
megszentelt és nevezetessé tett. Hittérítőink képző-iskolája; vértanúink, 
első tudósaink és tanítóink veteményes kertje;_ a pannonhalmi hármas 
orom, a melyről a Névtelen Jegyző szerint Árpád apánk is örömmel 
tekinte szét az alatta elterülő bájos síkságra: melyik magyar embert 
ne érdekelné inkább, mint a hazának bármely más vidéke?! . . . .

Épen egy éve volt az ezredéves ünnep, a midőn W lassics  Gyula 
vallás- és közokt. minister úr letette az emléképületnek alapkövét a 
eulturának e megszentelt talaján, a mikor százakra menő vendéget lát
tak Pannonhalmának csendes munkásságban élő lakói; — s most egy 
év múlva a nemzeti művelődésnek munkásait, vagyis a kolostor tagjai
nak leghivatottabb méltánylóit fogadhatták ismét körükben. Csak ter
mészetes volt tehát a kolostor lakóinak fokozott öröme a nemesen és 
igazi hivatottsággal érdeklődő rokonoknak eme megtisztelő látogatásán, 
mint a kik nem a pusztán kontemplativ életet élőknek seregét keresték 
föl a műveltség eme régi tűzhelyének lakóiban, hanem a velők rokon 
munkakörnek hív szolgáit. Őseik szelleme: a szeretet és béke vezérli a 
benczéseket ma is napi munkájokban, akár az örök igét hirdetik, akár 
a tudomány igazságait hintik a fogékony talajba. A kartársi meleg 
vonzalom vezette tehát a pannonhalmi benczéseket, a midőn Győrött 
gyűlésező tanártársaikat meghívták szívesen látott vendégeikül a szent 
hegyre s csak sajnálni tudták, hogy nem fogadhatták derék kartársai
kat élükön a rendnek fejével, a gavallér Fehér Ipolyival, a kit fontos 
rendi ügyek lebonyolítása szólított el ép azon napokban hazulról. Más
részt épen ez a körülmény csak annál bensőbbé és fesztelenebbé tette 
vendégeiknek köztük való tartózkodását; a mennyiben a szent hegy 
lakói szívesen vállalták el a rendfő helyett a házi-gazdai tisztet, hogy 
kartársaik szivében mentői feledhetetlenebbé tegyék a pannonhalmi 
kirándulást.

Ámde nem egyszerű kirándulás volt ez a látogatás, hanem komoly 
tanulmányút és okulás mindenből, a mivel Pannonhalma múltja és 
jelene számukra kínálkozott. Többen, főkép a távol vidékről valók, 
még a benczés rend szervezetével sem voltak ismerősek, mert bár hallot
tak vagy olvastak is róla egyet-mást: a főiskola létéről, szertárairól, 
valamint régi templomának és könyvtárának fényéről mégis meglehetős 
halvány fogalmuk volt. Önként kínálkozott itt számukra az össze
hasonlítás egyéb helyekkel, s nem egy vendégnek a szájából tört ki az 
őszinte elismerés vagy a meglepődés nyilatkozata a látott dolgokon.

Az egyesület elnöke azonban átérezte, mert ismerte régtől fogva 
Pannonhalmának jelentős és tanulságos voltát a középiskolai tanárokra. 
Azért első terve is az volt, hogy magának a közgyűlésnek második 
munkás ülése a Múzsáknak méltó termében, a tőmonostor könyvtárában, 
folyjon le. Ez az óhajtása a szent hely lakóiéval teljesen megegyezett. 
És lélekemelő dolog volt hallani, mikor a tanárok a pompásan földiszí- 
tett könyvtárba bevonultak s ott az ihletett ajkú Beöthy e szavakkal 
üdvözölte az egybegyűlteket:

„Nem tartott még a tanáregyesület gyűlést ilyen helyen, a 
mely így meg volna szentelve a magyar cultura emlékeitől, mint 
ez a hely, a eulturának tűzhelye. De műhelye is Pannonhalma a 
eulturának, mert e helyről tan ítják  legrégibb idő  óta dolgozni a 
m agyart. A mai nap nemcsak a gyűlés napja, hanem valóságos ünnep.
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Az egyetértés, a cultura egyetértésének ünnepe. Azzá teszi a történelmi 
nevezetességeinél, nemzetünkkel való egykorúságánál fogva megszentelt 
hely. A szere te t ünnepe e nap azon  viszonynál fogva is, a melyben  
a m agyar tan árvilág  e szen t hely lakó iva l van. Örülhet a magyar 
tanárvilág, hogy ily helyet választhatott ki magának tanácskozásra, a 
hol Szent István jobb kezének művei s a cultura hordozói között otthon 
találja magát minden magyar ember. Valóban elmondhatjuk, hogy 
itten megszűnnek köztünk az ellentétek, s élénken demonstrálhatjuk, 
hogy a pártszenvedélyektől megtépett társadalomból a culturának, az 
oktatásügynek semleges területére léptünk; mert itt az actualis politika 
érdekszálaitól illetetlen területen mozgunk, csupán a magasabb czélokat 
szolgálva, munkálva. S mi, a kik e szent hely lakóival azonos czélra, 
a haza felvirágoztatására, törekszünk, őszinte szívvel köszöntjük őket 
s velők szívben-lélekben egyesülten fennen hangoztatjuk: E gy Is ten t 
im ádunk, egy h a zá t szolgálunk, te s tvérek  vagyunk к

Vagy mily lélekemelő volt hallani, mikor Wargha Samu, hosszabb 
beszédben kifejtvén a rendi főiskoláinak múltját és jelenét, Petrarca 
szavait idézte a Múzsák méltó csarnokának jellemzésére: „Lusimus hic 
puris subter labentibus undis; Hic longo exsilio sparsas revocare Camenas, 
Hic Graios Latiosque simul conferre poetas: Dulce fuit, veterumque sacros 
memorare labores“

De ne vágjunk eléjök a nap eseményeinek, bogy hű krónikások
ként mindenről beszámolhassunk, legalább röviden.

Hogy’ is vonult ki tehát a cultura népe Pannóniának szent 
hegyére ?

Hétfőn reggel ragyogó napsugarak s tiszta égbolt jelentették a 
tanároknak, hogy útjok pompásan fog sikerülni. Az eső után lehűlt 
levegő az egész napot csakugyan igen élvezetessé tette. Nem hiába 
imádkoztak jó időért a szent hegy lakói.

A kis pannonhalmi vonat az ezredéves ünnep óta most vala 
viendő másodízben ily nagyszámú látogatót a szent helyre. Hölgyek és 
férfiak a győriekkel együtt mintegy kétszázan igyekeztek a vicinalis 
külön vonatán ki a szabadba, a hármas orom aljába. Volt köztük 
világi, szerzetes és egyéb paptanár vegyest; csak a csornai prémontréiek- 
nek és a zirczi cziszterczieknek nem vala képviseletök (a jászói pré- 
montréiek ott voltak). 8 órakor indult el velők a különvonat Győrből s 
kilenczedfél után érkezett a pannonhalmi állomásra, a hol Wargha 
Samu dr. igazgató, Bódiss Jusztin dr. s K ardos  Czelesztin dr. tanárok, 
M esterházi Imre, győrszentmártoni plébános, a helybeli tanítók és két 
urodalmi tiszt várták az érkezőket s kalauzolták a 21 fogathoz s még 
több kocsihoz, a melyek a várba szállították a tanárokat. A menetet a 
főapáti batár nyitotta meg, melyen Beöthy és Wargha ültek, azután 
haladt a főispán és K ardos  meg a többiek fogata. Néliányan egészen 
Győrtől fogva kocsin jöttek ki, hogy az aranykalászos mezőkben s a 
mellettük futó szőlőhegyek alakulataiban annál hosszabban gyönyör
ködhessenek; sőt egy korán kelő család már a hajnali rendes vonattal 
kijött keresztényi ájtatosságát idejében elvégezni. A kolostornak régies 
vártornyai fel voltak lobogózva, úgyszintén a szent hegy lábánál elterülő 
Szt-Márton mezővárosnak középületei is. A helységnek egyszerű és úri 
népe természetesen egy szálig talpon volt s kiállt a Fő-utczára, bámulni 
a felvonulók tarka seregét.

Fönn a várban K roller  Miksa, perjel és egyesületi tag, üdvözölte 
a vendégeket a palota nevű lakosztályban s mutatta meg a ruhák szá
mára való helyeket a két előszobában. Onnan az érdekes régi freskókkal 
ékeskedő barokk-stílű nagyebédlőbe vonultak gazdag villásreggelire, a 
hol aztán egész ebédig bárki fölfrissíthette magát bármely pillanatban.

3*
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Tíz órakor kezdődött az ülés a nagy könyvtárban. A gyönyörű, 
kupolás, márványmozaikos terem, melylyel szépségre nézve tán csak egy 
könyvtárterem vetekedhetik az országban, olyan volt mint egy temp
lom. Lent e széksorokban a tagok telepedtek le, a főhelyen egy sző
nyegekkel leterített emelvényen zöld posztós asztal körül Beöthy 
elnök, K roller  főmonostori perjel, Wargha főiskolai igazgató, Németh  
Antal ministeri biztos, gr. L a szb e ig  főispán, Rom bauer alelnök és 
N égyesy  főtitkár foglaltak helyet; oldalvást állt az előadói asztal, 
fent a gallériákon, a társaság hölgytagjai helyezkedtek el. S az ünnepi 
hangulatot, mely e társaságot a fenséges környezetben elfogta, még 
magasabbra emelték az elhangzott beszédek és felolvasások Alig 
hangzóit el a remek ouverture, Beöthynek  elragadó beszéde, azzal meg
volt ütve az alaphang, s egymásután keltek fel a vendéglátó rend 
illustris tagjai, a főmonostor perjele és a főiskola igazgatója, s az 
ékesszólásban mintegy versenyezve, rendkívül lelkes és magasröptű 
beszédekkel üdvözölték a magyar tanárságnak falaik közé sereglett 
képviselőit. Olyan pillanat volt ez, hogy mindenkinek feldobogott a 
szive, s alig fogja felejteni, a ki ott volt. Wargha Samu beszédét sikerült 
megörökítenünk, s itt közöljük egész terjedelmében.

„Méltóságos elnök Úr! Igen tisztelt tagtársak !
A múzsák e szentélye a legalkalmasabb hely, a hol a rokon 

foglalkozású elemek kölcsönös vonzódásukat és tiszteletüket kifejezésre 
juttathatják.

A pannonhalmi főiskola epedve várta a mai ünnepszámba menő 
alkalmat, hogy itt hazánk értelmisége szine-javának bemutassa a magyar 
szent Benedek-rend szerény, de serény, — szakadatlan, mert a nemzet
tel együtt haladó tevékenységét a magyar hazában, melynek osztozott 
rövid öröm napjai ban, hosszú hánatéveiben.

A szent Benedek-rend kebeléből kerültek ki már akkor, a mikor 
még e föld nem viselte a magyar nevet, azon buzgó tanítók, kik a nép- 
vándorlás iszonyai és zivatarjai közt az emberi társadalmat vissza
terelték azon veszedelmes lejtőről, a melyen erkölcsileg és anyagilag a 
régi chaosba sülyedt volna vissza.

A rend-alapító szellemében működtek azon benediktinusok is, 
kiket nemsokára a honfoglalásra a keresztény hit terjesztése, a tudo
mányok csiráinak elültetése és a művelődés tényezőinek megismertetése 
a magyar földre vezérlett és kiknek gondviselésszerű küldetésük csillaga 
e hegy fölött állapodott meg és e helyet jelölte ki a megtelepedésre.

Ettől az időtől kezdve e hegy Mons sacer Pannoniae lett, szent 
telepje a magyar benediktinusoknak, kik mint megannyi tanítói nem
zetünknek, mint hajdan Rómából a triumviri coloniis deducendis, ők e 
helyről indultak ki, és a magyar állameszme megvalósításán közre
működve és mint a honalkotó munkának alkalmas tényezői, kézzel és 
észszel dolgozva az egyes vidékeket fokozatosan a cultura befogadására 
előkészítették.

Ugyanis ezeréves történetünk tanúsága szerint tagadhatatlan 
tény az, hogy a pannonhalmi szent Benedek-rend volt az, mely magyar 
földön a kézi munkásság felébresztésével meghódoltatta a kü lső  ter
m észetet:  a rengeteg erdő termő területté vált; a kopár szikla üdítő 
forrást fakasztott; a sikló kígyók rejtekhelye virágos ágygyá alakult.

E rend volt az, mely szellemi munkájának erejével meghódoltatta 
a belső  te rm é sze te t: az emberi értelem vad erdejét a szelídítő tudo
mányok és művészetek iránt fogékonynyá tette; az emberi szív kemény 
sziklájából a humanitás érzelmeit csalta elő; a féktelen indulatok sárkány
fogait tördösve, a lelket gazdag, számtalan változatokban tündöklő kér. 
erények paradicsomává varázsolta.
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E küldetésnek él a magyar benediktinus rend napjainkban is. 
Rendeltetését a rendet rövid szünetelés után 1802. évben visszaállító 
királyi okmány e röviden kifejezett, de tágas működési körre utaló 
szavakba önti: „praedica te et docete11.

Ennek értelmében kettős feladatot kell megoldania a rendnek; és 
így a főiskola tevékenysége is kettős téren mozog; két irányban foglal
koztatja növendékeit: bevezeti őket a hittudományokba, hogy a népnek 
vezetői lehessenek a vallás-erkölcsi élet terén; és képezi őket a tanári 
páiyára, hogy a magyar ifjúságot, az édes haza reményeit, az Isten, 
haza és a király iránt való kötelességekre nevelhessék és a szivet-lelket 
nemesítő tudományokra oktathassák.

A pannonhalmi főiskola törekedett is ezen fáradságos, de magasz
tos hivatásának megfelelni. Létével összeforrt, hogy növendékei szívében 
meggyökereztesse az egyházhoz való rendületlen ragaszkodás mellett a 
tudományokat és a hazaszeretet sz. érzelmét is, az ősökről az utódokra 
átszármaztatandó ezen legértékesebb kincset

E czél szolgálatára építé a rend a tudományok kincseinek befoga
dására e könyvtárt is, melyet jelentékeny áldozatok árán megtölt az ó- 
és újkori szellemtermékekkel az ismereteknek majdnem minden ágából. 
A múlt idők classikus iránya megszereztette a latin és görög remekírók 
változatos kiadásait úgy, hogy e tekintetben e könyvtár akár a Parna
sus; és ezen főiskola philologus tanárai bátran elmondhatják Petrarcá
nak lelkesedést lehelő szavait:

Hic Graios Latiosque simul conferre poetas 
Dulce fuit, veterumque sacros memorare labores.

Említsem-e a szépirodalmi, nyelvészeti, történelmi, földrajzi, ter
mészetrajzi, mathematikai és physikai munkákat, melyek nélkül főiskola 
nem is képzelhető?

Nem hagyhatom szó nélkül, hogy a pannonhalmi főapátok e 
század elejétől, de főleg a hatvanas évektől fogva, úgymint: boldog 
emlékű Kruesz Krizosztom, a lierczegprimási székbe emelt V aszary  Kolos 
és Fehér Ipoly főapáturak, kiket tisztelettel említek, minden áldozatot 
meghoztak, hogy a főiskolát oly fokra emeljék, a milyenre a legjobb 
ügyekezettel az ország fővárosán kívül intézetet emelni lehet.

Méltóságos elnök Úr! Igen tisztelt uraim!
Méltóztattak megérteni, hogy a közgyűlés Pannonhalmán, rokon 

foglalkozású rokon czélt szem előtt tartó kartársakra talált a főiskola 
tanáraiban, kik szivünk melegével egyenkint és egyetemben üdvözöljük 
a közgyűlés tagjait, mint kedves vendégeinket, első sorban mélt. elnök 
urat, mint a magyar tudományosság lankadatlan zászlóvivőjét, kinek 
ily tudós csapattal Pannonhalmán való megjelenését ezen Mons sacer 
Pannoniae annalesei mindenkor büszkeséggel fogják emlegetni.“

Magas színvonalon tartották a hangulatot a minister képviselőjé
nek, Ném eth  Antal főigazgatónak üdvözlő szavai és a táviratilag érke
zett üdvözletek is. Fehér Ipoly főapáttól a következő sürgöny érkezett: 
„A tanáregyesületi közgyűlésnek meleg üdvözletemet küldve szívből 
kívánom, hogy közoktatásügyünk buzgó Munkásai otthon érezzék magu
kat székhelyemen. — Fehér I p o l y A főapáthoz a közgyűlés azonnal 
üdvözlő táviratot intézett. Hóman  Ottó min. tanácsos ezt táviratozta: 
„Legmelegebben üdvözlöm egyesületünk közgyűlését; ügyünk előmozdí
tását czélzó tanácskozásainak sikert kívánva, csak azt sajnálom, hogy 
azokban lehetetlen személyesen részt vennem“.

S valódi ünnepi hatású volt mindjárt az első felolvasás, MAzy 
Engelbert főiskolai paedagogus tanáré, a ki érczes hangon olvasta fel 
s részben szabad előadásban ismertette tanulmányát az erkölcsi neve



38

lésről. A kérdést oly érdekesen fejtegette, hogy a kiszabott fél órán túl 
is még soká szívesen hallgatták, végső következtetéseit és javaslatait 
pedig egyhangúlag elfogadták.

Utána L a tk ó czy  Mihály, losonczi tanár, a philologiai és aesthe- 
tikai museumok könnyebb fölszerelésének módját fejtegette és aján
lotta ‘olyképen, hogy a középiskolai rajztanítást értékesítsük s hív
juk segítségül e czélra. Méltó tetszés jutalmazta ezt az előadást 
is és az ajánlott javaslatok elfogadtattak. Majd K a ssa i  Nándor, 
nagy-kállói tanár, az ezredéves kiállításon kitüntetett cykloidograph 
nevű találmányát mutatta be, a melylyel a kerékvonalak keletkezését és 
biztos előállítását szemléltette. (A gép bizonyosan igen jó, de a kréta ezúttal 
minduntalan eltört.) Végül az elnök az előadóknak a gyűlés nevében 
köszönetét nyilvánította életbevágó szép fejtegetéseikért és az ülést be
rekesztette. A tagok nevében pedig F ranki István, szabadkai tanár 
tolmácsolta az elnök iránt hálás köszönetét az ülések bölcs, tapintatos 
és fáradságos vezetéséért, mire a gyűlés az elnök éltetésével oszlott fel.

Gyűlés után a társaságot a vár udvarán lefényképezték (e fény
kép megjelent az „Uj Idők“-ben is); azután a tagok a könyvtárt és 
templomot nézték meg részletesen; egyesek még a toronyba is fölmen
tek, élvezni a terjedelmes és gyönyörű kilátást;* mások azalatt Jedlik
nek híres osztógépét tekintették meg vagy kísérleteztek Palatin  Gergely 
physikus tanárral.

Két óra tájban volt az ebéd, a melyet, tekintettel a vendégek 
nagy számára, minthogy a nagyebédlőben 120 embert is csak szorosan 
lehet elhelyezni, az első emeleti hosszú folyosón szolgáltak fel. Az elnöklő 
asztal a feszület aljában volt s déli irányban folytatódott hosszan-hosz- 
szan az ú. n. remete-folyosóig. Felköszöntőkben természetesen itt sem 
volt hiány. KroIIer Miksa perjel nyitotta meg ezeknek sorát a királyra 
mondott dictiójával, a kinek szelíd uralkodása alatt emelkedett a magyar 
tudomány és műveltség ezelőtt nem is sejtett fokra; mert habár volt 
idő, mikor a magyar Bécset is elfoglalta s három tengerre terjesztő ki 
hatalmas karjait: jelentőségében, hatalmi befolyásában s főként a cul- 
turában soha oly magasságot el nem ért, mint I. Ferencz József alatt 
Utána Beöthy Zsolt a rendnek — fájdalom — távol, de lélekben bizo
nyára jelenlevő főpapjára, az egyesületnek alapításától kezdve rendes és 
immár tiszteleti tagjára, emelte poharát, a kit tanításügyi és tudományos 
érdemei, valamint rendtársainak azelőtt soha el nem fordult egyöntetű 
lelkesedése segítették a fényes egyházfői polczra, s a kinek hazafisága, 
mély vallásossága, rendje iránti lángoló szerelme, mely az ő kezében a 
kor színvonalára való emelkedését jelenti, tanításügyünknek élénk figye
lemmel való kisérése és vezetése: mindenkiben fölkelti az iránta való 
elismerést és tiszteletet. Sinka Sándor, debreczeni ev. ref. tanár, pedig 
KroIIer priorra s a vendégszerető Benedek-rendre mondott érdekes 
köszöntőt, a melyben a priori állást régi hazai alkotmányunk nádori 
méltóságával vetette össze, vagyis a rend közvéleményének és érdekei
nek védői szerepét juttatta neki (a minthogy valóban az is) a főapáttal 
szemben, ha erre szükség volna, valamint a rend fejét helyettesítő tisz
tet, midőn a főapát távol van; különben tanárember 6 most is főapát-

* Alkalmas időben jó szemmel vagy messzelátóval láthatók: a 
Bakony és Vértes, a kőszegi Írott kő, Fehérvár környéke, Bánhida, 
Csesznek vára (a Garák egykori sasfészke), a körülfekvő falvak az Imre- 
hegygyel és IV. Béla kútjával, Tata, Komárom, a budai hegyek, a Mátra- 
orma, Érsekújvár és Nagy-Szombat környéke, a nvitrai Zobor-hegy, 
Dévény vára, pozsonyi hegyek, a Schneeberg, Győr vidéke, a Fertő és 
a Hanság.
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javai együtt, mert életük nagy részét tényleges tanításban töltötték, 
most pedig tanárok és tanárjelöltek vezetésével és kiszolgálásával foly
tatják tevékenységüket. W argha  igazgató, gyönyörű s fordulatokkal 
ékes beszédében éltette (Beöthy) Zsolt-vezért, a ki a középiskolai tanár
ságot nem karddal, hanem a szellem fegyverműveivel vezérli át a máso
dik évezredbe. Frenetikus taps volt a jutalma e kijelentésének. Utána 
S olym ossy  igazgató a jelenlevő főispánra, a főispán I.enner igazgatóra 
mondott toastot s nagy tetszés között kérte a tanárokat, vegyék föl őt 
is, mint tanügy-szerető főispánt, egyesületükbe. Beöthy most tanítványi 
kegyelettel emlékezett meg azon Benedek-rendi tanárairól, a kiknek 
Isten és szülei után minden jót köszön. A kegyeletes nyilatkozat mély 
hatást tett a jelen valókra.

Utána Varga  Ottó történetíró, is a hálás tanítvány hangján éltette 
a Benedek-rendet s jelenlevő egyik tanárát, S zen tim rei Márton rendi 
történetírót, a kit soproni tanítványai annak idején rajongásig szerettek, 
s a ki viszont magas szárnyalású beszédben éltette az egybegyűlt taná
rokat, a kik a tudomány, vallás és erkölcs szoros kapcsolatának szük
ségességét tették nyilvánvalóvá akkor, midőn a pannonhalmi szerzetes
telepet szerencséltették látogatásukkal. Majd Demkó  Kálmán budapesti 
igazgató Récseire, a fáradhatatlan régiségbuvárra; D óczi Imre debre- 
czeni igazgató pedig Bódiss Jusztin philologus-társára, a kivel görög- 
országi útjokban való megismerkedése óta forró barátságot tart fenn; 
viszont Bódiss. D óczi iránti elismerő szavai közé szővén a Türr Pistánál 
Korinthosban velők történt dolgokat, Türrnek akkor a magyar tanárok
hoz intézett szavait hozza fel az egybegyült tanárok előtt az egyenlőség, 
testvériség és szabadság eszméiről, a mely eszméket különösen most, 
tanításügyünk szabadság-korszakában, nyílik alkalmok a tanároknak az 
ifjúság szivébe csepegtetni, s a mely eszméknek épen a vezér, Beöthy 
Zsolt, mint 48 szülötte, a letéteményesük s legbuzgóbb harczosuk. Bódiss 
még benczés tanártársai nevében is felszólalt, a kiknek legnagyobb 
örömük telik abban, hogy kartársaikat Szent-Benedek alapítójok szel
lemében fogadhatták. Ok maguk között — folytatá — tréfálódni szok
tak azzal, hogy rendjük alapítójában magyar vérnek kellett csörgedeznie, 
mert különben nem volna az a felvilágosult szeretet és türelem mindenki 
iránt az ő regulájában, a minőt, egyetlen más rendnek regulájában 
sem tapasztalunk. Szent Benedek ugyanis regulájának 53-ik (De hospiti
bus suscipiendis) fejezetében azt parancsolja fiainak: hogy a vendéget 
úgy fogadják, mint Krisztust, sőt hogy a vendég kedvéért a böjtöt is 
szegjék meg. B ódiss  után előállott az örökösen jókedvű M olnár István, 
egyesületi gazda, s rimes köszöntőben éltette R ezn yák  Albert benczés 
konyhamestert és házgazdát, mint gazda-társát, majd M ázy  tanárt, a 
kinek már apostol-szabású arczárói (akár csak a K árm án  Móréról, a 
kinek tanítványa volt, úgy hogy Szuppán  igazgató keresztény Kárm án- 
nak nevezte el) lerí a szigorúan kegyes irány és az elvesség; az 
ilyen Szent Pál-szellemű, határozott, szin- és hitvalló embereket tiszteli 
6, mert az ilyen egyén bízvást elmondhatja magáról Ciceróval: „Non 
me paenitet vixisse, quoniam ita vixi, ut non frustra me natum 
existimem.“ Erre a nekihevült M á zy  a vallás eredetéről és fogalmáról 
kezdett előhozakodni az erkölcshöz való viszonyában s oly tűzzel 
szólott, hogy délelőtti előadásnak is beillett volna a beszéde. Majd megint 
K roller  prior, Bermüllert, egykori nagy-magyar érzelmű német tanárát, 
üdvözölte, valamint legöregebb egyesületi tagtársát, a jó B aksai bácsit 
is. a kit az ég oly ifjú lélekkel áldott meg. Végül még Beöthy  Zsolt 
kért szót, hogy éltesse a haza bíboros főpapját, V aszary  Kolost, a ki 
Szt Benedek szellemét vitte magával a herczegprimási székbe, s kinek 
az ellentéteket kerülő, békés politikája oly nagy áldás hazánkra külö
nösen mostanában, szenvedélyességre oly igen hajló pártviszonyaink
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közepeit. Mint volt tanárembert, egyesületünknek jóltevőjét, tiszteletbeli 
tagját és barátját kívánja őt üdvözleni s ezt táviratban is kifejezésre 
juttatni. Egyhangú helyeslés követte az indítványt, E táviratra О 
Eminentiájától a következő válasz érkezett: „A magyar középiskolai 
tanáregyesület szívélyes üdvözletét legbensőbb hálával fogadtam. — 
V aszary Kolos, bibornok herczegprimás“.

Ebéd után némelyek a kertbe, mások a Boldog-Asszony kápolná
jába, vagy az ezredéves műemlékhez, vagy a hasonló nevű kilátóhoz 
siettek, a hol annyira elragadta a vidék szemlélete, hogy mindjárt bene- 
diktinusok szerettek volna lenni; az érdeklődők pedig K écsei dr. kalauzo
lásával Pannonia nevű egykori római telepnek omladékáihoz kocsiztak 
ki. Mikorra a vonathoz vivő fogatok előállottak, az udvaron fel volt 
állítva az Asztrik-szobornak fából készült mássa, s így, ha valóságban 
nem, legalább másolatban láthatták a vendégek a kolostor udvarának 
leendő díszét, melyet október elsején fognak leleplezni.

Némelyek kocsin, legtöbben gyalogszerrel mentek le a vasúti 
állomásra, a hol a kíséretükben levő rendtagoktól a benső szeretet és 
barátság őszinte jelei között s egy felejthetetlen napnak emlékével 
búcsúztak el 7 órakor, a mikor ismét különvonat szállította a tanárokat 
Győrre, a főhadi szállásra.

Víg éljenzés és kendőlengetés hirdette az egymástól elváltak 
érzelmeit mindaddig, míg a vonat el nem tűnt a szemhatáron.

Győrött a benczés székház asztalánál, Beöthy  még az nap este 
verulami Baco rendszerébe illő, kézzelfogható tapasztalati ténynek jelen
tette ki a pannonhalmiak vendéglátását.

A LÉBÉNYI ÉS MAGYAR-ÓVÁRI KIRÁNDULÁS.
— Július 6. —

A hivatalos ügyek végeztével, másnap korán reggel a nagy
gyűlésnek egy kis csapatja, ■— mintegy 50—60 tagból álló, de alighanem 
zajosabb amannál — sürgött-forgott a győri vaspálya hatalmas induló
háza előtt, s Szó'ts Árpád városi tanácsos, polgármester-helyettes, K iss  
Ferencz főjegyző és a győri bizottság vezetői: dr. N ém eth  Antal tan
kerületi főigazgató és L eim er  Emil főreáliskolai igazgató kalauzolása 
mellett vígan ugráltak föl a Bécs felé induló hajnali személyvonat két 
utolsó kocsijába.

Üde nyári reggel volt, s '/s 6 körül lehetett az idő, mikor a 
lébény—szent-miklósi szerén}' kis állomáson leszállottunk, honnan át
sétálván a szembelevő vasúti vendéglőhöz, a már szépen felterített 
asztalok mellé telepedtünk, s a kuglóf-sütemények árnyékában türel
mesen várakoztunk a jó gyomormelegítő kávéra, mit szép leányok szol
gáltak fel. Itt, az élősövénynyel szegélyezett, kis négyszögű térben 
sütött ki ránk először a borongós égből Isten szép napvilága, s az 
ernyős ákácz koronáján át játszi sugarakat vetett oda a tarka abroszra.

Reggeli után kuglizáshoz fogott a megelégedett kis csapat egy 
része s 7 óráig ott gyakorolta magát egyesületi elnökünkkel és fő
titkárunkkal, miközben odajött gr. Wenckheim Frigyes uradalmának 
jószágkormányzója R im ler  Lajos úr is, hogy a kirendelt kocsik kellő 
számáról meggyőződjék, s a templomhoz indulásról intézkedjék.

15—20 perczbe telhetett, hogy gyors fogatainkon a községbeli 
hírneves román stílű templomhoz eljutottunk Itten K re sk a y  Antal 
plébános fogadta az érdeklődő kis csoportot, s elmondotta néhány szóval
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a templom történetét is. A templom a XIII. század elején épült: építé
szeti modora is román stílt teljes kifejlettségében állítja elénk, de már 
egyes, a csucsívbe átmenő részletekkel. Stílszerű helyreállítását 18 évi 
gond és fáradalom után 90,000 forint költséggel 1879-ben fejezték be.

Bevezetvén a remek főportáién át a templom belsejébe, Gerecze 
Péter budapesti VI. kér főreáliskolai tanárnak engedte át a szót, ki 
röviden, de szakavatottan előadta a lébényi templom jelentőségét a 
román stílű építészet és a későbbi hazai templom-építés terén. A temp
lom három hossz-hajóból áll, melyek keletről — minden kereszthajó 
nélkül — három különálló félkörű szentélyben végződnek ; nyugatról 
pedig kettős toronynyal vannak szervi kapcsolatban oly formán, hogy 
a tornyok alatt levő térség a templom belsejével folytatólagos egészet 
képez. A lébényi templom úgyszólván unicum abban, hogy a két torony- 
alját a mellékhajók meghosszabbítására használja fel; a mellékhajók 
ezzel egy negyedrészszel meghosszabbodnak s a torony szerves kap
csolatban van e templom belsejével is. Gerecze kartársunk utalt néhány 
balítéletre, mely a magyar építészet fejlődésére vonatkozólag eddig 
fennállt, s egyes példák felsorolásával bizonyította, hogy Árpádkori 
építkezésünk emlékeivel egyáltalában nem állunk olyan hátra a kül
földdel szemben, mint a hogy idáig hittük. Arra is említett példákat, 
hogy e kori építészetünk egyenes kapcsolatba hozható az itt talált 
római építkezés termékeivel. Majd a templom egyes részeit mutatja be, 
utalva a román ízlésű templom általános és különös sajátosságaira, 
S említést tevén az olasz és franczia befolyásról, hangsúlyozza és ki
mutatja a lébényi templom eredetiségét, mely sajátságot külföldi szak
értők állítása szerint se a német, se a franczia építkezésnél nem talá
lunk föl.

Áhítattal hallgatta a lelkes előadást kis csapatunk, s a hely 
komolyságához illőleg csendes és iinnepies éljenzéssel adott érette 
hálájának kifejezést.

A templom külsejéről is részletes fölvilágosítást adván, a plébános 
úr árnyas nagy kertjébe terelt bennünket, hol aztán (jól tudva, hogy 
nemcsak Isten igéjével él az ember, hanem kenyérrel is) jó pásztorhoz 
illőleg üdítőkről is gondoskodott, mit a fűbe keveredve költött el a 
szomjas kis sereg. Gyöngéd figyelméért némi viszonzásul egy kis 
collectát rendezett egyik társunk, s a begyült 17 forintnyi összeget a 
templom fentartásának alapjához át is adta a szives házigazdának.

Mikorára visszatértünk a vasúti vendéglőhöz, ott meg épen gazdag 
villásreggeli várt bennünket, miért dr. Ném eth  Antal az udvarias és ven
dégszerető Riinler józságkormányzónak meleg szavakban mondott a társa
ság nevében őszinte köszönetét. R im ler  jószágkormányzó a maga 
mostani előzékenységét köszönetre érdemesnek se tartván, hosszabb 
időre invitált bennünket s máskorra is felajánlta szives gondoskodását, 
akár testületileg, akár egyenkint óhajtanok Lébényt megtekinteni. 
Dr. S olym ossy  Lajos, mint a székely-udvarhelyi kör elnöke, az ország 
másik részéből szóló üdvözlettel köszönti az orsz. tanáregyesület jelen
levő tagjait. Bevallja őszintén, hogy 21 éven át nem volt az egyesület 
tagja: de most, mikor látja, hogy egész más szellem lengi át, mint 
azelőtt, belépett újból, s melegen üdvözli ezért első sorban szeretett 
elnökünket, másod ízben pedig Lennert, a győri bizottság fáradhatatlan 
vezérét, kinek a főérdeme, hogy ez az emlékezetes szép kirándulás 
sikerült. Nenner E. collegiális kötelességnek minősíti fáradozásait, a 
miért köszönetét nem érdemel. Csak azt sajnálja — úgymond — hogy 
többen nem jöttek el, s együtt tartózkodásunk utolsó óráiban szívből 
köszönti az idefáradt collegákat. Pirchala  Imre pozsonyi főigazgató 
az előtte szóló szavaira válaszolva hangsúlyozza, hogy Lennernek nincs
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oka panaszkodni, mert az ő emlékezetére a gyűlés harmadik napján 
ennyien tán sohse maradtunk együtt Ebben valószínűleg az alakulandó 
győri körnek láthatni első hatalmas életnyilvánulását ; üdvözli érette, 
s mint kitűnő vezért, — ki alatt az megalakul, s mindjárt kezdetben 
is ily ügyesen viszi szerepét — dr. Ném eth  Antalt élteti. Németh  A. 
szellemesen arra reflectál, hogy mint hozta zavarba őket: a fogadó 
bizottságot a tőlük ennyi sok szívességért semmit el nem fogadó szives 
jószágkormányzó s ez okból ismételten élteti. Dr. N égyesy  László 
egyesületi főtitkár azt a grand-seigneurt élteti, kinek uradalma oly 
kellemes tartózkodást nyújtott a társaságnak, s fogatok állításával és 
szives látással lekötelezett bennünket; készülődő víg csapatunk hálásan 
gr. Wenckheim Frigyes éljenzésével oszlik szét.

Elközeledvén e közben a Magyar-Ovárra indulás órája, a pár 
lépésnyire levő indulóház elé vonultunk, hogy a programra második 
pontjának is eleget tegyünk. E vonat magával hozta a nagygyűlés 
női tagjait, s a derékhad ama kényelmesebb csoportját, kik a korán 
keléssel nem tudtak megbarátkozni. Velők tömörülve szállottunk ki a 
moson-magyaróvári állomáson, hol a fölszaporodott társaságot Hegyi 
Sándor városi főjegyző fogadta rövid üdvözlő beszédével. Kinn voltak 
még rajta kívül Pogány  József alispán, Puchtinger János városbiró, 
B alázs  Árpád gazdasági akad. igazgató, R appensherger  Vilmos gymn. 
igazgató, K oós  Sándor főszolgabíró stb.

Diadalmenethez hasonló hosszú kocsisor vitt Lenünket a kapuk
ban és ablakokban várakozó Mosonon át M agyar-O várra, hol a házak 
díszesen voltak fellobogózva, benn pedig a városháza előtt lelkes ifjú
ságuk fogadta a Rákóczi hangjai s fel-felharsanó éljenzés közt az 
egyes kocsikból kiszállókat.

A díszteremben 112 teríték várta az érkezőket, s helyi friss 
sörrel szolgáltak bőven étkezés előtt. Az első tósztot Puchtinger J. 
városbiró mondotta, s melegen üdvözölve a vendégeket, amaz óhajának 
ad kifejezést, bár jól éreznők magunkat közöttük. Elnökünk  szives 
köszönetét nyilvánítja a nem remélt fényes fogadtatásért, s Magyar
óvár városát, mint a magyarság nevelésében pályatársunkat, élteti 
B alázs  A. collegiális üdvözlettel az 0. K. T. E.-et és annak országos 
hírnevű elnökét: Beöthy Zsoltot élteti. R appensberger  Vilmos a helybeli 
középiskola nevében hasonló érzelmeknek ad kifejezést Ném eth  Antal 
azért az eszméért üríti poharát, hogy necsak politikailag, hanem gon
dolkozásban is egyek legyünk, s mint ezen eszme megvalósításának 
helyi fő-főtényezőire: az egyes intézetek igazgatóira emeli poharát. 
Zimann  János iglói professor elragadtatással szól fogadtatásunkról, s 
szellemtől sziporkázó tósztjában a karzaton levő hölgykoszorút élteti. 
P o tá ssy  János nagyváradi föreálisk. tanár a gazd. akad. tanári karára 
s a város társadalmára, dr. S olym ossy  Lajos Mosonmegye alispánjára 
üríti poharát. L a s z  Samu győri föreálisk. tanár a gazd. akadémia 
országos culturális működését. F ranki István szabadkai ez. főigazgató 
a piarista gymnasium hazafias irányát emeli ki, s mindkettő azok 
tanárait élteti. K ossu tán yi Tamás gazd. akad. tanár felidézve emlékébe 
a 25 évvel ezelőtti állapotokat, örömmel látja úgy a mezőgazdasági 
oktatás, mint általában a hazai művelődés szép előhaladását, s e 
szellemnek, a magyar culturának apostolait: a tanárvilágot élteti. 
Dr. S zabó  Ernő győri föreálisk tanár a magyaróvári hölgyekért, mint 
a magyarság hathatós támogatóiért üríti poharát. Zimann J. a tanárok 
szép összetartása, s annak örvendetes eredménye felett nyilvánítja örömét. 
B alázs  Árpád dr. N ém eth  Antalért, — kinek e tekintetben is meg
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vannak a maga érdemei —, emeli poharát. Rappensberger  a kiránduló 
hölgyeket köszönti fel, s kívánja, hogy az egyesület nőtagjai minél 
nagyobb számban gyarapodjanak K ö v y  Imre iglói professor a város 
biráját élteti, ki idegen hangzású neve daczára is melegen szivén 
viseli a magyarság érdekeit. Tiber Ágoston dr. Némethet és agilis 
adjutánsát, Lennert élteti, minthogy e kedves kirándulást ők rendezték 
és biztosították. Lenner a pozsonyi tankerület főigazgatójáért, F ranki 
az egyesület érdemes főtitkáráért. Rappensberger  pedig az egyesület 
hű sáfárjáért, .Müller József pénztárosért üríti poharát, kívánva, hogy 
financiái évről-évre javuljanak.

A hosszúra nyúlt társasebéd után előbb a szomszédos piarista 
gymnasiumot, majd a vármegye házát, levéltárát; ugyanitt a hires 
csunyi sírmezőn talált dr. Sőtér-ié\e gazdag ásatásokat; végül a dús 
felszerelésű országos gazdasági akadémiát, botanikus kertjét; szom
szédságában a szép ligetet tekintettük meg futólagosán. Az akadémia 
jeles igazgatója. B alázs  kir. tanácsos és a tanárok, Kossutányi és a 
többiek fáradhatatlanok voltak a társaság kalauzolásában Annál jobban 
elfáradt a kiránduló társaság, s valóban jól esett a pihenés és az 
üdülés, mikor — gazdag uzsonára a piaristák szépen gondozott nagy 
kertjébe vittek bennünket, hol zene és poharak koczintása között fájó 
érzéssel búcsúzott el hét óra tájban a jól hangolt társaság szolidabb 
része, míg a vígabb párt csak az éjjeli vonattal gondolt távozásra.

Abban azonban már egy volt gondolatunk, hogy úgy az első nap, 
miként a második emlékezetünkbe valamennyiünknek mélyen bevéső
dött; de mégis leginkább (már tisztán azért is, mert nagyjában egész 
napunk isten szabad templomában telt el) ez a legutolsó. S vissza
emlékezvén ottmulatásunkra, érezzük, hogy hálás szivünk meleg érzésé
vel róhatjuk csupán le köszönetünket a győri bizottság szives fogadtatás- 
sáért s ottan időzésünk alatt rólunk gondozásáért.

A FELSŐBB LEÁNYISKOLÁK REFORMJÁHOZ.
(Előadás a győri közgyűlésen.)

A múlt évben lezajlott nagy nemzeti ünnep minden állami intéz
ményünk életében korszakalkotónak ígérkezik. Nem mintha nagy újí
tásokat létesített volna : az ünnepi év nem is lett volna arra alkalmas ; 
hanem azzal, hogy az ünnepi hangulat rákényszerített bennünket a 
magunkba szállásra, intézményeink múltjának kutatására. Ez pedig 
remélhetőleg annyira megerősítette történeti érzékünket, hogy jó darabig 
útját fogja állani minden olyan hamari munkának, a milyet alkotmá
nyunk visszaszerzése óta annyit végeztünk.

A felsőbb leányiskola életében a nemzeti ünnep éve nemcsak 
ebből a szempontból korszakalkotó. Egyesületünk tagjai a közgyűlése
ken (a kolozsvárin és kassáin), a körökben, a sajtóban, különösen 
Közlönyünk hasábjain jó másfél évtized óta igyekeztek feltartóztatni 
ez intéyményt azon a lejtőn, melyre egy végzetes hiba folytán jutott: 
de szavuk nem hatott odáig, a hol a fékezőt, a kormány rúdját 
kezelik. A millennium évére Ő Felségének egy rendelete megállította 
egy pillanatra és kitűzte számára azt az irányt, melynek egyedül
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helyes voltát a mi egyesületünk kezdettől fogva vitatta. Ó Felségének 
1895. november 18-án kelt legmagasabb elhatározása, mely megnyitja 
az egyetem kapuit azon nők számára is, a kik mint rendes hallgatók 
kopogtatnak a bölcsészeti és orvosi facultás kapuján —  a felsőbb 
leányiskolára fordította az intézők figyelmét.

Mikor hat évvel ezelőtt az Élet gárdája, jórészt Ibsen és Nietzslie 
követői, a bécsi „Verein für erweiterte Frauenbildung“ példájára 
egyengetni akarták a nők útját, az egyetemre egy új leányközépiskola: 
leány gymnasium alapításán akarták kezdeni. A millennium évében, a 
történeti érzék elevenebb korában, a magas rendelet érvényesítését 
abban keresték, hogy felkutatták leányiskoláink múltját, nem lehetne-e 
azok valamelyikét értékesíteni. És kitűnt, hogy nekünk már volt leány
középiskolánk, nem is olyan régen s nem is egy, hanem vagy tíz s 
nem is valami szegényes előkészítő, praeparáló műhely-féle, hanem 
derekasan működő, állami institutiónk, melyet húsz évvel azelőtt nagy 
lelkesedéssel megalkottak, és úgy elhanyagoltak, hogy ma úgy híjják — 
felsőbb leányiskola. Kitűnt, hogy annak a néhai leányközépiskolának 
czélja az volt, hogy •— mint a mint a millennaris jelentés 1132. lap
ján írva vagyon — „alkalmat nyújtson a nőknek arra, hogy oly mérvű 
általános műveltséget szerezhessenek, a mely megfelel azon általános 
műveltségnek, melyet a férfiak életczéljaik érdekéből, gymnasiumi és 
reáliskolai középtanodáinkban szerezhetnek“. Kitűnt az is, hogy még 
1883-ban annyira világos volt a felsőbb leányiskola középiskola volta, 
hogy a „középiskolai“ törvény szentesítése után átalakították a felsőbb 
leányiskola tanítás rendjét egyenes hivatkozással az 1883 : XXX. tör- 
vényczikkre. Arra is rájöttek, hogy a felsőbb leányiskola a költség- 
vetésben és jelentésekben „technikai okokból“ szerepel mint népokta
tási intézet. (A V. és K. M. 19. jelentése.)

A felsőbb leányiskola múltjának ilyetén megismerése nagyon 
természetesen arra az eredményre vezetett, hogy — ha nekünk most 
megint szükségünk van leányközépiskolára, hogy О Felsége engedélyét 
a nők használhassák — vissza kell szereznünk a régi leányközépiskolát. 
Ennek a millenniumi év költségvetése úgy ad kifejezést, hogy a 
„középiskola“ rovata alá három iskolát soroz : a gymnasiumot, reál
iskolát s a felsőbb leányiskolát s a harmadiknak épen akkora tanszer
átalányt nyújt, mint az első kettőnek. Az igazgatók és tanárokra vonat
kozólag az 1883: XXX. t.-czikk II. fejezetében foglaltak e törvény 
alkotása óta érvényben voltak s az 1893-iki tanári nyugdíjintézetről 
szóló törvény szintén teljesen egyenlő mértékkel méri munkásságukat, 
csak úgy, mint a fizetésrendezö törvény is. E szerint a nervus rerum 
gerendarumról, a pénzről kellő gondoskodás történt.

О Felsége engedélye s az iskola helyének kijelölése közoktatás- 
ügyünk szervezetében, a tanügyi congressus nőnevelési szakosztályát a 
következő határozat kimondására bírta: „A felsőbb leányiskola szer
vezete úgy módosítandó, hogy hat óv alatt a nemzeti szempont követ
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kezetes alkalmazása s a modern nyelvek irodalmának felhasználása 
mellett megadja a leánynak a nemzet közös műveltségének azon részét 
és irányát, melyet a vezető osztály férfitagjai a gymnasiumban vagy 
reáliskolában szerezhetnek“. Még a szakosztály ezen határozata előtt, 
de már szintén О Felsége engedélyének kieszközlése után egyik 
társulati felsőbb leányiskolánk, az Orsz. Nöképző-egyesület vezetői, 
élükön nagyérdemű elnökünkkel, elhatározták, hogy iskolájuk tantervét 
ilyen irányban reformálják. A reform meg is történt s a folyó évben 
már a Nöképző-egyesület iskolája leánygymnasium néven tanított. 
Nyilvánossági joga ugyan még természetesen ideiglenes, de azért 
biztosan halad a maga útján, hogy megadja tanítványainak nemzeti 
műveltségünk azon részét, és irányát, melyet a gymn. szokott nyújtani. 
Az állami, felekezeti, községi s magán felsőbb leányiskolák azonban 
még ez évben s valószínűleg a jövőben is a régi szervezet és tan
terv értelmében működnek, de nem sokáig.

Már mutatkoznak a jelek, melyekből biztosan következtethetjük,hogy 
végre valahára meghallgatnak bennünket. A felekezeti községi és magán 
felsőbb leányiskolák ügyeit a kormány egészen ministen biztosok vezetésére 
bízta s a múlt tanévben már az egyik államit, a beszterczcbányait is exi- 
málta a kir. tanfelügyelők hatósága alól. De reményünk legbiztosabb záloga 
a múlt évi 13.005. számú min. rendelet, melylyel Szuppán Vilmost 
az áll. felsőbb leányiskolák ministeri biztosát, mint a ki az ügyet a 
nőnevelési szakosztályban is referálta s az egész reformot megindította 
és irányítja, a minister úr utasítja, hogy a tantervet az általa ajánlott 
irányban reformálja s terjeszsze be. Ha még hozzá teszem, hogy 
ugyancsak Szuppán Vilmos a millennium alkalmából írt monographiájá- 
ban leplezetlenül feltárta az iskola múltját s jelenét s ugyanazon 
irányért küzd, a melyért egyesületünk s hogy a nevezett rendelet 
vétele után minden felsőbb leányisk. tanári karának véleményét .kikérte 
a reform részleteire vonatkozólag; akkor talán nem túlságos Optimis
mus azon hitünk, hogy a Molnár Aladár leányközépiskolája feléled s 
mi nem sokáig leszünk kénytelenek olyan tanterv szerint dolgozni, 
mely meggyőződésünk szerint rossz, melyről maga a min. biztos úr 
azt mondja: „fogyatkozásai valóságos nyügképen lehetetlenné teszik 
az igazi tanítást“. (A leányok középfokú oktatásának reformja stb. 
írta Szuppán Vilmos. Budapest, 1896: 13 1.).

De egy kicsi kis Optimismus mégis kell, hogy ez intézmény 
jövőjében bizzunk, mert vannak aggasztó tünetek is. A leányközépiskola 
mai napig ugyanazon ügyosztály gondozására van bizva, mely az 
összes népoktatási intézeteket vezeti. A törvényben megszavazott dotatio 
tényleg nem jut ki az iskolákhoz; az államiak egy kivételével, most 
is a tanfelügyelőség hatósága alatt állanak. Alig történik valami a 
tanári kar színvonalának emelésére és hiába mutatta ki a gyakorlat 
annak káros voltát —  egymás után keletkeznek állami költségen is —  
olyan városokban új felsőbb leányiskolák, melyekben nincs polgári
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leányiskola. A legaggasztóbb pedig igénytelen nézetem szerint az, 
hogy meg akarják benne honosítani a bi-, sőt trifurcatiót és a komoly 
selectiót.

Alig szorul bővebb megokolásra, hogy ha egyszer a középiskola 
czélját tűzzük az iskola elé, akkor vezetését annak ügyosztályára kell 
bíznunk. Annak megvan a maga hagyományos rendje, ismeri a ezél 
felé vezető utat, a rajta levő akadályokat. Az minden esetre könnyeb
ben vezetheti az iskolát, azon az úton, melyet ismer, mint a mostani, 
mely a kisdedóvás és tanoneziskola; az ipar és kereskedelmi szak
iskolák, a tanítóképzés meg harminczezer tanító személyi ügyeit intézi. 
Épen olyan fölösleges volna részletesen fejtegetni, hogy a dotatio csak 
úgy válik az iskola javára, ha azt ki is adják s rábízzák a tanári 
székre, úgy mint az a fiú középiskolákban történik. Hogy a tanfel
ügyelőség hatósága alatt az ilyen czélú iskola nem maradhat,* azt 
nálamnál jóval nagyobb tekintély, a közokt. Tanács kimondta még 
1891-ben. (Szuppán: A felsőbb leányisk. múltja és jelene. Budapest, 
1896: 43. 1.). 8 az sem az én kívánságom, hogy felsőbb leányiskola 
csak ott állítható, a hol van kellő számú polgári leányiskola, hanem 
a közoktatási tanácsé és magáé a ministeré, a ki millennaris jelen
tésében szó szerint ezt mondja; „A felsőbb leányiskoláknak a kez
detben kitűzött ezél felé való kifejlődésében (?) nem volt előnyös, hogy 
nagyobb részük oly városokba került, hol társadalmi szükségletet nem 
pótoltak s a hol egy felső nép- vagy polgári leányiskola jobban meg
felelt volna, mint a magasabb műveltségi igényeket kielégíteni hivatott 
felsőbb leányiskola“. Nagyon természetes, hogy a hol a szülök nagy 
részére már az is teher, hogy gyermeküket annyi ideig —  14 éves 
korig —  járassák iskolába, a mennyire őket a törvény kötelezi, ott 
nem helyes dolog csak olyan iskolát állítani, mely még azon túl is 
ott tartoztatja a gyermeket. De azért, hogy pl. a trencséni szülőknek 
elég a négy osztályú iskola, talán még sem egészen helyes, pl. a 
budapesti, pozsonyi, kolozsvári iskola tantervét elrontani. Ha van 
olyan iskola is, mely négy év alatt juttat el a műveltségnek legalább 
arra a fokára, melyre törvény szerint mindenkinek jutnia kell, még 
egy másik, mely olyan tartalmú és irányú műveltséget ad, hogy el
sajátításához hat évre van szükség; minden szülő a saját belátása és 
viszonyai szerint mérlegelheti, melyikbe járassa gyermekét. De ha 
csak az egyik fajtát találja, kényszerhelyzetbe jut. Azért örömmel 
üdvözölhetjük a székes-főváros eljárását. Fentartja azt az iskola fajt, 
melyre kötelezve van és azt is, melyet polgársága egy része szüksé
gesnek vall.

De vájjon lehetséges-e ezen elv megvalósítása, hogy leánylyceum

* Időközben, szeptember elején megjelent a 35.808. számú ministeri 
rendelet, mely a tanfelügyelők, hatóságát a felsőbb leányiskolák fölött 
teljesen megszünteti. Hivatalos Közlöny szept. 15-iki száma. Szerk.
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bejáró tanulók számára csak ott szervezhető, a hol van kellő számú 
polgári is? A katholikus leányiskolák bebizonyították, hogy igen is 
lehetséges. Egerben régen volt polgári leányiskola az angol kisasszonyok 
vezetése alatt. Mikor a tanulók száma akkorára emelkedett, hogy az 
egyes osztályokban nem fértek el, az egész iskolát ketté osztották: 
polgárira és felsőbb leányiskolára. Hasonlóképen cselekedtek a temes
vári apáczák és legutóbb a nyitraiak is. A 12 állami felsőbb leány
iskola közül a két budapesti, a soproni, pozsonyi, kolozsvári, temesvári 
és kassai tehát hét már is megfelel e kívánságnak. Beszterczebányán 
az ág. ev. egyházközség épen most alakít polgári leányiskolát, Lőcsén 
van egy másik felsőbb; úgy hogy csak Fiume, Máramaros-Sziget és 
Trencsén képezne akadályt. De Fiúméban ma is mind a négy alsó 
osztálynak párhuzamosnak kellene lennie az érvényes szabályok szerint 
(I. 80, II. 76, 111. 59, IV. 54,) csakúgy mint Máramaros-Szigeten 
is (I. 35, II. 40, III. 38.), úgy, hogy csak Trencsén maradna árván, 
a testvér-intézet nélkül. A múltban elkövetett hibát ma már lehetne 
corrigálni; de a jövőre nézve törvényes intézkedés nélkül alig állhatná 
a kormány annak útját, hogy a társadalom gyengébb részének iskolá
já t  el ne vegye az erősebb. Ha egyszer iskola rendszerünkét azon 
alapra építjük, hogy a társadalom három nagy rétegének, a „nép“- 
nek, a „polgárinak s a „vezető osztálynak“ mindjárt 10 éves kortól 
fogva már más irányú és tartalmú műveltséget adunk, akkor nem 
szabad védelem nélkül hagynunk a gyöngébbet. A „felső nép“-iskola 
mindenfelé átalakul „polgári“-ra s a hat elemi osztályt járt „nép“ 
kiszorulva a maga tovább képzőjéből, kénytelen az ismétlő cursussal 
beérni. A „polgári“-t, mihelyt magányosan áll egy városban, a „vezető“ 
osztály ostromolja s nem egyet, mint legutóbb a szegszárdit, deésit 
stb. el is hódítja. Hogy a „polgár“ aztán kénytelen azzal a csonka 
képzettséggel beérni, a mit a nyolcz osztályú iskola a négy év alatt 
nyújt, azzal a vezetők keveset törődnek. Ha nincs törvényes óvó
intézkedés, mindig az erősebb fog győzni. De ha az 1868: XXXVIII. 
türvényyzikk 79. §-a sanctiót nyer azzal, hogy nyilvánossági jogot a 
kormány „polgári“-nak csak ott adhat, a hol van „felső nép“ ; közép
iskolának, tehát leánylyceumnak is, pedig csak ott, a hol van és 
marad „polgári“ is, akkor az erősebb nem fog a gyengébb iskolájának 
lerombolására, elvételére törekedni és viszont a gyengébb sem kény
szerül gyermekét olyan iskolába járatni, melynek anyagi vagy szellemi 
terheit el nem bírja és nem fog panaszkodni az iskolára, hogy az 
gyermekét a „haszontalan“ latinnal, francziával, poétikával vagy 
algebrával stb. terheli. A fiúiskolákkal szemben ez az óvóintézkedés 
már nehezen létesíthető; de a most fejlődő leányiskolát könnyen ellát
hatjuk vele. Úgy, hogy mulasztást követnénk el, ha a reform alkal
mából fel nem hívnék rá az intézők figyelmét.

A tanári kar színvonalának emelése és olyan irányítása, hogy 
lépést tartson a fiú középiskolákéval, olyan kívánság, mely szorosan
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összefügg, az iskola czéljával. De tudtommal a f. tanévben történt 
meg először, hogy néhány tanítónőnek utazási ösztöndíjat adtak. A 
felsőbb leányiskolákban pl. a műtörténet ma is kötelezett tantárgy, 
a gymnasiumokban jóformán a classika-philologia appendixe; de azért 
az olasz, görög, aegyptomi útra közülünk senkit sem hittak, míg a 
gymnasiumból még mathematikust is vittek. Nő collegeink közt akár
hány van, a ki a legnagyobb hálával fogadná, ha az állam alkalmat 
nyújtana neki rendszeres, tudományos előadás hallgatására a budapesti 
vagy kolozsvári egyetemen. S nem hiszem, hogy ne volna köztük 
több olyan is, a ki örömmel bejárna a budapesti gyakorló gymnasiumba, 
hogy közvetlen tapasztalásból ismerje meg a nevelő tanítás eljárását. 
A tanári kar létszáma legtöbb helyt akkora, hogy ezeknek egy-két 
félém-e való szabadságolása semmi nehézséggel sem járna. S a szün
idei cursust is, mint pl. az idei természetrajzit nem egy collegünk 
örömmel fordítaná továbbképzésre.

Hogy ez milyen jó hatással volna az illetőkre, azt talán fölös
leges kifejtenem. A ki mindig csak rátanító előadást hallott, az könnyen 
válik türelmetlenné. Könnyen esik abba a hibába, hogy mindazt, a 
mit maga tud, tanítványaitól is megkövetelje. A ki tiszta tudományos 
előadásokat hallgat, még ha nem is lesz szaktudóssá belátja, milyen 
nehézséggel jár a legkisebb tudományos igazság megállapítása is és 
nagyobb súlyt fektet tanítványai értelmének fejlesztésére, megfigyelő 
képességének ápolására. Az ilyen sokkal inkább szem előtt tarthatja, 
hogy a középiskola nevelő és tanító eljárása retrospectiv; mert magáé 
a tudományé is az.

De e tekintetben nem hogy haladás, hanem visszafejlődés 
constatálható. О Felsége megengedi, hogy a nők orvosi, tanári pályára 
készülhessenek az egyetemen mint rendes hallgatók. De ugyanakkor 
ministere kitiltja azokat a nőket, a kik csak a tudomány világát 
akarják élvezni. Azért, hogy megvédje az egyetemet az esetleg oda- 
vetödö egy-két léhától, kitiltja azokat is, a kiket a legnemesebb czél 
vezérelt oda. Eddig rendkívüli hallgatóul jelenkezhetett minden 
tisztességes ember —  akár férfi, akár nő —  az új rendelet értelmében 
nő csak érettségi bizonyítványnyal. A kolozsvári felsőbb leányiskola 
tanítónői, élükön az igazgatónővel évekig jártak az egyetemre, mind 
rendkívüli hallgatók s valószínűleg a budapesti tanítónők közt is 
akadtak ilyen buzgók és a jog és theologiai akadémiák és lyceumok 
bölcsészeti előadásait is nem egy tanítónő haUgatta tisztán csak a 
tudomány szeretetéből. Az új nemzedék meg volna fosztva e jótéte
ménytől. Vájjon nem volna-e helyes a rendelet olyatén módosítása, 
hogy ne öntse ki a vízzel együtt a babát is.

Iskolánk reformját tehát О Felsége engedélye tette actualissá. 
De ez engedélyt mint az utóbbi rendelet mutatja, nem azért eszközöl
ték ki, hogy közműveltségünket emeljék, hanem, hogy kenyeret adjunk 
a nőknek is. Magunkra, férfiakra nézve, a művelődést boldogságnak
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tartjuk; de a nőkre nézve csak a boldogulás eszközének. Mintha azt 
mondanák, hogy a Rousseau állítása csak ránk férfiakra nem talál, 
de a növel szemben igazság.

A tervezeten, melyet az áll. iskolák ministeri biztosa készített, 
meglátszik, hogy a kormány fontosabb czélnak tartja a kenyérkeresetre 
előkészítést, mint a művelődést. Csak a tárgybeosztás jutott még nap
világra a congressus nönevelési szakosztályában tartott előadás II. 
Függeléke gyanánt; de már az is mutatja, mekkora áldozatot kíván 
a mai iskolától, hogy új czélját is szolgálhassa.

A mostani tantervnek sok mindenféle fogyatkozása van. Részlete
sen ismertettem azokat kassai gyűlésünkön s még szabatosabban meg
határozza azokat Szuppán Vilmos millenniumi monographiája, valamint 
a Révy Ferenczé (A budapesti m. kir. állami felsőbb leányiskola 
története és jelen állapota. Budapest, 1896.) különösen azokat, melyek 
az iskola ketté tagolásából származnak. De az az egy hibája még nincs, 
hogy külön-külön kell tanítani azokat, a kik csak művelődni jönnek 
hozzánk, meg azokat, a kik valami gyakorlati pályára készülnek. Az 
új tervezet ezt is contemplálja. A IV., V., VI.-ban 6, 7, 11 külön 
órát tervez. Ha még valami ügyességeket tanítanánk e külön órákon, 
még megjárná. Bár az is akkora nehézséget okozna, hogy ugyancsak 
meggondolandó volna, szabad-e velők az iskolai életet megbolygatni. 
De e külön órák épen a legfontosabb stúdiumoknak szánvák, olyanok
nak, melyek szoros összefüggésben állanak a többiek tanításával. 
Latint, görögöt vagy helyette görögpótlót, geometriát meg franczia 
nyelvet és psychologiát, sőt magyar irodalmat kellene e külön órákon 
tanítani.

Megsérteném a t. közgyűlést, ha részletesebben fejtegetném, 
hogy ilyen bi-, illetőleg trifurcatio mellett nemcsak ezen külön tár
gyakat nem lehet tanítani, hanem a többieket sem. Teljesen fel 
kellene adnunk az iskolaszerű, együttes tanítást minden tárgyban 
s vissza kellene térnünk a tradálásra, minek pedig két természetes 
következménye volna. Az ismeretek megint külön elskatulyázva jut
nának a gyermek leikébe s így semmi befolyással sem volnának 
jellemének fejlesztésére, és beállana a túlterhelés olyan mértékben, 
a milyenben csak beállhat egy iskolában, a hol neki áll a tanulónak 
6— 8 tanító s mindegyik — tekintet nélkül a másikra —  annyit 
tradál s kérdez le, a mennyire ideje van.

De öreg hiba volna a furcatio socialis szempontból is. Ha az 
a nő, a ki vezető állását szakismereteinek köszönheti, csak mást tud, 
mint az a másik, a ki abba belészületett vagy férjesedett, azt mindig 
csak mesterembernek fogják nézni. Neki nemcsak mást, hanem 
ugyanazt is meg mást is kell tudnia. Műveltsége anyagának azonosnak 
kell lennie a másik csoportéval, csakhogy neki még azon fölül olyan 
szakismerettel kell bírnia, a mely előtt tisztelettel hajol meg a tár
sadalom.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXXI. 4
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Iskolánk ilyetén megosztását annyira károsnak tartanám, hogy 
ha az egyetemre előkészítést csak ilyen áron adhatná meg, akkor 
inkább lemondanék ez előnyről. Szerencsére nincs így. A tervezet 
akkor készült, mikor még a görög, görögpótló hosszú betegeskedés
sel fenyegetett. Akkor még úgy állott a dolog, hogy az egyetemre 
lépés alapfeltételeihez tartozott a görögnek vagy pótlójának tanulása. 
Azóta félig-meddig bizonyos, hogy a görögpótló elszigetelt ismeret 
helyett vagy ügyességé válik vagy megszűnik, s a görög nélküli 
középiskola szintén képesít az egyetem legtöbb előadásának hallgatá
sára. Pedig csak a görög és pótlója kényszeríthette a tervezet készí
tőjét a furcatio ajánlására. A latin s a gymnasium többi tárgyai 
egyáltalán nem teszik azt szükségessé. Mert — mint más alkalommal 
kifejtettem —  nagyon jól meglehet az isk. hat osztályának egységét 
őrizni, még akkor is, ha a latin nyelvet is tanítjuk, mint rendkívüli 
tárgyat. Úgy hogy remélhetőleg nyitott ajtót döngetünk, mikor tilta
kozó szavunkat emeljük fel a furcatio ellen. De mégis meg kell azt 
tennünk; mert reményünk csak az 1890: XXX. t.-cz. revisiója alkal
mával valósúlhat meg, s a kettéosztást a budapesti iskola V. osztályára 
nézve a kormány már el is rendelte, úgy hogy az egyik V. gymnasiumi 
irányú lesz már az 1897— 98. tanévben.

A hat osztály egységének megóvása még egy gyakorlati előny
nyel járna: nemcsak abból az iskolából mehetne a leány esetleg 
a VII. osztályba s idővel az egyetemre, melynek latinos része és felső 
tanfolyama is van; hanem bármelyikből. Mert ha az iskola-fentartó 
nem is gondoskodik a latin nyelv tanításáról, az rendkívüli tantárgy 
lévén mindenütt, magánúton is pótolhatná a tanuló. Míg a bifurcált 
iskola VII. és VIII. osztálya alig fogadhatna be mást, mint a ki már 
az alsó osztályokat is ugyanott végezte. Az pedig talán szintén nem 
közönyös a szülőkre nézve, vájjon három évvel előbb kell-e gyermekü
ket idegen városba küldeniük. S az meg már talán közérdek is, hogy 
úgy ne járjunk az érettségire elkészítő tanfolyamokkal, melyek gomba 
módjára szaporodnak, mint az egyéves önkénytesi vizsgálat cursusai- 
val, a melyeknek létéről a kormány 29 éves korukban vesz tudomást,

A míg az 1883. és 1890-iki középiskolai törvények szerint 
kell a leánylyceumnak is az elökészitést megtenni, nem lehet mene
külni a bifurcatiótól, csak egy módon, ha a nyolcz tanév helyett, 
kilenczre osztjuk el a tananyagot. De még ez is jobb volna, mert 
igaz ugyan, hogy a mi iskolánk nem szenved a fiúközépiskola leg
nagyobb betegségében, a zsúfoltságban; a tanulók száma csak egy
két helyen éri el a maximumot, a 35-öt, a legtöbb helyen, különösen 
a felső osztályokban pedig jóval azon alul marad. Az is tény, hogy a 
leányközépiskola már traditiójánál fogva is kizárja azon tanulókat, 
a kiknek házi nevelése az iskolait akadályozza s a tanítás szerszámai
nak megválasztásában sem kell annyira a szülők vagyoni viszonyaira 
tekintettel lennünk. Az is bizonyos, hogy a leánygyermek értelme,
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megfigyelő képessége korábban érik, mint a fiúé és sokkal könnyebben 
fegyelmezhető a figyelem lekötésével, az értelem foglalkodtatásával, 
mint fiú testvéréé. De van a leányiskolának egy speciális tulajdonsága, 
a miért még sem követelhetünk ugyanannyi évi iskolázás után a 
leánygyermektől annyi ismeretet, mint a fiútól. A fiú iskolás korában 
egészen az iskolának é l; a leánynak ugyanazon időben anyja oldalán 
meg kell tanulnia és szeretnie mindazt, a mire mint háziasszonynak 
szüksége van. Azért a leányiskola sokkal kevésbbé veheti a növendék 
otthoni munkásságát is igénybe. Meg kell elégednie azzal az idővel, 
a mit a gyermek az iskolában tölt. Különösen már a IV— VI. osztály
ban. De még a kötelezett órák száma sem lehet annyi, a mennyit a 
törvény fiúk számára megenged.

На a IV— VI. osztályú, tehát 13—:16 éves leányka hetenkint 
30 órán át ül az iskola padjain, mint a hogy a tervezet contemplálja 
s még ugyanannyit foglalkozik otthon is elméleti kérdésekkel, alig 
fejlődhetnék ki érzéke a házi tűzhely apró örömei iránt. Úgy, hogy 
a ki egyszer belekerülne ennek a tervezett leánylyceumnak latinos 
részébe, azt már rákényszerítenők a tudományos pályára. Ped.g „Nem 
akarom, mondja a minister úr febr. 27-ik beszédében, (Közlöny 4-ből.) 
hogy a leány, a kit én természetes rendeltetésénél fogva a család 
számára kívánok megőrizni már 9— 10 éves korában az egyetemi 
pályát válaszsza. De ha 15— 16 éves korában arra határozza magát, 
hogy ö az egyetemi képzést akarja igénybe venni, mégis módot 
kívánok erre nyújtani, mert nemcsak arra a két esztendőre számí
tok, de a reformált tantervre is“.

Bízunk a minister úrban, hogy a reformot igazán úgy csinálja 
meg, hogy a leány 15— 16 éves korában határozhasson. Ez pedig a
VI. osztály elvégzése után van. Tehát nem fogadja el a furcatiót 
a IV. osztálytól kezdve, hanem meghallgatja a mi kérésünket, úgy 
reformálja az iskolát, hogy a jó tanítás tegye a tanulót képessé arra, 
hogy tovább haladhasson. Ha ennek útjában áll az 1893: XXX. t.-ez. 
azt módosítja, mint a hogy az egész középiskolai tanárság s a közok
tatási tanács is óhajtja, nem pedig megfordítva: az iskolát a rossz 
törvényhez.

De még ha megmarad is egységes hat tanfolyami! iskolának a 
leánylyceum, akkor is az új viszonyokkal szemben jobban kell gon
doskodnunk óvó rendszabályokról, nehogy a leány már 9— 10 éves 
korától fogva érezze, tudja, hogy ő kenyérkereső tudósnak készül, 
mint a fiú. így meg kellene őriznünk a leánylyceumot attól, hogy 
belé ne furakodjék az egyetemre előkészítés appendixe: a selectio. 
Igénytelen nézetem szerint ennek logikai következménye volna a túl
terhelés. Ha a tanár szeme előtt örökké az lebeg, hogy neki egyik 
fő kötelessége különválasztani a tehetségest, a nem tehetségestől, 
igényeit folyton fokozza. A fiú középiskolában —  sajnos —  e bajon 
alig lehet segíteni; mert fontos közérdek, hogy a vezetők közé a

4*
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legkiválóbbak jussanak s a kiválasztást traditiónk miatt nem tudjuk 
másra bízni, mint magára az iskolára, a melynek czéljával pedig ez 
a bírói functio legalább is nem talál, úgy, bogy a congressus közép
iskolai szakosztálya fiú középiskolákra nézve a selectio fentartását 
szükségesnek mondta és még a classifikálást sem merte elejteni.

De leányokkal szemben a dolog egészen másként áll. A leány 
vezető állása rendszerint semmi összefüggésben sincs az ő iskolázásá
val. így tehát semmiféle közérdek nem kívánja, hogy a leányiskola 
örökké rostáljon, és kihullassa a gyöngébb szemeket. Ellenkezőleg, 
mennél tovább megtarthatjuk a leányt az iskola padjain, annál inkább 
alakíthatjuk jellemét olyanná a milyennek a köz érdekében is lennie 
kell. Azért a selectiót, mely a nevelő tanítást akadályozza, nem volna 
szabad iskolánkba beboesátani.

Leányiskolában ennek csak akkor volna helye, mikor a hatéves 
cursusnak vége szakad. Akkor lehetne és kellene komoly vizsgálatot 
tartani, de az is inkább felvételi jellegű kellene hogy legyen, tehát
a .VII. tanév elején volna tartandó. Magában a hat osztályú iskolában 
elég volna arra ügyelni, hogy felsőbb osztályba csak az léphessen, 
a ki nem mulasztott túlságos sokat. De arra igazán ügyelnünk kellene, 
mert feltűnő, milyen könnyedén veszik a szülök leánygyermekök 
mulasztásait. Saját tapasztalásom szerint egy kis eső elég arra, hogy 
az osztály harmadrésze hiányozzék és pl. a beszterczebányai áll. fel
sőbb leányiskola feljegyzései szerint átlag egy-egy tanuló 52 órát 
mulaszt egy tanévben (Az iskola 13-ik értesítője), a temesváriban 
pedig 55-öt (Az iskola 13. értesítője), a budapesti VI. kerületi állami 
felsőbb leányiskolában plane 71-et (az iskola 22-ik értesítője), míg 
az ugyanazon kerületi állami föreáliskolában alig 30-at. Némi intéz
kedés e sok mulasztás csökkentésére most is történik. így pl. a 
budapesti névszerint kitünteti azokat, a kik egy órát sem mulasztot
tak. De úgy látszik még ez nem elég. Ha egyszer a tanterv úgy van 
kieszelve, hogy a tanuló örökké csak a meglevő elemi ismereteken 
rágódjék, ismételjen, ha nem érzi minden egyes órán lelkének tar
talmi gyarapodását, nagyon természetes, hogy könnyedén elmarad az. 
Hiszen semmit sem veszít vele. E bajon tehát első sorban a tanterv 
revisiója segíthet. De némi külső orvosság is ráférne e leányiskolái 
betegségre. Ha felújítanék a régi középiskolai eljárást, hogy a ki 
—  habár igazoltan —  annyi órát mulaszt, a mennyi a heti órák 
kétszerese, köteles a jövő tanév elején felvételi vizsgálatot tenni, 
aligha meg nem ritkulna a fejfájás, meghűlés stb. és a tanulás valóban 
az iskolában történhetnék.

Érdekes, mennyire érzi a leányiskola kezdettől fogva, hogy a 
rostálás nem az ö dolga. A szabályzat a felvételre —  ha más iskolá
ból jön a tanuló —  szigorú vizsgálatot kivan. Hét évi tapasztalásom 
szerint a legnagyobb ritkaság, hogy egy leányt más osztályba soroztak 
volna, mint a melybe koránál fogva beléillett. Az évzáró és classifikáló
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vizsgálatot —  megint a szervezet szerint -— a legnagyobb szigorúság
gal kell megtartani. Hogy valamikép át ne csuszszék a gyengébb 
tanuló, igénybe veszszük a nyilvánosság ellenőrzését. Az elnöki széken 
ealculust ír a kir. tanfelügyelő, a minister úr biztosa és az iskola 
igazgatója, vagy annak helyettese, mindegyik vizsgálhat is. És ez a 
hármas elnökség minden egyes osztályra nézve kötelező, nem úgy, 
mint a fiúknál, a hol csak az érettségin van meg s ott sem mindig. 
Minden osztályban, minden tantárgyból külön vizsgálat tartatik. Azon
kívül az igazgató külön kötelessége ellenőrizni a tanítót „hogy az 
egyes tanulók elég gyakran szólíttatnak-e fel“. (Szervezet 24. §.) 
Szóval azt a 10— 15 éves leánykát olyan vizsgálati rendszernek 
vetjük alá, hogy ugyancsak félthetjük őket a bukástól. És —  csaknem 
mind megfelel. A kassai iskolában pl. a 271 tanuló közül két vagy 
több tárgyból bukott az idén 9, tehát 3'2°/0, a máramaros-szigetiben 
173 közül 5, tehát 2'9°/0, a budapesti VI. kér. államiban 411 közül 
9, vagyis 2'3°/0, a pozsonyiban meg pl. a múlt évben javító vizs
gálatot nem tett egy sem. Pedig — ez is a leányiskola specialitása 
— még buzdítanak bennünket, hogy mennél többet buktassunk. Minden 
egyes „elégtelen“ adásáért kapunk 5 irtot. (Szervezet 31. §.)

Ha már a selectiót nem akarjuk a leányközépiskolában meg
honosítani, még kevésbbé engedhetjük meg, hogy olyan komoly 
rangsorozás, classiflkálás verjen benne gyökeret, a milyet a fiú
középiskola traditiójában átvett. Régen kimutatták, hogy az a jellem
nek olyan vonását is fejleszti, mely ellen az iskolának küzdenie kell. 
Különösen a tanügyi congressus középiskolai szakosztálya tisztázta 
-  Waldapfel János —  előadása alapján-e kérdést. Nem volt az egész 

szakosztályban senki, a ki elvi fentartása mellett nyilatkozott volna, 
csak opportunitási okokból nem ejtették el a fiúközépiskolában. De 
a leányközépiskolára, a felsőbb leányiskolára nézve, már az a szak
osztály kimondta,* hogy meg kell tőle szabadítani az iskolát. Most, 
az iskola reformja alkalmából sürgetnünk kell e határozat** érvénye
sítését. A classifikálás helyett inkább arra kellene törekednünk, hogy 
a szülők érdeklődését az iskola iránt fokozzuk, a minek a leány
iskola sokféle módját ismeri és használja jelenleg is. Mennél inkább 
kell attól tartanunk, hogy a szülök leányaik felől is úgy gondolkoz
nak, hogy csak annak kell tanulnia, a ki tudományával kenyeret akar 
keresni, annál inkább meg kell az iskolát szabadítani minden olyan 
külsőségtől, a mi e hitet gyarapíthatja.

•Eljutottam fejtegetésem végére. Látjuk, hogy a mit évek óta 
sürgetünk, az a megvalósulás felé közeledik. Iskolánk visszanyeri 
középiskolai jellegét. Tanterve reformálás előtt áll. A reformban való
színűleg érvényesülnek a nevelő tanítás azon elvei, melyeket fiú

* Nem mondta ki.
** Nincs ilyen határozat.

Szerk.
Szerk.
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középiskoláinkban egy negyed század alatt kipróbáltunk. Ebbéli 
reményünk annál jogosultabb, mert már a tanítóképzők tantervében 
is azok jutottak diadalra. Helyes irányban reformáljuk tantervűnket, 
mely épen úgy, mint a gymnasiumi 1879-ig „nem állotta útját a 
régibb elvont irányú tanításnak, mely pusztán meghatározásokkal és 
szabályokkal foglalkozva, háttérbe szorította a gondolat- és érzelem- 
képző, nemesebb tartalomnak közlését, magukkal a tárgyakkal való 
közvetlen érintkezésnek eleven hatását“. (Gymnasiumi Utasítások 15.1.) 
A tanterv reformálását valószínűleg hamarosan követik a részletes 
utasítások, és a rendtartás revideálása szintén alig késhetik soká. 
Szünőfélben van az iskolának az a nagy baja is, hogy együtt működ
nek benne olyan emberek, a kiknek alapműveltsége egészen külön
böző irányú, szakképzettsége pedig részint seminariumi részint 
egyetemi.

De azért résen keli lennünk. A mig iskolánk vezetése arra az 
ügyosztályra van bízva, a melynek az összes népoktatási intézeteket 
kormányoznia, csak félrendszabályokat várhatunk. Annak sem ideje, 
sem tapasztalata nincs az intellingentia iskolájának reformálására. 
Iskolánk jövőjére nézve tehát életkérdés, hogy a középiskolai ügy
osztályba jusson és megszabaduljon a munkával amúgy is túlterhelt 
tanfelügyelőségtöl. Ezt kell — egyesületünk traditiójához híven — első 
sorban sürgetnünk.

2. Kérnünk kell másodszor, hogy a költségvetésben megszavazott 
évi dotatiót minden egyes iskolának tényleg kiadják.

3. Sürgetnünk kell harmadszor a tanári karok színvonalának 
folytonos és rögtöni emelését a kifejtett módon.

4. Folytonosan hangoztatnunk kell, hogy leányközépiskola csak 
olyan városban felelhet meg hivatásának, a hol van polgári leány
iskola is.

5. Határozott állást kell foglalnunk a tervezett bi-, sőt trif'ur- 
catióval szemben az egységes, hat tanfolyami! iskola mellett, mely az 
egyetemre készülőkre csak annyiban legyen tekintettel, hogy a latin 
nyelvet is tanítja, mint rendkívüli tantárgyat. És végül

6. Előre is vétót kell mondanunk minden olyan újítás meg
honosítása ellen, melyet (mint a selectiót és a szigorú classifikálást) 
az egyetemre előkészítés látszik követelni, ha az az iskola eredeti 
rendeltetésével össze nem egyeztethető.

Ismerem a nehézségeket, melyekkel az ajánlott újítások járnak. 
De azt hiszem, ha igazán vissza akarjuk adni a felsőbb leányiskolát 
eredeti rendeltetésének, nem az akadályokat, hanem a czélt kell 
tekintenünk. Tudom, hogy még ez újításokkal együtt sem lesz a 
leányközópiskola azonos a fiúkéval. De arra nincs is szükségünk, mi 
csak azt óhatjuk, hogy a leányközépiskola ugyanolyan — ha nem is 
azonos — tartalmú és irányú műveltséget adjon, mint a fiúgymnasium.
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A belőle kikerült egy-két nemzedék meggyógyítaná társadalmi életünk 
sok olyan hibáját, mely abból származik, hogy más ideálokért küz
dünk mi férfiak és másokért a —  nők. Az a nemzedék inkább együtt 
érezne velünk, mikor nagy nemzeti eszmékért küzdünk, nem bocsátaná 
egészen a maga szárnyára fiú gyermekét mihelyt gymnasiumba adja 
és nem jutna olyan könnyen nyomorba, ha megfosztja öt a végzet 
kenyérkeresöjétöl. Hogy menne-e belőle elég tudós pályára is, az a 
socialis viszonyoktól függ. De egy bizonyos: az ilyen iskolából ki
kerültek nem szaporíthatnák a proletariátust. Ajánlom tételeimet a t. 
közgyűlés figyelmébe.

Czigler Ignácz.

A TANÁRHIÁNYRÓL.
(Kuszák József főreálisk. tanárnak az Országos Középiskolai Tanáregyesület 

győri közgyűlésén 1897. július 4-én tartott fölolvasása.)

Tisztelt Közgyűlés! Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület feladatai 
közé tartozik a középiskolai oktatás kérdéseit tárgyalni, netán meglevő 
bajokra rámutatni, az orvoslás módjáról eszmecserét folytatni, — ha 
kell —  a közvéleményt is ügyünknek megnyerni.

A középiskolának mai állapotát tekintve, nincs fájóbb sebe, 
nincs semmi, a mi nagyobb veszedelemmel fenyegetné a középiskolai 
oktatás sikerét jelenleg és évek hosszú sorára, mint az itt-ott eddig 
is emlegetett tanárhiány. E kérdésről akarok röviden szólani, előzete
sen is azonban elnézést kell kérnem a netáni fogyatékosságokért, 
hisz mindenki tudja, hogy alig néhány hete állapodtunk meg a pro
gramúiban és hogy június hava különben is sok munkával terheli a 
tanárt.

I.
Már 1892. febr. 19. Bombauer Emil, egyesületünk érdemes 

alelnöke, a közokt. ministeriumban az egységes középiskolák ügyében 
tartott tanácskozmányok alkalmával „utalt a tanárokat és tanárjelölte
ket illetőleg úgy quantitativ mint qualitativ irányban beállott apadásra, 
kimutatva, hogy alig egy szakmában végez annyi, a mennyi minden 
évre szükséges. Egyes szakmában egyáltalán nincs is többé jelölt. 
Ennek okát a tanárok elégtelen fizetésében látja, melynek tetemes 
emelése halaszthatatlan szükség, melynek elmaradása intellectualis 
államcsődre vezet, melyet a financziálisnál is veszélyesebbnek tart“. 
Két és fél év múlva pedig kimutatta a brassói áll. főreáliskola r. Értesí
tőjében, hogy pl. 1886-ban —  az áthelyezésért folyamodott rendes 
tanárokat és a nem képesített pályázókat leszámítva —  11 pályázó 
akadt a magyar-német tanszékre, 1894-ben egy sem. Utalt a tanár
hiányra és az ebből származó sokféle bajra Balogh Péter kartársunk 
„A középiskolai tanárság helyzetéről“ írt szép Memorandumában
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(Középisk. Tanáregy. Köz], XXIX. évf. 8. sz.), még részletesebben 
foglalkozott vele egyesületünk buzgó vezetősége 1896. decz. havában 
kelt Fölterjesztésében (1. a Közlöny XXX. évf. 12. sz.).

A közokt. ministeriumnak XXV. Jelentése, a mely a millennium 
alkalmából jelent meg, melynek adatai tehát az 1894/95. évre 
vonatkoznak, ilyen óvatos formában nyilatkozik a kérdésről: „ . . .  ha 
most egyes szakokban mutatkozik is hiány, vagy legalább nincs meg 
az a szükséges felesleg, mely a legalkalmasabbaknak egyes fontosabb 
positiókra való kiválasztását lehetővé tenné, rövid idő múlva a rendel
kezésre álló tanárok száma bizonynyal elég lesz nemcsak a közép
iskoláknál beálló hiányok fedezésére, hanem magának, a középiskolai 
oktatásügynek fejlődésére is.

II.
Ennek a jelentésnek vérmes reménykedésével szemben hogy 

állunk ma, két év múltával?
Hogy tisztán lássak s a legújabb adatok könnyen áttekinthető 

birtokába jussak, igazgatóságom szives közreműködésével kérdő-íveket 
küldtem szót a világi középiskolák directoraihoz, arra kérve őket, 
küldjenek értesítést az utolsó két évben kiírt pályázatok eredményéről. 
Úgy okoskodtam, hogy a pályázatok eredménye nyújt legbiztosabb 
tájékozást a helyzetről. A valót akartam föltárni. A helyzetet sötétebb- 
nek festeni, mint a milyen, nem férne össze a helynek és az alkalomnak 
a méltóságával, de viszont a bajt takargatni —  középoktatásunk ügye 
ellen elkövetett bűn volna.

1. A szétküldött 116 ívre 93 igazgató volt szives válaszolni, 
az adatok tehát teljesen megbízhatók, s az intézetek neme szerint 
csoportosítva ime a következők (a válaszokat jobbára szó szerint 
közlöm):

a) községi intézetek:
Esztergom: egy pályázat meddő volt,
Sümegh: egy állást alapvizsgázott jelölttel töltöttek be,
Szabadka: öt oklevél nélküli h. tanárt választottunk;
b) ág. h. ev. főgyrtmasiumok:
Szarvas: négy tanári állásra akadt három képesített pályázó,
Rozsnyó: egy classica-philolog. és egy rajztanári állásra nem 

akadt qualif. pályázó,
Eperjes: egy magyar-német és egy math.-phis, tanszékre nem 

volt képesített folyamodó;
c) ev. ref. gymnasiumok és fögymn.:
Békés: egy pályázat meddő volt,
Debreczen: a magyar-német szakra hirdetett pályázat meddő 

maradt,
М.-Sziget: német szakra háromszor hirdetett már pályázatot,
Kolozsvár: mértani rajzra nem akadt pályázó,
H.-M.-Vásárhely: német-latin szakra nem kapott tanárt,
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N.-Körös: két tanszékre nem akadt oklev. pályázó,
Karczag: 1895/96-ban négy tanszékre oklev. pályázó nem jelent

kezett, 1896/97-ben két pályázatra egy oklev. folyamodó;
d) k. hath, főgymnasiumok:
Beszterczebánya: latin-német tanszékre pályázó nem jelentkezett, 
Pozsony: három tanszékre csak áthelyezésért folyamodtak;
e) állami intézetek:
Brassón (r.): a hová mint exponált helyre régebben a tanárok 

elejét válogatták, két alapvizsgázott jelöltet alkalmaztak,
Jászberény: két tanszék üres, mert ismételt pályázatokra nem 

akadt képesített folyamodó,
Sopron (r.): két tanszékre csak áthelyezésért folyamodtak, 
Szentes (g.): egy tanszékre nem akadt oklev. pályázó,
Temesvár (r.): ábrázoló g.-ra most hirdettek negyedszer p.-t, 
Eger (r.): ábr. g.-mennyst.-ra egy pályázó sem akadt,
Kassa (r.): ábr. g.-math. pályázat meddő volt,
Sz.-Fehérvár (r.): math.-phisikai állásra egy pályázó sem volt, —  

jegyezzük föl e mellé az adat mellé, hogy Brassóban az ottani föreál- 
iskolához 1887-ben ugyanerre a szakra —  leszámítva a nem képesí
tett pályázókat és az áthelyezésért folyamodó rendes tanárokat — 
24-en pályáztak (1. a brassói áll. főreálisk. Értesítőjét 1893/94.).

N.-Szeben (g.): termtr,-foldr. és görög-latin tanszékre csak át
helyezésért folyamodtak,

Eger (r.): franczia-német szakra egy pályázó sem akadt, 
Pozsony (r.): franczia-német szakra csak áthelyezésért folyamodtak, 
Lőcse (r.): franczia szakra meddő volt a pályázat,
Fehértemplom (g): német tanszékre nem volt képesített pályázó, 
Munkács (g.): német-magyar nyelvre nem akadt képesített folyamodó. 
Az adatoknak e nagy halmazából fejtsük ki, hol és miben van hiány! 
Ha a felsorolt intézetek két nagy csoportjára, t. i. az autonom 

felekezeti gymnasiumokra és az állami középiskolákra vonatkozó ada
tokat vizsgáljuk, azt látjuk, hogy ev. ref. intézetek nem kapnak embert 
a német nyelvre, az ág. h. ev. iskoláknál pedig a hiány még nem 
nagy ugyan, de már többféle szakban mutatkozik.

Hát az állami intézeteknél, a hol a jelöltek vallása nem áll a 
pályázat útjában?

Ámbár az adatok nem kimerítők —  minthogy néhány értesítésen 
nincs megjelölve a szak, a melyre a pályázat szólt —  annyit mégis 
látunk, hogy az államnál a hiány a legkülönfélébb szakokban mutat
kozik. Hogy az állam jobban megszorult tanárok dolgában, mint a fele
kezetek, azt bizonyítja az az érdekes adat is, hogy a közokt. minis
terium XXVI. Jelentése szerint az oklevél nélküli hely. tanárok száma 
az előző évhez képest az autonom felekezeteknél fogyott, az államnál 
pedig emelkedett.

Az állam már nem kap egyáltalán tanárt a következő szakcso
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portokban: német-latin, magyar-német, franczia-német, ábráz, g.-math., 
math.-phvsika, sőt latin-görög és termr.-földrajzi szakra is már csak 
áthelyezésért folyamodtak (1. N.-Szeben)! Talán van még ember latin
magyarra és tört.-földrajzra!

2. Tisztelt Közgyűlés! így vagyunk, — pedig zsúfolt osztályok
ban tanítunk! A nyugoti államokban a tanulók számának maximuma 
egy-egy osztályban nem nagyobb 45-nél. Nézzük, hány olyan osztály 
van nálunk, a hol a létszám nagyobb ötvennél!

A közokt. minist. XXV. Jelentése szerint az állam rendel
kezése és vezetése alatt álló gym n.-okban.................................. 158
az autonómia felekezeti gymn.-okban..............................................64
az állami reáliskoláknál.....................................................................32

összesen . . . 254
olyan osztály van, a melyekben a tanulók száma 50-nél több. Ha tehát 
a maximumot csak ötvenre akarnók leszállítani -— a mikor még min
dig mögötte maradnánk minden nyugoti culturalis nemzetnek —  ugyan
annyi (254) új osztályt kellene nyitnunk, ez a 254 új osztály pedig 
több mint negyedfélszáz tanár munkájának felel meg!

De hová tévedtem? Térjük vissza Magyarországba!
Nálunk elégnek tartják, ha tanterv és utasítás körülbelül annyit 

követelnek tanártól és tanítványtól, mint nyugaton; de hogy tanár és 
tanítvány egyszersmind oly kedvező helyzetben legyenek a kitűzött 
czél elérésére, mint ott arra nem gomdolnak. — Nálunk a törvényes 
maximum 60. Ez maga oly állapotot teremt, mely a középoktatás 
terén való elmaradottságunknak kirívó jele. Mi még ezt az úgyis tág 
határt is átlépjük: a közokt. ministerium XXVI. Jelentése szerint tanév 
végén 60-nál több tanuló van 96 osztályban (T. Közi. XXX. 36. sz.), 
a melyeket törvény szerint is párhuzamosítani kellene, a 96 új osztály 
megnyitásához pedig 140 új tanár kellene. A felolvasott pályázati 
eredmények után ítélve mikor lesz Magyarországon annyi tanár, hogy 
legalább a törvényt meg ne szegjük?

Tisztelt Közgyűlés! A nyugati culturalis államok középoktatásá
nak állapota ebben a tekintetben is — t. i. a maximumot illetőleg — 
a mienkhez képest ideális állapot, a melyet elérni vagy csak meg is 
közeliteni egyik évről a másikra nem lehet; de a jó  közoktatási poli
tika feladata a tűrhető állapotot előkészíteni és az ideális állapothoz 
való — bár lassú —  közeledést lehetővé tenni!

Említsem-e még a középiskolai tanulók számának állandó tetemes 
emelkedését, a fejlesztés alatt lévő (csak emlékezetből jegyzem ide 
ezeket: Budapest (2), Z.-Egerszeg, Szegzárd, Makó, Bártfa, Zenta) 
és a f. é. szeptemberben megnyíló intézeteket (Szeged, Temesvár, Deés, 
Ungvár)? Fölhozzam-e azt, hogy mennél inkább nagyobbodik a létszám, 
annál nagyobb a halálozás arányszáma, és hogy csak az áll. és k. kath. 
intézeteknél, 60 olyan igazgató és tanár van, kik 30 évöket kiszol
gálták?
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3. A tanárhiány következményeiről nagyon röviden szólhatok, 
mert avatottabb tollak írtak erről a themáról (lásd az I. pontot). De 
kötelességünk újra meg újra hangoztatni, népes osztályainkban meny
nyire meg van nehezítve a helyesnek vallott módszer szerint való 
tanítás, hogy a tanulókra egyénenkint hatni, sajátos tehetségeiket fel
ismerni és fejleszteni teljes lehetetlenség, hisz az év végére ismerke
dünk meg velők! Kötelességünk hangoztatni, hogy a beállott tanárhiány 
évek hosszú sorára megbénította a középisk. oktatásügy intensiv fej
lesztését. A tanárhiány továbbá megrontója a tanárképzésnek. Találóan 
mondja Balogh Péter kartársunk: Nem a tanárképzés rossz, hanem a 
jelöltek nem veszik igénybe a fennálló intézményeket, minthogy az 
alapvizsgálat után elfoglalják az üresen álló kathedrákat! — Egy 
másik következménye a most már országszerte ismert és elismert tanár
hiánynak az, hogy olyanok árasztják el az egyetem philosoph. facultását, 
a kiket nem hivatás és rátermettség, nem az ifjúság, a tudomány szere- 
tete visz erre a pályára, hanem az a kilátás, hogy itt leghamarabb 
jutnak álláshoz! Tisztelt Közgyűlés! Az ilyen tanárokban nem lesz 
köszönet!

4. Évek hosszú sorára nincs is kilátás, hogy az állapotok majd 
javulnak. A bölcsészethallgatók absolut száma emelkedik ugyan, de 
korántsem a kívánatos mértékben. Tanári oklevelet ugyan 100-at állí
tottak ki 1895/96-ban, de a kik megszerezték, nagyobbrészt állásban 
voltak már (a budapesti 50 közül 45). Azután nézzük csak az ezidei 
tömeges pályázatokat! Állami, k. kath. és községi intézeteknél 1897.
márczius óta volt már eddig i s ......................................................... 54
ev. ref. és ág. h. ev. intézeteknél....................................................40

(Ez adatok nem is teljesek, mert napilapokban is jelennek meg 
pályázatok.)

Az Eötvös-collegium is csak a leendő tanárok egy töredékének 
a qualitását javítja, de vagy egyáltalán nem, vagy csak igen csekély 
mértékben járul hozzá a tanárjelöltek számának szaporításához.

így állván a dolog, könnyű belátnunk, hogy a tanárhiány a követ
kező években nem hogy kisebb, hanem még nagyobb lesz!

III.
De beszéljünk most már arról is, hogyan lehetne a bajon segí

teni. A bölcsészethallgatók száma azóta kezdett fogyni, hogy a tanári 
oklevél elnyeréséhez kötött egyetemi tanulmányok tartamát három 
évről ötre emelték, de nem gondoskodtak egyszersmind a tanári java
dalmazás megfelelő emeléséről is, vagyis 1880 óta. Ez a tény maga 
világosan mutatja, hogy vagy az egyetemi tanulmányi éveket kell 
megint három évre leszállítani, vagy a tanárok javadalmazását kell 
emelni; minthogy az első komolyan szóba sem jöhet, csak a második 
expediens marad, vagyis: a tanárhiány problémája pénzkérdés.

A középisk. tanárok mostani javadalmazását az a sokat emlege
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tett, sokfélekép magyarázott, de —  sajnos —  még mindig végre nem 
hajtott 1893. évi IV. t. szabja meg, a melyet, reméljük, úgy hajtanak 
végre, a hogy Csáky Albin gróf, akkori közokt. ministerünk 1893. 
febr. 22. az országgyűlésen az említett törvényjavaslat tárgyalása 
alkalmával megígérte, t. i. hogy a tanárok fele kerül a Vili. fizetési 
oszt.-ba, az igazgatók fele pedig a VII.-be. Ez a törvény mondja ki, 
hogy a középiskolai tanár mint ilyen — a VIII. fizetési osztályon túl 
nem emelkedik, igazgatóságra vagy főigazgatóságra meg csak 9'6 % 
számíthat. Szinte hallom az ellenvetést: hát a korpótlék? Ezt az 5— 5 
évi hosszú időközökben esedékes száz, 25 évi rendes tanári szolgálat 
után összesen ötszáz frtot nem tekinti —  de nem is tekintheti — a 
pályaválasztó ifjúság elég kárpótlásnak azért, hogy tanári pályára lépve 
lemond a felső fizetési fokozatokról és az ezekkel járó társadalmi 
megbecsülésről. Ha már rászánja magát, hogy egész életében tanár 
lesz, megkívánhatja, hogy nyújtson neki ez az állás miveltségékez 
mért existentiát, legalább tisztes szegénységet. Minthogy ezt sem 
nyújt, ezért nem jut eszébe a tanári pályát választani annak a magyar 
ifjúságnak, melynek annyiszor szemére lobbantották, hogy hivatalhaj- 
hászó, hogy csak a biztos állást keresi.

Közoktatási ministerünk nagyon szépen nyilatkozott az ország
gyűlésen (1897. febr. 27.) az említettem társadalmi megbecsülésről: 
„A társadalom minden tényezőjének át kellene hatva lenni a tanári 
munka becsétől, mert épen akkor fog a törvényhozás is e tekintetben 
többet tehetni, ha maga a társadalom is, mintegy a tanári munka 
nagy becsét átértve, a becsérzet mintegy oly irányú közvéleménynyé 
válik, hogy a tanárt bizonyos öt megillető piedestalra emeli“ . 
Tisztelt Közgyűlés! Nagyon szép, mondom, a nyilatkozat, de egy sze
rény megjegyzést nem fojthatok magamba, s ez az, hogy az alkot
mányos aera óta még nem volt rá eset, hogy Magyarország közokt. 
ministerének meg ne szavazta volna készségesen az egész t. Iláz a 
költségvetését, sőt az ellenzék rendesen keveseli ennek a tárczának a 
budget-jét. A mi meg a társadalmi megbecsülést illeti — minthogy 
a kis emberek a nagyok adta példáján indulnak — ez a társadalom 
is jobban meg fogja a tanári állást becsülni, ,mihelyt a magas kor
mány megbecsüli és emeli. Emelheti pedig a tanári állást erkölcsileg 
és anyagilag. Az előbbi tekintetben történt egy s más, az utóbbiban 
nagyon kevés. Az említett törvényben megszabott javadalmazás nem 
csábítja az ifjúságot. Miért is lépne oly pályára, a melyen öt évi 
egyetemi tanulmányok után — 9 0 4  % valószínűség szerint —  meg
akad a VIII. fizet, osztályban; sőt ennek is felső fokozatait, ki tudja, 
eléri-e? Ez a törvény ötödik éve, hogy törvényerőre emelkedett, s ma 
ott állunk, hogy a pályázatok meddők, hogy az egyik igazgató az idei 
Értesítőben így sóhajt fel: Ilyen körülmények között legjobb volna az 
intézetet becsukni! (Karczag).

Ilyen rendkívüli viszonyok közt rendkívüli eszközökhez kell
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folyamodni! Kívánatossá kell tenni a magyar ifjúságnak a tanári 
pályát, busásabb kárpótlást kell neki nyújtani azért, hogy lemond a 
fizetési osztályokban és a társadalmi positióban való emelkedésről. Ezt 
meg lehet cselekedni az említett törvény keretében a korpótlékok meg
kettőzésével. A magasabb korpótlék — tudjuk — nem új dolog. A 
nyugati culturalis nemzeteknél a tanári javadalmazás sűrűbb egy
másutánban következő és nagyobb korpótlékok által emelkedik; Ausztriá
ban is ezen az alapon rendezték a fizetést (1400 frt alapfizetés, két 
200 frtos és három 300 frtos korpótlék) és nem tűztek tíz évi termi
nust a törvény végrehajtására; nálunk Budapest fővárosa járt elül 
magasabb (170 frtnyi) korpótlék megállapításában; követték példáját 
Debreczen, Nagy-Enyed, és ezzel a középiskolai oktatás minden igaz 
barátjának elismerését és háláját vívták ki.

Elismerte a magasabb korpótlékok kívánalmának jogosultságát 
említett budget-beszédóben közoktatási ministerünk is, csak egy lépés 
van hátra, t. i. az, hogy a mit jogosnak elismert, valósítsa is hát 
meg! Lehetetlen, hogy a döntő factorok megingathatatlan ellenkezésé
vel találkozzék, hisz mindenki tisztán láthatja, hogy az az intellec- 
tuális csőd, melyet Rombauer öt és fél éve megjósolt, —  sajnos — 
már is bekövetkezett! Az állam példáját követni fogják az autonom 
felekezetek és községek már csak azért is, hogy a tanárvándorlásnak 
elejét vegyék. Ha a tanári állást így emelik, akkor majd idővel meg
szűnnek a meddő pályázatok, akkor majd újra válogathatnak jó  
tanárokban!

Tisztelt Közgyűlés! Azt hiszem, meggyőzően kimutattam, hogy 
tanárokban nagy a hiány, utaltam ennek szomorú következményeire, 
jeleztem egyszersmind az utat-módot, melyen — szerény nézetem sze
rint — középoktatásunk, nemzeti culturánk ebből a súlyos bajából 
fölépülhet. Száraz tényekben tártam fel a nagy nyilvánosság előtt a 
helyzetet: ime, így vagyunk!

Az egész nemzet intelligentiájához fordulunk, legyen résen, 
mert a nemzeti míveltség alapját megvető középiskolát —  a népeknek 
a szellemi téren való megfeszített versengésének e korában —  nagy 
veszedelem fenyegeti!

Ez kötelességünk, tartozunk ezzel annak a szent ügynek, mely
nek szolgálatában állunk!

TANÁROK ALKALMAZÁSA A KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTERIUMBAN.
(Előadás a győri közgyűlésen.)

Tisztelt Közgyűlés !
A köztisztviselők minősítéséről tudvalevőleg az 1883:1. t.-cz. 

intézkedik. Nevezetesen annak 1. §-a c) pontjában van az általános 
minősítés kikötve, mely szerint „állami tisztségre csak az nevezhető 
ki, a ki bír azzal a képzettséggel, a melyet a jelen törvény meg
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állapít a szolgálat azon ágára nézve, melyre az illető kineveztetni 
óhajt“.

A mi szempontunkból kiindulva, kérdés már most, vájjon mit 
állapít meg a tűrvén}’ minösitésképen azokra nézve, a kik a közoktatás
ügyi ministeriumban óhajtanak szolgálni ?

Megállapítja a 3. §-ban általánosan, mindenféle közigazgatási 
szolgálatra egyaránt érvényesen, a jogi képzettséget; de egyúttal belát
ván a törvényhozás, hogy a jogtudomány mai nap már nem pótolhatja 
a különleges szakpályákon kellő részletes képzettséget, egyidejűleg és 
párhuzamosan kimondja az 5. §. 4, pontjában, hogy:

„Azon ministeriumok központi igazgatásában, melyeknél különös 
szakképzettséget igénylő ügyek intézteinek el, oly egyének is alkal
mazhatók, a kik a 3. §-ban megállapított jogi képzettséggel ugyan 
nem bírnak, de viszont bírnak az illető szakra nézve a jelen törvény
ben megáhapított különös képzettséggel.“

Ezt a különös szakképzettséget reánk tanárokra nézve a törvény
8. §-a, illetve annak folyományaképen az 1883 : XXX. t.-cz. 60. és 
következő szakaszai szabták m eg; tehát a kinek tanári oklevele van, 
ha különben is arra való, kétségtelenül minősítve , van a törvény sze
rint a közoktatásügyi administratio körében bármelyik állás betölté
sére. Gyakorlati közigazgatási vizsgálatot is követel ugyan a törvény
25. §-a ; de minthogy az illetékes vizsgáló bizottságok a törvény 30. 
§-ában kikötött három éven belül nem szerveztettek : ma, 14 év múlva 
is, csak az elméleti minősítésről szóló szakaszok az irányadók minden 
szakaszban, tehát a tanügyiben is.

Már most, minthogy a közoktatásügyi ministeriumban a dolog 
természetéből fblyólag nagyrészt oktatásügyi, tanári s általános iskolai 
szakképzettséget igénylő ügyek intéződnek e l; minthogy továbbá a 
minősitési törvény 5. és 8. §., illetve ezeknek az 1880: XXX. t.-cz. 60. 
és következő szakaszaiban foglalt részletes intézkedései, épen a köz- 
oktatásügyi munkakör szakszerű ellátásának szempontjából állapították 
meg a tanári minősítés fokait: azt kellene természetesnek és a gya
korlatban is érvényesnek tartani, hogy a közoktatásügyi kormányzat 
körébe vágó személyzeti, szervezeti és iskolaigazgatási kérdések, mint 
csakugyan különös szakképzettséget igénylő ügyek, tényleg tanárviselt 
férfiak által intézteinek el, vagyis, hogy a közoktatásügyi ministerium
ban túlnyomólag csupa tanár foglal helyet.

Azonban, sajnos! a valóságban majdnem ellenkezőleg áll a dolog ; 
mert -— a mint köztudomású — ministeriumunkban kebelünkből egyet
len ministeri tanácsos és még két „szolgálatra berendelt“ tanár 
ül összesen; ez a szakszerű munkaerő pedig messze mögötte marad 
a szoros szakképzettséget igénylő ügyek terjedelmének, számának és 
jelentőségének.

Szóval a mi ministeriumunkban az alkalmazott tanárviselt ember 
úgyszólván kivétel, s a ki bekerült is, egynek kivételével csak mint
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névtelen segédmunkás foglal ott, szürke tanári minőségben helyet, 
ministeri tisztviselői czím, rang, fizetés, előlépés, befolyás nélkül. Pedig 
felette érdekes lenne megtudni, honnan van az, hogy ha egy-egy tanár
viselt férfiú következetesen beválik ministeri tanácsosnak s középiskolai 
osztályfőnöknek, miért nem válhatnak be mások ismét osztálytanácso
soknak és titkároknak ? Ha a középiskolai szakosztály élére vezetőnek 
szakember szükséges, vájjon miért nem szükséges a szakember ugyan
oda a kisebb munkakörök ellátására ?

Más ministeriumokban a : szakembert, ha oda beviszik, beállítják 
egyúttal a szolgálatának és rangjának megfelelő tiszti sorba s aztán 
halad a ranglétrán, a mint sora kerül s megérdemli, mint akár a jogá
szok, fölfelé. Nálunk eddig ennyit sem lehetett elérni; mert még a kit 
bevisznek is mutatóba, meghagyják tovább is tanárnak, * mintha bizony 
nem illenék be, vagy nem volna törvényes jogczíme, épen úgy helyet 
foglalni a tisztviselők sorában, mint akármilyen más szakembernek.

A tanári szakképzettségnek ezen tényleges mellőzését még azzal 
sem lehet megokolni vagy menteni, hogy a tanárok az administrativ 
téren nem váltak b e ; mert tény, hogy a kik eddig a karból ott alkal
mazva voltak, nemcsak a közepes mértéket ütötték meg, hanem min
den tekintetben a minister és nagy közönség egyhangú elismerése 
mellett töltötték és töltik be munkakörüket.

Ezen tényeket jól átgondolva, nem is panaszkodhatunk mi e 
részben szándékos mellöztetésről; ha mellőzés ért bennünket —  a mint 
hogy tényleg ért és ér e téren —  annak csak egy oka lehet, az, hogy 
az administratio a szorosan vett tanítói munkakörtől teljesen idegen 
foglalkozás lévén, a tanárvilág abban való rendszeres alkalmaztatását 
mindmáig soha sem sürgette, és így a juristák, a kik szerzett jog czí- 
mén birtokba helyezkedtek akkor, mikor még minden honoratior csupa 
jogászból tellett ki, a mi hallgatólagos hozzájárulásunk mellett mind
máig helyükön, illetőleg a mi helyünkön maradtak.

Pedig hitem szerint nekünk, tanároknak, annál több erélylyel 
kell a legfelsőbb tanügyi körökben is szerepet keresnünk, minél keve
sebb alkalmat ád vízszintes pályánk az előmenetelre; és annál erőseb
ben kell a magunk ministeriumában érvényesülést sürgetnünk, minél 
biztosabban tudjuk, hogy másikban úgysincs reánk szükség, hogy tehát 
„a nagy világon e kívül nincsen számunkra hely“.

De vétenénk önzetlenségben következetes múltúnk ellen, ha egyéni 
érdekeinknél egyebet álláspontunk igazának védelmére felhozni nem 
tudnánk. Csakhogy igenis tudunk; a közérdekből merített érvek egész 
ütegét lehet csatasorba állítani, ha a jogunkra való egyszerű hivat
kozással nem érhetnők el czélunkat.

Mindenekelőtt bátran állíthatjuk, hogy számos tanügyi kérdés 
egészen más megoldást nyerne, ha bent a ministeriumban volna egy

* S akkor nem 40, hanem csak 30 év a köteles szolgálatidő. S zerk .
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elméleti és gyakorlati téren egyaránt bevált, tanárviselt férfiakból álló 
Areopagunk, melynek tagjai úgy az iskolai élet minden csinját-binját 
ismerve, mint a személyi és dologi kérdésekben saját tapasztalataik 
alapján tájékozva, kormányoznának bennünket.

És ez nem akar vád lenni sem az eddigi, sem a mostani rend
szer ellen, sem a lelépett, sem a most működő férfiakra, kiknek egyen- 
kint s összesen hálás lekötelezettjei vagyunk; ez egyszerűen a fejlődés 
feltartóztathatatlan törvényének folyománya, mely a jobbat a jóval min
denkor kérlelhetetlenül szembe szokta állítani.

Hogy nincsen nemzedékről nemzedékre átöröklö tanügyi hagyo
mányunk ; ingatag és kiforratlan a paedagogiai és didaktikai közvéle
ményünk ; hogy vérbe ment eszmék helyett időnkint új meg új jel
szavakon kapkodunk; hogy szervezés a szervezést, tantervmódosítás a 
tantervmódosítást é r i ; hogy közülünk legkevesebben keresik a mélta
tásra váró érdemet az iskolai dobogón; hogy a tanítói mesterségnek 
művészi tökélyre vitele csak kivételesen képezi ambitio tárgyát: mind 
csak onnan van, mert nem olyan a legfelső közigazgatási szervezetünk, 
a melynek módja, ideje és alkalma az egyéneket kiismerni; működé
süket figyelemmel kisérni, a legszerényebb munkakörben buzgólkodó 
érdemet felfedezni s észrevenni és jutalmazni.

A jogi képzettségnek az administratio minden ágában hajdanta 
felülkerekedett kizárólagos szabadalmazása, mint korahagyott idők 
elévült hagyománya, általában minden téren nap nap mellett jobban 
visszaszorul az őt megillető nagy és fontos szakkör korlátái közé és 
helyet enged a specialis szakemberek érvényesülésének. Azt látjuk 
ugyanis a többi összes ministeriumokban, hogy a bányászati szakkérdé
sekben bányászok, az erdészetiekben erdészek, a technikaiakban mér
nökök, a honvédelmiekben katonák, a közegészségiekben orvosok, az 
ökonómiaiakban gazdászok administrálnak; lehetetlen tehát, hogy épen 
csak a közoktatásügyekben lenne kívánatos, üdvös és czélszerü, szak
emberek helyett műkedvelőkre bízni a döntést.

Az állattenyésztési, ló- és halnevelési ügyek már régen szak
emberek kezében összpontosulnak; tehát mi is csak kötelességünket 
teljesítjük nemzetünk iránt, ha az embernevelés ügyét szakrakészült 
embernevelőknek vindikáljuk; és nincs, nem lehet arra helytálló okot 
mondani, hogy ezen az egy téren kivételesen a szakembereket műked
velőkért mellőzzék.

Mert az nem lehet ok, legfölebb csak ürügy, hogy a kormány
zónak ismernie kell a törvényeket s a tanár nem törvénytudó; hiszen 
azokat a szakaszokat, melyek reánk vagy ügyeinkre vonatkoznak, igenis 
ismerjük, kell is ismernünk. Egyik sarkalatos törvényünk, hogy: Igno
rantia legis non excusat! Különben is minden törvény minden polgár
nak kötelezöleg szól s úgy van, úgy kell irva lennie, hogy mindenki 
megérthesse, tehát a tanár is, a ki különben már hivatásánál fogva 
mindig tanul és magyaráz. Ha a jogászról felteszik, hogy amúgy mel
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lékesen bele tudja magát élni a tanügy minden szövevényébe : hasonló 
méltányossággal a tanárról is bátran feltehetik, hogy a hivatalos asz
talánál előfordulandó paragraphusokat minél előbb megtanulja, épen 
úgy, mint a technikus, orvos, erdész és gazdász a magáét.

Ha valahol, hát akkor az ilyen vegyes ajkú, vidékenként hete
rogén országban közérdekből szükséges, hogy a ministeriumban az 
oktatás mezején fáradó munkásokat necsak a színtelen hivatalos jelen
tésekből, meg a pártfogók színes üvegén keresztül ismerjék; hanem 
őket úgy az iskolában, mint a társadalomban megfigyelt és beigazolt 
használhatóságuk szerint értékeljék. És ez csak úgy lehet foganatos 
kívánság, ha minél több olyan iskolát és országot próbált szakember 
ül együtt a ministeriumban, a ki a szanaszét szórt tanárságnak ágas
kodás nélkül is kimagasló alakjait jórészben személyesen ismeri, a 
haza nemzetiségi viszonyairól nem madártávlatból, hanem a hely színén 
szerzett tanulmányokat s így ha például megürül egy-egy igazgatói állás 
—  mely majdnem egy jelentőségű az iskola sorsával —  idegen befo
lyásoktól menten, saját észlelete s tapasztalata alapján egyenest rámu
tat a legodavalóbb őrszemre. Nálunk most már napi eset, hogy egy-egy 
iskola vezetésével megbíznak ideiglenesen egy tanárt; máskor oda tesz
nek egy „ideiglenes igazgató-helyettest“, máskor ismét ideiglenes vagy 
helyettes igazgatót; világos bizonyságául annak, hogy az embereket 
nem ismerik; mert nem illik föltételezni, hogy a szolgálat nagy kárára, 
a tekintélyre szorult hivatalfőnököt nem részesítenék, ha különben 
ismernék, egyszerre abban a teljes bizalomban, melynek egészére szük
sége van neki, pályája elején jobban, mint később, mikor már maga 
kivívta azt magának. Azt csak mellékesen említem meg, mint kapcso
latos administrationális hibát, hogy az ideiglenes helyettes igazgatók 
úgyszólván csak kivételesen hagyatnak meg véglegesen is ; és így* a kit 
először kiszemeltek, azután sutba dobtak, néha ártatlanul meg van 
bélyegezve, mert mindenki azt tartja róla, hogy a maga hibájából 
bizonyult arra nem valónak.

Az intéző körök érdeklődése híjában ma száz meg száz, vezető
szerepre hivatott tanár a csendes ismeretlenség szürke homályában 
csenevész e l ; e közöny aztán ambitiójának elöbb-utóbb szárnyát szegi. 
Az élelmese pedig látván, hogy a homlokot aszaló iskolai apostolko
dásnál sokkal jobban kifizeti magát „lépések“ tétele (egy-egy jól 
kieszelt érdekházaság, vagy befolyásos politikusokra való poháremelés), 
a valódi tanári érdemszerzés fojtó porondját mind többen elhagyogat- 
ják, kivált ha imitt-amott sikerül egyik-másiknak őt meg nem illető 
állást vagy előléptetést kijárnia.

Az ilyen — hála Istennek! ritka — érvényesülés romboló 
hatása szinte leírhatatlan ; mert egész vidékeken megzsibbasztja a kis- 
lelküekben a munka igazi [méltánylásában való szükséges hitet; a 
tanári érdemszerzésre az iskolát alkalmatlannak bizonyítja s egyre

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXXI. 5
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általánosabbá teszi azt a már is terjedő felfogást, hogy az iskola érde
kében a napszámon fölül fáradozni —  nem fizeti ki magát.

Recriminatióknak nincs itt a helye; de tény, hogy a tanárság 
sokszor meglepetésszerűen kénytelen fogadni egy-egy előléptetést vagy 
kinevezést, mert a kitüntetettnek egyéni értékéből a legjobb akarat 
mellett sem sikerül kimagyaráznia a ténynek arányos indító okait. 
Viszont fölös számmal látunk sorainkban elméletileg és gyakorlatilag 
kiváló egyéniségeket, sokoldalú s munkagyözö tehetségeket, vezető- 
szerepre hivatott izmos erőket észrevétlenül elszürkülni, vagy szárnya- 
törött idealismussal bevegyülni az örök robotra Ítéltek lemondó soraiba, 
csak azért, mert a tanügy terén nincsenek Diogenesek, a kik lámpá
val keresnék az embereket.

Tekintsük tehát akár a haza érdekét, mely a mi pályánkon is 
rátermett szakembereket igényel a mértékadó és vezető állásokra; 
akár a tanügy általános érdekét, melyet a benne szerzett elméleti 
tudós és gyakorlati tapasztalás a nem szakember műkedvelésónél bizo
nyára jobban kielégíthet; akár —  a mi utolsó okunk —- a tanárok 
méltányos jogát s egyéni érdekét: ki kell fejeznünk itt, e kar egye
temének mai nyilvános olympiai ünnepén, hogy igenis megvan ben
nünk az a jogérzet és ambitio, melynél fogva a tanügyi kormányzat 
intéző köreiben arra érdemes tagjaink részére szerepet, minél nagyobb 
szerepet óhajtunk; de megvan bennünk egyúttal az az önmérséklet 
is, hogy ezt a szerepet nem hiúságból, hanem állásunk emelkedése, a 
magyar iskola felvirágzása, a pálya vonzóereje érdekében óhajtjuk.

Vagy ugyan honnan tisztelje karunkat a külsőségek után induló 
nagy közönség, mikor folyton azt látja, hogy mi a cultura templomá
hoz csak téglákat adogatni, vagy legfölebb falat rakni találtatunk 
alkalmasoknak; de már pallért, építőmestert, pláne műépítészt mindig 
más rendből állítanak fölénk ?

Most kedveznek a viszonyok; minister urunk együtt érez velünk, 
szivén átszűrve hallgatja meg panaszainkat, sokszor igazolta, hogy 
méltányolja jogos óhajtásainkat. Nem időszerűtlen tehát, ha indít
ványozom :

Mondja ki a győri közgyűlés, hogy épen a minister úrnak 
magas személye iránti bizalomból fakadó reményeink egyik megnyilat
kozása az a közóhaj is, mely a jog, méltányosság és közérdek hármas 
erősségére támaszkodva kívánja, hogy a közoktatási ministerium kebelében 
minél több tanférfiú alkalmaztassák.

Dr. Molnár István.



AZ ERKÖLCSI NEVELÉS.
(Felolvastatott a közgyűlés második napján, Pannonhalmán.)

къ erkölcsi nevelés kérdése nehéz kérdés, mert korunk erkölcsi 
képén hiányzik az egység és összhang. Nehéz kérdés lesz mindaddig, 
míg az erkölcsök renaissance-át meg nem érjük.

A középkori népek erkölcsisége belsőleg kapcsolódott az egy
séges vallással; igazolására egységes bölcsészeti felfogás vállalkozott; 
megvalósítására határozottan és kötelezőleg kijelölt utak és keretek 
szolgáltak. Az újkor erkölcsét függetlenség jellemzi, függetlenség a 
felekezetekre oszolt vallástól és az Istentől; megalkotását és igazolá
sát minden bölcsészeti rendszer a maga módja szerint kísérli m eg; 
megvalósításában lelkiismereti szabadság nevén az egyéni tetszés irány
adó. Ez az oka, hogy manap még az alapvető kérdésekben is éles 
ellentétek, ellentmondó nézetek uralkodnak. Van-e korunkban nagyobb- 
fokú erkölcsi sülyedés ? Melyek erkölcseink változásának okai ? Mi az 
erkölcsiség? Honnan vegyük a moralitás mértékét? Ezen és ezekhez 
hasonló kérdésekre manap összhangzó feleletet nem igen kaphatni. 
Ezért nehéz az erkölcsi nevelés maga is. Ezek a kérdések ugyanis, 
habár az erkölcsi nevelésre való vonatkozásukban csak praeambulans 
természetűek, mégis az erkölcsi nevelésben való elméleti eligazodásunkra 
döntő hatással vannak.

A jövő kor erkölcsi felfogása, nézetem szerint, két utat fog 
követni; az egyiket a moralpositivismus vagy moralskepticismus töri, 
a melynek végén az erkölcsi nihilismus tátong; a másik út az erköl
csök renaissance-ának útja lészen, a mely az erkölcsi élet hagyomá
nyának vagy gyakorlatának és elméletének történeti vizsgálatával fogja 
erkölcsi életünk folyását szabályozni. Akkor majd könnyebben eligazo
dunk az erkölcsi nevelés terén is. Egyelőre azonban meg kell nyu
godnunk abban, hogy korunk erkölcsi felfogásának zűrzavarát az 
erkölcsi nevelés is sínyli.

De bármily nehéz kérdés, el még sem odázhatjuk az erkölcsi 
nevelés elméleti vizsgálatát; azért nem, mert nevelő tisztünket napról- 
napra teljesítenünk kell: e gyakorlati eljárásunkat pedig elméleti tájé
kozottságunk teszi tudatossá és tervszerűvé. Már úgyis terhel bennün
ket a mulasztás vádja. Az erkölcsi nevelés tudatos kezelésében csak a 
legelején vagyunk. Még az érdeklődésünk is csekély. A tantervrevisio 
évében a tanáregyesület kebelében többször kifejezésre jutott az az 
óhaj, hogy a növendék-nemzedék erkölcsi életét kell jobban gondoznunk. 
A revisio valószínűleg meglesz, de a folyamatán felmerült óhajok az 
erkölcsi nevelés érdekében óhajok maradnak, jóllehet mindegyikünk 
tudja, hogy tantervűnkben kevés a lényeges hiba, s hogy kijavítva 
sem biztosítja a tanítás sikerét, hacsak az erkölcsökre is nagyobb 
súlyt nem helyezünk. A millennium alkalmából tartott II. egyetemes 
tanügyi congressus is foglalkozott az erkölcsi neveléssel; de igazán
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körébe vágó kérdéseket alig érint. Balogh Péter és Alexander Bernát 
dolgozatai kétségkívül tanulságosak. Megállapítják erkölcsi sülyedésünk- 
nek, vagy ha úgy tetszik, erkölcsi életünk változásának tényét és az 
iskolára való hatását; keresik az okokat, a melyek az iskolát merő 
tanító intézetté tették, kizárva belőle a nevelést: javaslataik azonban, 
a melyekkel a helyzeten akarnak javítani, alig haladják meg a Herbart 
követelését, hogy t. i. az iskolában ne tanítsunk, hanem oktassunk, 
azaz tanítva neveljünk, hogy a tananyag kiszemelésében, szervezésében 
és módszeres kezelésében a tanuló erkölcsi javítása legyen vezető 
elvünk. Balogh Péter ugyan az iskolai és erkölcsi fegyelemről is szól: 
de ez dolgozatának kisebb része s különben is nagy kár, hogy a 
Herbart-féle Regierung és Zucht csapásaiban jár, a mely részletek a 
Herbart paedagogiájának épen a gyöngéi. Egyébként legjobban tanár
képzésünk mutatja a tanárvilág elméleti tájékozódásának hiányait. 
Didaktikai része határozottan jó hatással van középiskolai tanításunk 
egyöntetű és tudatos menetére; nem így az erkölcsi nevelés része. 
A ki tudja, mi van Herbert Spencer 46 lapos értekezésében az 
erkölcsi nevelésről; a ki tudja, mennyire elégíti ki épen csak a leg
nagyobb szükségletet Kármán 9— 10 lapos fejtegetése; a ki tudja, 
hogy a Herbart-féle Regierung és Zucht mennyire összefügg az ö 
hasznavehetetlen psychologiájával: az nem szorul bővebb tájékoztatásra.

Nincs sürgősebb teendőnk, mint az erkölcsi nevelés codexének 
megalkotása. Még pedig, ha lehetséges volna is, se tegyük tisztán 
deductive; mert ez úton nem szabadulunk a téves és egymással ellen
kező bölcseleti rendszerek hatásától. A közműveltségnek, nemzeti 
műveltségünknek erkölcsi tőkéjére vessük figyelmünket. A mint e 
műveltség ismereti elemei: a haza földje és a rajta folyó gazdasági 
gyakorlat, népünk történelmi élete, nemzeti nyelvünk és irodalmunk és 
a kinyilatkoztatott vallás a vallástant, a philologiát, a történelmet és 
a természettudományokat jelölik ki tanításra; szintúgy jelölik meg 
erkölcsi elemei a nevelés útjait. Ezen erkölcsi tökének elemzésére kell 
az elméleti okulás érdekében vállalkoznunk. E mellett az erkölcsi 
nevelés gyakorlatának inductiv vizsgálata szükséges. A családi, társa
dalmi, állami és egyházi nevelést kell tanulmányoznunk történeti kifej
lődésében és jelen folyamatában, egyúttal a századról századra támadt 
elméleti fejtegetésekkel való kölcsönhatásában. Ez úton várhatni, hogy 
a mint már van közoktatásügyünk, szintúgy lesz nevelésügyünk is, 
és a mint már van didaktikánk, azon módon lesz szorosan vett 
neveléstanunk is.

Mindezzel eléggé jeleztem, hogy az erkölcsi nevelés codexének 
főbb irányvonalait akarom ismertetni, a melyeket az épen rajzoltam 
módszeres vizsgálattal sikerült megállapítanom.

1. Az első kérdés, a melyre az erkölcsi nevelés körében fele
letet kell adnunk, az erkölcsi nevelés feladatának kérdése. Erkölcsösnek 
azon embert tartom, a ki elfoglalja a mindenségben azt az állást, a



69

mely öt eszes természeténél fogva megilleti. Ez állásfoglalás bizonyos 
egyesüléssel já r; az egyesülés pedig szeretettel történik. Concrete 
kifejezve erkölcsösnek azt az embert tartom, a ki szereti a haza földjét 
és a kinek érzéke van a szent mondás iránt: „hajtsátok a földet birodal
matok alá“ ; a ki szereti véreit és polgártársait és minden emberben 
felebarátját tiszteli; a ki szereti a tudományt és művészetet, általában 
az igazat és szépet; a ki mindenekfölött szereti Istenét. Az erkölcsi 
nevelésnek feladata pedig e meghatározásból folyólag a sokoldalú, 
szeretet.

A sokoldalú szeretetnek elöföltétele a sokoldalú ismeret, a 
melyről az oktatás gondoskodik a haza földjére vonatkozó természet- 
tudományi tanítással, az embertársainkra irányuló történelemmel, a 
művészi, főleg az irodalmi alkotásokat tárgyaló philologiai tanulmány
nyal és az Úristenről szóló vallásoktatással. Ámde a sokoldalú ismeret 
közlése még nem szüli az erkölcsöt. Az erkölcsi normára figyelő 
észnél sokkal fontosabb alapja az emberben az erkölcsiségnek a szabad 
törekvés. Az oktatás, —  Herbart értelmében veszem, —  nem az 
egyedüli, nem is a legfőbb tényezője az erkölcsi nevelésnek. Ez az 
oktatás részben az oka annak a fonák jelenségnek, hogy bár iskoláink 
Herbart szerint csak nevelőintézetek lehetnek, a melyekben tanítva 
nevelünk, mégis épen a nevelés hiányzik belőlük. Az apagyilkosság, 
a lopás elgondolása, az érzékiség mozzanatainak elvont megismerése 
még nem tesz erkölcstelenné, hanem azzá tesz a reá való törekvés. 
Szintúgy a haza földjéről való szép ismeretek, fajunk történelmi fejlő
désének vagy jellemvonásainak tudása, tájékozottság a művészi alkotá
sok terén, mélyreható theologiai ismeretek még nem tesznek erkölcsössé, 
hanem azzá tesz az eszes természetnek megfelelő törekvés, a szeretet. 
A közös élet testvéreinek egyike az erkölcsi életről írt könyvében 
ide vonatkozólag azt mondja: „Inkább kívánom a töredelmességet magam
ban érezni, mint tudni a meghatározását. Bizony több ember az alá
zatos földmívelő. ki Istennek szolgál, mint a felfuvalkodott tudós, ki 
magát veszendőre hagyva, eszét az ég csillagain jártatja“.

A sokoldalú szeretetnek alanyi és tárgyi mozzanata van. Alanyi- 
lag a növendék boldogságát munkálja: a tiszta szív békéje, a fedd
hetetlen lelkiismeret nyugalma, a híven teljesített kötelesség édes érzete 
fakad a nyomában. Tárgyi eleme a közerkölcs javát, tőkéjét növeli. 
A törvény tisztelete, a kötelesség pontos teljesítése legjellemzőbb vonásai. 
Röviden kifejezve: alanyilag az az erkölcsi nevelés feladata, hogy a 
növendéket lelkiismeretessé tegye; tárgyilag, hogy kötelességtudó és 
törvénytisztelő emberré képezze.

A sokoldalú szeretet az erkölcsi nevelésnek tartalmi feladata. 
Ha a szeretet ügyes tevékenységben nyilatkozik, a nevelés alaki 
tekintetben is elérte czélját. Az akarat határozottsága és mozgalmas
sága, a mozgató idegek, izmok és inak rugalmassága, a nyelv és 
kéz ügyessége az erkölcsiségnek kívánatos tulajdonságai alaki tekintet-
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ben. Tartalmilag pedig a haza földjének és mindannak áhítatos
tisztelete, a mit gazdasági közműveltség nevén nevezünk, véreink és 
fajunk kegyeletes szeretete, érzék a honi nyelv és irodalom, mesterség 
és művészet iránt, végre az Isten szent szeretete.

A mint a sokoldalú ismeret nem lehet holt töke, kendőbe
rejtett talentum, szintúgy a szeretetben is szükséges az élet. A történeti 
érzék a nemzeti és egyéni műveltségnek zsinórmértéke. A történeti 
érzéket kell növendékünkben is kifejlesztenünk, hogy szüntelen haladni 
akarjon, de önmaga múltjának biztos alapján. Csüngjön kegyelettel a 
nemzeti múlton és az ősök verejtékével megszentelt hagyatékán, s 
legyen érzéke a jövő köteles feladatai iránt. A szeretetben lehet 
gyarapodni, és lehet megfogyatkozni: növendékünk gyarapodni akarjon 
szüntelen. Az ember nem foglalhatja el egy csapással a mindenségben 
azt az állást, a mely öt eszes természeténél fogva megilleti. A szeretet 
eleinte tökéletlen, azután tökéletes. Az erkölcsi nevelés a folytonos
tökéletesedés akaratát keltse.

A sokoldalú szeretetet már azzal is óvtuk a szétfolyó, ellapo
sodó sokféleségnek útvesztőjétől, hogy a haza földje, fajunk, az igaz 
és szép és az Isten irányában megjelöltük természetes irányvonalait. 
De szükséges még jobban concentralnunk. Müveit ember a közművelt
ség minden ágában tájékozott, de egyben otthonos. S a szív szeretete 
nem ismer határt, de legjobban szereti hivatása kötelmeit és munka
körét: Az erkölcsi nevelés tehát lelkiismeretes gonddal óvja és ápolja 
az egyéniség, a hivatás, a pályaválasztás, a munkafelosztás érdekeit.

Rend és összhang a sokoldalú szeretetnek utolsó vonása. Van pl. 
rendetlen önszeretet, a mely erkölcstelen, mert önző. Egyéb tereken 
is erkölcstelen a féktelen szeretet. Csak az Istent kell mindenekfölött 
szeretni, sőt őt is életünk alárendeltebb érdekeivel összhangzásban.

Az ilyen rendezett sokoldalú szeretet magját teszi az erkölcsi 
jellemességnek, és legfontosabb eleme a műveltségnek.

Az erkölcsi nevelés feladata e szerint: sodoldalu szeretet, lelki
ismeretesség és kötelességérzet, érzelmes, szerető szív és aczélos izommal 
rendelkező erős akarat, folytonos tökéletesedés, a hivatás szeretete, 
rendezett szeretet, erkölcsös jellemesség, műveltség.

2. A második kérdés, mely az erkölcsi nevelés körében föl
merül, a következő: minő úton-módon érjük el a feladatot, melyek 
az erkölcsi nevelésnek fejlesztő tényezői? Az értelmi nevelés feladatát 
oktatással érjük el; a tantárgyak jelölik meg a tanulmány útjait, a 
melyeken ismeretekre tesz szert a tanuló. Az erkölcsi nevelés felada
tához, a sokoldalú szeretethez, az erények útján gyakorlással jutni el. 
Az értelmi nevelés szorosan véve a gondolatkör kialakítására irányul, 
az erre alkalmas tényezők a különféle tantárgyak. Az erkölcsi nevelés 
a szív világának, a szeretet körének művelésével foglalkozik; feladatát 
az erények elsajátításával éri el. Mert mi az erény? Tartós hajlam 
és készség az erkölcsileg jó cselekvésre, vagy Aristoteles szerint:
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tartós készség (§£tc), a mely önként (jrpvatpeп щ )  középen halad a 
(ccpóvTjat?) útmutatása szerint. Ugyancsak már Aristoteles mondja azt 
is, hogy az erény nem velünk született, hanem gyakorlással szerzett 
készség, még pedig első sorban lelki készség, mert az állatnak ügyes
sége és készsége nem nevezhető erénynek. Azután különbséget 
tesz észbeli (voYjuxaiápstat) és erkölcsi erények (v]tkxaí) közt. Egyedül 
az erkölcsi erények teszik az embert az erkölcsi jó cselekvésre haj
landóvá és teszik öt magát is jóvá. Nagy tudomány és művészi 
genialitas nagy erkölcsi fogyatkozásokkal párosulhat. Egyedül az 
erkölcsi erények adják meg nemcsak a képességet, hanem egyúttal az 
akaratot a cselekvésre. A lángeszű ember akkor is lángeszű, ha tehet
ségét a tudomány vagy művészet érdekében nem értékesíti; ellenben 
a mértékletesség vagy igazságosság erénye nem abban van meg, a ki 
tud mértékletesen és igazságosan élni, hanem abban, a ki tényleg 
így él. Ez a különbség a noetikus és ethikai erények közt abban leli 
magyarázatát, hogy az erkölcsi erények magát az akaratot teszik az 
erkölcsi jóra hajlóvá, magának az akaratnak készségében, tartós haj
lamában bírják alapjukat. Az erény ezen meghatározásából eléggé 
kitűnik, hogy az erények a sokoldalú szeretetnek útjai, mert az emberi 
akaratnak készséget adnak, hogy elfoglalja a mindenségben, a vallásos, 
ideális, társas és gazdasági életben azt az állást, a mely öt eszes 
természeténél fogva megilleti.

Az erények kiszemelésében az erkölcsi nevelés feladata adja a 
főszempontot; mert az eszközt mindig a feladathoz kell mérni. De 
óvakodnunk kell az egyoldalú felfogástól. Mivel az erény nem születik 
velünk, azért a fejlődő ember is számbajön. Ez azonban nem új 
szempont, hanem az előbbinek kiegészítése; mert a feladat gyökerei 
az eszes emberi természet mélyén vannak ; az ember akaratában meg
van mindannak csirája, a mivé a növendék erkölcsileg lehet. Az 
erkölcsi nevelés feladatát továbbá nem szabad kiszakítani a nevelés 
egész feladatából. A kiszemelt erényeknek magukban kell foglalniok 
ama kapcsokat, a melyekkel az erkölcsi nevelés egyrészt a testi, 
másrészt az értelmi neveléssel egyesíthető. Ez alapon az erények ki
szemelésének vezető szempontját így is kifejezhetjük: a műveltség 
tartalmának elemzése különös tekintettel az erkölcsi nevelés feladatára. 
Végre nagy szolgálatot tesz a tényezők kiszemelésében a történeti 
szempont; mert az erények, a melyek századokon át alkalmasak vol
tak a népek erkölcsi tőkéjének növelésére, ma is beválnak.

S melyek immár ezek az erények ? Idesorozom első sorban 
azon erényeket, a melyek az embernek Istenhez való viszonyát szabá
lyozzák : a hit, remény, szeretet és az istentisztelet erényeit. Ide tarto
zik továbbá az az erény, a mely az embernek az állattal szemben, 
mint már Aristoteles mondá, legjellemzőbb : ideális vonását, eszességét 
juttatja minden műveleteiben érvényre, a ippóvTjatc, prudentia, okosság 
erénye. Ezekhez járul az igazságosság, a mely az embernek ember-
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társához való állását körvonalozza, általában társas viszonyát szabá
lyozza ; végre a bátorság és mérséklet erénye, a melyeknek mindegyike 
az ember érzéki életét irányítja s tereli helyes mederbe.

Feladatom körét meghaladja annak részletesebb megállapítása, 
mint kapcsolódnak ezek az erények az értelmi nevelés fejlesztő 
tényezőivel, pl. a hit, remény, szeretet és az istentisztelet stb. a 
theologiai tanulmánynyal, vagy a iustitia ä történelemmel; vagy meny
nyire biztos útjai a sokoldalú szeretetnek. Az erkölcsi nevelés elmé
letének azonban ezen és a felállított követelményekből folyó egyéb 
kérdésekre határozott feleletet kell adnia. Azt azonban mégis leg
alább érintenem kell, hogy ezen erényeknek határozott tartalmuk és 
körük van, a melyet eddig csak az ethika tudománya ismer és az 
erkölcsi élet történeti kialakulásában tüntet föl. A neveléstan, legalább 
az újabb keletű, még nem állapítá meg nevelő értékeiket olyformán, 
a mint a didaktika á tananyaggal már megteszi. A főbb irány- és kör
vonalakat ezennel megrajzolom.

A hit, remény, szeretet és az istentisztelet az Isten szent szere- 
tetét szülik, mert Istenre irányulnak, az embert Istenhez emelik. A 
mint a vallástan transcendens életéről világosítja föl az embert, szint
úgy ezen erények is természetfölötti életét szabályozzák. A hit tárgya 
az Isten és mindaz, a mi róla a kinyilatkoztatás utján tudomásunkra 
jutott; indító oka az Isten igazmondósága. A remény az ember örök 
életére vonatkozik, mely Isten jóságán és mindenhatóságán alapszik. 
A szeretet tárgya az Isten: szeretjük öt végtelen tökéletességéért és 
egyúttal jóságáért. Az istentisztelet ama cselekmények összeségében 
nyilvánul, a melyekkel Isten legfőbb uraságát fölöttünk elismerjük. 
Ilyenek az imádság, az imádás, az áldozat, az eskü, a fogalom stb. 
—- Ezek az erények földi érdekeinket is befolyásolják; mert nagy 
különbség van azon világnézet közt, a melynek súlypontja a jelen 
élet körébe esik, meg azon világnézet között, a mely szerint „nincs 
a földön maradandó lakásunk, hanem örök életet keresünk". Az isteni 
erényeknek megfelelő élet egyúttal soha ki nem apadó forrása az 
idealismusnak. „Miként a csillagok a sötét éjbe világítanak, úgy ragyog
nak az örök eszmék a földi élet változó hullámai fölött; miként a 
kormányos a sarkcsillagra, úgy tekint föl lelkünk hozzájuk": mondja 
a Platónnál rokonlelkíí szent Ágoston.

Az okosság erénye a hit után az idealismus legfőbb forrása s 
azért rokon a philologiai tanulmánynyal. Erkölcsi életünk szabályozásá
ban játszik fontos szerepet, mert általa ítéljük meg minden egyes 
esetben mit kíván tőlünk az erkölcsi rend. Mint ilyen a lelkiismeret 
képzésére erősen befoly és tájékoztat a magunk és mások erkölcsi 
életének megítélésében, a mire pl. az irodalomi olvasmányban is akár
hányszor van alkalom. —  Az igazságosság erényének köre hármas 
jellegével, mint iustitia legális, commutativa és distributiva, eléggé 
ismeretes. Vele rokonok: az igazság szeretete és az őszinteség, a hála,
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a könyörületesség, a méltányosság, a barátság, a humanus bánásmód, 
jogaink érvényesítése. Mondani is fölösleges, mily belső kapcsolatban 
áll ez az erény a történelmi tanulmány nyal. —  Végre érzéki, mond
hatnám gazdasági életünk szabályozására valók a bátorság és a 
mérséklet. A bátorság körébe esik az önérzet, a nagylelkűség, a türe
lem és az állhatatosság; a mérséklethez pedig a mértékletesség, a 
józanság és a tisztaság sorakoznak, továbbá még az ildomsság és becsü
letérzés, a szelídség, a kegyesség, a z . alázatosság és a szerénység. 
De legyen az elég a kiszemelt erények köréről; tartalmi értékükről 
alig egy-két szót sikerült közbecsusztatnom.

3. Az erények kiszemelése és tartalmi értékük megállapítása 
után a paedagogiai elméletnek az erények szervezéséről kell szólnia. A 
tananyag szervezése a tantervben nyer kifejezést; az erények szerve
zetét Ágostom szóval a szeretet rendjének mondhatjuk,

Bővebb fejtegetéstől és a különben kívánatos megokolástól tar
tózkodva, egyszerűen ide írom a szervezés törvényeit. Minden szervezet
ben és mindenütt, a hol részek összhanzó egészszé tevődnek össze, a 
következő négy törvény alapja az összhangnak. Először az egyes 
dolgoknak (az egész alkatrészeinek), sajátos tevékenységük van önmaguk 
tökéletesítésére; továbbá az alsóbbrendű dolgok a felsőbbrendüekért 
vannak; harmadszor az összes részek az egésznek szolgálatában és 
rendelkezése alatt állanak; végre a czél, a melyet a részek össz- 
tevékenységének meg kell valósítania, az egészen kívül fekszik. —  
E törvények az erények szervezésében következőleg érvényesülnek. 
Az erényeknek négy csoportja és e csoportokon belül minden egyes 
erénynek sajátos feladata van; az alsóbbrendű erények a felsöbb- 
rendűekhez igazodnak; valamennyi erény az erkölcsi nevelés feladatá
nak, a sokoldalú szeretetnek megvalósítására egyesül; e feladatnak a 
testi és értelmi nevelés feladatával kell egybehangzania; az összeség 
fölött pedig útmutató csillagként az ember végső czélja ragyog.

Az erények ethikai concentration'a a szervezés első művelete. 
Az összes erényeknek az erkölcsi végczélhoz való viszonyítását értjük 
rajta, továbbá az egyes erény-esoportóknak olyan kölcsönös sorakoz- 
tatását, fölé- és alárendelését, a mely a végczélhoz való viszonyuknak 
megfelel.

Az embernek legfőbb és végső czélja a teremtő Istennek dicsőítése; 
ehhez sorakozik másodrendben az embernek tökéletes boldogsága. Ezt 
a czélját az ember tehetségeinek mindenoldalú kifejtésével éri el, 
valamint azzal, hogy Isten iránt elismeréssel, szeretettel és hódolattal 
van és a mindenség irányában is elfoglalja azt az állást, a mely öt 
eszes természeténél fogva megilleti. A közművelődés folyamata, a mint 
gazdasági, társas, ideális és vallási közéletben nyilatkozik, nem 
egyéb, mint az ember istenképüségének kifejeződése alkotásokban és 
az ember boldogságának folytonos megvalósítása, a mennyire a földi 
életben az egyes embernek és egész nemzeteknek egyáltalán lehetséges.
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A földi élet különben készület az örökkévalóságra. Az erkölcsi nevelés
nek, az erények gyakorlásának vezető elve tehát: az Isten dicsősége, 
az egyes ember és a nemzetek boldogsága. Ha mérsékletre vagy bátor
ságra, ha igazságosságra, ha okosságra, ha hitre, reményre, szeretetre 
és istentiszteletre neveljük növendékünket, vezéreljen bennünket a 
gondolat, hogy olyan emberré akarjuk tenni, a ki hat, alkot, gyarapít 
az Isten dicsőségére, a maga és hazája boldogságára.

Mellesleg jegyzem itt meg, hogy a középiskolai tantervűnkre 
vonatkozó Utasítások a concentratio tekintetében paedagogiai kitűnő
ségük daczára nagy hibában szenvednek. Ennek a hibának azután az 
oktatásnak az erkölcsi neveléssel való összefüggése miatt ez utóbbira 
is kihatása van. Az Utasítások a magyar nyelvet és irodalmat helye
zik központba. Nem akarom e helyből kimozdítani, de figyelmeztetnem 
kell, hogy ez csak fél igazság. A magyar nyelvnek es irodalomnak 
a többi tanulmányokkal kétségkívül szoros kapcsolata van, de ez a 
kapcsolat inkább csak külsöleges, a betűben, nyelvben, mint a gondolat
kifejezés eszközében, határozódó. Ezzel szemben vagy inkább ennek 
kiegészítésére a vallástannak a többi tanszakokkal való kapcsolata 
belsöleges, a tartalomban, a lélekben és igazságban, a világnézetben 
tükröződő; mert eszményeket állít föl, a melyek a tanulmányrendszer 
minden ágára irányadók, föltétlenül kötelezők. Azonban bővebben erről 
most nem szólhatok; a „Katholikus Paedagogiá“-ban a kath. hitoktatás 
tanterve czímén részletesen kifejtettem.

Az erkölcsi végczélhoz való viszonyuk szerint kell az erényeket 
egymáshoz is sorakoztatni, fölé- és alárendeltségük viszonyát meg
állapítani. Herbert Spencer bizonyosan a gazdasági életet szabályozó 
erényeket tenné első helyre, mert e kérdés megoldása erősen össze
függ kinek-kinek a világnézetével. Azok, a kik a végső czél fentebbi 
fogalmazását elfogadják, vagy legalább idealistikus felfogásnak hódol
nak, első helyre az Isten szeretetére vezető erényeket teszik, ezekhez 
csatlakozik az okosság erénye a maga kíséretével, aztán az igazságos
ság a maga körével, s végül a bátorság és a mérséklet, egészen a 
tanulmányok mintájára, a melyek sorában a vallástannak adjuk az 
első helyet, erre következik a humanismus és idealismus képviseleté
ben a philologiai oktatás, azután az ember társas érdekeit szolgáló 
történelem, végre a gazdasági élettel kapcsolatos természettudományi 
tanulmány.

Az erények szervezésének második művelete a kölcsönös vonat
kozásoknak megállapítása. A tantervben a tantárgyak kölcsönös vonat
kozásán a szakirány és az általános műveltség érdekeinek kiegyenlíté
sét értjük. Mindegyik tantárgy érvényesüljön sajátos feladata és 
tartalma szerint, e mellett segítse elő és támogassa a másiknak fel
adatát. Az erényeknek szintén egyenkint sajátos feladatuk, tartalmuk 
és szerepük van, a melynek az erkölcsi nevelésben érvényesülni kell; 
e mellett azonban egyúttal kölcsönös vonatkozásban is állnak, a miről
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már a középkorban igen beható fejtegetéseket találunk. Ezek szerint 
az Istenre vonatkozó erények, a hit, remény és szeretet és az isten- 
tisztelet a legbensöbb vonatkozásban állnak ; továbbá az összes erények 
a sarkalatos erények alá sorozhatok, és az igy támadt erénykörök 
egymást szintén hathatósan támogatják. Az erkölcsi nevelés elméleté
nek minderről részletesen kell tárgyalnia.

Végre ez az elmélet az erények szervezése dolgában még annak 
a kérdésnek is fog egy rövid fejezetet szentelni, hogy minő egymás
utánban történjék az erények elsajátítása ? A felelet bizonyára nem 
egyezhetik Rousseau állításával, hogy Istenét, hitét, reménységét és 
istentiszteletét jó későn maga válaszsza Emil. Még a tananyag egymás
utánjának megállapításában is szinte döntő szerepe van a lélektani és 
történeti szempont mellett az erkölcsinek; az erények elsajátításában, 
úgyszólván, kizárólagosan irányadó. A megindulásnak mindenesetre 
azzal kell történnie, hogy a növendék lelkében már meglevő hajlamo
kat, készségeket, indulatokat és szenvedélyeket szabályozzuk ; a máso
dik fokon tájékoztatnunk kell őt az erkölcsi élet körében; a harmadik 
fokon az erkölcsi nevelés feladatának megfelelő hajlamok és készségek 
elsajátítására kell a fősúlyt helyeznünk. Az erkölcsi élet ezen egymás
utánjának megállapításában a lélektani, történeti és erkölcsi szempont 
egyaránt érvényesül.

4. Az erkölcsi nevelés elméletének alig van fontosabb részlete, 
mint az erkölcsi élet rendjének megállapítása. Az erkölcsi nevelés 
feladata meg nem valósítható, a kiszemelt erények el nem sajátíthatók, 
a nevelés legügyesebb technikájával sem, az erkölcsi életnek határo
zott rendje nélkül. A mi a tanmenet az oktatásban, az az erkölcsi 
élet rendje az erkölcsi nevelésben. „Szükséges —  mondja Kármán, —  
hogy a növendék némileg személytelen erkölcsi hatalmak befolyása 
alá is kerüljön: a környezetet, melyben nevelkedik, mihamarább 
akként kell tehát szervezni, hogy benne minden egyesnek, s így neki 
is általános érvényű kötelező elvek szabják meg a tevékenységét, 
határozzák meg illetékességét“. A mely családban, társadalomban, 
internátusbán, iskolában nincs meg az erkölcsi élet rendje, rendszeres 
gyakorlata, ott a legszebb intelmek daczára sem lesz erkölcsössé a 
gyermek. A hitéletnek és istentiszteletnek menetét, rendjét az év, a 
hónap, a hét, sőt a nap folyamatára meg kell szigorúan állapítani: 
a közösség élete, a melyben a tanuló résztvesz, legyen a megtestesült 
okosság, igazságosság, bátorság és mérséklet. Láttam nevelőintézeteket 
és összehasonlítást tettem közöttük. Az egyikben az erkölcsi életre 
vonatkozó felvilágosítások sokkal jobbak voltak és sokkal többet 
nevelték a növendéket, mint a másikban: s mégis az utóbbiban ered
ményesebb volt a nevelés, mint az előbbiben, mert megvolt benne az 
erkölcsi élet határozott rendje. Úgy vegyük például a hitoktatásnak 
erkölcstani részét. Tantervűnk a philosophiai oktatásból kizárja az 
ethikát és, mint Utasitásaink mondják, a feladat teljesítését a hittani
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oktatásnak czélszerü, a többi tantárgyak haladásával megegyező mód
szeres berendezésétől várja. Ámde sem az ethika mellőzése, sem a 
hittani oktatásnak mostani, sok tekintetben kétségkívül kifogásolható 
módszeres berendezése nem oka az eredménytelenségnek; hanem oka 
az erkölcsi életnek hiányos és beteges rendje. Megtanultuk sokszor 
helyes módszeres kezdéssel, sokoldalú körültekintéssel elsajátíttatjuk 
az erkölcstant; azután a vizsgálaton lefeleltetjük; arra pedig a hit
tanárnak nem mindig, a kartársainak még kevesebbszer van gondjuk, 
hogy az erkölcstannak megfelelő életrend honosodjék meg az iskolában.

Az erkölcsi nevelés elmélete tehát jelölje meg az erkölcsi élet 
rendjének psychikai és ethikai mozzanatait; állapítsa meg az isteni 
és erkölcsi erényeknek megfelelő életrendet; keresse annak módját, 
hogyan vihető bele a gyermeki létekbe az erény, a tiszta erkölcs, a 
sokoldalú szeretet.

ő. A nevelés elméletének köréhez továbbá az erkölcsi nevelés 
módja, technikája is tartozik. A növendék közreműködése, az erkölcsi 
élet rendjének tagolása, az erkölcsi nevelés kezelése, fogásai, eszközei 
kerülnek itt szóba.

Aristoteles szerint az erkölcsi jóságnak három föltétele van: a 
természet, a szoktatás és a belátás. Az erény nem születik az ember
rel vele, de erkölcsi rátermettségünknél fogva elsajátítható. A sokoldalú 
szeretet megnyilatkozásában a földekre, az emberre, az igazra és 
szépre és az Istenre irányul és gazdasági, társadalmi, ideális és 
vallásos életet teremt, gyökerei azonban az emberi természetbe mélyed
nek. Ösztönszerű törekvésben áll ezen erkölcsi rátermettségnek meg
indulása teljes fejlettsége idején pedig szabad törekvésben; a kettő 
között folyik a szoktatás munkája, a mely a növendék részéröl igyeke
zetét kíván. A tanuló közreműködésének ezen feltételein kívül itt kell 
az erkölcsi nevelés elméletének az erkölcsi normára figyelő észről, a 
szabadakaratról és az akarati készség elsajátítására vezető gyakorlásról 
is behatóan és részletesen tárgyalnia.

Az erkölcsi életnek tagolása nem kevésbbé fontos, mint a tan
anyagnak didaktikai egységekre való osztása. Tanulságos felvilágosítá
sokat nyújtanak e tekintetben az erkölcsi életet tárgyaló ú. n. lelki
olvasmányok, pl. a Krisztus követéséről szóló világhírű munka, vagy 
a lelkigyakorlatok hires könyve. Már az erények szervezése is szük
ségessé teszi a tagolást, szintúgy az erkölcsi élet rendjének megálla
pítása, a nevelés technikája kedvéért pedig valósággal ízületekre kell 
az erkölcsi rendet bontanunk. A didaktika azt kívánja, hogy pl. a 
Catilina ellen mondott első beszédet didaktikai egységekre bontsuk, 
azután így meg így járjunk el egy-egy didaktikai egységnek, pl. az 
exordiumot kifejező első két fejezetnek tárgyalásában. Egészen hasonlót 
kell az erkölcsi nevelés elméletének is megkívánnia. Tűzzük ki pl. a 
mérséklet körébe tartozó önmegtagadást, vagy még kisebb egységet 
véve az önmegtagadásnak egy irányát feladatul és a feladat megoldá
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tanítás módját és fogásait már ismerjük és gyakorlatba is veszszük; 
a tömeges nevelést még seminariumokban, collegiumokban és inter- 
natusokban sem értik mindig, messzebb körökre pedig még kevésbbé 
terjedt k i ; az iskola sincs vele még egészen tisztában.

Magának a nevelés műveletének végre a következő eszközei 
vannak. Első helyen említem az elmélkedést és a lelki olvasmányt. 
Ezeknek főleg az a szerepük, hogy a növendék gondolkodása módját 
szabályozzák és erkölcsi életét irányító elvekkel gazdagítsák. Az elmél
kedésen különben nem értek mást, mint a nevelő oktatást, a mely a 
sokoldalú szeretetnek elvi részét biztosítja. Erről sokat és szépen írt 
Balogh Péter említett értekezésében, szintúgy Alexander Bernát; de 
magam is többször tárgyaltam már, hogy nemcsak a hitoktatásnak, 
hanem a profán tanulmányoknak is legyen erkölcsi hatásuk. Itt csak 
azt említem még föl, hogy a hitoktatásnak erkölcsi fővezérelve a hit, 
remény, szeretet és az istentisztelet erényei legyenek, a philologiai 
oktatásé az okosság, a történelemé az igazságosság, a természettudo
mányi oktatásé a bátorság és a mérséklet erényei. A lelki olvasmányt, 
a mely az elmélkedéssel azonos czélt szolgál, az ifjúsági könyvtárból 
kapja a növendék. Ennek jegyzékében tehát necsak a tanítást támo
gató müvek szerepeljenek, hanem mindenek fölött szívet nemesítő és 
erkölcsöt fejlesztő olvasmányok. Az elmélkedéshez és lelki olvasmány
hoz csatlakozik az ú. n. exhortatio, a mely vallásos tárgyú és a 
vallással vet szilárd alapot az erkölcsnek. Rendkívül fontos eszköze 
továbbá az erkölcsi életnek a lelkiismeret vizsgálata. Kármán szerint 
„növendéket czélszeríí maga-megbirálására kell képesíteni és késztetni“. 
Ép ezt érjük el a lelkiismeret vizsgálatával. Bizonyos tekintetben 
nagyobbszabású ismétléssel lehet összehasonlítani az erkölcsi nevelés
nek egy másik eszközét: a lelki gyakorlatot. Ez időközönkint számba- 
veteti a növendékkel erkölcsi életének állását, lefolyt életét és jövő 
kilátásait. Az erkölcsi élet eszközeihez tartoznak még a szentségek, 
a példaadás és felügyelet, a jutalmazás és büntetés; szintúgy meg 
lehet itt még külön is említeni a szoktatást és gyakorlást.

6. Még egy szakasza lesz az erkölcsi nevelés elméletének. 
Ez a neveléssel mint közügygyei foglalkozik és a következő fejezetek
ből áh :

nevelésügyi intézmények; 
nevelőintézetek; 
culturjavak és erkölcsi javak;
a család és társadalom, az állam és az egyház teendői: 
a nevelő ; 
életpályák; végre
az erkölcsi nevelés és az emberi élet feladatai.
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Ezzel megrajzoltam az erkölcsi nevelés elméletének vázlatos 
képét, s következnék a javaslattétel. Ámde úgy ítélek, hogy ajtóstul 
nyitnék be, ha mindama követelményeket határozati javaslatok alak
jában előterjeszteném, a melyek előadásomból folynak. Részletekbe 
nyúló concret javaslatok nézetem szerint majd csak akkor tehetők, ha 
az erkölcsi nevelés elméletének ágas-bogas kérdéseit beható fejtegeté
sekkel tisztáztuk. Egyelőre, úgy tetszik, érdemes munkát végez, a 
m. t. Közgyűlés, ha 1 . kinyilvánítja, hogy a tanárok nagyobbfokú 
elméleti tájékozódása az erkölcsi nevelés egyöntetű és tudatos kezelése 
czéljából szükséges; ha 2. elhatározza, hogy az erkölcsi nevelés kérdé
seinek tisztázására a tanáregyesület kebelében mozgalmat indít.

(Győr-Szt-Márton.) Dr. Mázy Engelbert.

A pozsonyi kör.
(Tanulm ányi kirándulások rendezése.*)

I.
A pozsonyi kör május havi gyűlésén J elen  voltak: A lbert József, 

A ntolik  Károly, B ittera  Károly, H alotti Ödön, F ia szik  Ágost, fíaal 
Mózes, Gallovich Jenő, Göllner Károly, H aan  József, Hegedűs István, 
H irschm ann  Nándor, Jónás  János, K a k u ja y  Imre, K olbay  Arnold, 
L a sse l  Gyula, dr. L év a y  Ede, M árton  Jenő, Polikeit Károly, Pirchala  
Imre, dr. S ch önvitzky  Bertalan, Sclnvicker Alfréd, dr. Solym ossy  
Sándor, dr. W agner Lajos, Zorkóczy  Samu.

Jónás  János, a keresk. akadémia igazgatója, szabad előadást 
tartott a pozsonyi kereskedelmi akadémiának ez évben, a húsvéti 
ünnepek alatt Londonba  tett kirándulásáról: különösen kiemelve azt, 
hogyan kell az effajta kirándulásokat rendezni, hogy azok czéljuknak 
és paedagogiai fontosságuknak megfeleljenek. Abból indult ki, hogy a 
modern kor megváltoztatta az életmódot úgy az ipar, valamint az iskola 
terén. Más manap az iparoslegény élete, mint volt hajdanán; s más a 
mai tanuló nevelkedésének, szórakozásainak módja, mint a minő a régi 
volt. A régebbi idők tanulója több szabad idővel rendelkezett; szabadabb 
volt önképzése, mozgása, játékai; jelenleg, a nagyvárosi iskolázás idejé
ben, úgyszólván, egész nap az iskolapadhoz van kötve, akárcsak a 
munkás a műhelyhez. Ismerteti e körülménynek hátrányait s azokat a 
kísérleteket, a melyek az ebből származó bajok ellensúlyozására irányul
nak (tornázás, játszóterek stb.); de mindezek szerinte csak palliativ 
eszközök s nem elegendők a jellem fejlesztésére. Sokkal hathatósabbak 
emezeknél a tanulmányi kirándulások. Sokan ellenségei ezeknek s ő 
maga (Jónás) is idegenkedett eleinte tőlük, főképen azért, mert félt, 
hogy a mai fejlett közlekedési eszközök és viszonyok közepette az utazás 
nagyon bonyolult; és mert ezekben a kirándulásokban rendszerint 
csak a tehetősebb tanulók vehetnek részt Mégis elvégre rászánta magát 
rendezésükre, főképen azon tapasztalatnál fogva, hogy a mostani 
tanuló ifjúságnak milyen szűk a látóköre a földrajzi, történeti, művészeti

* E tudósítás véletlen okozta tévedésből késett s maradt ki a 
múlt évfolyam utolsó számából, melyet akkorra már annyira megnövelt 
a sok hivatalos és actualis közlemény, " Szerk.
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stb. ismeretekben; másfelől pedig a gyakorlati irányú iskolánál, a minő 
pl. a kereskedelmi iskola, kétszeres fontosságú, hogy a tanuló a világ
kereskedelem, a kikötők, hajók, raktárak, forgalom stb. stb. fogalmai
val a való élet alapján ismerkedjék meg. Az első kísérlet : a Fiamébai, 
T riesztbe  és Velenczébe rendezett kirándulás, fényesen sikerült s 
ebben, úgymond az előadó, legnagyobb érdeme van intézetünk egyik 
tanárának: K iirschák  Endrének, a ki az effajta vállalkozások rendezésére 
úgyszólván praedestinálva van. A siker által felbátorítva a második 
utat A m sterdam ban  rendezték, s ez már azért is eredményesebb volt 
az elsőnél, mert abban az ifjúság kirándulási alapjának segélyével 
több szegény tanuló ingyen a keresk. akadémia igazgató bizottságának 
áldozatkészsége folytán több tanár mérsékelt költséggel vehetett részt. 
A tanárok részvételét nagyon fontosnak tartja a vezetés, meg a tanár 
továbbképzése szempontjából is.

A harmadik út ez évben Londonba  volt, s ez szintén minden 
tekintetben várakozáson felül sikerült. Előadó itt előadta azokat a 
körülményeket, a melyektől az ilyen tanulmányi utaknak sikere függ; 
ezek az ő tapasztalatai szerint 1. az út tanulmányozása ; 2. az út elő
készítése; 3. az úti terv elkészítése; 4. a vezetés.

Az út tanulm ányozásánál a következő szempontok a mérvadók: 
mindig a legczélszerűbb utat kell választani; ehhez pedig szükséges, 
hogy az út ne legyen fárasztó, össze legyen kötve pihenésekkel, de idő- 
veszteség nélkül. A tanulmányozásnál legjobb kútforrások a kurírok, 
kivált a németek. Nagyon ajánlatosak a B aedekerek  is, a melyekből 
a városokat és megnézni való intézményeket alaposan kell megismerni

Az út előkészítésénél főelvül szolgáljon, 1. hogy az élelmezés és 
ellátás a lehetőleg legjobb legyen s e részben a legczélszerűbb a leg
elsőrendű fogadókkal érintkezésbe lépni; 2. mindazon hivatalok, ható
ságok, intézetek stb., a melyeket a kirándulók meg akarnak látogatni, 
levélbelileg az útról és az érkezésről értesítendők, még az esetben is, 
ha a kirándulók semmi kedvezményt nem kérnek; de szükséges ez 
azért, mert ez esetben — a tapasztalat szerint — minden intézkedést 
megtesznek a kirándulók fogadására és kalauzolására; 3. a külföldi 
közlekedési vállalatok inegkeresendők az árengedm ények  megadására. 
Mindegyik készséggel tesz eleget; a németországi vasutak 75%, a többiek 
50% árengedményt adnak.

Az ú tterv  elkészítése  még ezek után sem könnyű dolog. A vezető
nek azt oly részletességgel és pontossággal kell kidolgoznia, hogy 
azon az úton előforduló minden mozzanatnak előre kell megállapítva 
lennie Napról-napra, óráról-órára ki kell tüntetve lennie, hogy a kirán
dulók hol vannak; hova, mikor érkeznek; hol laknak; mit néznek meg; 
hol mennyit fizetnek útért, élelemért, borravalóul s milyen pénzzel. Az 
út főbb vonalaiban és fontosabb részleteiben tervrajzilag is előkészítendő, 
a nagyobb állomások megjelölésével, s a tervrajz sokszorosítandó, hogy 
mindig a tanuló kezébe legyen; mert ez esetleges lemaradása esetében 
is kisegíti a zavarból.

A vezetésre  nézve a legutóbbi út alkalmával a következő módo
zatok bizonyultak be sikereseknek: A tanulók hárm as  és h atos  csopor
tokba osztandók be. Minden hármas csapatnak van egy felügyelője a 
tanulók közül, míg hatos csoport egy-egy tanár felügyelete alatt áll. 
A tanulóknak számuk van; ez jön ruhájukra s kis kézi táskájukra is. 
A számok szerint sorakoznak útközben mindenütt, számuk szerint ülnek 
az étkezésnél, mindig ugyanazon rendben. A levelek kézbesítésével s a 
szükséges postalapok és bélyegek beszerzésével egy tanuló van meg
bízva. Podgyász csak nagyon kis kézitáska lehet stb. stb.

Előadó ezután rendkívül érdekesen és tanulságosan ismertette ez 
idei útjukon szerzett tapasztalait. Kiemelte különösen, hogy mindazon
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külföldi hatóságoknál, nyilvános és magánintézeteknél hivatalfőknél 
valamint az alantasabb közegeknél, a melyekkel érintkezniük kellett, 
oly előzékenységet és szolgálatkészséget tapasztalt, a mely minden kép
zeletet felülmúlt. A közlekedési vállalatok szinte vetélkedtek a szolgálat- 
készség dolgában. Nemcsak árengedményeket adtak, hanem az egész 
úton Londontól Pozsonyig és vissza mindig külön kocsi állott a tár
saság rendelkezésére. Több nagyon érdekes és jellemző esetet beszélt 
el a külföldi hivatalnokok előzékenységére, megbízhatóságára, udvarias
ságára, megkapó vonásokkal vázolta útjuk némely főbb pontján látot
takat, különösen Rotterdamban, Londonban és Kölnben tapasztaltakat, 
s a népes gyűlésnek lelkes éljenzése és köszönetnyilvánítása mellett 
fejezte be nagyérdekű és élvezetes előadását.

Dr. Sch önvitzky Bertalan, a kör titkára.

II.
(Dr. S ch önvitzky Bertalan búcsú zta tása . — A  kör ügyvivő  elnökének 
beszám olója  a lefolyt egyesületi évről. — A tis z tik a r  ú jjáalakulása.)

Nagyon látogatott gyűlést tartott a pozsonyi kör f. évi szeptember 
16-án, a melyen Firchala  Imre elnöklése alatt részt vettek Jónás  János, 
alelnök, A lbert József, Albrecht János, A ntolik  Károly, B itter a Károly. 
Czóbel Gyula, D alo tti Ödön, F iaszik  Ágost, Gaal Mózes, Göllner Károly, 
H aan  József, H am vas  Lajos, H a va s  Miksa. H a zslin szk y  Kálmán, 
H egedűs István, H elm ár Ágost, H irschm ann  Nándor, dr. J eszen szk y  
Sándor. K olbai Arnold, K ovács  Sándor, dr L év a y  Ede, dr. L oson czy  
Lajos, M árton  Jenő, Folikeit Károly, Fosch Árpád, dr. Prőhle Vilmos, 
dr. Schm idt Márton, dr. S ch önvitzky  Bertalan, Schw icker  Alfréd, 
dr. Szánthó  Károly, S zilágyi Aladár, Vargha Lajos és Z orkóczy  Samu, 
köri tagok.

j. Firchala Imre elnök a gyűlést megnyitván, sz;ép beszédben 
emlékszik meg a pozsonyi kör volt titkáráról, dr. S ch önvitzky  Bertalan
ról, a kinek itteni működése maradandó nyomokat hagy a kör életében. 
Különösen kiemeli a távozó titkárnak azon tevékeny és sikeres működését, 
melyet a kör érdekében és a collegialis szellem ápolásában a körnek 
megalakulása óta, 13 éven át kifejtett. S most, midőn azon kitüntetés 
érte, hogy egy új intézet élére áll, kívánja, hogy soha nem lankadó 
buzgalmával ép oly hasznos szolgálatokat tegyen a középiskola tanítási 
ügyének új állásában és szélesebb hatáskörében, mint eddig tett Még 
egyszer köszönetét fejezvén ki a kör nevében is a buzgó és odaadó 
tevékenységért, dr. Schönvitzky éltetésével fejezi be beszédét.

Dr. S ch önvitzky  tartotta meg ezután búcsúzó beszédét. Nehezére 
esik a bucsúzás azon körtől, melynek jelen volt keresztelőjénél, látta 
megizmosodását s látja felvirágozásának egy újabb, szebb korszakát. 
Tanári tevékenységének, úgymond, a szorosan vett hivatalos köteles
ségek teljesítésén kívül az volt a legfőbb iránya, hogy a tanárság köz
szellemének. és az általános középiskolai tanügynek minél nagyobb 
hasznára legyen; s ha voltak sikerei, azokat első sorban annak az 
összetartásnak köszönheti, a mely a pozsonyi tanárságot egyáltalában 
összefűzi s annak a bölcs vezetésnek, a mely a kör ügyeit megalaku
lásától kezdve máig irányozza és intézi. Talán a kör érdekében elért 
sikereknek köszönheti azt is, hogy sorsa ez idő szerint oly irány felé 
terelődött, a melyet a tanári pályán emelkedésnek lehet és kell tekinteni. 
Midőn tehát ez alkalommal a körtől búcsúzik, első sorban köszönetét 
mond a kör minden egyes tagjának, hogy a középiskolai tanárság 
érdekében kifejtett vállvetett törekvéssel közreműködve, munkáját meg
könnyítették, köszönetét mond Firchala Imre, tanker, főigazgatónak,
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mint a kör elnökének és Jón ás  János, ügyvivő alelnöknek a szeretetre 
méltó és bölcs vezetésért s köszönetét mond a mai ovatióért, melylyel 
tevékenységét érdemén felül honorálják. Kívánja, hogy az a szellem, a 
mely e körben 18 éven át uralkodott, uralkodjék továbbra is időtlen 
időkig; legyen e kör necsak a pozsonyi tanárságnak egyesítő kapcsa, 
hanem kifelé is olyan tényező, a mely az egész hazai tanügyi közvéle
mény előtt is érvényesülni tud. Azt hiszi, hogy azon eszme, a mely e 
körből indult ki, és a mely a vidéki tanárság érvényesülésére nyújt 
utat, ezentúl is buzgó ápolókra talál s ebben a hitben távozva, kéri a 
kör tagjait, hogy őt jó emlékezetükben továbbra is tartsák meg.

2. A kör pénztárosának jelentése szerint a lefolyt egyesületi évben 
a kör bevétele 165 frt 80 kr. volt. melyből 123 frt 68 krt. adatott ki s így 
a pénztári maradvány 42 frt 12 kr. A számadások megvizsgálása után 
a kör a pénztárosnak a felmentést megadja.

Határozatba ment, hogy a középponttól kért s a tanterv-revisióra 
vonatkozó elaboratumot s a rá vonatkozó tárgyalásokat a ministerium- 
hoz leendő juttatás végett beküldi. A másolatok elkészíttetésével s a 
felügyelettel Hegedűs Istvánt bízza meg.

Jónás  János ügyvivő alelnök vázolja ezután a kör lefolyt évi 
működését s különösen kiemeli a körnek a tanterv-revisióra vonatkozó 
több napig tartó beható tanácskozását. Fölemlíti, hogy üdvözölte a kör 
Kla,murik  János államtitkárt s Jíómun Ottó minist, tanácsost. Klamarik 
János meleg hangú levélben köszönte meg a kör megemlékezését.

3. A kör megejtette ezúttal a tisztújítást is, mely szerint elnökké 
újból Pirchala  Imre tanker, főigazgatót, ügyvivő alelnökké pedig 
Jónás  János keresk. akad. igazgatót választotta meg a kör egyhangú
lag nagy lelkesedéssel. Titkár lett dr. L év a y  Ede kir. főgynm. tanár 
19 szavazattal A lbert József 9 szavazata ellenében. Pénztáros H irsch
mann  Nándor evang. lyceumi tanár, háznagy Göllner Károly áll. 
főreáliskolai tanár, mindkettő egyhangúlag.

A köri gyűlések megtartására minden hónap második szombatja 
jelöltetett ki.

Végül elhatározta a kör, hogy a pozsonyi tankerületi középiskolák
hoz köriratot küld, melyben a kör programmjának vázolása kapcsán 
felkéri nevezett iskolákat, hogy a kerületi kör mikénti megalakításának 
módozatait megbeszélendő, küldjenek ki egy-egy képviselőt a pozsonyi 
kör legközelebbi ülésére.

A gyűlés bezárása után a kör tagjai kedélyes vacsorára gyűltek 
össze s csak az éjfél vetett végett a zöld asztalnál megkezdett s a 
fehér asztalnál folytatott eszmecserének.

H egedűs Is tv á n , jegyző.

KIRÁLYI TETT.

Nemzeti történetünknek újabb lapjain fényes betűkkel lesz 
beírva 1897. szeptember 21. és 25.

Minden magyarnak szive feldobog e napok emlékén, melyet 
a övőnek zálogául ismer.

Egy nagy nemzet és hatalmas ország geniális lelkű uralkodója, 
a németek császárja, kiáltotta ki szeptember 21-én emlékezetes 
toastjábau ország-világnak, hogy a magyar nemzet a dicső múlt 
jogán tarthat számot a szép jövőre, a jelen civilisatiója alapján 
pedig méltó helyet kérhet a cultur-nemzetek közt. Ugyanaz a csá-

6Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXXI.
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szár szolgáltatta nekünk ezt az igazságot, a ki megmondta azt is, 
hogy a nemzeti vonást meg kell őrizni mindenben s hogy művészetre 
és tudományra mindenütt s mindig kell pénznek lennie.

Valóban fejedelmi szó volt ez!
A mint hogy igazi királyi tett az is, mely nyomában fakadt 

szeptember 25-én. Az e napon kelt Kézirat, mely múltúnknak tíz 
kiemelkedő alakját örökítteti meg a művész vésője által, hivatva lesz 
új lendületet adni a magyar művészeti életnek is, de még inkább 
a nemzeti öntudatot és nemzeti érzést erősíteni.

Gellért és Pázmány, Anonymus és Verbőczy, Hunyady János 
és Zrínyi Miklós, Bethlen Gábor és Bocskay, meg az utolsó lantos 
Tinódi Sebestyén érez alakjukkal mind ugyanazt a nemzeti erőt 
fogják gyarapítani, mely legbiztosabb támasza a trónnak is, mert 
legyőzhetetlen az az ország, melyben király és nemzet egyek az 
érzelemben.

Iskoláink hivatásukhoz és multjokhoz voltak hívek, mikor az 
emlékezetes királyi tettet külön ünnepléssel méltatták s kihasznál
ták az ifjúi lelkesedésnek nevelő hatását.

Ennek ad kifejezést az a rendelet is, melyet dr. Wlassics Gyula 
minister a következő szöveggel adott k i :

„Kitörő lelkesedéssel és örömmel üdvözölte a nemzet ő császári 
és apostoli királyi felségének, legkegyelmesebb urunknak folyó évi 
szeptember hó 25-én Budapesten kelt legfelsőbb elhatározását.

E királyi kézirat, a mely az ezeréves magyar állam történeté
nek kiválóbb alakjait a művészet alkotásaival örökítteti meg az utó
kor számára, középiskoláink tanári karainak újabb alkalmat ád arra, 
hogy a gondjaikra bízott fiatal nemzedékben a magyar király iránt 
való hagyományos hűséget és ragaszkodást s a magyar haza hő 
szeretetét megszilárdítsák.

Legbensőbb kívánságom, hogy a királyi kegy iménti korszakos 
nyilvánulásának emléke mélyen bevésődjék a fiatal nemzedék szivébe, 
s benne a hazafias érzéseknek erős felbuzdulását eredményezze. Azt 
óhajtom, hogy ne csak most, a mikor néhány nap választ el bennün
ket e nagy jelentőségű magasztos cselekedettől, hanem évek múltán 
is el nem enyésző fénynyel ragyogja be fiataljaink életének útjait 
annak a dicső tettnek emléke, mely teljes nagyságában és meleg
ségében tárta fel előttünk a legjobb és legnemesebb király alkot
mányos érzületeinek kiapadhatatlan forrását.

Elvárom minden középiskolától, hogy amennyiben eddig meg 
nem történt volna, lehetőleg mielőbb, de mindenesetre még e hó 
folyamán külön iskolai ünhepélylyel tegye emlékezetessé a történeti 
vonatkozásokban bővelkedő királyi kézirat kibocsátását. Nemzeti 
múltúnk elévülhetetlen tényei, a nagy történeti alakok és a nevük
höz fűződő intézmények, a melyeket a legfelsőbb elhatározás szövege 
állami életünk fejlődésének csúcspontjaiként összefoglal, a kijelölt 
czél szempontjából igen alkalmas tárgysorozatot alkotnak.

Ezért tartózkodom attól, hogy a tanári karoknak részletes 
utasítást adjak, mi módon valósítsák meg kívánságomat. Hazafias 
belátásukra és tapintatukra bízom, hogy a helyi viszonyokhoz képest 
maguk állapítsák meg ezen ünnepély rendjét, a mely lefolyásában 
méltó kifejezése legyen annak a nagy alkalomnak, a melyhez fűződik.
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Mindenesetre szükséges lesz azonban, hogy az isteni tisztelet 
után egybegyült serdültebb fiatalságnak a tanári kar valamely tagja 
a királyi kéziratot felolvassa, s a benne említett nagy férfiak dicső 
tetteinek s alkotásainak kapcsán ünnepi beszédben méltassa a király 
és a nemzet együttérzésének, alkotmányunk e legerősebb biztosíté
kának fontosságát s azokat a nagy uralkodói erényeket, melyeknek 
forrón szeretett koronás királyunkban való találkozása a dicsőség és 
boldogság sugarait árasztja széjjel hű népeire. Az önképző körnek 
egyik tagja is hozzájárulhat az ünnep emeléséhez alkalmi beszéd 
elmondásával, mely az ifjúság örömét van hivatva kifejezni, vagy 
hazafias költemény elszavalásával, az intézet dalköre pedig a nagy 
eseményhez méltó ünnepi dal előadásával.

Ismerve középiskolai tanári karunk érzületét, hiszem, hogy e 
felszólítás nélkül is megteszik maguktól, vagy már eddig is meg
tették azt, a mit a királyi kézirat hatása alatt keletkezett felbuzdulás 
nemes irányú hasznosításával középiskolai ifjúságunk hazafias neve
lése érdekében egy ünnepély keretében meg lehet tenni. Hogy mind
amellett szükségesnek tartom a külön figyelmeztetést, leginkább 
azért történt, mert a legfőbb országos tanügyi hatóság részéről eredő 
buzdítással is súlyt akarok adui az iskolák e nemű hazafias vállal
kozásának.

Budapesten, 1897. évi október hó 9-én.
Wlassics Gyula s. k.“

A BUDAPESTI ISKOLA-HIÁNY.
Az a rohamos, szinte amerikaias gyarapodás, melylyel Buda

pest lakossága növekszik, nem lehet csupa fény. Természetes, hogy 
sok téren megvan az árnya is.

Egyik ilyen árny az is, hogy nem győzzük jó iskolával a 
lakosság fellépő igényeit. Hiszen a főváros lakossága évenként leg
alább 20.000-rel nő s ehhez képest évről-évre kellene egy új közép
fajú iskola. Talán, ha felváltva évenként egy-egy polgári iskolát s 
gymnasiumot nyithatnánk, elérhetnők pár év alatt, hogy iskoláinkban 
normálisak legyenek az állapotok, az osztályok ne legyenek annyira 
zsúfoltak s az iskola is becsületesebben teljesíthesse nagy feladatát.

Mert Budapesten — s vele együtt néhány nagyobb városunk
ban — ez irányban igenis nagy az iskola-hiány. Egy-egy iskola 
3—400 tanulóval nyugodtan elvállalhatja a felelősséget, de 800—1000 
tanulóval ez a felelősség csak nagyou problematikus valami lehet. 
Pedig Budapest nyolcz gymnasiuma és öt reáliskolája közt a (gyakorló 
gymnasiumot és a két magániskolát nem számítjuk) csak négynek 
tanulói létszáma marad az 500-on alul; s ezek közt is három a 
budai részre esik.

A míg ezek az állapotok tartanak, az iskola a legnagyobb 
odaadás mellett is csak felületes, gyári munkát végezhet, mert a 
nevelő hatást jórészt el kell ejtenie, ez pedig még akkor sem lenne 
kis baj, ha az a hajsza, melyet a megélhetés küzdelmeiben ezer 
és ezer szülőnek végig kell szenvednie, nem gátolná annyira a 
család nevelő munkáját.

6*
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E sorok írójának, — ki maga is a középiskola embere, — 
szomorú m eggyőződése, bogy hasztalan gyűjtik itt össze az ország 
legjobb tanárait is, ezek a zsúfolt iskolák m ég sem lehetnek az 
ország minta-iskoláivá, a m ilyeneknek pedig lenniök kellene. A tanár 
buzgalmától és tudásától minden esetre sok függ, de a legjobb 
tanár is csak ember, az ő ereje is korlátok közt mozog.

Semmikép sem akar ez vád lenni sem  a budapesti iskolák  
ellen, sem  tanáraik e l le n : de kötelesség rámutatni a bajra, mely 
komoly veszedelm et rejt. Magának az iskolának kötelessége ez az 
őszinte vallomás. A leplezgetés annál is inkább bún volna, mert a 
mi társadalmunkban csak követelést szokás támasztani az iskolával 
szem ben; de a bajok forrásának orvoslását a társadalom erejével 
is m egkisérelni, nem magyar erény. A mi közönségünk igen  nagy- 
részének csak azért kell az iskola, hogy bizonyítványt adjon, m ely 
átsegít a minősítő törvény em elte akadályokon. Sajnos, hogy köz
helyet mondunk v e le ; de ez nem változtat magán a sötét valóságon.

Ugyanannak a minősítő törvénynek a lelke rajta, hogy tanév  
elején évről-óvre csak középiskola után sóhajt minden szü lő ; de alig  
hallatszik a panasz, hogy nincs elég  polgári iskola s nincs elég  
szakiskola. Pedig ez utóbbi fajú iskolákban legalább is annyira 
szűkölködünk, mint gymnasiumban és reáliskolában.

A napi sajtó — a közhangulatnak e hűséges tolmácsa — az 
idei szeptemberi beiratások alkalmával a szokottnál is élesebben  
panaszolta föl, hogy nincs elég  középiskola.

De valljuk meg, hogy jócskán igen  rikító színeket is alkalma
zott. Nemcsak azért, mert a tolongás ezidén sem  volt egy csöppel 
sem nagyobb, mint évek óta mindig; de azért is, mert iskola nélkül 
alig maradt tanuló. Legfölebb, hogy nem juthatott mindenki bele 
ép abba a gymnasiumba, vagy reáliskolába, a m elybe szeretett volna.

Ez állításnak m egdönthetetlen alapja és bizonyítéka, hogy a 
budapesti reáliskolákba együttvéve az idén 18 tanulóval kevesebb irat
kozott be, mint tavaly, pedig egyik iskola m ég újabb osztályt is nyi
tott; a gymnasiimiokba pedig együttesen 371 tanulóval vettek föl többet, 
de a szükséghez képest új osztályok is nyíltak; magában a fejlődő 
józsefvárosi áll. főgymnasiumban három új osztály.

Az eredm ény pedig az, hogy ha per absolute kell, talán az
I. osztályt k ivéve minden osztályra el lehet m ég helyezni néliány 
tanulót a budapesti középiskolákban, csak egy bizonyos iskolához 
ne kösse m agát a jelentkező.

A középiskolai tanulók létszám át következő adatok mutatják:
G ym n asiu m ok :

I. kér. áll. 8 osztály 379 tanuló; múlt évhez képest + 56
11. „ kir. kath. 10 55 452 55 55 55 55 — 29

IV. „ kath. 12 55 709 55 55 55 55 + 8
V. ., kir. kath. 11 55 688 55 55 55 55 — 2

VII. „ áll. 16 55 973 55 55 55 55 + 22
V ili. „ áll. 10 55 633 55 55 55 55 +  213
ev. ref. 11 55 584 55 55 55 55 + 75
ág. ev. 10 55 482 55 55 55 55 + 31
László-fóle 8 55 45 55 55 55 55 — 5

összesen 9 6 osztály 4945 tanuló; múlt évhez k ép est+  871.
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R eáliskolák :
II. kér. áll. 10 osztály 438 tanuló; múlt évhez képest +  о

IV. közs. 12 „ 577 я Я У) „ - 3 7
V. Я áll. 15 „ 829 я У У) „ +  13

VI. я áll. 12 „ 512 я Г) Я „ +  10
VIII. я közs. 12 я 599 Г) У) У) ,  -  9

összesen 61 osztály 2955 tanuló; múlt évhez képest — 18
8 ehhez mint érdekes adatot jegyezzük még föl, hogy a nő- 

képző egylet leány-gymnasiuma 4 osztályba ezidén 157 tanulót vett 
föl, a mi 67-tel több, mint tavaly. Pedig ezenkívül 3 új leány- 
gymnasium is van már Budapesten; sőt azt mondhatnék, hogy 
megszületett az első leány-reáliskola is, mert az állami felsőbb 
leányiskolában vau olyan gymnasista csoport is, a mely nem tanulja 
a latint.

Mind ez adatokból pedig az látszik, hogy a gondoskodás meg
történt ezidén is, hogy a jelentkező tanulók helyet kapjanak a 
középiskolában. Ebben nem volt hiány, a vád túlzó volt. De látszik 
az is, hogy a középiskolák mennyire küzdenek egyrészt a párhuza
mos osztályok túltengésének, másrészt a zsúfoltságnak nyűgeivel. 
Azt, a mit a kormány már évek óta a „szükség törvényt bont“ 
elvénél fogva tesz, hogy a túlságosan megállapított maximumot is 
túllépi s hogy ezidén némely osztályba 72 tanulót is fölvétetett: 
mi a középoktatás nagy bajának tudjuk. Ezen okvetetlen segíteni 
kell, és segíteni másképen nem lehet, mint új gymnasium létesítésével.

Az kétségtelen, hogy az első új gymnasiumra a népes VI. 
kerületnek van legalaposabb igénye s örömmel halljuk, hogy illeté
kes helyen már komolyan is foglalkoznak a kérdéssel.

De illusiókban ne ringassuk magunkat. Senki se higyje, hogy 
egy új középiskola maja orvosolni fogná a bajokat. Ez épen csak 
arra elég, hogy a baj ne legyen jövőre még kirívóbb; a meglevő 
középiskolák helyzetén javítani nagyon keveset fog. Arra még két- 
liárom polgári iskola s еду-két szakiskola kellene.

HALÁLOZÁSOK.
A krónikás tiszte fölötte súlyosan nehezedik Közlöny-ünkre, mikor 

be kell mutatnia a pusztulást, mely sorainkat azóta érte, hogy utolsó 
számunk megjelent.

Veszteségre veszteség következett.
A Halál kegyetlenül ismételte látogatásait s ádáz szemekkel ép a 

magyar tanárság legjavából válogatta áldozatait.
B ra ssa i Sámuel, a századdal nem csak tudásban, hanem években 

is haladó férfiú, talán az utolsó polyhistor, a magyar tanárnak lelkes 
munka-kedvben és tudós törekvésben tisztult typusa, nyitotta meg az 
új veszteségek sorát. A magyar müveit társadalomban szinte legenda
szerű volt már az ő alakja és élete. A sorsnak csodás kegyelme volt, 
hogy nem csak életereje, hanem lelkének rugékonysága is a századdal 
daczolbatott. De a hosszú pálya ritka boldogsága is csekély vigasztalás
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a szomorú végezet fölött. S a halálán érzett fájdalmas meghatottságban, 
mely oly széles köröket járt át, élénk részt vett egyesületünk is, mely 
mindig tisztelettel adózott neki. Közlöny-ünk pedig, — melyet három 
évtized alatt többször is fölkeresett czikkeivel s mely múlt évfolyamában 
talán épen hattyúdalát közölte az aggságában is minden iskolai ügy 
iránt érdeklődő tudósnak — elkésetten is megilletődve teszi le sírjára 
az elismerő megemlékezésnek virágát.

Oh jaj, hogy a fájdalomnak frissebb égető hajtása is van!
A mint veszteséggel zárult a múlt, úgy súlyos csapással kezdő

dött az új tanév.
Volf György, egyesületünk igazgatósági tagja, a gyakorló gym 

nasium igazgatója s a magyar középiskolai tanárság egyik dísze, köl
tözött el sorainkból. A munkabíró élet delén alig túl, 52 éves korában 
hirtelen orozva vitte el a Halál. Beteg sem volt. S a harmonikus lélek
nek az a derűje, mely csillogást varázsolt a szemébe és pirt az arczára, 
mikor még utolsó napjaiban is tudós búvárkodásának eredményeiről és 
munka-terveiről beszélt, azzal a nyugodt bizalommal töltött el bennün
ket is, hogy az ezredéves nemzeti múltra még sok világosság fog esni 
a nyelvkutatás révén az ő tartalmas lelkének gazdag forrásából.

Hogy e bizalmunknak oly hamar semmivé kellett válnia, az nem 
csak tudományos, hanem nemzeti veszteség is.

Mert annál a világosságnál, melyet nyelvemlékeinknek tanúságra 
hívásában ő gyújtott, sokan léphetnek — s bizonyára fognak is nyo
mába lépni és előre haladni: de hazafias lelkesedést annyi tudással és 
ezekből fakadó olyan erős hitet az ő szigorú logikájával, meggyőző és 
egyszerűségében annyira rokonszenves előadásával vájjon fog-e egy
hamar egyesíteni tudni valaki?

Nyelvemlékeink magyarázásával és közre adásával nagy szolgá
latokat tett s a nemzeti tudományosság történetéhez fűzte a maga nevét 
is; nem egy értekezésére fognak hivatkozni a későbbi kutatók: de arra, 
hogy nevének hosszú időkig emléket biztosítson, elég volna az a clas- 
sikus értékű tanulmány is, melyet honfoglaló őseink műveltségéről 
az akadémia idei közgyűlésén olvasott föl. Ismét büszkébben neveztük 
őt akkor a magunkénak. S méltán nevezhettük annak. Mert tudós 
sikerei soha sem tették őt érzelmeiben hűtelenné a középiskolához, mely
nek munkás élete javát szentelte. A középiskola ügyei és kérdései 
mindig nyomtak előtte annyit, mint a tudomány kérdései. E kettő közt 
egyenlően osztotta meg lelkét. Vagy talán nem is osztotta meg. Hiszen 
a kettő nála egyet jelentett. Hivatást teljesített mindig. Akkor is, mikor 
Közlöny-ünket éveken át szerkesztette s utolsó egyesületi tisztében is, 
mikor segélyző alapunk ügyét mint elnök vezette.

Nemcsak tiszteltük, hanem szerettük is. Bizonyságot tett erről 
a gyászoló részvétnek imposans megnyilatkozása is. A magyar tudós- 
és tanárvilágnak sok képviselője volt jelen a temetésen. A gya
korló iskola udvarában alig fértek. Ott volt W lassics  Gyula minister 
is, a középiskolai ügyosztály vezetőjével dr. Hómami Ottó ministeri 
tanácsossal és Boncz Ödön osztálytanácsossal. Az akadémiát báró E ötvös  
Loránd elnökön és S zily  Kálmán főtitkáron kívül, B eöthy  Zsolt, Hein
rich Gusztáv. König  Gyula, Vécsey Tamás stb. képviselték. Ott voltak 
továbbá L eövey  Sándor közigazgatási biró. még több egyetemi tanár s 
valamennyi budapesti középiskola tanári testületéi, sőt még messzi vidék
ről is néhányan.

A ravatalt nagyon sok szép koszorú födte, közte egyesületünké 
és a budapesti középiskolák nagy babérkoszorúja is.

Az iskola udvarán lefolyt gyász-szertartás után dr N égyesy  
László mondott megható beszédet, bevezetőül az Akadémia, majd a 
gyakorló iskola tanári kara nevében búcsúzván, a megboldogulttól.
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A halottas ház előtt pedig a budapesti középiskolák felső osztályú tanulói 
állottak gyászlobogós sorfalat.

K ondor Gusztáv. Szeptember 18-áh kisértük utolsó útjára a két 
nappal előbb meghalt Kondor Gusztávot is. az elemi mathesis rendes 
és a csillagászat helyettes tanárát a budapesti tudomány-egyetemen, 
egyesületünk egyik legrégibb tagját, ki mint a pestvárosi főreáliskola 
tanára 17 évig (1854—1871) szolgálta volt a magyar középiskolát. Egyik 
legkedveltebb társukat veszítették benne egyetemünk tanárai, a ki ha 
nem is mint teremtő, de mint terjesztő és tanító igaz érdemeket szerzett 
tudományosságunk körül, és a ki mindenekelőtt mint tanítványainak 
jóságos atyai barátja, mély hálára kötelezte az utolsó negyedszázadnak 
a tudomány-egyetemen nevelt matheinatikus generatioját. A mi őt 
hozzánk, a középiskola embereihez, legerősebben csatolta, az a lelkében 
mindig elevenen fenmaradt hála a középiskolai tanár pályája iránt, 
melynek emlékét ő folyton buzditólag és lelkesítőleg fel-felidézgette 
egyetemi előadásaiban. Egy jelentős alkotás is fűződik nevéhez, az 
egyetemi mathematikai seminarium létesítése és szervezése, mely csak 
a múlt évben nyílt meg, miután annyi éven át nagyon érezték a hiányát. 
Ez alkotás volt az elhunyt tudós utolsó nagyobb öröme. Midőn e sorok 
írója néhány hónappal ezelőtt utoljára találkozott vele, jókedvűen 
eldicsekedett e legújabb érdemével. „Van már seminariumunk is“ — 
mondá — „igaz, hogy csak kicsi szobában, de kis téren is lehet nagy 
munkát kifejteni“, tévé hozzá tréfásan. Legyen szabad a nemes férfiú
nak e szavait némi változtatással 6 reá magára is alkalmaznunk. Szűkre 
szabott szellemi téren is lehet igen derék erkölcsi munkát kifejteni. 
S ezt Kondor Gusztáv „teljes szivéből, teljes leikéből és teljes erejéből" 
meg is tette. Hála és áldás érte emlékének! (w. j.)

Dr. B auer  Simon, a lőcsei áll. főreáliskola tanára, a nagy szün
idő elején, július 18-án hunyt el. A középiskola benne is kipróbált erőt 
vesztett. Csak 47 évet élt s ebből 23 évet töltött a tanári pályán. 
Hosszas kínos betegség sorvasztotta el.

Dr. G-rittner Gyula, a kassai áll. felsőbb leányiskola tanára, még 
fiatalabban dőlt sírba. Csak 34 éves volt s 8 évig buzgott a tanári 
székben, melyre sok tudást, rokonszenves egyéni tulajdonokat, munka
kedvet és lelkesedést vitt magával.

M ala tin szky  János, a zsolnai kir. kath. gymnasium tanára, 
46 évre terjedő életének felét töltötte az iskola becsületes szolgálatában.

M ild  Ödön Károly, a szombathelyi főgymnasium helyettes tanára, 
a férfikor hajnalán csukta örök éjre szemeit. Még 24-ik évét sem töltötte 
be. A csorna-premontrei kanonok-rend, melynek növendéke volt, egyik  
reményét vesztette benne.

Valentinyi Jenő, a szarvasi ág. ev. főgymnasium tanára, is csak 
37 évet élt s ebből 15 évet töltött a katliedrán.

K u ppis  Leó megérte az emberi kor késő alkonyát. 75 évet élt 
s része jutott a betöltött pálya után a nyugalomból is. A körmöczbányai 
áll. főreáliskola, melynek nyugalmazott tanára volt, külön gyászjelentést 
adott ki.

B rezn yik  János kir. tanácsos, a selmeczbányai ág. ev lyceum 
nyugalmazott igazgató-tanára, ritka kort ért. 83 éves volt. Hosszú tanári 
pályáján sok tisztelőt szerzett magának s a lyceum tanári kara is úgy 
emlékszik meg róla a gyászjelentésben, mint „a ki áldott életét lanka
datlan buzgósággal, törhetetlen hűséggel és ritka áldozatkészséggel 
egészen az ő kedves iskolájának szentelte“.

M agvassy  Mihály a magyar tornatanítók Nestora volt. Hosszú 
időn át sok érdemet szerzett a testi nevelés szolgálatában s buzgalma 
nem lankadt mind végig. A győri áll. főreáliskola, melynek tornatanítója 
volt, szintén külön gyászjelentést adott ki.
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VEGYESEK,
Felekezeti középiskolák látogatói. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

minister az 1883. évi XXX. t.-cz. alapján a felekezeti középiskolák 
meglátogatásával s azokban az állami főfelügyelet gyakorlásával az 
1897/98-ik tanévre a következőket bízta meg.

1. A dunamelléki ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
budapesti főgymnasiumra nézve dr. Eró'dy Béla Budapest fő- és szék
városi tankerületi főigazgatót; a nagykőrösi, kecskeméti és halasi fő- 
gymnasiumokra és a kun-szent-miklósi algymnasiumra nézve Francsics  
Norbert budapest-vidéki tankerületi 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 S pitkó  Lajos székesfehérvári tan
kerületi főigazgatót.

3 A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
miskolczi és sárospataki főgymnasiumokra nézve Géresi Kálmán debre- 
czeni tankerületi főigazgatót.

í .  A tiszántúli ev ref egyházkerület főhatósága alá tartozó debre- 
czeni, mezőtúri, kisújszállási és hódmezővásárhelyi főgymnasiumokra, 
valamint a hajdú-böszörményi, karczagi és hajdú-nánási gymnasiumokra 
nézve G-éresi Kálmán debreczeni tankerületi főigazgatót; a békésire 
nézve N A tafalussy  Kornél nagyváradi tankerületi főigazgatót; a szat
mári és marmarosszigeti főgymnasiumokra nézve pedig S zieber  Ede 
kassai tankerületi főigazgatót.

5. Az erdélyrészi ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
kolozsvári, maros-vásái’helyi, nagyenyedi, székelyudvarhelyi és zilahi 
főgymnasiumokra nézve K uncz Elek kolozsvári tankerületi főigazgatót, 
a sepsi-szent-györgyi és szászvárosi főgymnasiumokra nézve pedig 
Elischer József nagyszebeni tankerületi főigazgatót.

6. A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
budapesti főgymnasiumra nézve dr. E rődi Béla Budapest fő- és szék
városi tankerületi főigazgatót; az aszódi algymnasiumra nézve Francsics 
Norbert budapest-vidéki tankerületi főigazgatót ; a beszterczebányai 
algymnasiumra nézve D unay Ferencz beszterczebányai tankerületi 
főigazgatót; a szarvasi főgymnasiumra nézve Géresi Kálmán debreczeni 
tankerületi főigazgatót, végül a csabai algymnasiumra nézve N áta fa lu ssy  
Kornél nagyváradi tankerületi főigazgatót.

7. A tiszai ág. hitv egyházkerület főhatósága alá tartozó kés
márki, szepes-iglói és rozsnyói főgymnasiumokra nézve D unay  Ferencz 
beszterczebányai tankerületi főigazgatót, az eperjesi főgymnasiumra 
nézve Szieber  Ede kassai tankerületi főigazgatót; a nyíregyházi főgym
nasiumra nézve Géresi Kálmán debreczeni tankerületi főigazgatót, a 
rimaszombati protestáns főgymnasiumra nézve Dunay Ferencz besztercze
bányai tankerületi főigazgatót.

8. A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület főhatósága alá tar
tozó pozsonyi főgymnasiumra nézve Pirchala  Imre pozsonyi tankerületi 
főigazgatót s a selmeczbányai főgymnasiumra nézve Dunay Ferencz 
beszterczebányai tankerületi főigazgatót.

9 A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
soproni főgymnasiumra és a felső-lövői gymnasiumra és alreáliskolára 
nézve dr. Ném eth  Antal győri tankerületi főigazgatót, a bonyhádi al
gymnasiumra nézve pedig Spitkó  Lajos székesfehérvári tankerületi 
főigazgatót.
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10. Az erdélyrészi ág. hitv. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
beszterczei és szászrégeni gymnasiumokra nézve K uncz Elek kolozsvári 
tankerületi főigazgatót; a brassói, medgyesi, nagyszebeni, segesvári, 
szászsebesi gymnasiumokra, úgyszintén a nagyszebeni és brassói reál
iskolákra nézve Elischer József nagyszebeni tankerületi főigazgatót.

11. Az unitárius püspök főhatósági alá tartozó kolozsvári és 
székely-keresztúri gymnasiumokra nézve K uncz  Elek kolozsvári tan
kerületi főigazgatót.

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

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

Kolozsvári tanárvizsgáló bizottság. A vallás- és közoktatásügyi ma
gyar királyi minister a kolozsvári országos középiskolai tanárvizsgáló 
bizottságot, melynek megbízatása az 1896/97-ik tanév végével lejárt, az 
1897 98-ik tanévtől az 1901/2-ik tanévig terjedő öt évi időtartamra a 
következőleg alakította meg: Elnökké ismét dr. S za m o si János egye
temi ny. r. tanárt, alelnökké : dr. F arkas  Gyula egyetemi ny. r. tanárt, 
a bizottság tagjaivá pedig az alább megjelölt szakokra a következőket 
nevezte k i : dr. A bt Antal egyetemi ny. r. tanárt a természettanra, 
dr. A páth y  István egyetemi ny. r. tanárt az állattanra, dr. Böhm  Károly 
egyetemi ny. r. tanárt a philosophiára, dr. Csengeri János egyetemi ny. 
r. tanárt a classica-philologiára, dr. F abinyi Rudolf egyetemi ny. r 
tanárt a chemiára, dr. F arkas  Gyula egyetemi ny. r. tanárt a természet- 
tanra, dr. H alász  Ignácz egyetemi ny. r. tanárt a magyar nyelvre, 
dr. H a ra sz ti  Gyula egyetemi ny. r. tanárt a franczia nyelvre, dr. Istvá n ffy  
Gyula egyetemi ny. r. tanárt a növénytanra, dr. K lug  Lipót egyetemi 
magántanárt az ábrázoló geometriára, dr. M árki Sándor egyetemi ny. r. 
tanárt az egyetemes történelemre, dr. M eltzl Hugó egyetemi ny. r 
tanárt a német nyelvre, dr. M oldován  Gergely egyetemi ny. r. tanárt 
a román nyelvre, dr. Schilling Lajos egyetemi ny. r tanárt az egyete
mes történelemre, dr. Schlesinger Lajos egyetemi ny. r. tanárt a mennyi
ségtanra, dr. Schneller István egyetemi ny. r. tanárt a neveléstanra, 
dr. S za m o si János egyetemi ny. r. tanárt a classica-philologiára, 
dr. S zá d eczk y  Gyula egyetemi ny r. tanárt az ásvány- és földtanra, 
dr. S zá d eczk y  Lajos egyet. ny. r. tanárt a hazai történelemre, dr. Széchy  
Károly egyetemi ny. r. tanárt a magyar nyelv- és irodalomra, dr. Ferner 
Adolf egyetemi ny r. tanárt a földrajzra, dr. Vajda  Gyula egyetemi 
ny. r. tanárt a hazai történelemre, dr. Vályi Gyula egyetemi ny. r. tanárt 
a mennyiségtanra.

Egyetemi tanári kinevezés. A király ő felsége dr. M ágócsy-D ietz 
Sándort, a budapesti VI. kér. áll. főreáliskola tanárát, a budapesti 
tudomány-egyetemre a növénytan rendkívüli tanárának nevezte ki.

Az Eötvös-collegium igazgatója. A király ő felsége B artoniek  Gézát 
az Eötvös-collegium rendes igazgatójává nevezte ki. Ez állás a VI. 
fizetési osztályba van beosztva,

Új iskola igazgatója. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
О császári és apostoli kir. Felségének legfelsőbb engedélye alapján 
D ortsák  Gyula trsztenai kir. kath. gymnasiumi igazgatót, jelen minő
ségében és illetményeivel saját kérelmére az ungvári állami reáliskolá
hoz helyezte át.
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Igazgatói megbízatások. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
dr. S ch önvitzky  Bertalan pozsonyi kir. katli. főgymnasiumi rendes tanárt 
e minőségében a temesvári állami főgymnasiumhoz nevezte ki s egy
úttal az igazgató teendőkkel ideiglenesen megbízta: — dr. Boros Gábor 
nagyszebeni állami főgymnasiumi rendes tanárt a deési állami algym- 
nasiumhoz áthelyezte és az igazgatói teendők ideiglenes vezetésével 
megbízta; —- K otunovics  Győző pancsovai főgymnasiumi rendes tanárt 
rendes tanári minőségében a trsztenai kir. kath. gymnasiumhoz áthe
lyezte és őt egyúttal e gymnasium igazgatói teendőinek ideiglenes 
ellátásával megbízta; — W alther  Béla brassói állami főreáliskolai ren
des tanárt jelenlegi minőségében a lőcsei állami főreáliskolához helyezte 
át, és őt egyúttal e főreáliskola igazgatói teendőinek ideiglenes ellá
tásával megbízta.

Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister:
M a ttya so v szk y  Endre budapesti I. kér. állami főgymnasiumi 

helyettes tanárt a nevezett középiskolához ideiglenes rendes tanárrá 
(júl 14-ről 37.154. sz.);

Roller Béla budapesti I. kér. áll. főgymnasiumi helyettes tanárt 
a trencséni kir. kath. főgymnasiumhoz (júl. 18-ról 40.218. sz.);

N agy  Sándor nagyenyedi ev. ref. főgymnasiumi helyettes tanárt 
a zilahi ev. ref. gymnasiumhoz a fennálló szerződésből kifolyólag 
(43 291. sz.);

Haugh Béla zsolnai királyi gymnasiumi helyettes tanárt és S zabó  
Ferencz siklósi községi polgári iskolai igazgatót a szegzárdi állami 
főgymnasiumhoz a IX. fizetési osztály II. fokozatába való sorolással 
végleges rendes tanárokká (július 9-ről 35.245. sz.);

A lbert János makói állami főgymnasiumi h. tanárt a nagy- 
kikindai állami gymnasiumhoz (július 30-ról 41.340. sz,);

P aw las  Ede győri áll főreáliskolai helyettes tanárt ugyanehhez 
a tanintézethez rendes tanárokká (júl. 6-ról 37.607. sz.) ;

Schlesinger Samu budapesti VI. kér. állami főreáliskolai helyettes 
tanárt és S zappan os  Péter hódmezővásárhelyi ev. ref. főgymnasiumi 
rendes tanárt a zalaegerszegi állami főgymnasiumhoz rendes tanárokká 
(július 27-én 38.854. sz.);

K iss  Pál nagyenyedi ev. ref. főgymnasiumi helyettes tanárt az 
erzsébetvárosi állami gymnasiumhoz rendes tanárrá (július 28-án 
42.008. sz.):

Dr. M áté  Lajos hajdúnánási ev. ref. gymnasiumi rendes tanárt 
az erzsébetvárosi állami gymnasiumhoz rendes tanárrá (augusztus 4-én 
47.381. sz.);

N ősz  Gusztáv nagyszebeni tankerületi kir. főigazgatósági tollno- 
kot s oki. középiskolai tanárt a székelyudvarhelyi állami főreáliskolához 
rendes tanárrá (aug. 6-ról 43.938. sz);

K olosy  Mór m. kir. államvasúti segédmérnököt és okleveles 
középiskolai tanárt az egri áll. főreáliskolához rendes tanárrá (aug. 6-án 
47.432. sz.);

Pethe Ferencz eperjesi kir. kath. főgymnasiumi helyettes tanárt 
ugyanehhez a tanintézethez rendes tanárrá (augusztus 7-én 38.641. sz.):

Szuchy  Endre és dr. Zombori J. János segédnevelőket és ismétlő 
tanárokat a m. kir. Ferencz József nevelő-intézethez rendes tanárokká 
(augusztus hó 12. 46.429. sz.);

T elbisz  György zsombolyai polgári iskolai rendes tanító és 
okleveles középiskolai tanárt az aradi állami főreáliskolához rendes 
tanárrá (aug. 19-ről 45.352. sz.);

Örvény Iván zentai közs. gymnasiumi rendes tanárt a zsolnai 
kir. kath. gymnasiumhoz rendes tanárrá (szept. 1-én 52.456. sz.);
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D anes Ferencz aradi polgári iskolai rendes tanítót és Jokleves 
középiskolai tanárt a temesvári állami főgymnasiumhoz rendes tanárrá 
(aug. 27-ről 43.179. sz.);

Dr. Szó'cs Géza nagyszebeni állami főgymnasiumi helyettes 
tanárt jelenlegi állomás helyére, Jancsó  Lajos nagyváradi katholikus 
főgymnasiumi helyettes tanárt pedig a deési állami algymnasiumhoz 
rendes tanárokká (augusztus hó 16-án 39.684. sz.);

Sajó  Sándor ujverbászi közs. gymnasiumi rendes tanárt a jász
berényi állami főgymnasiumhoz rendes tanárrá (szemptember hó 2-án 
54.348. sz.);

L á szló  Ignácz okleveles középiskolai rendes tanárt a makói 
állami főgymnasiumhoz rendes tanárrá nevezte ki (szeptember 11-én 
51.532. sz.).

Előléptetések az 1300 frtos fokra. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minister:

K áplán y  Antal dr nagykikindai áll. főgymnasiumi r. tanárt, 
K o b zy  Jánost a kolozsvári tanker, főigazgatóságához beosztott közép
iskolai r. tanárt, Tóth Márton lugosi áll. főgymnasiumi, Binder Jenő 
brassói áll. főreáliskolai, S za la y  Jenő nagykikindai áll. főgymnasiumi, 
H orvá t Rezső soproni, B arabás  Abel dr. temesvári, Jancsó  Géza győri, 
Greguss Imre kassai, Fan lay  Ödön pécsi áll. főreáliskolai, R ichter  
Rezső lugosi, V ozári Gyula munkácsi állami főgymnasiumi, B ozóky  
Endre dr. budapesti I. kér. állami gymnasiumi, Gerecz Lajos kassai 
áll. főreáliskolai, B alassa  József dr. budapesti VIII. kér. áll. gymna
siumi, Arnhold  Nándor pécsi állami főreáliskolai r. tanárt, Groszbauer 
József egri áll. főreáliskolai r. tanárt és igazgatóhelyettest, Pogány 
Kornél székelyudvarhelyi áll. főreáliskolai és M ayer  György dr. erzsébet
városi állami gymnasiumi tanárt 1897. évi június hó 3-ról 32.134. sz. a.;

Grünwald Miksa losonczi áll. főgymnasiumi, K a ssa i  Nándor nagy- 
kállói áll. reáliskolai, Endrei Ákos kaposvári áll. főgymnasiumi, H alm os 
Béla verseczi áll. főreáliskolai, K ocsis  János dr. kaposvári áll. főgymn. 
és Odörfer Kristóf pozsonyi áll. főreáliskolai rendes tanárokat pedig 
június hó 22-ről 33.448. sz. a. a IX. fizetési osztály első fokozatába;

Niederm ann  Ignácz rózsahegyi kath. főgymnasiumi tornatanítót 
a X. fiz. osztály első fokozatába léptette elő (július hó 29-én 25.987. sz.).

Áthelyezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister:
Dr. M orvay  Győző nagybányai állami főgymnasiumi és Habina  

János kecskeméti állami főreáliskolai rendes tanárokat e minőségökben 
a budapesti VI. kér. áll. főreáliskolához;

Dr. Cserép József aradi kir. főgymnasiumi rendes és kolozsvári 
tudományegyetemi magántanárt, B alugyánszky  Béla debreczeni állami 
főreáliskolai rendes tanárt, S zíjá rtó  Miklós szolnoki állami főgymnasiumi 
rendes tanárt és Szin te  Gábor dévai áll. főreáliskolai rendes tanárt a 
budapesti VIII. kér. áll főgymnasiumhoz;

Dr. Gyulai Ágost m. kir. Ferencz József-nevelőintézeti rendes nevelő
tanárt a budapesti I. kér. állami főgymnasiumhoz rendes tanárrá;

Baum gartner Alajos budapesti II. kér. kir. főgymnasiumi rendes 
tanárt a budapesti I. kér. állami főgymnasiumhoz;

K örösi Henrik pécsi állami főreáliskolai rendes tanárt a nagy
bányai állami főgymnasiumhoz.

Hoffmann Mátyás nagybányai állami főgymnasiumi rendes tanárt 
az újvidéki kir. kath főgymnasiumhoz ;

Balogh Péter szolnoki állami főgymnasiumi rendes tanár a buda
pesti II. kér. kir. kath. főgymnasiumhoz;

Á ldor  Imre egri állami főreáliskolai rendes tanárt a kaposvári 
állami főgymnasiumhoz;
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Jab lon szky  Flóris zsolnai kir. kath. gymnasiumi rendes tanárt 
az egri állami főreáliskolához;

Dr. V eszprém i Vilmos győri áll főreáliskolai rendes tanárt a 
soproni állami főreáliskolához, dr. V ajda  Emil székelyudvarhelyi áll. 
főreáliskolai rendes tanárt a győri állami főreáliskolához és Pogány  
Kornél székelyudvarhelyi állami főreáliskolaí rendes tanárt a debreczeni 
állami főreáliskolához hasonló minőségben;

Vargha Lajos brassói állami főreáliskolai rendes tanárt e minő
ségében a pozsonyi állami főreáliskolához;

Dr. Steiner  Simon makói állami főgymnasiumi rendes tanárt a 
temesvári állami főreáliskolához;

Dr. R ó zsa  Géza, székelyudvarhelyi áll főreáliskolai rendes tanárt 
az egri állami főreáliskolához;

Czigler Ignácz, a kolozsvári áll. felsőbb leányiskola rendes tanárát 
a kassai áll. felsőbb leányiskolához;

M érő  István podolini kath. gymnasium rendes rajztanárt a dévai 
állami főreáliskolához;

M ikus László nagybányai állami főgymnasiumi rendes tanárt 
az egri állami főreáliskolához;

Schambach  Gyula, budapesti I. kér. gymnasiumi rendes tanárt 
a budapesti II. kér. kir. kath. főgymnasiumhoz;

S im sa  Kornél szatmári kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárt az 
ungvári állami alreáliskolához helyezte át.

Tanári szolgálatra beosztott igazgató. A vallás- és közoktatásügyi 
magyar királyi minister (j császári és apostoli királyi Felségének leg
felsőbb engedélye alapján Orm ay Sándort a brassói állami főreáliskolá
hoz ideiglenes szolgálattételre kirendelt reáliskolai igazgatót, reál
iskolai igazgatói czímének, jellegének és illetményeinek megtartásával 
saját kérelmére a budapesti Vili. ik kerületi állami főgymnasiumhoz 
tanári szolgálattétel végett áthelyezte.

Megerősítés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir minister:
S zem erja y  Károly szegedi főreáliskolai rendes tanárt;
B erkovics  Arnold kecskeméti áll. főreáliskolai rendes tanárt;
D ózsa  Jabab székelyudvarhelyi áll. főreáliskolai rendes tanárt;
P etényi István nagyszebeni áll. főgymn. rendes tanárt;
Dr. K ocsis  János kaposvári állami főgymnasiumi rendes tanárt 

rendes tanári minőségükben véglegesen megerősítette.

Rendes hittanár. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
M atu szka  Mihály jászberényi főgymnasiumi róm. kath. rendes hittanárt 
ugyanezen állami kezelésbe vett főgymnasiumhoz a X. fizetési osztály
III. fokozatába végleges minőségben róm. kath. rendes bittanárrá 
nevezte ki. (Július 12-ről 23.79-t sz.)

Nyilvánossági jog leánygymnasiumnak. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minister a z  országos nó'képzó'-egyesület által fentartott buda
pesti leánygymnasium I. és V. osztályának a nyilvánosság jogát az 
1897/98-ik tanévre is megadta, s e jogot a f. évi szeptember 1.-én meg
nyitandó [I és VI. osztályokra is kiterjesztette, ugyancsak az 1897/98-ik 
tanév tartamára.

Új állami középiskolák. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis
terium közhírré teszi, hogy 1897. évi szeptember 1-ével Ungvárott a 
fokozatosan felállítandó állami alreáliskolának I. osztálya megnyílt. — 
Az 1897;98-ik tanévvel T em esvár  sz. kir. városában fokozatosan kifej
lesztendő állami főgymnasium állíttatott fel, melynek I-ső osztálya 
folyó évi szeptember hó 1-én megnyílt.
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Minister! köszönet a torna-versenyekért. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minister, Déva, Pécs  és K ecskem ét közönségének az ottan ren
dezett tanuló-ifjúsági tornaverseny alkalmával tanúsított áldozatkészsé
géért, továbbá br. S zen tkereszth y  György hunvadmegyei, br. F ejérváry  
Imre dr. baranyamegyei és B eniczky  Ferencz pest-pilis-solt-kis-kún- 
megyei főispánnak a kerületi tornaversenyekkel elérni kívánt culturális 
és hazafias czél kiváló előmozdításáért elismerő köszönetét nyilvánította.

Egy századnegyed a középiskola szolgálatában. A jubilaeumok mai 
korában szinte szokatlan, hogy valaki csöndes elmélkedések közt, 
észrevétlenül ülje meg egy századnegyedes működés évfordulóját. 
Hiszen csak regeként ismerjük ma nagyapáink nyugodt életét, a 
közszolgálat terhei is nőttön nőnek s ennek hatása alatt az ember
öltő normalis határai is annyira szűkülnek, hogy a munkában töl
tött századnegyed már komolyan nagy idő. Szerencsés, a ki friss 
erőben éri meg. S ez a szerencse jutott ki a budapesti tankeriilet 
főigazgatójának: dr. Erödi Bélának is, a ki 1872. évi október 7-én 
kezdte meg a tanári szolgálatot a zerge-utczai főreáliskolában, mely 
akkor szintén csak első hónapjait élte még. Ez iskola tanári kara 
meg is emlékezett az évfordulóról s meleg érzelmeit tolmácsolandó, 
tisztelgett a jubilánsnál, a kin tehát nem múlt, ha a tanárság tudo
mást vesz az ő ünnepéről. Gondolkozásának dicséretére válik, hogy 
nem akarta magát ünnepeltetni, a mire pedig mai állásában oly 
könnyű alkalma lett volna. S nemcsak alkalma, hanem érdeme is 
elég. A becsületes tanári munka maga is nagy érdem; de ezen 
felül az ő fiumei igazgatói munkássága különös hazafiúi szolgálatok 
sorozata is. A mellett pedig az ő nagy munkabíró erejének volt 
ideje a földrajzi tudomány ápolására s van ideje arra is, hogy az 
ifjúsági irodalom terén gyümölcsöztesse utazásain szerzett sok isme
retét és tapasztalatát. Azért, ha az ünneplés nyilvános zaja hiány
zik is jubilaeumáról, az elismerés fölkeresi őt mindazok részéről, 
a kik ismerik életét. Ezt az elismerést és a belőle fakadó meleg 
érzelmeket több középiskola is kiildöttségileg fejezte ki. A meghitt 
kör melege pótolta tehát az ünneplés fényét. S ezekhez az érzel
mekhez szívből járul hozzá szerkesztőségünk is.

Körmöczbányáról írják: F. hó 4-én a körmöczbányai állami főreál
iskola díszterme kettős ünnepély színhelye volt. A tanári testület és a 
tanuló ifjúság hagyományos kegyelettel és hazafias lelkesedéssel ülte 
meg Ő Felsége a király nevenapját._ E nap ünnepi fényét és hangulatát 
emelte, hogy ugyanakkor történt Ő Felsége arczképének leleplezése. 
Az ünnepély a tanuló ifjúság által elénekelt Hymnusszal kezdődött, 
mely után Faith  Mátyás intézeti igazgató tartott hatásos ünnepi beszé
det, miközben lehullott a lepel Ő Felsége arczképéről, melyet az igazgató 
átadott az intézetnek. A kitünően sikerült kép M ittelm ann  Jakab 
főreáliskolai rajztanár műve, ki díjtalanul festette meg az intézet számára. 
Azután az ifjúsági énekkar elénekelte A ntos  Károly főreáliskolai ének
és zenetanár király-liymuuszát. Most következett az ünnepély másik 
része. V ízy  Ferencz főreáliskolai rendes tanár e hó 4-én érte el műkö
désének 25 éves fordulóját. A szerényen, de lankadatlanul működő 
tanár, ismert puritán szerénységéből kifolyólag, kerülni óhajtott minden
nemű ünnepeltetést és nyilvános kitüntetést; de azért a tanári kar — 
élén az igazgatóval — abban a véleményben volt, hogy az érdemes 
tanár nem veszi gyöngédtelenségnek, ha mégis nyilvánosan üdvözli a
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25 éves forduló alkalmával. A főreáliskola dísztermében egybegyűlt 
tanári kar és ifjúság jelenlétében Faith  Mátyás intézeti igazgató 
üdvözölte az ünnepeltet: kifejezést adott annak, bogy a tanügy terén 
kifejtett buzgó működésének legszebb jutalma tanártársainak rokon- 
szenve, meleg elismerése és tanítványainak hálája; kifejezést adott azon 
őszinte örömnek, hogy friss testi és szellemi erőben fejezte be tanári 
tevékenységének 25-ik esztendejét; kifejezést adott azon kívánságnak, 
hogy Isten jó egészségben, friss erőben és boldogságban még sok éven 
át tartsa meg s maradjon ezentúl is jóakaratú kartárs. biztosítván őt 
tanártársainak változhatatlan collegiális érzelmeiről. Az ifjúság érzelmeit 
egy Vili. oszt. tanuló tanácsolta. Erre az ünnepelt megliatottan hosz- 
szabb beszédben mondott hálás köszönetét úgy a tanári karnak, mint 
az ifjúságnak a megtisztelő kitüntetésért. Az ifjúságnak különösen 
lelkére kötötte a hazaszeretetei és a magyar nyelv ápolását. Az ünne
pély végeztével a tanári kar tanácskozmányt tartott, melyen jegyző
könyvileg méltatta az ünnepelt igaz érdemeit.

Buesúzás. Egyesületünk kolozsvári köre melegen búcsúzott 
titkárátó l: Czigler Ignácztól, a ki Kassára helyeztetett át s a ki 
nemcsak választmányunknak egyik buzgó tagja, hanem lelkesedésé
vel s munkásságával nagyon sokban járult ahhoz, hogy kolozsvári 
körünk olyan pezsgő élet központjává legyen. Tiszteletére búcsú- 
lakomát rendeztek, a melyben a körnek sok tagja részt vett, egye
temi és középiskolai tanárok. Több toast méltatta a távozónak 
munkásságát és érdemeit, a melyekről a helyi lapok is melegen 
emlékeztek meg.

A sárospataki főiskola köréből írják: Az igazgató-tanács szept. 
8—9-én tartotta szokásos üléseit. Azonban több ok miatt kiemelke
dett az a rendes ülésszakok sorából. Ugyanis a 8-án tartott közös 
ülésen fejezte ki a tanári kar és igazgató-tanács elismerését és 
háláját az intézet egyik országosan ismert tanárának, a jónevü 
paedagogiai írónak, egyesületünk választmányi tagjának, Búza János
nak 25 éves sikeres írói, tanári és egyháztársadalmi munkássága 
felett. Az igazgató-tanács külön ülését is több nagyfontosságú hatá
rozat tette nevezetessé a főiskola, sőt mondhatni a prot. tanügy 
történetében. Ezeken az üléseken intézkedtek véglegesen az első 
osztályban felállított parallel osztályok felett. Tudomásul vették 
nevezetesen a tanári kar jelentéséből, hogy a latint és a magyart 
mindkét csapatnak az eddigi osztálytanár fogja tanítni, a földrajzot, 
számtant és a vallást egy a seniorságra megválasztott, végzett 
theologus; a rajzot, éneket és tornát ellenben mind a két osztály
nak együtt, az illető szakok képviselői, közös órákon. Az első osztály
beli magyar és latin tankönyvekről is most határozott véglegesen 
a főiskola kormányzó-testülete, és pedig úgy, hogy a latinból meg
marad az eddig használt Bartal—Malmosi Alaktan. A magyar nyelv
tanra vonatkozó határozat ellenben nem találkozott az egész tanári 
kar kóztetszésével. Nevezetesen e kérdés felett már egy év óta 
folyik a szóváltás elöljárók és tanárok között. Ez utóbbiak egy
értelműen Simonyi nyelvtana mellett állottak, az igazgató-tanácsban 
azonban egy tag kifogásokat emelt ellene; terjedelmes véleményét 
a Sárospataki Lapok-ban közre is adták és azt a tanári kar kime
rítő Válasz-ával együtt most vették tárgyalás alá. Daczára annak,
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hogy a tanári kar, szintén egyértelműen, most már harmádizben 
jelentette ki, hogy az eddig .használt Simonyi nyelvtant óhajtja 
tovább is alkalmazni, a tanári kar kivánságát elejtették s taníttatni 
rendelték a Mártonffy—Wessely-féle kézikönyvet, a melyet az illető 
tanácsos ajánlott munkálatában, s a melyről a tanári kar határozot
tan más véleményt adott. Az iskolai év hivatalos megnyitása 8-án 
volt, melyen két jogtanár tartotta székfoglaló értekezését, és egy 
theologiai tanár, egyszersmind főiskolai lelkész, a ki a debreczeni 
lelkészi állásra távozott, id. Mitrovics Gyula helyére lépett.

30 éves tanári működés. A gyulafehérvári róm. kath. főgynmasium 
tanári testületé és ifjúsága igen szépen ünnepelte meg S traubert Ödön 
és S zen tm ik losy  Jenő tanári működésének 30-ik betöltött évét. Szep
tember 22-én esti 7 órakor az ifjúság tanáraik vezetése, lampionok 
világítása és a tűzoltó zenekar játéka mellett az ünnepeltek lakásához 
vanult és szerenádot adott. Másnap a tanári testület tisztelgett a jubi- 
lonsok lakásán s felolvasta az érd. róm. kath. status főtanhatóságának 
elismerő és üdvözlő leiratát. Este pedig a város intelligens lakossága 
lakomára gyűlt a Hungária vendéglő nagy termébe s igen elismerően 
mérlegelték a jubilánsok 30 éves munkásságát.

Lássunk tisztán! Nemcsak a szoros értelemben vett tanár- 
kérdésnek, hanem magának a középiskolai ügynek érdeke, hogy 
világosan lássuk: milyen helyzetet teremt a középiskolákban a tanár
hiány. Foglalkoznunk kell vele, mert hiszen úgy érezzük, hogy a 
baj nemcsak hogy csökkenőben nincs, hanem még egyre terjed. 
Győri közgyűlésünk egyik érdekes felolvasása — melyet mai szá
munk is közöl — nagyon jó úton halad, hogy a helyzet képe 
tisztázódjék. De tudnunk kellene a legújabb adatokat is. Azért 
egyenes kérelemmel fordulunk a középiskolai tanári testületekhez. 
Segítsenek ez adatokat összegyűjteni. Csak úgy érünk czélt, ha 
minden testületben lesz egy kartárs, a ki rászánja azt a kis 
fáradságot s beküldi a maga iskolájáról a tudósítást. Mi majd 
rendezzük s összegezzük az adatokat. Szükség volna a követ
kező adatokra: 1. a június 1. után lejárt pályázat eredménye: 
milyen szakon hány okleveles folyamodó s közte hány olyan, a ki 
még nem működött? 2. Van-e üres tanszék s óráit miként látják el? 
3, Van-e bejáró óradíjas és milyen szakra, hány órával? 4. Hány 
tanárnak van fölös órája? 5. Van-e oklevél nélküli helyettes tanár 
s hány ? 6. Hány osztályban van 60-nál több tanuló ? 7. Hány pár
huzamos osztály?

A szerkesztőség nagyon kéri a t. igazgatóságokat és kartár
sakat, hogy ez adatokat neki lehetőleg e hó végéig beküldeni szíves
kedjenek.
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AZ ISKOLAKÖNYVEK SZÁLLÍTÁSA ÜGYÉBEN!
Az 1897—98. tan év  kezdetével van  szerencsénk  a m élyen 

t is z te lt  Ig azg ató ság o k a t és T an ári te s tü le te k e t a r ra  felkérni, 
hogy  a m ennyiben  o tt helyben  rendes könyvkereskedés nem  
volna, akkor az összes tan u ló k  részére szükséges tankönyveket, 
v a lam in t az isko la i könyv tár, és s a já t  szükség le té t czégünktő l 
beszerezn i sziveskedjenek . Czégünket, m ely  1795-ben alap ít- 
ta to tt ,  kü lön  a ján lan i ta lá n  nem  szükséges, és úgy  m in t eddig, 
ezen tú l is m inden  ig yekeze tünk  oda fog irányu ln i, hogy  a 
beérkező' ren d e lések e t a lehető  leggyorsabban, a rendes m eg
fele lő  árengedm ény m elle tt tovább ítsuk . M ár üz le the ly iségünk  
rendk ívü li terjedelm e is lehetővé teszi azt, hogy m indenkor 
a  legnagyobb ra k tá r t  ta r th a ssu k  fenn, úgy hogy a gyors szál
l í tá s t  ille tő leg  a leg fokozottabb  igényeknek  is m eg tu d u n k  
f  elelni.

A m ennyiben  ped ig  üzle tünk  sp ec ia litása  a  tankönyv- 
k iadás, k iválóképen  fe lh ív ju k  nagybecsű  figyelm ét ezen a 
vallás- és közok tatásügy i m in isterium  á lta l app robált tan k ö n y v 
k iadványa ink ra , m elyekrő l részle tes jeg y zék e t k ív án a tra  a 
legnagyobb készséggel ingyen  és bérm entve küldünk, hogy 
szükség le tének  k iv á lasz tá sán á l első sorban ezekre, m in t á l ta 
lán o san h a szn á lt és je le se k n ek  elism ert engedélyeze tt m űvekre 
figyelem m el len n i m éltóztassék .

Mi ezen s a já t  k iadásunkban  m eg je len t könyvekből, hogy 
ezeknek  a lka lm azása  a szegénysorsú  tan u ló k ra  m egkönnyeb 
hitessék, h a jlan d ó k  vagyunk m in d en  ÍO egyszerre m egrendelt 
egyenlő p é ld á n y  u tá n  egy in g yen -p é ld á n yt a  rendes árenged
m én yen  h ívü l b. rendelkezésére bocsátani.

A  m időn végü l van  szerencsénk m egjegyezni, hogy sa já t 
k iad v án y a in k o n  k ívü l bárho l m eg je len t, vagy  b árk i á lta l h ir
d e te tt  tankönyvek  n á lu n k  is ra k tá ro n  ta r ta tn a k , vagyunk  a 
tankönyvek  m egrendelésére vonatkozó tisz te le tte lje s  k é re l
m ü n k e t ism ételve,

hazafias üdvözle tte l

LAMPEL RÓBERT (W odianer F. és Fiai)
cs. és kir. udvari könyvkereskedés kiadóhivatala.

HORNYÁNSZKY VIKTOR, BUDAPEST.
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KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET!
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Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér.  Arad i-u tcza  58. szám. R a j n e r  F e r e n C Z . V. kér.  á l lam i fö reá l isko la .

SZÜNIDEI FRANCZIA TANFOLYAM NEUCHATELBEN.

A lázas munkásságot, melybe századunk végén jutottunk, mi 
sem jellemzi jobban, mint a szünidei tanfolyamok folyton növekedő 
száma. Nemcsak az éjjelt teszszük nappallá. Az üdülésre szánt heteket 
munkaidővé változtatjuk Nem sokára rövidnek találjuk majd az év 
tizenkét hónapját, hogy elvégezzük mindazt, a mire szükségünk van, 
ha egy kis megnyugvást akarunk lelkünk számára. A szünidei tan
folyamok számával lépést tart, ha ugyan túl nem szárnyalja, az e tan
folyamokra tóduló hallgatók tömege. A genfi egyetem termei ez idén 
már szükek voltak. Nauchátelben meg kellett osztani a tanfolyamot. 
Hihetőleg úgy állt a dolog Párisban is, a német egyetemeken is. Egyelőre 
csak örüljünk a nagy munkakedvnek. Ráérünk gondolkozni a visszás
ságokon, melyeket a túlságba hajtás itt is teremteni fog. Egyet azonban 
már is állíthatunk. A sokféle szünidei tanfolyamok közül legtöbb baj 
lesz az idegen nyelvi cursusokkal. Csak úgy járnak majd ezekkel, 
mint az iskolai nyelvtanítással általában. Mindig nagy várakozással 
fognak majd hozzá és mindig keveselleni fogják az eredményt. Ez már 
a dolog természetében van. Valamely határozott tudományos discipliná- 
ból könnyebb megállapítani egy néhány hétre terjedő tanfolyam czélját 
meg anyagát. De az idegen nyelv, az végtelenül gazdag, nagyon 
bonyodalmas egy matéria. Tudást is, művészetet is követel. Mi minden 
foglaltatik benne a közönséges társalgástól fel az irodalom nyelvéig ! 
Melyik részére fordítsuk előbb azt a rövidre szabott időt?

Annyi bizonyos, hogy az idegen nyelvi szünidei tanfolyamok elmé
letét előbb-utóbb meg kell majd írni. Ez idő szerint mindannyija csak 
kísérlet számba mehet.

Az Académie de Neuchátel * tanárai által rendezett nyári cursus 
minden esetre az érdekesebb kísérletek közé tartozik. Sokféle czélt tűz 
maga elé. az igaz. de mindnyáját elemibb, gyakorlatibb fokon akarja 
megoldani. Irodalmat, olvasmányt, nyelvtant, szó- és írásbeli gyakor
latokat vesz fel program ijába, de mindezekben arra törekszik, hogy a 
kevés készültséggel bíró hallgató is okulást találjon és ösztönzést a 
továbbképzésre. A tanfolyam igazgatója, D esson lavy  akadémiai tanár, 
kiváló gyakorlati paedagogus létére, nagyon helyesen fogja fel cursusá- 
nak czélját. Annak a néhány órának, úgy véli, nem lehet egyéb feladata, 
mint hogy a résztvevők megtanulhassák, mi mindent nem tudnak ; mit 
kell még ezentúl tanulniok; miben gyengék, mit kell pótolniok. A

* Philosophiai és jogi facultás.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXXI. 7
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tanfolyamot tehát. úgy vezeti, hogy a résztvevőknek minél több alkalom 
jusson képességük próbájára. A heti 10 óra közül kettő az olvasásra, 
kettő a tollbamondásra, kettő szóbeli előadásokra, egy írásbeli dolgo
zatok javítására, kettő kiejtési és szavaló gyakorlatokra és egy irodalmi 
előadásra szolgál. Az olvasó órákban a hallgatók sorban olvassák a 
szöveg egy részét (ez idén Töpffer, Nouvelles Génevoises volt az olvas
mány tárgya) és tartalmát szabadon elmondják, nevezetesebb nyelvi 
vagy stílusbeli sajátosságait elemezik. A vezető tanár e magyarázatokat 
kérdésekkel vezeti és a szükséghez képest kiegészíti. A dictée-k mindig 
valamely nehezebb nyelvtani jelenségre vonatkoznak. A tollbamondott 
szöveg utólag részletes magyarázat tárgyát képezi, a hallgatók füzeteit 
pedig a tanár külön is átnézi. A szóbeli gyakorlatok (improvisations) 
szabadon választott thémákról tartott rövid előadásokból állanak. Az 
illető előadó külön e czélra szolgáló szószéken tartja, esetleg a fali táblát 
is használhatja magyarázataihoz. Bár szabály, hogy az előadást rögtö
nözni kell és legfeljebb jegyzetek használhatók, mégis jó részben telje
sen kidolgozott előadások emlékezetből való elmondását hallottuk. A 
kritika nyomban követi az előadást. A vezető tanár előbb a hallgatósá
got szólítja fel, mondják el megjegyzéseiket, azután maga is, az improvi
sation alatt tett jegyzetek alapján, gyakorolja kritikus tisztjét. A tanár 
természetesen udvariasabb a hallgatóságnál, mely néha kíméletlenül 
bonczolja a hallottakat, de azért a franczia udvariasság szavai között 
ott van az előadó minden gyengéjének a jelzője. A neucháteli tanárok 
ügyessége e tekintetben vetekedik a párisiakéval. Az írásbeli gyakor
latok száma korlátlan. Mindenki annyit adhat be, a hányat csak elkészít. 
(Sőt lehet és ajánlatos is, kész dolgozatokkal jönni Neuchátelbe. Mert 
az ottani időt jobbra lehet fordítani, mint írásra.) A javítást részint az 
erre szánt órában eszközük, mikor a szerző felolvassa dolgozatát és 
előbb a hallgatók, majd a tanár mondják el kifogásaikat, részben órán 
kívül, az iskolai gyakorlatjavítás módjára. A fontosabb hibákat a tanár 
magánbeszélgetés tárgyává teszi. Általában ki kell emelnem a neucháteli 
tanfolyam egyik főelőnye gyanánt, hogy tanárok és hallgatóság között 
sűrű érintkezés folytán olyan viszony fejlődik, mely a tanulás szempont
jából megbecsülhetetlen. Azok közül, kik ilyen szünidei cursusra mennek, 
mindegyiknek megvan a maga külön ügye-baja az idegen nyelvvel, 
mindegyiknek más-más a bibliographiai szükséglete, másoknak egyéni 
kételyei meg nehézségei. A közös órákon nem igen lehet ezekkel fog
lalkozni. A neucháteli tanárok paedagogiai tapintattal, személyes előzé
kenységgel e tekintetben minden lehető módon segítenek hallgatóikon. 
Nemcsak az óraközökben, a szombati kirándulásokon, a museumok, gyűj
temények délutáni közös látogatása alkalmával is a szó teljes értelmében 
rendelkezésünkre állottak. Alaposabb megbeszélést igénylő kérdéseknél 
lakásukra szólítottak, magánkönyvtárukat felajánlották, az Académie és 
Neuchátel város könyvtáraiból pedig személyes jótállásuk mellett kor
látlanul kaptuk ki a könyveket házi használatra. Szóval minden módon 
támogatják azt, a ki tanulni akar náluk. De mindazáltal D esson lavy  
váltig ismételgette, hogy a mit a tanfolyam és a tanáraink nyújthatnak, 
az legfeljebb a fele annak, a mit keresnünk kell.

Másik, majdnem fontosabb feladata a hallgatóknak, hogy franczia 
nyelvű városban töltvén néhány hetet, ezt az időt a beszéd gyakorlására 
társas érintkezés által minél jobban felhasználjuk. E tekintetben Neuchátel 
valóban a legalkalmasabb hely. Az egész város tulajdonkép ebből él. A 
franczia szóra jövő külföldiek forgalma teszi legfőbb, majdnem egyetlen 
jövedelmi forrását. Nemcsak rövid cursusok, hanem egész évi tanfolyamok 
külön iskolák, nevelőintézetek, internátusok szolgálnak e czélra. Neuchátel 
lakosai maguk is „ville-école“-nak nevezik városukat és az „industrie de 
la pension“ olyan specialitásuk, melylyel méltán dicsekszenek. Nem ren-
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delkezem statisztikai adatokkal, de túlzás nélkül állíthatom, hogy a 
lakosság 60 — 70 százaléka vagy kosztosok tartásából, vagy tanításból 
él. Nem egy neucháteli embertől hallottam az olyféle nyilatkozatot : 
„Nincs nekünk sem iparunk, sem kereskedelmünk, a mi városunk a 
tanulmányok városa“. Az idegen, ki francziáu! akar tanulni, nagy hasz
nát veszi ennek. A város lakossága rendkívül előzékeny, szolgálatra 
kész, kivált beszéd tekintetében. Tudja, hogy ez kell nekünk, ha Neu- 
chátelbe jövünk és a mikor csak teheti, szóba áll velünk, magyaráz, 
oktat, javítja hibáinkat olyan komolyan, mint egy jóakaró mester a 
tanítványával teszi. Utón - útfélen megszólíthatjuk, mert nincs annyi 
sürgős dolga, mint a kereskedő vagy iparüző nagy város ideges, mindig 
siető emberének. Egyik collegánk rendszeresen fel tudta használni a 
neucháteliek e jó tulajdonságát. Délutánonként elsétált a tó partjára, 
leült egy padra és ott várta, míg valaki mellé telepedik, a mi rövid 
idő múlva meg is történt és csakhamar megindult a beszélgetés. Ily 
módon napjában több órát tudott beszédgyakorlatokra fordítani, a leg
kellemesebb. legkényelmesebb és legolcsóbb szerrel. A beszédben való 
gyakorlás pedig kétségkívül a legfontosabb része az ilyen szünidei nyelv- 
tanulásnak. A mit az egyetemi cursusok nyújtanak, azt, eltekintve a 
hallás passiv gyakorlásától, oda haza, jó könyvekben is meg lehet találni. 
Ha mi franczia professorok nyári szünidőnket hasznosan akarjuk kül
földön tölteni, első sorban olyan alkalmatosságot kell keresnünk, mely
ben magunk sokat beszélhessünk, többet, mint a mennyit hallunk. Erre 
pedig jobb helyet Neuchátelnél nem igen találni. Mellesleg megjegyezve, 
Neuchátel mint nyaralóhely is ritkítja párját. A modern nagy város min
den jó oldala megvan benne és e mellett csupa séta-útból, csupa széles, 
tiszta hegyi levegőtől átjárt utczából áll. Alsó részén a gyönyörű tó 
partja, melyről ä Svájcz egyik legszebb, legterjedelmesebb kilátása 
nyílik az Alpesekre. A felső város hegyoldalon, lépcsőzetesen emelkedik, 
majdnem minden ház villaszerű, kilátással a tóra és a hegyekre. Kör
nyéke mindenfelé szebbnél-szebb kirándulásokra ád alkalmat, az utak 
kitűnők, a közlekedési eszközök és vendéglők jók, a nép barátságos és 
a mi a fő, tisztán beszél francziául. A „patois“ az egész neucháteli kan
tonban kiveszett, csak a legöregebb emberek tudnak még róla mesélni. 
Az iskola nyelve alig hagyott meg belőle egyes apróbb sajátosságokat, 
melyekről a míveltebb körök igyekeznek leszokni és a Comédie Fran- 
Qaise kiejtését terjeszteni. Vannak ugyan jó számban „neucháteloisismes“ 
meg „fran<;ais fédéral“ néven, bizonyos gúnynyal üldözött különleges
ségek, de ilyenek mindenütt, bármely franczia vidéken, de magában 
Párisban is találhatók. A külföldi nyelvtanulás egyik lefontosabb részére, 
a k ie jtés  elsajátítására is, nagyon alkalmas Neuchátel városa. Legfeljebb 
két helyi hibától kell óvakodni. Az egyik a szavak első szótagjának 
sűrűn hallható, nem francziás hangsúlyozása, a másik a zárt és nyílt 
„o“ hang felcserélése. Egyebekben a neucháteli kiejtés, bár híjával van 
a párisi zamatnak meg hangzatosságnak, a mívelt francziaság szín
vonalán áll. Az akadémiai tanfolyam tanárai minden órában gondosan 
figyelik és javítják hallgatóik kiejtését. Tudva való, mennyi bajuk van 
ezzel különösen a németeknek meg angoloknak, a kik a résztvevők 
nagy többségét teszik. Felfogásom szerint ezek számára a cursuson több 
időt, több elméletet, még több gyakorlatot kellene szentelni a kiejtés 
kérdésének. Ez idén először volt 2 heti órában „diction“. De ez inkább 
szavalás, művészi előadás, verses művek recitálása akar lenni. A ki a 
phonetikát a középiskolában nem is tartja helyén valónak, ilyen tanítók 
meg tanároknak rendezett cursuson nagy szükség van rá. A hangképzés 
elmélete a gyermek-tanulónak talán holt betű, de érett, tanult emberek 
alapos okulást meríthetnek belőle. Nekünk magyaroknak ugyan keve
sebb bajunk van a kiejtéssel, de attól a keménységtől és hangsúlybeli

T



100

különösségtől, melyben legtöbben szenvedünk, ilyen phonetikus gyakor
latok útján könnyen elszokhatnánk. Kissé elemi, gyerekes módja lehet 
ez a nyelvtanulásnak, de eredményében nagyon hálás. A neucháteli tan
folyamon üdvös volna ez az újítás. Genfben már külön órákat szánnak 
a phonetikára, de kétessé teszi hatását a hallgatók nagy száma. Míg 
Neuchátelben legfeljebb 30-an voltunk egy csoportban, addig a genfi 
cursuson 50—60 is jutott egy terembe. Ilyen körülmények között phone
tikus gyakorlatok nehezen végezhetők. Ha a neucháteli tanfolyam vezetői 
hívek maradnak elveikhez és minél kisebb csoportokra osztják a jelent
kezőket, akkor eredményesség tekintetében messze fölülmúlják majd 
nemcsak a genfieket, de minden vetélytársukat. Erre pedig alapos ki
látás van. A neucháteli kereskedelmi iskola igazgatósága ugyanis, a 
jövő nyáron szintén „nemzetközi“ franczia szaktanfolyamot akar szer
vezni. Ez idén csak magyarok vettek részt benne, mert a cursus eszméje 
dr. Schack  Béla budapesti keresk. akadémiai tanártól eredt, a kinek javas
latára közoktatásügyi kormányunk négy kereskedelmi iskolai tanárt tanul
mányi ösztöndíjjal küldött ki és a cursus költségeit teljesen fedezte, 
úgy hogy díjtalanul vehetett részt benne minden magyar tanár Ez a 
kereskedelmi franczia szaktanfolyam első kísérletnek kiválóan sikerült * 
Részletesebben itt nem foglalkozhatom vele. De vezetője, Gaille Károly 
keresk. iskolai igazgató, érintkezésbe fog lépni a neucháteli akadémia 
tanáraival, hogy a két tanfolyamot közös terv szerint rendezzék, és e 
terv alapeszméje mindnyájunkat érdekelhet. Gaille úr ugyanis a hallgató
kat készültség szerint kisebb csoportokra kívánja osztani és minden 
csoportnak a megfelelő előadásokat meg gyakorlatokat külön szervezni. 
Az ő ideálja a tizes  csoport, mint maximum. Arra a megjegyzésemre, 
hogy ez főleg pénz kérdése, röviden felelt: „Pénzünk lesz, a mennyi 
kell“. Minő irigylésre méltó állapot! Előre is felhívom magyarországi 
collegáim figyelmét ez új szervezetű nyári tanfolyamra. Dr. Schack  Béla 
kartársunk, kivel a tanfolyam szervezése ügyében a neucháteli körök 
levelezésben állanak, annak idején bizonyára Közlönyünk olvasóit is 
értesíteni fogja a részletekről.

(Szeged.) B artos Fülöp.

SZÜNIDEI FRANCZIA TANFOLYAM A GENFI EGYETEMEN.

A genfi egyetem 1892. év óta minden esztendőben tanfolyamot 
rendez idegenek számára, a kik a franeziát tanítják, s a kik az iskolai 
évben el lévén foglalva, csak a nagy szünidőt szentelhetik arra, hogy 
benne tökéletesítsék magukat. E tanfolyamban minden évben vagy 200 
idegen vesz részt.

Ez évben a közoktatási minister úr, hogy a franczia nyelv taní
tását előmozdítsa s intensivebbé tegye a középiskolában, a Hivatalos 
Közlönyben 1 (négy) 150 frtos ösztöndíjat tűzött ki a középiskolai taná
rok részére azzal a czéllal, hogy részt vegyenek a franczia nyelvi 
cursuson.

Az összeg elég csekély. Ausztria 250 frtot ad ugyanez alkalomra 
s bizon mindenki tudta, hogy a 150 frtra rá kell fizetni. Folyamodó 
azért akadt több is, de el már nem mehettek, mert hiszen a segélyt 
nem osztották ki előre, pedig az egész költségnek reá áldozása avagy 
csak előlegezése is bizon a tanári fizetésből nem igen telik.

* Szaktársaim, kiket e cursus közelebbről érdekel, megtalálják 
majd a részletes jelentéseket a dr. Schack  Béla által szerkesztett 
„Kereskedelmi Szakoktatás“ legközelebbi füzeteiben.
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Ez lehet az egyik ok, hogy a látogatott tanfolyamon a magyar 
tanár árván érezhette magát.

Pedig lett volna mit tanulni.
Talán többen lesznek, a kiket érdekel, azért megkisértem röviden 

ismertetni magát a tanfolyamot, a melyben résztvettem.
Genfben igen kedvezők a viszonyok arra, hogy egy idegen magát 

a francziában tökéletesítse. Nagyon sok családi „pension“ van, a hol 
az ember idejének legnagyobb részét a család körében töltheti s elég 
alkalmat talál a beszélgetésre és gyakorlásra. Azonkívül az egyetemi 
cursus is úgy van szervezve, hogy a rövid időhöz képest (júl. lő-től 
aug. 30-ig) aránylag bő és megfelelő szükséges oktatást nyújt annak, 
a ki magát a modern franczia nyelvben tökéletesíteni akarja.

A résztvevők, kik 30 frankot fizettek beiratási díjul, három cso
portra voltak felosztva. A csoportok közt semmi különbség nincs, a 
tantárgyak és a tanárok ugyanazok, s csak azért vannak kisebb sec- 
tiókra osztva a hallgatók, hogy a tanítás hathatósabb legyen.

A tantárgyak között első helyen ott szerepelt a franczia irodalom, 
melyet Bemard Bouvier adott elő heti két órában. A XIX. század köl
tészetét tárgyalta. Megrajzolta a XIX. század jellemét, fejtegetvén egy
másután a romantismust, a naturalismust és a symbolistákat. Minthogy 
az idő rövidsége nem engedte, hogy alaposan foglalkozzék minden egyes 
költővel, azért a fentebb nevezett irányok legkiválóbb képviselőit tár
gyalta csak, kiválasztván műveikből a legjellemzőbbet s a legkiválóbbat.

Élvezettel hallgattuk B ouvier alapos tanulmányú előadásait 
Lamartine-ről, V. Hugo-ról, (kinek la Légende des Siécles czímű művé
vel foglalkozott) Alfred de Vigny-ről, Alfred de Musset-ről, Leconte de 
Lisle-ről és Sully-Prudhomme-ról.

Ugyancsak Bouvier tartott egy más collegiumot is heti egy órá
ban „lecture analytique“ czím alatt. Itt olvastunk szemelvényeket 
(Chateaubriand: Atala; V. Hugo: Les Misérables; George Sand: La Маге 
au diable; Honoré de Balzac: Les Paysans; Emile Zola: L’Oeuvre és 
Pierre Loti: Le roman d'un Spahi-jából). Aesthetikailag elemeztük a 
darabot, előadván az író czélját, keresvén az eszközöket, a melyekkel 
azt elérni iparkodik s ez által alaposan behatolni törekedtünk az író 
gondolkozásába, egyéniségébe, viszonyba hoztuk művét a korral, s végre 
birálgattuk nyelvét és előadási modorát. E conferentiák különösen 
tanulságosak voltak, mert ezekben a professor és a hallgatók együtt 
dolgoztak, mindenki szabadon kifejtette nézetét.

Hogy a hallgatóknak alkalmuk legyen az előadásban is gyako
rolni magukat, heti egy órában ugyancsak Bouvier vezetése alatt 
im provisa tiók  és discussiók  is voltak. Improvisatiók tárgyai voltak: 
Corneille: Cid-je; Racine: Andromaque-je; Alexander Dumas p.: Kean 
ou désordre et génié; Y. Hugo: Ruy Bias; Alfred de Vigny: Chatterton; 
Emile Augier: Le gendre de M. Poirier-je.

Stilisztikai gyakorlatoknál németből francziára való fordítás szol
gált alapul.

Henri M ercier heti egy órás leczkéiben különféle mondattani kér
désekkel foglalkoztunk, tekintetbe vevén a XVII. és XVIII. század nyelvét. 
Itt is a professor kérdezett s a hallgatók adták a feleleteket.

G. Thudichum  a modern franczia nyelv hangtanát adta elő, tanít
ván a helyes kiejtést, hangoztatást és beszédet. E leczkék igen hasznosak 
voltak ránk idegenekre, mert gyakorlati oktatásban részesültünk. A 
professor a franczia hangokat felosztván és leírván, azokat először maga 
ejtette és nekünk utána kellett azt hangosan ejtenünk, nemcsak az egyes 
hangokat, de azoknak különféle nehezebb csoportjait. Itt láthattuk, hogy 
milyen rossz kiejtése van a németnek, a ki szigorú következetességgel 
felcseréli a d  és f-ét az sz-et és z-ét, a zs-ét és s-et, quand helyett
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quAand-ot és nourriture helyett nourrithure-t mond. Legjobb s legtisz
tább kiejtésük van a szlávoknak s a magyaroknak.

Zbinden professor előadta a különféle tanítási módszereket, melye
ket Francziaországban és Németországban alkalmaznak. Ezek általában 
mind ismeretes dolgok, a melyeket mi is praktizálunk. Dicsérettel emelte 
ki Resmann-Schmidt könyvét: „Lehrbuch der französischen Sprache nach 
der Anschauung“, a mely Lipcsében jelent meg. Tanácsai és útbaigazí
tásai igen praktikusak és helyesek.

E rendes előadásokon kívül felolvasást tartott még Ch. M orel a 
svájczi német és franczia nyelvről; hatásaikról, küzdelmükről és egy
másra való hatásukról. Megkülönböztetett 1. patois-t, 2. parier local-t, 
3. parier régional-t és -í. parier fédéral, e kifejezésen értvén azt a nyel
vet, melyet Berne-ben használnak a hivatalos német akták francziára 
való fordításában. A parier localon szerinte a német hatás érezhető 
Neuchátelben, hol igen erős a német bevándorlás és a határon, hol a 
két nyelv egymással érintkezik.

A határszéli francziának vannak ilyen szavai: graser (német gras- 
ból), vercompter -  elszámítani, déstopfer =  déboucher. =  Neuchátelben 
a főzelékes kommí schuprussel-1 hoz, vagy tschurursche-t, vagy surru- 
ben-t; fazék az un teufl (topf), les guchols =■ petits gáteaux; lepoutzer stb.

A német nyelv a franczia syntaxisra is hatást gyakorolt, pl 
Qu’est-ii pour un hőmmé =  was für ein Mensch is er. Je ferai déjá =  
ich werde schon machen. A papról, ha a házasokat összeesketi (trauen) 
azt mondják: il a marié. A német accentus is hatással volt a fran
cziára. különösen ott, hol sűrű az érintkezés a németekkel, pl. de vous 
le déclare. — tfétruire — az első szótagot hangsúlyozza.

M. F. de Saussure, egyetemi tanár: „Sur la  théorie de la  syllabe  
e t de la  voyelle“ czímű előadásaiban megtámadta az eddigi elméletet, 
a melyet a nyelvtanok tanítanak, hogy a szótag azon hangok összege, 
a melyek egy respiratióval ejtetnek ki. О a hangzókat implosiv és 
explosiv hangzókra osztja fel és a kettő közötti határ képezi a szótagok 
határát. Vagyis csak explosivák vagy implosivák képeznek szótagot. 
A hosszú tudományos magyarázat helyett én csak az eredményt közlöm, 
hogy szakférfiaink figyelmét felhívjam rá.

Théodor Flournoy, egyetemi tanár: La Psychologie anormale 
czím alatt érdekes előadásokat tartott a spiritismusról, a telepathiáról, a 
hypnotismusról, a somnambulismusról és az incarnatiókról, tisztán 
tudományos alapon iparkodván kimagyarázni a csodálatos tényeket.

Faul F assy, a tudós párisi professor, Svájcz vadregényes vidékein 
járván, a genfi tanárok meghívták, hogy nekünk idegeneknek, kik a 
világ minden tájékáról özönlöttünk oda, tartson előadásokat. Passy a 
meghívást elfogadta és két előadást tartott Augusztus 18-án beszélt: 
de la méthode directe de l’enseignement des langues vivantes, s augusz
tus 19-én a phonetikáról. E két előadásról, mely nagyon fontos, különö
sen azokra nézve, a kik élő nyelveket tanítanak, majd máskor, ha a 
szerkesztő úr megengedi, röviden külön referálok.

A ki akart, beiratkozhatott még a társalgási körbe (cercle de 
conversation). Nyolcz ilyen kör volt, 12—14 taggal, élén egy igazgatóval. 
A mi körünk vezetője Frachter úr volt, „la Tribune de génévé“ szer
kesztője. Minden csoport tagjai este bizonyos meghatározott órában 
találkoztak, rendesen valami sörcsarnokban s egy pohár sör vagy bor 
mellett eldiskuráltak egy-két óráig. A direktor ilyenkor javította a 
kiejtést, megmondta a helyes szót. kifejezést, a helyes beszédre ügyelt 
s a ki akarta, ezt is kihasználta

A komoly tanulmányok közt néha-néha kellemes szórakozásban 
is részesültünk Szombati napon az előadás szüuetelt s e napon közös 
kirándulásokat tettünk Genf környékére, s ilyenkor rendesen össze-
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kötöttük az utile-1 a dulce-val. így  többek közt meglátogattuk Coppet- 
ben Mme de Stael kastélyát, a melynek termeiben minden úgy van 
hagyva, a hogy volt a nagy írónő idejében. A kastélyban most unokája 
lakik, Haussonville bárónő, egy vén kisasszony, a ki különben igen 
ájtatos. Elzarándokoltunk Ferneyba s bámultuk azt a kastélyt, a mely
ből Voltaire szellemi fölényével 20 éven át uralkodott Európa fölött, 
s a melyben Európa herczegeinek, és kiváló embereinek hódolatát 
fogadta.

Két szobája még sértetlenül áll. Ott van az ágy, melyben feküdt, 
a karszék, melyben talán a legsareastikusabb élczei villantak meg a 
fejében, a képek, melyeken az ő és a többi barátai, vagy imádói arcz- 
vonásai láthatók. A parkban még erősen áll a hatalmas fa, melyet 
egykor Voltaire ültetett volt. Milyen különös érzelmek vonultak át 
kebelünkön, mikor átléptük az öreg kastély küszöbét, mikor a park 
fasoraiban sétálgattunk, úgy éreztük, hogy mindenütt körüllebeg Voltaire 
szelleme. Itt Ferneyben a collegium előtti téren áll igen sikerült szobra, 
mely őt XIV Lajos korabeli costumben ábrázolja. Levett kalappal, paró- 
kás fejjel, s ironikus mosolylyal fogadja mindazokat, a kik őt m eg
bámulják.

Végre, hogy ezt is említsem, kétszer alkalmunk volt kiváló franczia 
színészek előadásait meghallgatni. Az Odéon színház művészei nyári 
kőrútjukban megállapodtak Genfben és előadták Richepin híres darabját: 
Le Chemineau-t. A Chemineau szerepét Decori adta. Mile Grumbach 
játszotta Toinette-t. A darab itt is oly sikereket aratott mint Parisban.

Egy más alkalommal a Gymnase és a P ala is-R oyal színészei, kik 
közül M me M arié M agnier vált ki, eljátszották D. Valabrégue-nek: 
Trouble Ménage-át és A. Valabréguenek: Les Ménages Parisiens ismert 
vígjátékait.

Hogy az idegenek közül a németek voltak legjobban képviselve, 
arról nem is kell szólanom. Ez s z ív ó s  és szorgalmas nemzet. De Európa 
minden országa képviselve volt ott, sőt még' Amerika is; Kairóból 
egy arab képviselte Afrikát.

Egy alkalommal Bouvier vendége voltam s beszélgetvén a buda
pesti egyetemi franczia tanszékről, a tanárjelöltek kiképzéséről, kérdezte, 
hová küldi a kormány ifjainkat a franczia nyelv megtanulására. Elmond
tam neki, hogy rendesen sehová, de egy-egy tanárjelölt ösztöndíjat kap 
s Párisban tanul. Erre B ouvier  megjegyezte, hogy Parisnál nincsen 
különb foyer a tanulmányokra, de Párisba csak olyan menjen, a ki jól 
tud francziául. Ott a tanuló egészen magára van hagyatva s azért 
6 czélszerűnek vélné azt, ha ifjaink, — ha nem elég erősek a francziá- 
ban — mielőtt a világ metropolisába mennének, egy vagy két semes- 
tert a genfi egyetemen töltenének, hol a tanulónak bő alkalma nyílik 
a beszélgetésre s a hol az élet sokkal familiárisabb.

S én, a ki szintén ismerem Párist, e tekintetben igazat adtam neki.
(Versecz.) K ova lik  János.



104

VISSZAPILLANTÁS A GYŐR—PANNONHALMI KÖZGYŰLÉSRE.

Tizenhárom éve tagja vagyok az orsz. tanáregyesületnek; azonban 
csak az idén jutottam abba a kedvező helyzetbe, hogy jelen legyek ez 
évi közgyűlésen.

Nem czélom előnyeit hangoztatni az ilyen vándorgyűlésnek; ismeri 
azokat mindenki, a kinek módjában volt résztvenni benne. Részemről 
ajánlhatom minden tagtársnak a részvételt, mert a tapasztalt előnyök 
új vidékek megismerése, barátságos érintkezés ismerős és nem ismerős 
collegákkal, érdekes eszmecserék stb. bizonyára felérnek az utazással 
járó fáradsággal és költséggel.

Végig élveztem mind a három napot; megtekintettem, a mi m eg
tekinthető volt, megfigyeltem mindent, a mi csak némileg is fölkelt
hette érdeklődésemet. S mondhatom, hogy nemcsak mulatságot találtam, 
hanem tabasztalataimat is bővítettem. De a magyaros vendégszeretet 
közt, melyikei elhalmoztak, jutott időm elmélkedni is közgyűléseink 
folyásáról. Úgy találom, hogy az illető városnak semmit sem nyújtunk 
visszonzásképen. Vennénk fel programmunkban olyan felolvasást, mely 
az odavaló müveit közönséget érdekli, minden bizonynyal odasereglene 
az, örömmel hallgatná a felolvasást, élvezne és az így szerzett kellemes 
visszaemlékezés mintegy viszonzása volna a részükről hozott áldozatoknak. 
Érdekes anyagot pedig mindig találni; minden nagyobb városnak van 
történeti múltja, vannak kiváló férfiai, műtörténelmi vagy egyéb neveze
tességei. Ezeknek ismertetése háladatos thema *

Sőt még ennél többet is tehetnénk. A város szives vendégszerete
tét tartósabb emlékkel is tudnék visszonozni. Épen nem kerülne nagy 
megerőltetésünkbe oly estélyt rendezni, mely részint tanulságos de nép
szerű, részint mulattató felolvasásból, szavalásból, végül zene-előadásból 
állana; befejezésül pedig tánczmulatság következnék. Mindez épen 
nem csökkentené tanávi tekintélyünket; ellenkezőleg bebizonyítanék, 
hogy nemcsak a kathedrán, hanem a parqueten is megálljuk helyünket. 
Ily módon csakugyan érintkezésbe lépnénk nagy részével annak a 
közönségnek, melynek vendégei voltunk; azonkívül a belépő díjakból 
kisebb-nagyobb összeget bocsáthatnánk az illető városnak humanus 
intézményei javára.

Továbbá úgy tapasztaltam, hogy az elnöki megnyitó után a 
hallgatóság jó része eltávozott a teremből. A legérdekesebb érte
kezés sem volt képes az egész társaságot helyhez kötni. Miért? Mert a 
specialis érdekű tárgy nem tud mindenkit lebilincselni. E látszólagos 
közömbösség elkerülése végett czélszerűnek találnám a következő beosz
tást. A díszü lés  állána az elnöki megnyitóból, a szükséges évi jelen
tésekből, egy rövid a közönséget is érdeklő paedagogiai kérdés fejtege
téséből, végül egy az illető városra vonatkozó felolvasásból. Azután 
következnének valamely középiskola helyiségeiben a szakü lések  modern 
nyelv s irodalom, classikus nyelv s irodalom, történelem s földrajz, 
természetrajz s chemia, mennyiségtan, rajz s természettan csoportokban. 
Minden csoportban volna egy-két rövid értekezés. És akadna mindig 
szereplő tanár. Hiszen mi mindent nem tapasztalunk az iskolában, 
privatim is dolgozunk, egyet-mást teremtünk: pedig kevés alkalmunk 
van ismereteinket, búvárkodásunk eredményét szak-collegáinkkal közölni,

* Hisz ezt tanárember megírta a közgyűlésre Kassán is, Győrött is.
Szerk.
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eszméinket terjeszteni és így a középiskolai tanügyet akár metliodikai- 
lag, akár didactikailag előbbre vinni.

Kellő pihenés után következnék a záró  ülés, melyben a szak
csoportok referensei lehető legrövidebben tesznek jelentést a megtartott 
értekezésekről; azután kerül napirendre a kitűzött indítványok tárgyalása, 
végül elnöki zárószó.

Ilyennek képzelem az orsz. tanáregyesületnek évi közgyűlését. 
Erős a bitem, hogy ilyen berendezés mellett nem fogunk unatkozni, 
sokat fogunk tanulni, eleget fogunk szórakozni, tömegesebb lesz a 
megjelenés, a társadalommal a legelőnyösebben fogjuk magunkat 
megkedvelteim, a díszebédek pedig nem fogják képezni kimagasló 
pontját az évi közgyűlésnek.

(Szolnok.) W einhardt Ferencz.

ISMERTETÉSEK.
Magyar nyelvtan mondattani alapon. írta H alász Ignácz. I. és II. k.

Budapest, Lanipel R. (Wodianer F. és fiai) 1895/96. Egy-egy kötet ára 
fűzve 40 kr., kötve 60 kr.

Rendszeres magyar nyelvtan. írta H alász Ignácz. Budapest, Lampel 
R. (Wodianer F. és fiai.) 1897. Ára fűzve 60 kr., kötve 80 kr.

Iskolai magyar nyelvtanokban irodalmunk nem szenved hiányt. 
Minden fajú iskola számára elég nagy számmal jelentek meg a külön
böző rendszerű és irányú könyvek, úgy hogy minden tanár találhat a 
maga tudásának és ízlésének megfelelő tankönyvet. S iskolai nyelv
tanainknak elég nagy tömege között H alász  nyelvtanai becsülettel meg
állják a helyüket. A mellett, hogy mindabban, a mit tanít, értékesíti 
nyelvtudományunknak vívmányait és eredményeit, a feldolgozás tekin
tetében néha új utakra is lép.

H alásznak  főczélja az volt, hogy a lehető legegyszerűbben és 
legvilágosabban mutassa be a magyar nyelv szerkezetét, s ezért a 
nyelvtani anyagból csak annyit vesz fel az első két osztálynak szánt 
nyelvtanba, a mennyire e fokon a tanulónak okvetetlenül szüksége van. 
A mondatból indul ki s a mondatrészek tárgyalása során ismerteti1 
meg a beszédrészek használatát, sőt a fontosabb képzőket is az illető 
beszédrészek mondattani használatával kapcsolatban mutatja be A 
tárgyalásmód ez által világossá és könnyen áttekinthetővé válik, csak 
az a kár, hogy a mondatrészek tárgyalását, az Utasításoktól eltérve, 
nem a mondat lelkén, az állítmányon, hanem az alanyon kezdi.

A második osztály nyelvtana röviden átismétli, új szempontból 
csoportosítva, az első osztályban tanultakat, s részletesen tárgyalja a 
határozókat. Ebben is egyszerűsítette a tárgyalás módját, a mennyiben 
csak hely-, idő-, mód- és állapot-, ok- és czélhatározókat különböztet 
meg; a határozóknak többi faját az átvitt értelmű és az állandó határozók 
czímén egyesíti. Ez a tárgyalásmód a tanítás kezdő fokán elég is; csak 
azt nem tudom helyeselni, hogy a mód- és állapothatározókat teljesen 
összefoglalja, úgy hogy a tanuló meg sem kisértheti, hogy köztük 
különbséget tegyen. A mondattan tárgyalása is egyszerű és világos. 
A tanításnak egy nagy nehézségén segített H alász  azzal, hogy az össze
vont mondat tárgyalását mellőzve, mellérendelt vagy többtagú mondat
részekről szól, a mi helyesebb és világosabb is. A helyesírásból alkal
milag az egyes nyelvtani részletek tárgyalása közben is szól; a nyelvtan 
végén azután összefoglalja a magyar helyesírás főbb szabályait.
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A ren dszeres nyelvtan  az első és második osztályban tanult 
anyagot foglalja össze, és pedig ismét új szempontból. Igen helyesen 
járt el a zzerző, midőn a beszédrészek tárgyalását mondatbeli szerepük
kel hozsa kapcsolatba, s a mondattanban viszont összeállítja, hogy az 
illető mondatrészek miféle beszédrészekbői alakulnak.

Maga a nyelvtan anyaga alig több, mint a mennyit a másik két 
kötetben már megismert a tanuló; úgy hogy az egész kötet terjedelme 
nem nagyobb 103 lapnál. Az anyagnak e szűk korlátok közé szorítására 
az a tapasztalat bírhatta a szerzőt, hogy középiskoláink III. osztályában 
a csekély' óraszám mellett, a magyar nyelvi tanítás nem terjeszkedhetik 
ki többre, mint a már tanultak rendszeres összefoglalására. S ennek a 
czélnak könyve kitünően megfelel. Csak az igeidők és a határozók 
tárgyalásában lett volna szükséges kissé bővíteni a tanuló eddigi isme
reteit. A magyar nyelv szempontjából elég az is, a mennyit H alász  
nyújt; azonban a tanításnak ezen a fokán, a már tanult idegen nyelvre 
való tekintettel, jó volna, ha a nyelvtan egyes részeiben kissé szélesebb 
látókört nyerhetne a tanuló.

(Budapest.) B alassa  József.

EGYESÜLETI ÉLET.

Budapesti kör.
A kör választmányának f. évi október 9-én tartott ülésén jelen 

voltak: dr. Demkó  Kálmán, Feichtinger Győző, Chovancsák  István, 
R á tz  László, R e if  Jakab, Schill Salamon, Tiber Ágost, dr. Schnábl 
Róbert, K áro ly  Gy. Hugó, B élteky  Albert, dr. Веке Manó, M oravcsik  
Géza, dr. W agner Alajos, dr. B ozóky  Endre.

Elnökünk akadályoztatva lévén, a választmány dr. Dem kó  Kálmán 
igazgató elnöklete alatt alakult meg. Elnök üdvözölvén a választmány 
tagjait, azt kívánja, hogy a kör munkássága a jelen tanévben legalább 
is oly eredményes legyen, mint volt a lefolyt tanévben.

Aztán melegen emlékezett azon súlyos veszteségről, mely a magyar 
tanárvilágot V olf György elhunytával érte. Méltatta a megbolgultnak 
tudós és tanári érdemeit, vázolta, mily lelkes tagja volt egyesületünk
nek s körünknek is; szólt a tiszteletről, mely' őt körülvette s végül 
indítványozza, hogy V olf György áldott emléke jegyzőkönyvileg meg- 
örökíttessék. A választmány ezen indítványt egyhangú hozzájárulásával 
határozattá emelte.

Titkár bejelenti, hogy a Kör elnöksége a megboldogult családjá
hoz részvétiratot is küldött.

Már a múlt évben szó volt arról, hogy a kör helyiségét a buda
pesti tanárok érintkezésének középpontjává kellene tenni. Mindnyájan 
sajnosán nélkülözzük az esprit du corps-nak majdnem teljes hiányát. 
Erezzük, hogy össze kellene tartanunk, mert erőink egyesítésével a 
magunk súlyát növelhetnők úgy a magunk érdekeinek, mint általában 
a középiskolának is javára. Az érintkezés, a collegialis élet ilyen közép
pontjául a budapesti tanárok részére természetszerűleg épen a tanári 
kör ajánlkozik, s csak rajtunk múlik, hogy azzá is váljék. Ezért a 
választmány elhatározta, hogy a szerdai napot jour fix-iil tűzi ki, melyen 
a kör helyiségét fölkereső tanárok ott minden bizonynyal collegákkal 
fognak találkozni, és utasította a titkárt, hogy ezen határozatot alkal
mas módon publicálja. A múlt évi szokáshoz képest a választmány az 
idén is minden hó első  szerdáján  ülésezik, s ekkor tartatnak meg a
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felolvasások és eszmecserék is. Felolvasásra, vállalkozó k a rtá rs  urak  
e szán déku ka t tu d a ssá k  a kör titkárával. (Dr. Bozóky Endre, I. kér., 
Várfok-utcza 14.)

Csekély anyagi tehetségünk nem engedi meg, hogy a budapesti 
társaskörök és kávéházak kényelmével versenyre keljünk. De azért 
körünk asztala mégis nyújtani fog némi szórakoztató olvasmányt. 
A választmány ugyanis, nem akarván az ügyet albizottságra bízni, a 
hírlapok és folyóiratok dolgában következőképen határozott. A már járó 
hírlapok kiegészítéséül előfizetünk a P es ti Hírlap. P ester  L loyd  napi
lapokra, a B orsszem  Jankó  és Münchener Fliegende B lä tter  élcz- 
lapokra. s a lje ipziger Illustrierte  Zeitung havi folyóiratra. A Neue 
Freie P resse-1 törekszünk albérlet útján megszerezni. Az egyesület 
igazgatóságához átiratot intézünk az iránt, hogy ezen törekvéseinket 
támogatásában részesítse. Az egyesület ugyanis eddig járatta a Deutsche 
Rundschau  és a Revue des deux M ondes havi folyóiratokat, de újab
ban az előfizetést beszüntette. Ennélfogva arra kérjük az egyesület 
igazgatóságát, s reméljük nem sikertelenül, hogy az említett két folyó
iratra az előfizetést ott folytassa, a hol abbamaradt, s azok eddigi meg
levő hosszú sorozatát meg ne szakítsa. így a körünket meglátogató kartár
saknak öt napilap, három élczlap, egy hetilap, és három havi szemle álland 
rendelkezésükre. Azon lapok, melyekre a Kör fizet elő, a körtagok által 
albérletbe vehetők. Erre nézve a kör pénztárosánál, Balog  Mór VI. kér. 
áll. főreálisk. tanárnál, jelentkezhetni. így a Kör választmánya reményű, 
hogy helybeli kartársaink hajlandók lesznek a collegialitás ápolása érde
kében rendes társaságukat hetenként egyszer elhagyván, körünkben 
keresni szórakozást.

Titkár mint új tagokat bejelenti: dr. S zig e ti Lajos és M ikolá  
Sándor ág. ev. főgymnasiumi tanárokat, valamint dr. Gáspár István 
V. kér. főgymn. h. tanárt. Bejelenti továbbá, hogy K reybig  Lajos II. kér. 
főreáliskolai tanár a kör tagjainak sorából kilépett.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.
Dr. B ozóky Endre, a kör titkára.

Kolozsvári kör.
A kolozsvári kör október 2-án tartotta az unitárius főgymnasium 

dísztermében f. évi közgyűlését, a tagok nagy részvétele mellett. 
Dr. M árki Sándor magvas elnöki megnyitójában az eltávozott titkár 
helyett vázolja a kör első, csonka évének eredményekben gazdag tör
ténetét. Meleg hangon emlékezett meg Czigler Ignácz titkárról. A kör 
megalakulásának eszméje tulajdonképen az övé, az ő érdeme első sorban 
a kör gyors felvirágzása is. Még július 4-én ő képviselte körünket a 
Győrött és Pannonhalmán tartott XXXI. évi közgyűlésen, mely alkalom
mal a felsőbb leányiskolák reformjáról értekezett. A most megnyílt 
iskolai év elején a kassai felsőbb leányiskolához helyeztetvén át, körünk 
szeptember 1-én bucsúestélyt rendezett tiszteletére. A nagy számban 
összegyűlt tagok a leglelkesebb áldomásokban fejezték ki tiszteletöket 
és szeretetöket a jeles kartárs és kitűnő titkár iránt. Nagyrabecsülé
sünk kisérte új állomására, hol a hazai közoktatásnak kétségkívül ép 
oly buzgó harczosa lesz, mint volt mindenütt, hová sorsa vezérelte. Az 
elnök egyszersmind érdekes és becses munkaprogrammra hívja fel a 
figyelmet. Szükségesnek tartja még az utolsó órában is beható meg
beszélés tárgyává tenni a tantervet és Utasításokat, továbbá a közép
iskolai administratiót, az osztályfő feladatait, az ifjúsági könyvtárak és 
a szertárak ügyét, az önképzőkörök kérdését; szellőztetni kellene az
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internatusok, correpetitiók és kosztos deákok ügyét. S hozzá kell szóla- 
nunk minden oly időszerű kérdéshez, a mire nézve esetleg az anya
egyesület kívánja hallani a körök véleményét, vagy a minek fölvetését 
ebben a körben is az idö'k és körülmények javasolják.

Dr. Török  István indítványára a kör köszönetét mond az elnök 
fáradozásaiért, a kör tapintatos, szakavatott vezetéséért.

Az elnök felolvassa dr. K lam arik  János nyugalmazott közoktatás- 
ügyi államtitkár meleghangú levelét, melyben köszönetét mond a kör 
megemlékezéseért, midőn nyugalomba vonulása alkalmával hozzá búcsú
szavakat intézett.

Boros Sándor pénztáros felolvassa jelentését. Van a körnek 
jelenleg 111 tagja, kik közül 64 egyszersmind tagja a központi egye
sületnek is. A befolyt tagdíjakból, levonatván az időközi kiadások s 
alapszabályszerűleg a központnak beszolgáltatott négy ötöd, a kör 
vagyona 44 frt 16 kr. A kör, köszöneté nyilvánítása mellett, megadván 
a pénztárosnak a felmentést, elnök a maga és tiszttársai nevében lemond 
s elrendeli a szavazást.

A gyűlés K ovács  János korelnök vezetése mellett foly tovább. 
A dr. Veress Vilmos elnöklete alatt, dr. Török  István és dr. Gál Kele
men tagokból álló szavazatszedő bizottság a szavazatokat összeszámít
ván, a következő eredményt állapította meg: elnök lett dr. M árki 
Sándor; alelnökök dr. E rdélyi Károly és dr. S árkán y  Lajos; titkár 
dr. V ersényi György; pénztáros dr. L ó k y  Béla; ellenőr N agy  Károly 
keresk. akad. tanár; jegyzők K ovács  Dezső és dr. N yiredy  Géza; köz
ponti választmányi tagok Boros Sándor, M ártonffy Lajos (Szatnosujvár), 
dr. S zéchy  Ákos, dr. Török  István.

Közben dr. Versényi György felolvasta M agyar írásbeli té telek  
czímű dolgozatának egy részét, melynek folytatása és megvitatása az idő 
előrehaladottsága miatt a jövő gyűlésre marad.

Uj tagokul jelentkeztek: Heinrich Józsa, Eelrnéry Albert, K ovács  
Béla, S ta rk  Vilmos, Versényi Gábor taníiónőképző-intézeti, R ietly  
Károly M ondik  Pál, Vincze József kegyesrendi, Bernjén Zoltán ev. ref. 
fögymn., Kaufm ann  György, Pállffy  Márton unit. főgymn. és Váró 
Perencz nagyenyedi ev. ref. főgymn. tanárok.

Gyűlés után lakoma volt a New-York szálló földszinti kis termé
ben, hol a társaság kedélyes, vidám hangulatban töltött pár órát. 
Szellemes felköszöntőkben, természetesen, nem volt hiány.

Pozsonyi kör.
A pozsonyi körnek október hó 9-én tartott rendes havi gyűlésén 

Pirchala  Imre tanker, kir. főigazgató elnöklete alatt jelen voltak a követ
kező köri tagok.- A lbert József, A ntolik  Károly. Belányi Tivadar, Göll- 
ner  Károly, H am vas  József, H avas  Miksa, Hegedűs István, Hirsch
mann  Nándor, Holló István, Jónás  János, dr. J eszen szk y  Sándor, 
K olbai Arnold, dr. L év a y  Ede, dr. L oson czy  Lajos, Polikeit Károly, 
Posch  Árpád, Schwicker Alfréd és Z orkóczy  Samu.

Napirendre a következő tárgyak kerültek:
I. Posch  Árpád kir. főgymn. tanár VA görög nyelv és a görögöt 

pótló  tanfolyam  kérdéséh ez“ czím alatt tartott felolvasást.
Előadó bevezetésül ismerteti az 1889-ben C sáky gr. minister által 

megindított görög nyelvi mozgalom óta megjelent, a görög nyelv taní
tására és a görögöt pótló tanfolyamra vonatkozó összes értekezéseket, 
javaslatokat és intézkedéseket s azok alapján nézeteit e tárgyban a 
következő módon foglalja össze:
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1. A görög nyelvi tanítás első sorban irodalmi és ne grammatikai 
képzést nyújtson. A homérosi olvasmányok kevesbíttessenek és minél 
több íróból egységekké alkotott szemelvények olvastassanak.

2. A görögpótló tanfolyam fentartandó ugyan, de anyagának oly 
módon való apasztásával, hogy a magyar irodalmi olvasmányok olvasz- 
tassanak be az általános magyar irodalmi tanításba; a homérosi anyag 
itt is megszorítandó, egységes szemelvényekben mutatandó be. Végül a 
görögpótló rajz tananyaga helyesebb beosztást igényel.

Pirchala  Imre elnök köszönetét mond előadónak a nagy szorga
lommal összeállított érdekes és tanulságos felolvasásért. Az előadóval 
tartva a maga részéről is szívesebben látná, ha több próza-író műve 
olvastatnék a görög nyelvi órák alatt, erre azonban a négy évre terjedő 
tanfolyam nem nyújt elég időt. Más országokban, hol több az idő, olvas
tatják még Demosthenes, Sophokles és Plató műveit is, többet azonban 
ott sem tesznek. Különösen azért sajnos, hogy a mi iskoláinkban oly 
kevés óra áll rendelkezésre, mert Homeros épen nem az a görög szel
lem, mely az egész világra hatással volt, hanem a hatást a történetírók 
és philosophusok gyakorolták s épen ezekre alig jut idő. Azt azonban 
nálunk is kívánatosnak tarthatjuk, hogy apróbb mondatok fordíttatása 
helyett több időt fordítson a tanár az osztályok szerint Xenophon, Hero- 
dot és Plató műveire. A görögpótló tanfolyamra nézve szintén osztja 
előadó nézetét és nagy bajt lát abban, hogy a magyar irodalomban az 
ifjak nem nyernek egyenlő oktatást; ez a baj még most nem túlságosan 
szembeötlő ugyan, de intensivebb tanítás mellett okvetetlenül kirívó 
ellentét lesz a kétféle tanfolyamba járók irodalmi tudása közt. A görög
pótló rajznál két elütő dolog: a szabadkézi rajz és az ábrázoló mértan 
van egy kalap alá vonva, a mi a tanításban és az osztályozásban egy
aránt nehézséget okoz. Ez tehát szintén reformra szorul.

Albert József felemlíti, hogy a magyar nemzet classikus írói most 
mint az ifjak házi olvasmányai szerepelnek. Tapasztalatból merített meg
győződése, hogy ez czéltévesztett dolog, mert a tanuló a kezébe adott 
munkát vagy csak felületesen olvassa el, vagy el sem olvassa. Ha inten
siv tanítást akarunk, e műveket kivétel nélkül az iskolában kell tár
gyalni. Erre a görögpótló tanfolyam nyújt alkalmat, csakhogy a mai 
alakban az ifjúság egy része elesik a jó alkalomtól. Azért az irodalmi 
órák szaporítását tartaná szükségesnek; a pótló tanfolyamban pedig 
elég lenne a görög irodalom legszebb darabjait és a rajzot tanítani.

II. Pirchala  Imre elnök tudomására hozza a gyűlésnek, miszerint 
a „Pozsonyi Toldy-kör“ részéről felhívást kapott arra, hogy a tanári kör 
„Szabad-lyceuin“-ot létesítsen. Azzal a kérdéssel fordul tehát a jelenlévő 
tagokhoz, vájjon a helyi viszonyok számbavételével keresztülvihetőnek 
tartják-e a jelzett intézmény létesítését, ha igen, vállalkozhatik-e a tanári 
kör a megvalósításra és mily alakban ?

Hosszú vita indult meg erre a kérdés fölött, melyben csaknem 
minden jelenlévő részt vett.

A lbert József felette fontosnak tartja, hogy a tanári kör Pozsony 
nyilvánossága előtt is érvényesítse magát, annál is inkább, mert csakis 
ez a testület lehet hivatva arra, hogy a tudományoknak magyar nyel
ven való népszerűsítésére vállalkozzék. Azt hiszi, hogy a dolognak semmi 
sem állja útját. Az előadások helyéül az állami főreáliskola tornatermét 
tartja a legalkalmasabbnak: a programm elkészítésére pedig szűkebb 
bizottság kiküldését hozza javaslatba, melynek feladata lenne az elő
adások tárgyát, még pedig egyes tudományszakok egy-egy összefüggő 
részét kitűzni s a vállalkozó előadók közt kiosztani.
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Zorkóczy  Samu szükségesnek tartja, hogy mindenekelőtt azzal 
jöjjünk tisztába, mint képzeljük magunknak a „Szabad-lyceumot“. Vájjon 
népszerű előadások sorozatának, vagy iskolának tekintsük azt, a hol 
tanítunk ? Ezzel pedig nézete szerint csakis úgy jöhetünk tisztába, ha 
tudjuk, hogy lehet-e közönségre számítanunk és ha igen, milyenre?

Polikeit Károly felemlíti, hogy a 70-es években már volt Pozsony
ban „Szabad-lyceum“, de a közönség közönye folytán megbukott.

Pirchala  Imre figyelmezteti a köri gyűlést arra, hogy a pozsonyi 
viszonyokat nem lehet összemérni más nagyobb városokéval, melyek
ben igen sok olyan egyén találkozik, ki a továbbképzés szükségét érzi. 
Szerinte a „Szabad-lyceum“ nem népszerű előadások sorozata, hanem az 
ilyen egyének iskolája. Van-e ily iskolának helye Pozsonyban? Alig 
hiszi. A közönség itt annyira különféle, hogy a magyar előadások nagy 
látogatottságra alig számíthatnak, már pedig ha a nyelv kérdése vita 
tárgyává tétetik, annak következménye csakis a terv abbahagyása lehet.

Jónás  János minden törekvést támogat, mely a műveltség eme
lésére irányul. A most tervbe vett dolgot helyesli és szükségesnek tartja, 
de nehézséget lát a nyelvi kérdésben Az ilyen előadásokat divatba kell 
hozni, azonban mint a helyi viszonyok ismerője állíthatja, hogy tiszta 
magyar nyelvű előadásokkal ezt el nem érhetjük. Siker csak kompro- 
missum árán várható, ha t. i. az előadások közt néhány német nyelvű 
is lesz. Nem óhajtása ez, de a siker szükséges feltétele. Ha a dolog 
nem így nyer megoldást, kudarcz lesz a következmény, márpedig semmint 
a tanári kört ennek kitegye, inkább a kérdés elejtését hozza javaslatba.

Belányi Tivadar elismeri, hogy pozsonyi divat létezik, de annak 
kielégítésére mi nem vállalkozhatunk. О azt hiszi, hogy a magyar elő
adásoknak lenne közönsége. Hivatkozik a „protestáns esték“-re, melyeken 
csakis magyar nyelvű előadások vannak s nagy publikum keresi fel. 
Arról van meggyőződve, hogy Pozsonyban a közönségnek az a része, 
melyre mi számíthatunk, eléggé tud magyarul előadásaink megértésére. 
О csak kizárólag magyar nyelvű előadások tartását óhajtja,

A ntolik  Károly attól fél, hogy nem lesz kellő számú előadó. 
H avas  Miksa nem tart attól, van elég előadó, mutatja a múlt évi tapasz
talat, mikor már nagy számú előadással az egész programúi készen 
volt, csakis a nyelv-kérdésen akadt meg a dolog. H am vas  József nem 
ellenzi a német nyelvű előadásokat sem, csak azt kivánná kikötni, hogy 
magyar tárgyra vonatkozzanak. Jón ás  János felvilágosítja Belányit, 
hogy a „protestáns esték“ sikere vallási okokra vezethető vissza, mi 
hasonló motívumokra nem számíthatunk. Pirchala  Imre azt tartja, hogy 
ezt a dolgot hit és lelkesedés nélkül sikerre vinni nem lehet, a gyűlésen 
pedig nagyon sok liivőt nem láthatunk. Felkéri Albert, H a va s  és 
Belányi tagokat, hogy A lbert József elnöklete alatt állapítsák meg a 
tervezetet s eljárásuk eredményéről a jövő köri gyűlésen tegyenek 
jelentést. A lbert József erre csakis bizonyos feltételek mellett hajlandó 
vállalkozni, mire H a va s  Miksa annak kijelentése mellett, hogy a 
szűkebb bizottságoknak, melyek csak az ügy eltemetésére valók, nem 
barátja, egymaga hajlandó mindenben eljárni s Ígéri, hogy ha lehet, 
már a kész programinot a jövő gyűlésen előterjeszti. A gyűlés ezt 
köszönettel tudomásul vette.

III. Dr. L év a y  Ede titkár a kerületi kör szervezésének ügyében 
tesz indokolt előterjesztést. A kerületi körnek az alapszabályok értelmé
ben való létesítését nem tartja czélszerünek és keresztülvihetőnek. Ez a 
nézet azonban korántsem jelent annyit, hogy a kerület tanárságával 
való minél gyakoribb érintkezésre ne törekedjünk; ellenkezőleg azt
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ajánlja, hogy intézzünk felhívást a tankerület tanártestületeihez, mely
ben őket minden anyagi kötelezettség nélkül csatlakozásra szólítsuk 
fel; tudassuk velük, hogy mi esetleges megjelenéseiket gyűléseinken, 
vagy eszméinknek és dolgozatainknak gyűléseinken való bemutatását 
a legnagyobb örömmel látjuk, sőt gyűlések tartására alkalomadtán 
körükbe kirándulunk.

Pirchala  Imre a kerületi kör szervezését az elmondott okokból 
maga sem tartja kivihetőnek, de a gyakoribb érintkezésre ajánlott 
módot helyesli.

Jónás  János a kerületi kör alapszabályszerű szervezésére nem 
fektet súlyt, de fontosnak tartja azt, hogy_ a tanárvilágban az össze
tartozás érzését minden módon emeljük. Óhajtja tehát, hogy őszinte 
collegialitással hívjuk meg körünkbe a tankerület tanárait s mi is 
rendezzünk kirándulást a kerületbe.

A gyűlés határozatképen utasítja a titkárt a felhívás szétkül
désére.

IY. A lbert József indítványozza, hogy írjunk át a „Toldy-kör“-nek 
értesítve azt, hogy a „szabad-lyceum“ ügyét a kör egyik tagjának 
adta ki tanulmányozás végett. A gyűlés Z orkóczy  Samu felszólalására 
az átirat elküldését a végleges döntés idejére tartja fenn. Ugyancsak 
A lbert József indítványára határoztatok, hogy a titkár kérdőívet intézzen 
a helybeli tanári testületekhez az iránt, hogy kik szándékoznak az ez 
évi gyűléseken előadást tartani s a jelentkezések arányos elosztása 
alapján állíttassanak össze a gyűlések tárgysorozatai. Ezzel a gyűlés 
véget ért.

Dr. L éva y  Ede, a kör titkára.

VEGYESEK.

Igazgatói megbízatások. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
M edgyesi Lajos kaposvári állami főgymnasiumi rendes tanárt rendes 
tanári minőségében a zala-egerszegi gymnasiumhoz helyezte át s egy
úttal e tanintézet igazgatói teendőinek ideiglenes ellátásával megbízta. — 
B odnár György pozsonyi kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárt pedig 
rendes tanári minőségében a zombori állami főgymnasiumhoz áthelyezte 
és őt egyúttal e főgymnasium igazgatói teendőinek ideiglenes ellátásá
val megbízta.

Rendes tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Bencze Zsigmond, pápai ev. ref. főgymnasiumi rendes tanárt a hód
mezővásárhelyi ev. ref. főgymnasiumhoz a fennálló szerződésből kifolyó
lag, rendes tanárrá kinevezte. (1897. október 9-ről 62.116. sz.)

Tornatanítói kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
K om oróczy  Miklóst a rozsnyói kath. főgymnasiumhoz a X. fizetési 
osztályba végleges rendes tornatanítóvá nevezte ki. (1897. október 10-ről 
90.819. sz.)

Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister P a czá k  
Jánost pozsonyi kir. kath. főgymnasiumi rendes tornatanítói állásában 
végleg megerősítette.
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Iskolaorvosi kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
dr. S zig e ti Henrik törvényszéki orvost, a Temesvárott létesítendő állami 
gymnasiumhoz iskolaorvossá és egészségtan-tanárrá egyelőre tisztelet
beli minőségben kinevezte. (1897. október 9-ről 50.584. sz.)

Pályázat. A priv igyei kuth. algym nasium nAl betöltendő helyettes 
rajztanári állásra, melylyel 800 frt díjazás van egybekötve; a pozsonyi 
tank. főigazgatósághoz f. évi okt. 25-ig.

Tartalom: Szünidei franczia tanfolyan Neuchátelben. B artos  Fülöptől. — 
Szünidei franczia tanfolyam a genfi egyetemen. K ova lik  Jánostól ■— 
Visszapillantás a győr—pannonhalmi közgyűlésre. W einhardt Fe- 
rencztől. — Ism e r te té se k : Halász Ignácz: „Magyar nyelvtan mon
dattani alapon“ és „Rendszeres magyar nyelvtan“. B alassa  József
től. — E gyesü leti élet. — Vegyesek. — H irdetés.

T. ez. Tanári kar szives figyelmébe.

Stampfet K á r o ly  kiadásában Pozsonyban megjelent 
a jó hírnek örvendő és kedvelt

T anárok  naptára
XII. ÉVFOLYAM

a z  1 8 9 7 / 9 8 .  i s k o l a i  é v r e
összeállította

Kutruez Rezső, főgymnasiumi igazgató.
Benne van a te ljes  n a p tá r i  részen kívül ea lcu lu s-kön yv  
tisz ta - és táb la -pap iros , továbbá a tö rvén yek  és ren d e
le tek  közül mindaz, a mire a tanárnak leggyakrabban szük
sége van, nemkülönben a közép isko lák  ig a zg a tó in a k  és 
ta n á ra in a k  ran gsora  1897. au gu sztu s 1-ig k iig a zítva .
Ára e nap tárnak  díszes aranyozott vászonkötésben, irónnal és 
oldalrekeszszel I k o r o n a  6 0  f i l l é r .  Postán bérmentve küldve 

I k o r o n a  3 0  f i l l é r .

A z ö s s z e g  l e g c z é l s z e r ü b b e n  p o s t a u t a l v á n y o n  k ü l d h e t ő  h e .

HORNi'ÁNSZKY VIKTOB, BUDAPEST.
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O R S Z Á G O S

KÖZ É PI SKO LAI TANÁRÉ GYES ÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI, kér.  Aranli-utcza 58. szám. Riljlier FereUCZ. V. kér.  á llami főreáli skola .

PRAGMATIKA.

Azok között a czélok közt, melyek egyesületünk elé tűzvék, külön 
meg van nevezve a korszerű pragmatikára való törekvés is.

Éreztük mindig s érezzük napról-napra a szükségét; tudjuk, 
hogy hiánya nem egy bajunknak a forrása; meg vagyunk győződve, 
hogy a jó szolgálati pragmatika nemcsak állásunknak, hanem magá
nak a középiskolának is javára válnék. Nincs, a ki ebben kételkednék. 
Azért fölösleges volna annak fontosságát bizonygatnom.

Egyesületünk három évtizedes múltja alatt foglalkozott is a kér
déssel már sokszor. Megpróbálkozott rendszeres tervezetek készítésével 
kétszer. Legutóbb a múlt évtized közepén. Hogy czélt nem értünk, ez 
nem csüggeszthet. Tudjuk, hogy meg kell érnie ennek a gyümölcsnek 
is. El kell jönnie rá az időnek. Egyelőre csak a földjét munkáljuk, de 
azt abban hagynunk nem szabad.

Az ezredéves ünnep alkalmából tartott közgyűlésen is ez a gon- 
dolkozáswijezietlei yofálasztmányt, mikor amaz óhajának adott kifejezést, 
hogy kőSlj.ulsJEijf'íi az adatgyűjtés és eszmecsere munkáját, a Közlöny 
pedig nyisson e czélra rovatot.

A múlt évnek azonban más actualis nagy munkája akadt. A 
tanterv-revisiónak életbe vágó kérdése lefoglalta minden erőnket. A 
megoldás nem a mi feladatunk volt, de érezők, hogy a gyakorlati tapasz
talatok letéteményesei mi vagyunk s hallgatnunk nem szabad, mikor a 
munkában gyűlt tapasztalatokból is okulást kell meríteniük azoknak, 
kiknek ítélniök s liatározniok adatott.

A hivatás kötelessége volt, a mit tettünk. A magunk lelkiismereté
nek szereztünk vele megnyugvást. Tudjuk, hogy haszontalan munkát 
nem végeztünk. S meglesz érte a jutalom is, ha a megoldás szerencsés 
lesz s ha ahhoz, hogy szerencséssé legyen, bármi részben hozzájárul
tunk mi is.

Nem érheti tehát vád a Közlöny-t sem, hogy elmulasztotta föl
hívni a figyelmet a szolgálati pragmatika ügyére.

íme most kész örömmel megteszi.
Orsa. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXXI. 8
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Ezidén remélhetőleg lesz hozzá tere is, hogy rendesen közölje, a 
mi használható czikket kap ebből a körből.

Az anvag-gyüjtés munkájának, a részletek megvilágításának, az 
eszmecseréknek s a gondolatok és kívánságok tisztázásának meg kell 
előzniük a conceptiót.

Azért határozott rend nélkül is sorát lehet ejteni egy-egy részlet- 
kérdésnek. írja meg mindeki azt, a mire a tapasztalat hívja föl a figyel
m ét s készteti gondolkodásra. Csak aztán mérlegelni ne feledjünk. Az 
egyoldalúságtól és a szélsőségektől óvakodjunk. Ne csak a mi szem
pontunk legyen az egyedül döntő s nehogy általánosítsuk, a mi talán 
csak esetleges baj. Hozzányúlhatunk bármi kényes tárgyhoz, ha csak 
a czél lebeg előttünk s tisztult ízléssel bonczolgatjuk.

A ki csak azt kívánja, a mi igazságos, jogos és méltányos, lehet 
szavában őszinte, ítéletében erélyes, de sértő, szenvedélyes vagy szemé
lyekkel bajlódó soha. A szerkesztő ebben a tekintetben gyakorolni 
fogja azt a jogát, melyet merítenie kell abból, hogy a lap szelleméért, 
színvonaláért és hangjáért ő a felelős. Erről a jogáról le nem mondhat. 
De Ígéri, hogy a mennyire csak lehet, szabadelvűén fogja gyakorolni.

ISMERTETÉSEK.

A magyar nemzeti irodalom története. Középiskolai használatra írta 
és olvasókönyvvel ellátta E rdélyi K áro ly  k. r. tanár. Budapest. Hornyánszky 
Viktor kiadása. 1897.

A jelen esetben a föntírt munkának nem irodalmi, hanem kivált
képen paedagogiai és didaktikai becsére irányul figyelmem.

Ma, midőn iskolai könyvekkel annyira el vagyunk halmozva, hogy 
az újabb műveknek tankönyvül való kiválasztása nemcsak nagyobbszerű 
tanulmányt, hanem a régibb tankönyveknek helyes ismeretét és bírá
latát is kívánja, midőn a sokféle, részint a még érvényben levő Utasí
tásaink. részint tanügyi haladásunk törvényének megfelelő tekintetet 
kell érvényesítenünk, egy-egy újabb tankönyvnek az iskolába való beveze 
tése sok nehézségbe ütközik. Az új könyv nem teszi ezt egyúttal jóvá 
is. főleg ha arra törekszik, hogy mentői inkább megrövidítse az anyagot. 
Az ügyes tanító, — és a jeles tankönyvíró is az. — a sokkal fog hatni 
növendékeire, még akkor is, hogyha ezek nem is a nagy egészet, hanem 
a főbb dolgokat tulajdonítják el. Tankönyveink készítésénél, sőt az 
oktatásban magában is, daczára az utolsó évek tanügyi újító törekvései
nek, irányadóvá lett, hogy mennyit nyújtsanak ifjainknak és a „mennyit“ 
sokan a legkevesebbre vélik leszoríthatónak. Pedig a túlzás itt könnyen 
kárt okozhat. E rdélyi Károly könyvének dicséretére válik, hogy általában 
ki tudta kerülni ezt a veszedelmet s csak itt-ott szeretnénk nagyobb 
részletességet látni. Ez határozottan érdem ma, mikor a „keveset, de 
jó l“ szálló mondásnak hamis fölfogása látszik uralkodóvá lenni. Sokan 
számba nem veszik azon körülményt, hogy miként alakítja át a jó 
tanár a tankönyvadta adatokat, mit szemel ki az iskolában használt 
tankönyvből mint elfogadhatót és megtanulandót és mit ad hozzá a
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maga tudásából; hogy a tankönyv magában még nem biztosítja a 
tanítás sikerét, de a tanuló rászorul arra is, hogy lelkiismeretesen készült 
tankönyvből erősítse emlékezetét és mélyítse el. a mit a tanszékről hallott. 
Igaz dolog marad, hogy az ügyes tanár tanítása mellett a legmódszer- 
telenebb és legrendszertelenebb tankönyv is üdvös eredményeket hozhat 
létre, mig a legjobb könyv sem semmíti meg az oktatónak fogyatékos 
rátermettségéből eredő félszeg vagy téves fölfogást. Erős hangsúlyozásra 
érdemes, hogy a Ratio Educationis, de az Organisations Entwurf kor
szakában is. midőn egy tankönyv évek során több ivadékot nevelt, a 
tanítás országszerte egyöntetű eredményt hozott létre és ezen egyöntetű
séget egyrészt a tantervek, másrészt a tankönyv egysége idézte elő. Ma, 
midőn a tantervek, — melyek részint helyi, részint felekezeti vagy nem
zetiségi szempontok által még több ágban módosulnak, — többfélék; midőn 
a tanterv az anyag kiválasztásában, a módszer alkalmazásában a tanács
nál magasabbra nem megy, sokszor egy és ugyanazon intézetben is 
megbontja az egységes oktatást, halomra dönti az egyöntetűséget és 
egyes irányok hullámzásába veti a tanuló lelkét. Nemzetiségi, felekezeti 
szempontok, deductiv és inductiv módszereknek váltogatása, zavara 
koczkára teszik az oktatás sikerét. Szempontok és a belőlük eredő irá
nyok visszavetik a tanítást azon állapotba, a melyben a múlt és az 
azelőtti századoknak felekezeti irányzatossága vitte a tanítást, vagy 
pedig oda, a hova a mai felekezeti vagy nemzetiségi iskolák sodorják 
azt, és a tudományos siker rovására a felekezeti és a nemzetiségi alan
tabb rangú eszmét erősítik.* Az egyedüli biztos szempont a tudományos, 
mely őrként áll minden más fölött és azt megdöntheti vagy erősítheti. 
Ma már nem kell annyira féltenünk magyar nemzetiségünket, hogy 
azt a tudomány nemzetközivé másítsa, ott van biztos támaszunk a magyar 
közélet, a családi szellem, a kornak iránya, a közeszme, mely magyarrá 
teszi azt, ki e földdarabon megélni és haladni akar, mivel Magyarország 
érzületében nemzetibb mint valaha volt. Féltenünk kell azonban azt, 
hogy a felekezetiség megdönti a tudományos haladást.

Tehát a tanításban, a tanulónak nyújtott anyagban mindenekelőtt 
a tudományos szempont az első és az egyedüli. Midőn ebbe más irányok 
tolakodnak bele, azok a sikert koczkára vetik. így van ez a történet
tudománynyal, az irodalomtörténetekkel. Nemzeti történetünkben, nemzeti 
irodalmunkban a tárgy, mely megmutatja, mit tett a magyar ezer éven 
át, maga is hódító jellegű. Megmutatja azt, mint tört előre európai 
rendeltetése útján, mint működött felekezet vállvetve felekezettel, hogy 
a nemzeti eszmét uralkodóvá tegye. Toldy óta keletkeztek irodalom- 
történetek, melyek közül leginkább egy magaslik ki, hogy rászol
gált a tudományos névre. Fölötte áll Toldynak és mint iskolakönyv 
mindazt nyújtja, mit tanárnak az előadáshoz és tanulónak a tanuláshoz 
tudnia kell. Nagy tudományos értéke mellett, tényleg magyar nemzeti 
irodalomtörténet. Szellemi fejlődésünket a művelődés - történetnek, a 
bölcsészeinek és az aesthetikának hatalmas apparátusával fejti ki. E 
tankönyv legbensőbb nemzeti érzésünkből sugallt gondolatok kincses
háza és az aesthetikai bírálat kapcsán bölcsészetileg is megírt mestermü. 
A legszükségesebb mellett megtaláljuk benne még az azon kívül is 
ismerhetők Oly könyv, mely ma is hivatva van minden más irodalom- 
történet pótlására. Tankönyvi túltermelésünk úgy hozta magával, hogy 
némely irodalomtörténetírók a tudományos czélzatosságba felekezeti 
szempontokot oltottak, hogy az anyagot kisebbíteni kezdették, miáltal

* A mi tapasztalatunk nem látja ilyen sötétnek a képet. Sőt 
ellenkezőleg, a felekezetek is ép arról panaszkodnak, hogy tanáraik 
nem eléggé felekezetiek. Szerk.

8*
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az oktatási eredménytelenségnek egyik fő hajtó erejévé vált ezen irány
zatosság és megnyirbálás. A felekezeti szempont azt hozza magával, 
hogy az amúgy is sokféle felekezetiséggel megtöltött iskoláinkban nem 
tiszteljük meg tanítványainkban a hitet, a „kevés“-nek szempontja 
pedig odasodor, hogy tanítványainkat igen sokszor nevekkel, évszámok
kal, száraz adatokkal terheljük, vagy hiányos életrajzokat adunk irodalom 
helyett, művek czímeit életrajz helyett vagy mind a kettőt a legkeve
sebbre vonjuk össze és a tanulót szótárszerű tudásra neveljük

Ezek a gondolatok és megjegyzések önkéntelenül is fölmerülnek, 
valahányszor egy-egy újabb „magyar nemzeti irodalomtörténet“ jelenik  
meg. Az előttem fekvő új könyvnek írója, mint maga is megvallja, a 
magyar irodalomtörténetírásnak atyamestereit Gyulait és Beöthyt követi 
0  csupán „a legszükségesebb anyagot akarja nyújtani“ ; „főigyekezete 
volt a helyes beosztáson és csoportosításon kívül az íróknak életével 
magyarázni költészetüket“; „gondja volt az életrajzok jellemfejlesztő 
hatására is“ ; „elnyomta egyéni nézeteit, a hol elismert tekintélyekkel 
állott szemben, de szcdgailag senkit sem követett“ (Előszó III.); súlyt 
fektet arra, hogy nyelvünk történeti fejlődése is bevétessék az irodalom- 
történetbe (IV.), ad művelődéstörténetet; „rövidség és tömörség volt az 
írók tárgyalásánál egyik főtörekvése. Irodalomtörténeti kézikönyveink 
között az övé egyike a legrövidebbeknek“ (III.).

És irodalomtörténetének 169 oldalán ezen őszintén kimondott 
szavait igazolni is kívánja. Tömör és világos előadással iparkodik czél- 
jait megvalósítani

Ámde a magyar irodalomtörténetírásnak atyamestereinél aligha 
tapasztalhatta, hogy elismert tekintélyekkel szemben elnyomták volna 
tudományos alapon álló egyéni nézeteiket. Mi, kik a magyar irodalom- 
történetírás atyamestereinek tanítása mellett nőttünk föl, bennük ép azt 
találtuk legbecsesebbnek, hogy egyéni nézeteikkel vitték előbbre szellemi 
haladásunkat; ép férfias voltuknak ezen egyenes megnyilatkozása, hogy 
igaz véleményeikkel megdöntötték avult eszméket, kiforgattak megrög
zött divatokat, adott nekünk jellemképző hajtó erőt. Ez képezi a haladás
nak erkölcsi súlyát. Az olvasó méltán kérdezheti Írónktól, vájjon azért 
hátrált-e meg, mivel a tekintélyekkel egyenest ellenkező dolgokat talált 
és így a nézete szerint talán becsesebbeket túlzott szerénységből elhall
gatta? avagy talán csak azért, hogy olyanokat nem talált, és inkább a 
tekintélyek, mint forrástanulmányok alapján írta meg irodalomtörténetét? 
Compendiumos munkáknál tényleg nem az eredetiség az első kivánság, 
ámde kétszeres az örömünk, ba az eredetiséget helyes mértékkel és igaz 
mivoltában megtaláljuk.

A mi a helyes beosztást illeti, arra nézve az író czélját elérte, mivel 
az tényleg beválik, de vájjon arányos-e mindenütt ezen beosztás, azt 
nehezen mondhatnék. Mily keveset mond a testőrökről a hitvitázókkal 
és a vallásos irodalommal szemben (16—19. 48—60), a protestánsról a 
katholikus irodalommal szemben (28—31), mily kevéssé ismerteti Jókai 
munkásságát és mily futva siet el, noha szükségesnek tartja tárgyalását, 
az újabbkori szépirodalom fölött. Ideszámítjuk továbbá, hogy míg a könyv 
első felében, főleg Széchenyi kora előtt, az írók működését annak iránya 
szerint sokszor három részre is szakítja, addig a másik felében ily be
osztást nem igen alkalmaz, mi a könyv szerkezetének egyik gyön
géje és az egységes figyelmet szétszakítja, már annálfogva is, mivel 
az illető személynek életétől — mi pedig főelve volt az írónak — 
elválasztja (16., 28. s más old.)

Maguk az életrajzi adatok sokszor oly fogyatékosak, hogy nem 
tükrözik vissza az írónak költészetét, vagy költészete nem világítja m eg 
életét. Ámde ez plutarchi vagy tacitusi föladat, mely egy rövid keret-



117

ben alig érvényesíthető. A föladatot Erdélyi csakis ott oldotta meg 
helyes érzékkel, a hol nagyobbszerü íróval áll szemben és ekkor annak 
jellemképző ereje tényleg be fog válni. E tekintetben az Ígért szó 
beváltásának hiányát érezzük, csak a nagyobbakat vevén sorba: Tinódi 
Sebestyénnél (20.), Gyöngyösi Istvánnál (3 í-), Faludy Ferencznél (41.), 
Mikes Kelemennél (42), a testőröknél (48., 59.), Gvadányi Józsefnél (56.), 
Révai Miklósnál (51., 75.), Jókai Mórnál (152.).

Nem tekintve egyes adatbeli hiányokat, még egyre irányul figyel
münk és az bizonyos ügyesen rejtekező felekezeti érzület, mely ha nem 
is tör ki szóban, de némely helyen megmutatja a katholicismus iránt való 
előszeretetét. Ezt látjuk akkor (XVI. század), midőn a protestánsokkal 
szemben hosszabban és bővebben foglalkozik a katholikus irodalommal, 
midőn egy-egy jobb szót is ejthetett volna a protestáns írókról, a 
reformatio honvédő jellegét tüzetesebben fejthette volna ki és a katholikus 
visszahatást nemcsak előnyös színeivel festette volna.

A könyv irályát tekintve, világos tiszta és magyaros. Átlátszó 
gondolataival és többször plastikus előadásával erősen kidomborítja az 
írók életét és működését Kevésbbé érezzük ezt a művelődéstörténeti 
áttekintéseknél. Kifejezései erőteljesek és találók. Ezek mellett a korszakok 
alakjainak csoportosítása sokszor aránytalan, adatai néhol tévesek.

A könyvnek második része: Irodalomtörténeti olvasókönyv. 108 író
tól közöl olvasmányt. Ezen 108 íróból le kell vonnunk 24 olyan olvasmányt, 
mely nem korbeli, hanem újabbkori tudományos tanulmány, tehát 
összesen 84 írótól közöl 152 olvasmányt. Ezek között nem ad szemel
vényeket Vörösmarty eposaiból és drámáiból, Arany János eposaiból, 
Csokonai Dorottyájából, Jósika regényeiből, Szigligeti drámáiból, Eötvös, 
Jókai és Kemény regényeiből és novelláiból, mivel egy részét „mind 
tüzetesen ismerniük kell a tanulóknak a VII. osztályból“ és mivel 
„nézete szerint néhány lapnyi mutatvány mitsern ér, egész művek 
olvastatása pedig épen a dráma-, regény- és novellaíróknál kellő útba
igazítás és előkészítés mellett az Utasítások követelte házi olvasmány 
föladata“.

(Budapest.) M orvay Győző.

EGYESÜLETI ÉLET.

Az igazgatóság ülése október 11-én.
— Tudósítás. —

Jelen voltak az ^igazgatóságnak Budapesten lakó tagjai, a gyön
gélkedő dr. Schm idt Ágoston kivételével. Az ülés folyóügyekkel fog
lalkozott.

Beöthy Zsolt elnök üdvözölvén az igazgatóság tagjait az új tanév 
kezdetén, azzal folytatja, hogy a mint körülnézünk, szomorúan veszszük 
észre, hogy valaki hiányzik közülünk, egy olyan társunk, a kinek nem
csak látjuk: szivünkben érezzük az üres helyét. Volf György a múlt 
szeptember hő ld-án váratlanul elhunyt. Egyesületünknek régi tagja, 
támasza, dísze, Közlönyének válságos időkben szerkesztője volt; egye
sületünkre akkor is tisztességet hozott, újabban is, mint igazgatósági 
tag, buzgón és emberszerető szívvel végezte hivatalos és emberbaráti 
kötelességeit. Egyesületünk sokat vesztett benne, de a veszteségben 
vigasztalhat az a tudat, hogy közöttünk élt és munkálkodott. A tisz
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telők nagy serege gyászolta elhunytat. Pályánknak elsőrendű dísze volt, 
s egyéniségével igazi példányképe a magyar tanárnak, ki kénytelen 
megelégedni munkájának erkölcsi jutalmával. 0  megelégedett vele. 
S ennek a megelégedésnek köszöni életének egy nagy dicsőségét : hogy 
pályájából hiányzik mind az a fény, mely a sírnál el szokott enyészni 
s megvan benne mind az a fény, mely a sírból ki szokott világítani.

Jelenti, hogy az egyesület nevében koszorút helyezett az elhunyt 
ravatalára, s az igazgatóság tagjai testületileg jelentek meg a vég- 
tisztességen. Indítványozza, hogy Volt' György emlékét jegyzőkönyvébe 
iktassa az igazgatóság és a családhoz részvétiratot intézzen.

Az igazgatóság teljes szívvel osztozott az elnöktől kifejezett érzel
mekben, jóváhagyólag tudomásul vette a történt intézkedéseket és egy
hangúlag elfogadta az elnök indítványait.

Még napirend előtt H ofer Károly alelnök megragadta az alkalmat, 
hogy az igazgatóság nevében melegen üdvözölje az elnököt s biztosítsa 
arról, hogy az igazgatóság tagjai hűséges támaszai lesznek abban a 
nehéz munkában, melyet az elnök e tisztével magára vállalt.

A rögtönzött, de annál szívesebb hangú üdvözlet jelentős meg
nyilatkozásra bírta az elnököt. A mit az egyesület érdekében tenni kell 
— mondá — azt megteszi. Köszöni a megajánlt támogatást, csak 
egyet kér. hogy legyünk meggyőződve, hogy legnagyobb büszkesége, 
hogy a középiskolai tanárság élén állhat, s ereje egész megfeszítésével 
akar tenni és megtesz, a mit tehet. Ez iránt teljes bizodalmát kér.

Az elnök bemutatta a S za rva s-szo b o r  b izo ttság  következő jelen
tését, melyet maga az elnök szerkesztett:

„Alulírottak az Országos Középiskolai Tanáregyesülettől nyert 
megbízatásunknál fogva több ízben fölkerestük Jankovics Gyula szobrász 
úr műtermét. Nem szorítkoztunk a Szarvas-szobor agyagmintájának 
egyszerű megbirálására. hanem legjobb tudásunk szerint igyekeztünk a 
művész urat feladatának megoldásában, különösen a mellszobor hasonló
ságára nézve, tanácsainkkal támogatni. E tekintetben segítségünkre 
voltak Szarvas Gábor családján kívül Sim onyi Zsigmond és dr. S zinn yei 
József tagtársaink is.

Jan kovics  úr is hosszabb időn át folytatott kísérletezéssel és 
javításokkal mindent elkövetett, hogy a rendelkezésre álló adatok: egy 
majdnem egészen használhatatlan halotti maszk s egy, háromnegyedben 
fölvett és plastikai átvitelre kevéssé alkalmas fénykép alapján, nehéz 
feladatát minél kielégítőbben oldja meg.

Mai látogatásunk alkalmával azt találtuk, hogy, bár az arczképi 
hasonlóság nem tökéletes, a művész úr tehetségével és buzgalmával 
eljutott addig a, határig, a melyen túl az említett nehézségek tekintetbe
vételével, igényeinket méltányosan nem fokozhatnék. A finoman és 
mégis erősen alakított fejben S za rv a s  kétségtelenül felismerhető; a mi 
fődolog, tekintete, tartása magán viseli egész valójának jellemző voná
sait: a gondolatok világába elmerülésnek s a kérlelhetetlen határozott
ságnak kifejezését. A könyv és babér mellékességei nélkül is érezzük, 
hogy egy tudóssal állunk szemben, kinek agyában eszmék éltek, melyek
hez egész leikével ragaszkodott, s ki nemcsak eszméinek, hanem tempe
ramentumának erejét is harczba vitte.

A csoport másik alakjáról, a geniusról, igen kedvezően nyilat
kozhatunk. Testének majdnem gyermeteg formáiban; az ifjú lelkesedéstől 
átragyogott, de pathosba nem tévedő, tiszta tekintetében és fejhordozá
sában; gyermekien jellemzetes testtartásában s a bámulat és szeretet 
kifejezésével félig koszorúzásra, félig ölelésre kiterjesztett karjaiban; 
egyszerűen, de kellő elevenséggel aláhullatott leplében: szinte szokatlan 
báj nyilatkozik meg. Egyszersmind szerencsésen symbolizálja azt a
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szűzi tisztaságot és egyszerű természetességet, mely a nyelv életkörében 
S za rv a s  ideálja volt.

Az egyszerű talapzat is, a szobor-csoport arányaihoz mérten helye
sen van fölépítve s nem gazdagon, de elevenen s szépen tagolva, a 
genius egyenesen fölfelé törekvő vonalrendszerét tekintve jó művészi 
érzékkel: egészen vízszintes irányban.

Mindezek előrebocsátásával tisztelettel jelentjük, hogy az agyag
mintát elfogadtuk s a művészt fölhatalmaztuk, hogy úgy S za rv a s  
Gáborhoz, mint az egyesülethez minden tekintetben méltó művét, a 
gipszmintát elkészíttetvén, érczbe öntethesse. — Budapesten, 1897. 
szeptember 2-i. Beöthy  Zsolt, Alexander Bernát, N égyesy  László.“

E jelentést jóváhagyólag tudomásul vette az igazgatóság.
A főtitkár jelenti, hogy Petőfi Sándor emlékének július 31-én 

Segesvárit tartott ünnepén az egyesület küldöttsége Szuppán  Vilmos 
vezetése alatt résztvett s a nagy költő szobra talapzatán elhelyezte az 
egyesület díszes koszorúját, melyet a főtitkár fölkérésére Rom bauer 
Emil alelnök küldött volt az ünnep színhelyére. — Tudomásul vétetett.

A budapesti kör jelenti, hogy megkezdette évi működését, s kéri, 
hogy az igazgatóság az egyesület hivatalos helyiségébe eddig járatott 
két tudományos folyóiratot tovább is járassa. — Az igazgatóság elren
deli a folyóiratok folytatólagos járatását (egyébként nem is az igazgató
ság szüntette meg).

Tiber Ágost indítványára az igazgatóság utasította a gazdát, 
hogy gondoskodjék a kön yvtá r  hozzáférhetővé tételéről. Megbízást adott 
a gazdának az igazgatóság arra nézve is, hogy az egyesület birtokában 
levő mintegy 800 példány ifjúsági iratot értékesítse, elsősorban fel
ajánlva az intézeteknek 50°'o engedménynyel, s a mennyiben így nem 
fogyna el, forduljon könyvkereskedőkhöz is.

S zig e tvá ri Iván egy beadványban az egyesület közbelépését kéri 
P a á l  Géza brassói r. kath. tanár ismeretes ügyében A beadvány ismer
tetvén az esetet, kétségét fejezi ki az iránt, hogy évek óta történt volna 
nagyobb méltatlanság a tanárral. Ha egy tanárt meg lehet, úgymond, 
büntetni azért, mert az állam törvényei szerint járt el, az nem jelent 
egyebet, mint hogy az erdélyi kath. status tanárai nem teljes jogú 
polgárok. Mivel itt nem szolgáról vagy valakinek alkalmazottjáról van 
szó. hanem élethossziglan megválasztott tanárról, ki kell deríteni, hogy 
az illető pályázati feltételekben, melyek alapján Paál Géza állását nyerte, 
ki volt-e mondva, hogy az illető tartozik polgári jogairól lemondani. 
Ha ez nem volt kimondva, az ítélet törvénytelen. Ha ilyen okból ilyen 
ítélet hozható, az a tanárt szolga rangjára sülyeszti le.

Minthogy ez ügyben egyfelől a tényállás nem áll tisztán, másfelől a 
mennyiben sérelem történt, mivel meg nem czáfolt hírlapi közlések szerint 
a kormány ez ügy alkalmából megnyugtató, és pedig elvi jelentőségű 
intézkedést tervez, az igazgatóság, mielőtt valamely lépést tenne az ügy 
érdekében, kötelességének tartja ez intézkedést bevárni.

Az elhunyt Volt' György tisztségeinek ellátása került ezután szóba. 
A segítő alap elnöki tisztének betöltése iránt az intézkedés az alap
szabályok értelmében a választmányi ülés jogkörébe tartozik. Hogy 
azonban addig se szüneteljen az alap ügyvitele, az egyesület elnöksége 
veszi át az ügyek vezetését, s addig H ofer Károly alelnököt hízza meg 
az illető teendők végzésével. A középiskolai műszótár bizottságának 
elnökéül Sim onyi Zsigmondot óhajtja megnyerni az igazgatóság.

Az igazgatóság örömmel értesült arról, hogy dr. E rödi Béla buda
pesti tanker, kir. főigazgató legutóbb betöltötte tanári működésének 
25-ik évét, s elhatározta, hogy a főigazgató úrhoz üdvözlő iratot intéz
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s tiszteletét valamely alkalmas formában, a budapesti tanárság- közre
működésével is, kifejezésre juttatja.

Részvéttel vette tudomásul az igazgatóság Lönhart Ferencz 
püspök tiszt, tag, R áth  Károly főpolgármester t. tag, Kondor Gusztáv 
egyet, tanár, M a g va ssy  Mihály győri reáliskolai tanár, R ayé  Lajos 
budapesti fels. leányiskolái tanár és Bauer  Simon lőcsei reálisk. tanár 
tagtársaink halálát.

Űj tagokul felvétettek: gr. L a szb erg  Rudolf Győr város és Győr 
megye főispánja, ajánlja Beöthy Zsolt; dr. Takács  Sándor budapesti 
kegyesrendi tanár, ajánlja Beöthy Zsolt; dr. Brujm ann  Bálint ungvári 
tanár, ajánlja Holosnyay Irén; dr. W eiller Gyula és dr. Kelen  Ferencz 
gyakorló tanárok, ajánlja Négyesy László; dr. J eszen szk y  István pozsonyi 
ev. lyceumi tanár, ajánlja Hirschmann Nándor; Felm éri Albert, K ovács  
Béla, S ta rk  Vilmos és V ersényi Gábor kolozsvári áll. tanítóképző-inté- 
zeti r. tanárok, aj. Cs. Papp József.

M üller József pénztárnok tett ezután jelentést a pénztár állapotá
ról. Az őszi tagdíjbefizetés még alig indult meg.

Tiber Ágost a segélyalap pénztárnoka jelenti, hogy az újabb 
fölöslegeken értékpapírokat vásárol az alap. Jelenti egyúttal, hogy a 
pannonhalmi közgyűlésen többen adakoztak, ú m. Beöthy  Zsolt elnök 
10 frtot, K roller  Miksa perjel 10 frtot, dr. W argha  Samu főiskolai 
igazgató 10 frtot. dr. B ódiss  Jusztin 2 frtot, dr. M á zy  Engelbert 1 frt 
30 krt, dr. Beinké) Kálmán 5 frtot, Szuppán  Vilmos 5 frtot, Rom bauer 
Emil 1 frtot, N égyesy  László 1 frtot, B a k sa y  István 5 frtot és Lenner 
Emil a pannonhalmi különvonat költségeiből fenmaradt 28 frt 05 krt, 
összesen 78 frt 35 krt. Ez a XXVII. kimutatásban feltüntetett összeggel 
együtt 349 frt 98 kr., miből 3 frt 52 kr. kiadást levonva, 346 frt 46 kr. 
külön pénztári készlet mutatkozik. Végül kimondta az igazgatóság, 
hogy a Közlöny ez évi első számából mintegy 100 példánynyal többet 
nyomat s megküldi Győr város közönségének, a pannonhalmi főmonos
tornak, s győri és magyar-óvári szives házigazdáinknak.

N égyesy L ászló , főtitkár

Kassai kör.
(Hódolat a királynak. — Rangsor. — Felsőbb leányiskolák felügyelete. — 
1000 koronás alapítvány. — P én ztá ri és titk á ri je len tés. — V asúti 

kedvezm ény. — T isztú jítás.)

A kassai kör október 9-én tartotta, meg ezen iskolai évben első 
ülését dr. Gerevich Emil elnöklete mellett. Az elnök megnyitójában 
lelkes__ szavakkal emlékezett meg a legfelsőbb királyi kéziratról, mely- 
lyel C) Felsége nagyjaink emlékét szobrokkal megörökíteni rendelte. 
A kör tagjai állva hallgatták e szavakat s hódolatuknak s hálájuknak 
a király iránt lelkes éljenzéssel adtak kifejezést.

Ezután az elnök meleg szavakkal üdvözli Czigler Ignácz új köri 
tagot, ki Kolozsvárról helyeztetett át Kassára s kinek egyleti buzgó 
működését mindnyájan ismerjük. Kéri őt, hogy legyen itt is oly munkás 
tagja a körnek, mint a minő Kolozsvárott volt.

A gyűlés első tárgya azon ministeri rendelet megbeszélése volt, 
melyet a minister ez év május 11-én intézett egyesületünk igazgató
ságához a rangsor-sérelmek tárgyában. E kérdés megbeszélésénél mint 
előadó maga az elnök szerepelt. Kiemeli a ministernek e rendeletben 
megnyilatkozó jóindulatát a tanárság érdekei iránt, tüzetesen szól a
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rangsorozásnál eddig tapasztalt hibákról, s ha már nem tudunk meg
szabadulni a tanári foglalkozással össze nem férő rangsorozástól, leg
alább arra kell törekednünk, hogy a rangsor igazságos és méltányos 
legyen a tanárságra. Javaslatát a ministeri rendeletnek megfelelően, 
következőkben formulázza és bocsátja a kör megvitatása alá:

1. A vidéki tanárokra és igazgatókra egyaránt nagy sérelem, 
bogy fővárosi fiatalabb kartársaik őket a rangsorban megelőzik. Az 
alkotandó rangsor-szabályzatban ki kell mondani, hogy fővárosi és 
vidéki tanár, vagy igazgató között rangsorozás tekintetében sincs 
különbség. Tebát a fővárosiak (— vagy a fiumeiek —) ne előzhessék 
meg a vidékieket csak azért, mert a fővárosban (— vagy Fiúméban —) 
szolgálnak. A fővárosi és a nagyobb vidéki városok tanárai s igazgatói, 
megfelelő helyi, vagy drágasági díjjal kárpótoltassanak.

2. Közéletünk egyetlen egy szolgálati ágában sincs olyan anomalia, 
mint a minőt az igazgatók helyzetében a fizetési törvény teremtett akkor, 
mikor egy (— s a gyakorlat után mondhatjuk: nagy —) részüket a 
V ili. díjosztályba sorozta. így a már VIII. díjosztályban, vagy ehhez 
közel levő tanár nem kivánkozhatik igazgatói állás után, mert végére 
jutva az igazgatói ranglistába, alig lehet reménye a VII. osztályba való 
előléptetéshez. És ez az anomalia nemcsak a tanárság ügye, melynek 
így alig lehet kilátása az előhaladásra, de e visszásságot első sorban 
maga az iskola sínyli meg, mert a jelesebb s arra termett tanároknak 
nem képezheti ambitióját az igazgatói állás, mely tömérdek munkával 
s_ felelősséggel jár s ennek ellenében anyagi előnyöket nem biztosít. 
Úgy az iskola, mint a tanárság érdekében kívánatossá kell tenni az 
igazgatói állásokat az igazgatói pótlékok visszaállításával s az által, 
hogy csak az ideiglenes igazgatók soroztassanak a VIII. díjosztályba s 
mihelyt megkapják a királyi kinevezést, vagyis mihelyt rendesekké 
lesznek, azonnal a VII díjosztályba soroztassanak. A visszás állapot 
sanálásának ez a módja már csak azért is könnyen vihető keresztül, 
mert a törvénybe nem ütközik.

3. Sok sérelem esik a tanárokon azoknak a rangsorba való be~ 
ékelése által, kik más iskolától kerülnek államihoz. Hogy mindkét fél 
érdekei megóvassanak, előadó azt javasolja, hogy az ilyen tanárok és 
igazgatók a ranglistán külön csoportban szerepeljenek; az illető aztán 
kineveztetésekor előző tanárkodási idejének is megfelelő helyre soroz- 
tatnék be ezen külön csoportban.* így a már állami szolgálatban levők 
érdekei nem sértetnének s az átvett tanárok is szolgálati idejüknek 
megfelelő osztályba volnának sorozhatok.

A kérdéshez számosán szólanak. Köztük V adász  József elfogadja 
az előadó javaslatát egész terjedelemben, de indítványozza, mondja ki 
a kör, hogy a tanárok rangsorozását károsnak s a tanári foglalkozás 
természetével összeférlietőnek nem tartja. Adjanak a tanároknak meg
élhetésüket biztosító fizetést s 200 frtos évötödös pótlékokat. A minister 
pedig kéressék fel az igazgatóság útján, hogy a tanárokat, még a tör
vény megváltoztatásával is, vegye ki a rangsorozásból. Mivel azonban 
ez gyorsan nem történhetik meg, hogy a létező bajok addig is orvosol
hatók legyenek, elfogadja az előadó javaslatát. A kör V adász  indít
ványát egyhangúan magáévá teszi.

Czigler Ignácz megköszönvén az elnök szives üdvözlését, tüzetesen 
hozzászól a kérdéshez. Az indítványnak az igazgatókra vonatkozó részét 
az egyetlen módnak tartja, melylyel a törvény keretén belül az igazgatói

* Akkor szőkébb körben ugyan, de mégis csak napirenden volna 
a beékelés mai rendje! Szerk.
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állást még kívánatossá lehet tenni. De már az átvett tanárokra vonat
kozó indítványt nem fogadja el. Véleménye szerint minden panasznak 
az az oka, hogy a kormány az 1893: IV. t.-czikket kezdettől fogva nem 
hajtotta következetesen végre. Egyes tanárokat különböző fizetési foko
zatokba, sorozott azon a ezímen, hogy az illetőket valamely községtől 
vagy egyháztól átvette. Ezt a terminust a törvény nem ismeri. Állami 
szolgálatba csak kinevezés útján lehet jutni. A kinevezés pedig nem 
antedatálható s mindig csak valamely fizetési osztály 3., illetőleg nálunk 
a IX. osztályban a 2. fokozatába történhetik. Kivétel csak a minister- 
tanács engedélyével tehető, de rendszeresen gyakorolva a törvény nyilt 
megsértése volna. Az átvételek és közbeszúrások megfosztják a tanáro
kat azon törvényes joguktól, hogy az osztályon belül tisztán csak az 
anciennitas alapján haladhassanak. Azért nem fogadja el a külön cso
portosítást sem, mert az rést üt a törvényen, a nélkül, hogy a bajon 
segítene. Az a külön csoport csakúgy megcsontosodik és egy új átvétel 
megint zavart okozna. Nézete szerint az átvett tanár csakúgy kineve
zendő, mint a supplens s épen úgy csak a sor legvégére tehető, a mint 
ezt igenis megteszi a kormány, a hol egyenesen a V ili., vagy igazgató
kat, illetőleg gyakorló gymnasiumi tanárokat a VII. osztályba nevezi ki, 
de csak a legvégére. Ez a kormánynak törvényadta joga és a status sérel
mével nem jár, ha a kormány a költségvetésben annyi ú j V ili. vagy 
VII. osztályú állást creál, a mennyit az átvettek közül arra érdemesít: 
de egy-egy osztály zárt sorának megbontása olyanokkal, a kik az illető 
osztályba csak most jutnak, sérelmes és ellenkezik a törvénynek nem
csak szellemével, hanem szavaival is. Ez ellen szóló véleménye szerint 
határozott állást kell az egyesületnek foglalnia.

Egészen más elbirálás esik szóló véleménye szerint azokra az 
átvettekre, a kik már a IX., illetőleg VIII. fizetési osztályban benne 
vannak, csakhogy más statusban Ha egy katonatiszt, kir. tanfelügyelő, 
állami képezdei. vagy polgáriskolai tanár stb. kerül át a középiskolai 
tanárok statusába, az. ha már benne van a IX. vagy VIII. osztályban, 
nem szorul kinevezésre, hanem Áthelyezésre s mint áthelyezett magá
val hozza az 6 kinevezési okmányát s annak kelte a törvény szerint 
kijelöli számára a helyet is a zárt sorban.* De ha új kinevezésre szorul, 
mert előbbi állásában nem a IX. vagy VIII., hanem alsóbb osztályban 
volt, akkor helyét csakis új kinevezési okmányának kelte szabja meg, 
s ez a zárt sor legvége. Hogy az osztály melyik legyen, azt a törvény 
szerint a ministeri kinevezés szabja meg, de rangszámának meghatáro
zása már nem ministeri jog, hanem dátum-kérdés.

Elnök indítványa helyett ajánlja: mondja ki a kör, hogy a közép
iskolai tanárság sérelme oly módon orvosolható, ha a kormány szigo
rúan ragaszkodik a törvényhez, a községektől, felekezetektől átvett 
tanárokat s igazgatókat szolgálati éveik és érdemeik szerint csakis 
1200, 1400 vagy 2000 frt fizetéssel nevezi ki, vagyis a IX., VIII. és 
VII. osztályba már besorozottak közt mindig a legutolsónak s gondos
kodik arról, hogy az átvétel az osztályok arányszámát meg ne rontsa. 
Ha pedig az állami szolgálat más ágából jön valaki a középiskolai 
tanárok statusába, az azt a helyet kapja, mely őt a törvény értelmében 
az illető osztályba való kinevezésének kelte szerint megilleti.

B aczom  Albert szintén nem tartja helyesnek, hogy a máshonnan 
átvett tanárok külön csoportba vétessenek. Szóló szerint a sérelmek

* Ez a kölcsönösség nincs meg a tanárra nézve, ha más szolgá
lati ágba megy át. A pénzügyministerium legújabb szolgálati szabály
zata ilyenkor is az utolsó helyet jelöli ki az átlépőnek. Szerk.
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kikerülésére nézve nines más mód, mint hogy a ministerium szigorúan 
tartsa be a törvényt s a nem-állami iskoláktól átvett tanárok a sor 
végére tétessenek.

Bóbita  Endre szerint a felhozott sérelmeken csakis külön csoporttal 
lehetne némiképen segíteni s ezt nem tartja olyan kivihetetlennek.

Dr. Takács  Menyhért azon nézetének ad kifejezést, hogy a köz- 
oktatásügyet nemzeti ügynek kell tekinteni s az államnak arra kell 
törekednie, hogy a felekezeti s községi iskolák tanárai is méltányos 
javadalmazásban részesüljenek. Különben előadó elnök nézetét fogadja 
el, ha azok kivitele törvénybe nem ütközik.

S töhr  Szijárd Czigier indítványát fogadja el, hogy a rangsort be- 
ékelésekkel nem szabad megbontani. A nem-állami iskoláktól átvett 
tanárok csak a rendes létszám után illeszthetők be, de ha a minister 
az átvett tanárok közül egyeseket érdemesnek talál, kárpótolja őket 
személyi pótlékkal.

Elnök indítványa mellett szólalnak fel még Valló Vilmos, M öszl 
G. és K ra n tz  B.

Gerevich előadó köszönetét mond a tagtársaknak az érdekes 
eszmecseréért; örömmel látja, hogy javaslatának két első pontja általá
nos helyesléssel találkozik s véleménykülönbségek csak a 3-ik pontnál 
merültek fel. Felvilágosításul kifejti, hogy ezen pont alatti javaslata 
sem ütközik törvénybe, mert a ranglistákban az egyes szolgálati ágak
nál most is meg vannak az általa contemplált külön csoportok.

A kör szótöbbséggel Gerevich indítványát fogadja el.
A gyűlés második tárgya a ministernek azon intézkedése volt, 

melylyel legújabban immár az összes felsőbb leányiskolákat kivette a. 
tanfelügyelők hatósága alól s ministeri biztosok felügyelete alá helyezte. 
A kör örömmel veszi a minister ezen rendelkezését, mert általa egy
részt ezen iskolák helyes irányú fejlődésének biztos alapja van megvetve, 
másrészt pedig megszünteti azon visszás és a középiskolai tanári diploma 
rovására eső helyzetet, hogy egyetemi képzettségű tanárok működését 
népiskolai felügyelők bírálják felül. A kör W lassics  minister úrnak 
ezen a középiskolai tanári állást is megbecsülő üdvös intézkedéséért 
jegyzőkönyvi köszönetét fejezi ki s köszönetének tolmácsolására Berecz 
Antal urat, egyesületünk tiszteletbeli elnökét kéri fel, ki a ministerium- 
ban épen ezen iskoláknak referense, s kinek ez ügy előkészítése által 
nagy érdeme, hogy az annyira óhajtott s várt rendelkezés megtörtént. 
A kör BereczneXs. is köszönetét fejezi ki.

Egyhangúlag teszi magáévá Gerevich Emil elnök következő indít
ványát: én a lényeget illetőleg nem tudok különbséget tenni állami és 
nem-állami tanár között. A felekezeti, vagy a községi iskola tanára ép 
olyan fontos tényezője nemzetünk culturalis életének, mint az állami. 
Azért méltányos, hogy a nem-állami tanárok is ép úgy részesüljenek 
utazási kedvezményekben (mérsékelt vasúti jegy), mint az államiak. 
Bár elismerem, hogy igazgatóságunk megtett minden lehetőt ez irány
ban, a kormány elutasító intézkedésébe megnyugodni nem tudok. Hiszen 
most megvan az az anomalia, hogy pl. egy községi iskola szolgája élvez 
vasúti kedvezményt, az ugyanazon iskolánál működő tanár pedig nem. 
Azért körünk felkéri az igazgatóságot, hogy ezen kérdést ne vegye le 
a napirendről, hanem sürgesse a kedvező elintézést és kérvényezze 
mindaddig, míg nem-állami szolgálatban álló kartársaink méltányos 
kívánsága teljesítve nem lesz.

V adász  J. pénztáros jelenti, hogy a kassai kör 1000 koronás 
alapja már együtt, van. E czélra különféle a pénztárosi jelentésben rész
letesen felsorolt úton begyült 467 frt 91 kr., mely összeg kamataival
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együtt ez idő szerint 500 frt 40 krra emelkedett. Pénztáros jelenti 
továbbá, hogy a múlt esztendőben körünk a központtól engedélyt nyert 
arra, hogy tagjaitól a tagdíjakat maga szedje be s a befolyt összegből 
saját szükségleteinek fedezésére 20u 0-ot visszatarthat. E perczentekből 
befolyt a kör pénztárába: 22 frt 07 kr. Kiadás: 2 frt 30 kr. A kör ren
delkezésére áll e szerint 19 frt 79 kr.

A kör örömmel veszi tudomásul pénztáros évi jelentését s neki 
buzgó munkásságáért jegyzőkönyvi köszönetét szavaz. Az összegyűlt 
1000 koronás alapra nézve a kör azt határozza, hogy rendeltetésének 
átadva mielőbb beküldessék a központi pénztárba. A fenmaradt 40 krral 
pedig egy új alap gyűjtését fogja megkezdeni.

Ezután Bóbita  Endre titkár olvasta fel évi jelentését a kör múlt 
évi működéséről s munkásságáról. A jelentés részletes adatait össze
foglalva, szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy bár körünk műkö
dése nem volt nagyon extensiv, de meddőnek sem mondható. Nem 
tartottunk ugyan számra nézve sok gyűlést, de azért alig volt actualis 
tárgy, mely körünk részéről kellő méltatásban nem részesült volna, 
vonatkozott légyen az úgy a tanügyre, mint a tanárság anyagi érde
keire. Körünk ezenfelül élénk érintkezést tartott úgy a központtal, mint 
más körökkel, azonfelül figyelemreméltó kapcsot képezett a helybeli 
tanároknak egymással való érintkezésére és a collegialitás ápolására. 
A tanév folyamán a köri tagok száma kettővel gyarapodott, a kikkel 
azok száma 42-re emelkedett.

Szomorodott szívvel kell még felemlítenünk, hogy a tanév folya
mán egyik derék társunkat, dr. G-rittner Gyulát a halál kiragadta közü
lünk. Adózzunk emlékének azzal, hogy elhunyta fölötti fájdalmunkat a 
jegyzőkönyvben örökítjük meg.

Elnök jelenti, hogy H orváth  Balázs a körből kilépett, mit a kör 
tudomásul vesz

Végül a kör dr. S töhr  indítványára a jelen tanévre egyhangúlag 
ismét a régi tisztikart választja meg s nekik, főképen pedig érdemes 
elnökének buzgó s odaadó munkásságukért köszönetét szavaz. A kör 
tisztviselői tehát: elnök: dr. Gerevich Emil; alelnök: dr. Takács Meny
hért; titkár: Bóbita  Endre; pénztáros: V adász  József s jegyző: D ietz  Lajos.

D ietz Lajos, jegyző.

RENDELET A PROTECTIO ELLEN.

W iassics  Gyula minister újabb bizonyságát adta, hogy őt elhatáro
zásaiban s megnyilatkozásaiban nem nyűgözik a bureaucratismus meg
szokott formái. Újabb alkotmányosságunknak harmincz esztendeje alatt 
ritkán került olyan érdekes ministeri rendelet, mint az, mely kimondja, 
hogy ezentúl nem lesz protectio.

S talán még érdekesebb, hogy a sajtó, mely sokkal kisebb jelen
tőségű dolognál sem szokta elmulasztani a commeutálás és a kritika 
jogának gyakorlását, ezzel a rendelettel alig foglalkozott érdeme szerint.

Pedig a protectio-keresésről, — melyet a rendelet eltiltani akar — 
sok erős czikk jelent már meg, a nélkül, hogy ártani tudott volna neki.

A nyugodt szemlélőt szinte megdöbbenti a gondolat, hogy mek
kora erőre kellett kapnia ennek az iránynak s mekkora teherré válnia 
a ministerre, hogy ha már szükségét látja rendelettel is védekezni 
ellene!
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Pedig ha valahol, épen a közoktatás terén okozhat nagy veszedel
met a protectio rendszere. Ha valamely kormányzati ágban nagy hord
erejű elv, hogy csak az igaz érdem és hivatottság jusson érvényre, 
akkor a közoktatás ez az ágazat. Mert itt ez egyrészt a nemzeti cultura 
ügye s vele a jövő kérdése: de másrészt az absolut igazság és méltá
nyosság az egyetlen eszköz is, melylyel becsületesen kormányozni lehet 
az intellectualis erö'knek azt a tömegét, melyet a tanárság képvisel, 
a maga alig ellenőrizhető, de utólag nem is javítható s csak eredményei
ben megítélhető munkájának függetlenségével.

A férfias erőnek igaz ambitiója lehet tehát, hogy legyőzze a kóros, 
beteg irányt s hogy nevéhez fűzze a legnagyobb dicséretet: hogy 
igazságérzetén megtört minden indokolatlan protectio. Szándékosan 
mondom, hogy indokolatlan protectio. Mert van a fölebbvalók ítéletén 
kívül is protectio, melyet kiirtani nem akarhat senki. A szaktudósok 
ítéletét értem, melyet a tanárság szakszerű munkájánál mellőzni nem 
lehet, de a melynek aztán felelősséggel is kell járnia.

A ki az indokolatlan protectiót kiirtja a magyar közoktatásügyi 
kormányzatból, a század egyik legnagyobb szolgálatát teszi nemzetének.

S ezt mi W lassics  Gyula ministertől magától várjuk, az ő tettei
től, az ő erélyétől s bátorságától, de nem a rendelettől. Mutassa meg 
minden kinevezésnél, hogy értékére tudja leszállítani a protectiót, hogy 
ennek fáradozása nála hiábavaló s akkor azok az úgynevezett „befo
lyásos egyének“ maguktól is megszűnnek kopogtatni az ő ajtaján, de 
meg kérni, keresni sem fogja senki azt, a miről tapasztalja, hogy czélra 
nem vezet.

Rendeletekkel az effélét elintézni nem lehet. Ezt bizonyára ép oly 
jól tudja W lassics  Gyula minister is, hisz 6 nemcsak a bureaucratismus 
üvegén át ismeri az életet. Hogy rendeletét mégis kiadta, arra mutat, 
hogy el van határozva a gyakorlatban is szembe szállani a protectióval. 
Olybá veszszük tehát a rendeletet, mint biztató Ígéretet, melynek bevál
tása nagyot fog lendíteni állapotainkon.

Maga a rendelet különben, mely szeptember hó 15-ről és 3160. ein. 
számmal van keltezve, így szól:

Az utóbbi időben számos esetben tapasztaltam, hogy egyes tiszt
viselők (tanárok, tanítók) előmenetelüket nem szerzett érdemeikre, hanem 
különböző közpályán működő egyének pártolására vélik alapíthatni s 
ily módon igyekeznek soron kívüli előmenetelben részesülni.

Ezen eljárás egyrészt a kinevezést eszközlő hatóságra nézve 
fölötte sértő, a mennyiben annak igazságos eljárása iránt kételyből 
látszik származni és azt a látszatot kelti, mintha a jelzett hatóságot az 
előléptetések eszközlésénél nem a tisztviselők érdemességére való tekin
tet, hanem külső befolyások vezérelnék.

Másrészt azonban ily külső pártolásnak igénybevétele teljesen 
felesleges az esetben, ha az illető tisztviselő képességével és szorgalmá
val az igényelt előléptetésre valósággal rászolgált, mert kinevezéseknél 
amúgy is csak az érdemesség képezi a döntő mozzanatot; ellenesetben 
pedig, mint nem a szerzett érdemekre, hanem pártfogásra alapított és 
az érdemesebb kartársak jogos érdekeit sértő törekvés, feltétlenül 
elítélendő.

A midőn tehát kijelentem, hogy az ilyetén eljárást egyáltalán 
nem helyeselhetem, egyszersmind- figyelmeztetem az érdekelteket, hogy 
az efféle törekvésektől jövőre saját jól felfogott érdekükben tartózkod
janak, mert az ilyen eljárás csak arra lévén alkalmas, hogy az illetőnek 
érdemessége iránt kételyeket támaszszon, az érdekelteknek természet
szerűleg nem előnyére, hanem csakis hátrányára lehet.

Erről a főigazgatóságot tudomás és további eljárás végett 
értesítem. W lassics Gyula s. k.



126

VEGYESEK.

Rendes tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m kir. minister 
S zirá c zk y  Gyula, szarvasi ág. hitv. ev. főgymnasiumi helyettes tanárt 
a nevezett középiskolához a fennálló szerződésből kifolyólag, rendes 
tanárrá kinevezte. (1897. október 10-ről 6U.800 sz.)

Áthelyezés A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Nieder
mann  Ignáez rózsahegyi kath. főgymnasiumi rendes tornatanítót saját 
kérésére a győri állami főreáliskolához áthelyezte.

Ünnepelt főigazgató. Az ungvári casino október 12-én leplezte le 
S zieber  Ede kassai tankerületi főigazgató arczképét. Sziebert, mikor 
Ungvártt gymnasiumi igazgató volt, tiz éven át választották meg a 
casino elnökévé és a casino most hálája jeléül R oskovics  Ignáczczal, 
a kitűnő festőművészszel festette meg arczképét. Gróf Török  József 
főispán ünnepi beszéde után a casino táviratban üdvözölte eltávozott 
elnökét.

Négy egyetemi tanár jubilaeuma. Nevezetes ünnepe volt hétfőn a 
kolozsvári Ferencz József tudomány-egyetemnek. E napon volt huszon
ötödik évfordulója annak, hogy az egyetem négy köztiszteletben álló 
tanára cathedráját elfoglalta. A négy ünnepelt férfiú: dr. Finály Henrik, 
dr. A bt Antal, dr. S za m o si János és dr. M eltzl Hugó. Az ünnepet a 
négy tanár hallgatói, a tanárjelöltek rendezték. Délelőtt 11 órakor nagy 
közönség gyűlt egybe a redoutba. Az egyetem tanári kara és a tanár
jelöltek teljes számban megjelentek. Abonyi Sándor tolmácsolta az 
ifjúság hálás érzelmeit, S zőke  Lőrincz alkalmi ódáját szavalta el, majd 
Lechner rector Wla ss ies  Gyula minister üdvözlő sürgönyét olvasta fel, 
H alász  Ignáez és F arkas  Gyula dékánok pedig üdvözlő beszédet mond
tak, mire a jubilánsok nevében dr. S za m o si János köszönte meg az 
iinnepeltetést. Dr. Finály súlyos betegsége miatt, M eltzl pedig távolléte 
miatt nem jelenhetett meg az ünnepen. Küldöttségileg üdvözölték 
dr. S zá sz  Béla és dr. Im re  Sándor nyugalomba vonult tanárokat is. 
Az ünnepélyt banket követte. Az egyetemi tanács mind a négy tanárt 
tiszteletbeli rectorrá választotta.

30 év ugyanazon középiskola szolgálatában. A szakolezai kir. kath. 
algymnasium f. hó 12-én csendben ünnepelte meg közkedveltségben 
álló rajztanárának, Jankó  Gyulának 30 éves tanárkodása évforduló 
napját. A jubilánst az ováczió valósággal meglepte, midőn rendes 
előadási órájára benyitván, a teremben a gymnasiumiiak teljes számban 
egybegyűlt ifjúságát és tanári testületét látta maga előtt. Itt az igaz
gató meleg szavakkal fordult az ünnepekhez, mire egy tanuló köszönté 
fel érzéstől áthatott beszéddel a szakolezai gymnasium e rendületlen 
oszlopát. Ily váratlan meglepetése miatt alig tudott szóhoz jutni az ősz 
tanár. Végre zavarát leküzdvén és a tiszteletére rendezett e kis ünnep
séget remegő hangon megköszönvén, lelkes „éljen"-kiáltások után a 
növendékek termőkbe vonultak vissza. Este az ő vendégszerető házában 
gyűlt össze a tanári kar fényes lakomára. K opcsay  igazgató lendületes 
beszédben méltatta az öreg-ifjú tanár hosszú 30 évi érdemes szolgálatát, 
mely 30 évből ő maga 26 évet töltött vele ugyanez intézet szolgálatá
ban. Egy másik, szintén koros kartársa családját éltette. E pohárköszön
tőkre a szelíd lelkületű művész-tanár a teljes meghatottság hangján 
válaszolt, sőt végső szavai már a fuldokló zokogásban haltak el. A
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társaság' vidám ének- és zeneszó mellett az éjféli órákig maradt együtt, 
megőrizve emlékül e szép napot Legközelebb ismét H olecz János 
ünnepli meg itt negyedszázados tanári működésének jubilaeumát. (K.)

Erödi-lakoma. A budapesti középiskolai tanárság — ha későn 
értesült is az évfordulóról — nem akarta elmulasztani az alkalmat, 
hogy együttes részt vegyen a dr. E rődi Béla főigazgató 25 éves jubi
leum ának  öröméből. A józsefvárosi főreáliskola ugyanis, melynél a jubi
láns tanári működését megkezdette volt s melynek egyedül állott módjá
ban az évforduló napját pontosan fölidézni, kedves meglepetésül szánta 
volt az ünneplést s azt egészen szűk családiasnak tervezte. Azért a 
bankettre, melyet az „István főherczeg“ vendéglőben tartottak, nem is 
hívtak mást. A tanárság együvé tartozását s az őszinte üdvözlés örö
mében való együttérzését kifejezni volt hivatva az a nagyobbszabású 
Erődi-lakoma, melyet e hó 23-ára lapunk zárta utánra a „Royal“ nagy 
termébe rendeztek s melyre három nap alatt másfélszázan jelentkeztek 
résztvevőkul.

Bokréta-ünnepély. A  bu dapesti VI. kér. á llam i főreáliskola  új 
épülete, mely a Bulyovszky- és Szondy-utczák sarkán emelkedik, odáig 
jutott, hogy múlt szombaton már megtartották a bokréta-ünnepét. Ez 
alkalomra megjelent az építtető ministerium középiskolai ügyosztálya is, 
továbbá az egész tanári kar s az ifjúságnak egy kiválasztott csapata. 
A munkásokhoz dr. Hóman  Ottó min. tanácsos intézett rövid alkalmi 
beszédet. Este pedig lakoma volt a „Royal“ termében. Az épület három- 
emeletes lesz, 16 osztályra van tervezve, a telekkel együtt közel fél
millióba fog kerülni s nemcsak egyike lesz a főváros legnagyobb 
iskoláinak, hanem alkalmasint a legczélszerűbben tervezett középiskola 
is. Hivatott kéz: az A lpár  Ignáczé alkotta.

Osztrák folyóirat a magyar középiskoláról. A „Realschuhvesen" leg
újabb (októberi) száma ismét több lapot szán nekünk. K em ény  Ferencz, 
e folyóirat rendes magyarországi referense, folytatja benne ezredéves 
kiállításunk tanügyi pavillonjának ismertetését Ezúttal a középiskolai 
részszel s annak keretében a testi nevelés ügyével foglalkozik részlete
sebben. Ebbéli munkásságával kétségkívül jó szolgálatot tesz s kívá
natos volna, hogy mások is kövessék a jó példát s közöljenek a magyar 
középiskola ügyeiről ismertetéseket a külföldi szakfolyóiratokban. Hisz 
annyian vannak közöttünk, kik egyik-másik idegen nyelven írni tudnak 
s kiknek összeköttetéseik is vannak, a müveit külföld mégis alig ismeri 
a magyar középiskolát. Pedig bizonyára érdekli őket is a mi állapotunk, 
a mint bennünket érdekel a külföldnek minden tanügyi mozgalma. 
Részünkről súlyt kívánunk helyezni arra, hogy lapunk tájékoztasson 
a nyugat tanügyi mozgalmairól s fölmerülő eszméiről. Kérésünkre eddig 
is többen Ígérték meg, hogy ez irányban támogatni fognak. Köztök 
K em ény  Ferencz, ki az utóbbi időben csak a külföldre írt és W aldapfel 
János, ki az idegen középiskolák mai állásáról Ígért czikksorozatot. Szíve
sen látunk e téren minden más hivatott munkatársat is, a kihez egyenes 
kérést intéznünk nincs alkalmunk.

„Magyar Kritika“ czím alatt új folyóirat jelent meg, melyet Benedek  
Elek szerkeszt. A lap czélját megmondja a czím, melyhez a programra 
még általánosságában is hű kíván maradni, mert fel akarja ölelni 
az irodalomnak egész széles mezejét, a szépirodalmit úgy, mint az egyes 
szaktudományokat is. Eddig megjelent két száma közöl is kritikai 
ismertetéseket e széles körből. Munkatársai közt sokféle szak van kép
viselve s köztök a legtöbb középiskolai tanár. A lap megjelenik két
hetenként s előfizetési ára egész évre 5 frt.
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Keleti nyelvcursus. E czím alatt az állami keleti kereskedelmi 
akadémiával kapcsolatban oly esti tanfolyam létesül, mely arra van 
hivatva, hogy keleti külkereskedelmünk előmozdítása czéljából, ifjainkat 
a Balkán nyelveivel megismertesse. A keleti nyelvcursus tananyaga a 
szerb-bolgár, román, török, arab, új-görög és az orosz nyelvekre terjed 
ki; minden egyes nyelv heti három órán át, az esteli (lehetőleg 6 — 8 
közt) időkben taníttatik. A tanítást, mely kizárólag gyakorlati módon 
és az élő nyelv megismertetése alapján történik, a keleti kereskedelmi 
akadémia nyelvtanárai és egyes meghívott szaktanárok végzik és pedig 
a szerb-bolgárt dr. Asbóth  Oszkár, a románt dr. A lexics  György, a 
törököt dr. K im os  Ignácz, az arabot Örner Feridun efendi, az új-görögöt 
R u szopu losz  Ruszosz és végül az oroszt Agob Cselingárián urak. A 
nyelvcursus fölötti felügyeletet a keleti kereskedelmi akadémia felügyelő 
bizottsága fogja gyakorolni és e bizottság ellenőrzése alatt lesznek az 
évvégi colloquiumok (vizsgálatok) is, melyek alapján minden egyes 
hallgató igazolványt, illetve bizonyítványt kap. A tanév az idén kivétele
sen november hó elsején kezdődik és május hó utolján végződik. A taní
tás díja, egy-egy nyelv után, az egész évfolyamra huszonöt forint, mely
ből a beiratkozás alkalmával tizenöt forint, a hátralevő összeg pedig 
három hó múltán fizetendő le. Beiratkozni a keleti kereskedelmi akadé
mia igazgatóságánál lehet (Alkotmány-utcza 11. sz., a kereskedelmi 
akadémia épületében), a délelőtti 9 — 11 közti időben.

Pályázatok. A  pozson yi kir. kath. főgym nasium nál betöltendő tanári 
állásra, a latin  és görög , esetleg a latin és m agyar  nyelvből; kath. 
egyének pályázhatnak a pozsonyi tank. főigazgatóhoz f. é. okt. hó 20-ig. 
— A b ra ssó i á llam i főreáliskolánál betöltendő rendes tanári tanszékre, 
a m ennyiségtanból s e mellett bármely más tárgyból; 1897. évi novem
ber hó 16-áig a brassói magyar királyi állami főreáliskola igazgatójához.

A „Magyar Nyelvőr* teljes évfolyamai kaphatók S za rv a s  Gábor 
özvegyénél Budapest, V I , Bajza-utcza 28. sz.

Tartalom: Pragmatika. — Ism erte té sek :  Erdélyi Károly „A magyar 
nemzeti irodalom története“. M orvay  Győzőtől. — E gyesü leti élet. 
— Rendelet a protectio ellen. — Vegyesek. — H irdetés.

A t, ez. t a n á r  u rak  szives  figyelmébe ajánljuk
d r .  R Ü P P  K O R N É L

főgymnasiumi tanár

MAGYAR ÍRÁSBELI FELADATOK
czímű 340 lapra terjedő s ezer feladatot tartalmazó munkáját, mely 
2 frtért H angos A n ta ln ál Budapest, IV ., K álvin -tér 5. szá m  alatt

megrendelhető.

IPJgT" A könyvből már csak kevés példány kapható. “ЧИ®

HORNYÁNSZKY VIKTOR, BUDAPEST.
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KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. her. Ar& di-utcza 58. szám . R a j n e r  F e r e n c z .  V. ké r. á llam i fő reá lisk o '

A NEMZETI ELEM A VILÁGTÖRTÉNELEM TANÍTÁSÁBAN.

A nyári közgyűlés alkalmával, ott a szent hegyen, egyik kedves 
házigazdánk szellemes felköszöntőjében párhuzamot vont Árpád vezér 
között, a ki ezer év előtt állott e helyen és Zsolt vezér között, a ki 
ezer évvel utóbb ugyaninnen tekint szét seregével az országon, melyet 
nemzete számára meghódít diadalmas háborúban.

A hasonlat igen találó. Honfoglaló hadsereg a magyar tanári kar 
és olyan háborút folytat, melyben hódító és meghódított osztozik egy
mással a diadal örömében.

A múlt esztendő nagy haditanácsában Zsolt vezér és táborkara 
megállapították a főelveket, miket követnünk kell és felírták zászlónkra 
a szent jelszót: n em zeti nevelés.

Ugyanaz az eszme, a mit a német császár örökemlékíí budapesti 
látogatása alkalmával így fejezett ki: „SaS 'Rationale mufj 6emaE)rt roerben!"

Talán nincs érdekesség nélkül a vezérre és táborkarra nézve 
sem, ha megláthatják, hogy egy közlegény a maga kis körében és 
szerény eszközeivel, mi módon igyekszik a nagy czél elérésére, a mit 
ők, magasabb nézőpontjukból kijelöltek számára.

Saját tapasztalataim s gyakorlatom alapján mondom el ennek az 
igénytelen czikknek keretében: mi módon valósítom én meg a nemzeti 
elvet az egyetemes történelem tanításában.

Az „Utasítások“ erre nézve nem adnak útbaigazításokat, pedig 
csak az a világtörténeti oktatás foglal méltó helyet a nemzeti nevelés 
körében, a mely szoros és szakadatlan kapcsolatot tart fenn a nemzeti 
történelemmel.

Ez a kapcsolat első sorban is külső.
A világtörténet adatainak, chronologiájának az emlékezetben való 

fixirozására felhasználom a magyar történet évszámait.
Szigorúan megkövetelem a világtörténet tanításának keretében is 

a magyar királyok uralkodási idejének és a fontosabb események év
számainak ismeretét.

Ez az ismeret már a magyar történetet megelőző idők tárgyalá
sánál is jó segítség. A görög szabadságharcz évszámait 499-et és 480-at 
megerősíti emlékezetünkben a magyar szabadságharcz két évszáma 
48 és 49.

526-ban hal meg Nagy Theodorich s ezzel hanyatlásnak indul a 
keleti gót birodalom, épen úgy, mint 1526-ban sírba hanyatlik a magyar 
dicsőség.

711-et a Xeres de la Fronterai csata évszámát megjegyzi jól a 
tanuló, ha figyelmeztetem, hogy 1711 a szathmári béke esztendeje.

9Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXXI.
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Arnulf és^Alfréd királyok korát könnyen megjegyzi arról, hogy 
mind a ketten Árpád kortársai.

A kelet-római birodalom fennállásának idejét azzal fixirozom 
emlékezetében, hogy Hunyady János korában bukott el.

VII. Gergely történeténél el kell mondanunk, hogy 6 szent László 
kortársa. Ugyanekkor Görögországban a Comnen-család uralkodott. 
Comnen Emanuel, Szent László unokája

Az orleánsi szűz egyidö'ben lép fel a magyar amazonnal Rozgonyi 
Cziczellével. Ennek idejét pedig minden magyar ifjú tudja, mert ki ne 
olvasta volna Arany János gyönyörű balladáját.

XIV. Lajosról s XII. Károlyról jól kell tudnia, hogy mind a kettő, 
valamint Nagy Péter is II. Rákóczy Perencz kortársai. Az első vele 
szövetségben van, a másik kettő között folyik a Pultavai csata, mely 
után a szétszórt svéd sereg egy töredéke Rákóczy zsoldjába áll. Hiában 
van minden, a magyar szabadság elbukik s 1711 befejezi a kurucz- 
világot.

A külső kapcsolat arra szolgál, hogy a világtörténet és a hazai 
történelem kölcsönösen egymást erősítsék a fiú emlékezetében.

De ennél a külső kapcsolatnál sokkal fontosabb a belső.
Itt elsőben is az események és kiváló történelmi alakok között 

való hasonlóság adja meg a kapcsolatot.
Ha a thermopylaei harczokat magyarázom, nem kötelesség-e a 

magyar Leonidást: Zrínyi Miklóst is felemlítenem.
A perzsa-görög háborúk történeténél nem merül-e fel a fiú lelké

ben Hunyady János nagy alakja.
Perikies koránál elmondom a fiúknak, hogy nekünk is volt 

Perikiesünk, Deák Ferenczünk, a ki rang, czím, hivatalos állás nélkül 
pusztán csak jellemének és szellemének varázsereje által vezette nemze
tét évtizedeken át.

Augusztus koránál a tanulónak magának kell rájönnie: milyen 
benső hasonlatosság van Augusztus és Szent István között, tekintve 
politikájukat és egyéni sorsukat.

Richelieu, a nagy politikus, a franczia akadémia megalapítója, 
mennyire hasonlít a magyar bíboros Ciceróhoz.

Ha a tanuló bámuló lelkesedéssel tekint a Gironde hőseire, a kik 
dalolva mennek a halaiba — nem kell-e figyelmüket a magyar gironde
istákra irányoznom. Óz Pál, L aczkovics, H ajnóczy  a mi lelkűk idealis- 
musát, szivük nemességét és bátorságát illeti, méltó helyet foglalnak el 
Verginaud és társai mellett

A hasonlóságnál még bensőbb kapocs az oki és okoza ti ö ssze
függés.

A világra szóló nagy szellemi mozgalmak tárgyalásánál mindig 
fel kell tüntetnünk ezeknek nemzetünkre való hatását.

A mohamedán világnézet és életfelfogás rajzánál nem kell-e a 
tanulók figyelmét arra felhívnom, hogy nemzetünk is évszázadokon át 
állott ennek a világnézetnek befolyása alatt. Salam on  Ferencz könyve, 
a török hódoltság története, már az egyetemes történet tárgyalásánál is 
útbaigazíthat bennünket.

Ha a szerzetes-rendeknek az emberi művelődés történetéhez való 
áldásos szerepét tárgyalom, akkor nem sokáig időzöm a Monte Cassinon. 
Tanítványaim maguk figyelmeztetnek, ha hozzá szoktattam őket ahhoz, 
hogy a magyar történet legyen érdeklődésük középpontja, a magyar 
Monte Cassinóra.

A középkor iskoláztatásának történeténél helyén van, ha szent 
Gellért Csanádi iskolájáról beszélek nekik, melyben a grammatika 
mellett oly fontos szerepet vitt a müsica tanítása.

A keresztes háborúk története azt mondja el nekünk, hogy a
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nyugat hódító világháborút zúdít a keletre. Nem kell-e itt azt is el
mondanom, hogy ez a világmozgalom csak későn és kis mértékben 
terjedt el hazánkban. Mikor azután három évszázaddal később a diadal
mas kelet zúdul a nyugat ellen, akkor ébred fel a keresztes háborúk 
szelleme a magyar nemzetben s akkor lesz ez Európa védőbástyája. 
Akkor lép fel Európa keresztes vitéze: Ilu nyady  János.

A román és gót építészeti stílt nemcsak az acheni és strassburgi, 
hanem a lébényi és kassai templomon is tanulmányoznia kell a magyar 
tanulónak.

A lovagkor gyönyörű rajzát Nagy Lajos kora nyújtja nekünk.
A renaissance koránál örömest időzünk Mátyás udvarában.
A reformatiónak az emberi művelődésre való nagy hatását Bocskai, 

Bethlen korának ismerete érteti meg velük.
Mikor elmondom, hogy a fehérhegyi csata után gyász és köny 

lett a cseh nemzet sorsa, akkor nem kell-e hű képben feltüntetnem 
Bethlen Gábor nagy alakját s elmondanom, hogy Csehország sorsától ő 
mentette meg hazánkat. A franczia forradalom története átvezet minket 
s tanítványainkat II. Lipót korának nemzeti és liberalis mozgalmaihoz.

A nemzeti vonatkozásnak az eddiginél sokkal nagyobb mértékben 
kell megvalósulnia az egyetemes történetet befejező politikai földrajz 
tanításában is.

Hibásnak tartom azt az eljárást, a mit iskolai könyveink követ
nek, mikor Angliával vagy a Balkán-félsziget tárgyalásával kezdik a 
politikai földrajzot s csak úgy a többivel egy sorban s egyforma arány
ban tárgyalják hazánk földrajzát.

Én mindjárt az év elején, körülbelül két hónapon át foglalkoztam 
részletesebben Magyarország alkotmányának, közigazgatásának ismer
tetésével, s csak ezután megyek tovább, de folytonosan hivatkozom 
arra, a mit hazánkról tanultak és tudnak. Nem elég, hogy megmondják 
□-kilométerekben s milliókban, a mit a statisztikából tanultak, hanem 
folytonosan összehasonlításokat kell tenniük Magyarország s az illető 
ország között.

Anglia valamivel kisebb mint Magyarország, de lakossága több, 
mint kétszerakkora. Szászország feleakkora sem, mint Horvátország, de 
lakossága majdnem kétszer oly nagy. Brüssel, Lyon, Madrid, Amsterdam 
körülbelül Budapesttel egyenlő rangú városok. Az ilyenféle összehason
lítások ébresztik a tanulóban azt az érzést, hogy rá nézve Magyarország 
a világ közepe. Ez az a hely, hol neki élnie s halnia kell.

Általában nagyon ügyelnünk kell arra, hogy a gyermek-ifjúnak 
lobbanó képzeletén erőt ne vegyen a nagy világ történetének fényesebb, 
zajosabb színjátéka.

Tanítsuk meg, hogy szeresse az emberiséget, lelkesedjék annak 
dicső eszméiért és nagy alakjaiért, de maradjon meg a mellett magyarnak.

Mutassuk meg neki szüntelen gonddal, hogy a világot mozgató 
nagy eszmék és erények minálunk is találtak hősöket, vértanukat, a 
kik azokért éltek, fáradtak szenvedtek és ha kellett, meg is haltak.

Ám bámulja a világnak nagyságát, gyönyörködjék annak szép
ségeiben, de a szive magyarul dobogjon s a hazáért verjen.

Lesz-e tanterv-revisio, s ha lesz milyen mértékben, azt nem tudom. 
De egyet tudok és pedig azt, hogy a mostani tanterv mellett is m eg
lehet a történeti tanításban a nemzeti elvet valósítani.

Ehhez azonban egy dolog kell feltétlenül: a lelkesedés.
Nem a tantervtől függ első sorban a tanítás sikere, hanem a 

tanár egyéniségétől. Itt pedig egy kis változtatással el lehet mondanunk, 
hogy „pectu s facit m agistru m “.

(Budapest.) Dr. Szigethy L ajos.
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EURÓPA ÉS ÉSZAK-AMERIKA KÖZÉPISKOLAÜGYE.

Közlönyünk 1894/95-ikiévfolyamában ismertettem dr. A. B aum eister  
„Handbuch der Erziehungs- und Unterrichtslebre für höhere Schulen“ 
czímű nagy kézikönyve I. kötetének első részét, a Theobald Zieglertől 
írt „Geschichte der Paedagogik“ czíműt. Az említett ismertetés végén 
megígértem, hogy a mennyire lehet, ismertetni szándékozom a nagy
szabású munka egyéb részeit is. Csak most van rá érkezésem és alkal
mam, hogy ez Ígéretemet részben beváltsam, a mennyiben a Baum eister- 
féle kézikönyv I kötetének 2. része alapján hosszabb czikksorozatban 
ismertetni akarom a mai Európa és Észak-Amerika középiskolaügyét. 
Nem szándékozom ily ismertetés hasznos voltát itt bővebben tárgyalni. 
Teljesen világos az mindenki előtt, a ki tudja, hogy nemcsak a gyakor
lati, hanem maga az elméleti paedagogia is mindinkább kezd egy 
széleskörű összehasonlító empíriára támaszkodni, és az összehasonlító 
nyelv-, jog-, gazdaságtudomány stb. mintájára mindinkább fejlődik egy 
összehasonlító műveltségtudomány is, azaz egy összehasonlító pae
dagogia.

Ilyen, véleményem szerint, fölösleges fejtegetés helyett e bevezető 
czikkem csak egyrészt a czikksorozatom alapjául szolgáló kötetről kíván 
általánosságban némi tájékoztatást adni. másfelől pedig azt az eljárást 
kívánja előre megvilágítani, melyet követni fogok.

A szóban forgó kötet teljes czíme: „Die Einrichtung und Ver
waltung des höheren Schulwesens in den Kulturländern von Europa 
und in Nordamerika“. (A középiskolák szervezete és igazgatása Európa 
művelt államaiban és ÉszakA-merikában.) Terjedelme 894 nagy oktáv- 
oldal. Ismerteti egészben véve 18 politikai egységnek, illetőleg a német 
birodalom különböző részeit külön számítva, 26-nak középiskolaügyét.

Az egyes czikkek czímei, illetőleg írói és lapszámai a következők:
I. Német birodalom L
A) Porosz királyság. _Irj a a szerkesztő (Baumeister) 6.
B) Bajor királyság. írja H oferer M., a müncheni k. Wilhelms

gymnasium tanára 78.
C) Szász királyság. írja dr. K aem m el Otto, a lipcsei Nikolai- 

gymnasium rectora 117.
D) Württemberg királyság. írja dr. W eiztücker  P„ a culwi k. 

reallyceum rectora 137.
E) Baden nagyherczegség. írja dr. W endt Gusztáv, a karlsruhei 

gymnasium igazgatója 161.
F) Hessen nagyherczegség. írja dr. Schiller H., a giesseni egye

tem tanára 189.
G) Mecklenburg-Schwerin és Meckienburg-Strelitz. írja dr. Julnig  

G., a schossbergi reáliskola prorectora 198.
H) Észak- és Középnémetország kisebb államai. írja a sze r 

k e s z tő  209.
I) Elsass-Lothringen. írja a s ze rk e s z tő  212.
II. A u sztria . írja dr. F rankfurter  S., a bécsi egyetemi könyvtár 

amanuensise 241
III. M agyarország. írja dr. K árm án  Mór 315.
IV. Svájcz.' írja dr. Finsler G., a berni gymnasium rectora 365.
V. Dánia. írja /Ír. H eiberg  J. L., kopenhágai tanár 381.
VI. Norvégia. írja Ostbye P., fridrikstadi igazgató 399.
VII. F rancziaország. írja Stropeno  Eugen, párisi gymnasiumi 

tanár és a Revue Internationaíe de Tenseignement közoktatásügyi kró
nikájának szerkesztője 419.
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VIII. Belgium. írja dr. Collord Fr., a philosophia és paedagogia 
tanára a lövveni egyetemen 462.

Luxemburg. írja dr. Schiller H., a giessen: egyetem tanára 481.
IX. Portugal. írja M üfűer Fr. X. H.. a bragai lyceum tanára 490.
X. Olaszország. írja dr. Csedorio L., a paedagogia tanára a 

paviai egyetemen, országos képviselő 5*1
XI. O roszország  írja egy gymiiasiumi igazgató a birodalom bel

sejéből 561.
XII. É szakam erika i Egyesült-Állam ok. írják Whecher В. I., a 

görög nyelv tanára az ithacai Cornelhegyetemen és Thorber Ch. H., a 
paedagogia tanára a hamiltoni Colgate-egyetemen 584.

XIII. K an adai szövetség . írja Coffin V. E., a történelem tanára 
a wiscontini egyetemen 625.

XIV. Hollandia. A reáliskolákra vonatkozó részt írja dr. W enzel- 
burger Th. Amsterdamban, a gymnasiumokra vonatkozót Blundein C., 
frankfurti tanár 645.

XV. Görögország  és a törökországi görög iskolák. írja dr. Soti- 
riades  G., Athénben 676.

XVI. Svédország. írja dr. Sahlin  Enor, az orebrói köziskola 
leotora 695.

XVII. Spanyolország. írja H uppert H., a madridi Colegio de la 
Esperanza tanára 719.

XVIII. Angolország. írja dr. Breul К., University Lecturer Cam- 
bridgeben 767.

Pótlások 893.
Miként a fentebbi felsorolás is mutatja, és a szerkesztő is elő

szavában megjegyzi, az európai államok közül csak Szerbia, Bulgária és 
Románia hiányzanak, az észak-amerikai nagyobb államok közül pedig 
Mexico. Ezen országokban nem talált a szerkesztő megfelelő munka
társakat. A ezikkek terjedelme és értéke persze, mint rendesen az ily 
tarka kötetekben, igen különböző. Keretük és felosztásuk a szerkesztő
től előre megállapított egységes progammhoz van több-kevesebb pontos
sággal szabva. E programra nincs most kezem ügyében, de minthogy 
feltehető, hogy legalább a szerkesztő tartotta magát a tőle megállapított 
mintához, közlöm itt a Poroszországra vonatkozó czikk főrubrumainak 
czímeit: 1. Történeti alakulás. 2. A tanári kar. 3. Tanárképzés és tanár- 
vizsgálat. 4. Az iskolák tanszervezete. 5. Tanulók vizsgálatai. 6. Statiszti
kai adatok. 7. Költségek. Annak illustrálására, hogy e felosztás, illetőleg 
a főfejezetek czíme miképen módosulhatott az egyes dolgozótársak 
kezében, közlöm itt a ránk nézve legérdekesebb példát, K árm án  Mór 
Magyarországról írt czíkkének a beosztását. 1. A középiskolák adminis- 
tratiója. 2. Igazgatók és tanárok. 3. Tanárképzés és tanárvizsgálatok.
4. Tantervek és methodus. 5. Iskolai rendtartás. Vizsgálatok. 6. Statisz
tikai áltekintés (az 1893/94 tanévről).

E rubrumok, mint könnyen gondolható, helylyei-közzel sok és 
sokféle dolgot foglalnak magukban, és részben e lapok térviszonyaihoz, 
részben bizonyos alfejezetek önálló fontosságához alkalmazva eljárásomat, 
kénytelen vagyok czikksorozatom egymásutánjában a fentebb írt fel
osztásoktól eltérni és más, czélomnak megfelelőbb catégoriák szerint 
rendezni anyagomat. E rendezésben részben középiskolai törvényünk 
szakaszainak egymásutánja, is lebeg szemem előtt. A fejezetek illetőleg 
ezikkek czímei, melyek alá anyagomat osztani szándékozom, a következők 
lesznek:

1. Történeti alakulás.
2. Középiskolák nemei.
3. Osztályok és évfolyamok száma.
4. Tantárgyak és tannyelv.
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5. Tanterv.
6. Vizsgálatok (érettségi kivételével).
7. Érettségi vizsgálat.
8. Rendtartás és fegyelmi intézkedések.
9. Administratio és felügyelet.

10. Igazgató.
11. Tanárok,
12. Tanárképzés és képesítés.
13. Fizetések és nyugdíjak.
14. Iskolák alapítása és fentartása.
15. Jövedelmek és költségek.
16. Iskolák száma.
17. Tanulók száma és kora.
E 17 czikkben szándékozom az illető czímmel jelölt tárgyat végig

vezetni a fentírt európai és északamerikai államokon. Az illető adatokat 
igyekszem majd természetesen, a honi viszonyokra való tekintettel cso
portosítani. esetleg egybevetni, Az egyes czikkek külön-külön magában 
álló egységet fognak ugyan alkotni, de azért remélem, együttvéve mégis 
adnak majd ha nem is egységes, de szemléletes képet a mai művelt 
világ középiskolaügyéről.

(Budapest.) Dr. W aldapfel János.

AZ ÚJ NÉMET TANTERV A GYAKORLATBAN.

Olvasóink bizonyára még emlékeznek a Vilmos császár elnöklete 
alatt megtartott híres berlini iskolai értekezletre, melynek egyik ered
ményeként 1892-ben életbeléptek Németországban az új lantervek, 
melyeknek megítélésére immár négy iskolaév tapasztalatai állanak 
rendelkezésre.

A főigazgatóságok. (Provinzial-Schulkollegien) a reform utáni 
években részletes jelentéseket terjesztettek a ministerium elé, mely 
azokra válaszolt is. Ezen válaszoknak ép oly érdekes mint tanulságos 
összefoglalását közli a porosz közokt, ministerium hivatalos lapjának 
f. é. júniusi és ennek alapján a, „Zeitschrift für die Reform  der höheren 
Schulen“ legutolsó (Berlin okt. 12.) száma. Ez az eljárás önmagában 
is elismerésre és követés méltó és bizonyára többet ér a módszeres 
conferentiáknál. A tavalyi impozáns és országszerte megnyilatkozott 
tan terv-rev isiо mintegy önként kínálkozik a mi tanügyi hatóságunknak 
a „Hivatalos Közlöny“ útján való véleményadásra.

A közzétett anyagDan annyi értékeset és tudnivalót találtunk, 
hogy abból a lényegeset, még honi reform híján is, okulásul és bizta
tásul ide iktatjuk. (Az idézőjeles rész az eredeti ministen szövegezést 
tünteti fel).

A bevezetés utal arra. hogy a tantervek és az utasítások meg
valósításában nem a holt betű, hanem a rendelkezés szellem e  döntő; 
hogy továbbá a tanterv részére engedélyezett szabadságok és eltérések 
a helyi- és időbeli viszonyokhoz képest, úgyszintén a tanulók minősége 
szerint, lehetőleg kifejezést is nyerjenek.

Nevelés. A tanár egyéniségét nagyobb szerep és elismerés illeti 
meg. „Örömest mondok köszönetét azon igazgatóknak és tanároknak, 
a kik az iskolán kívül is, a személyes érintkezés útján igyekeztek a 
ifjúság nevelését előmozdítani. Ide számítom az ifjúsági já té k o k  fejlesz
tésére és vezetésére irányított buzgóságot is.“
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Kellő méltatásra és ápolásra tarthat számot a tanuló egyénisége. 
„Kíméljük meg az ifjúságot a felesleges munkától, főleg a szellemtom
pító irkafirkától, hogy időt nyerjen a testgyakorlatokra  és egyéni 
hajlam ainak  kifejtésére, még akkor is. ha azok a régibb idők gytnna- 
siumának látókörén túl esnének. A tanügyi hatóság különös súlyt 
helyez arra, bogy a tanulókban a szellemi munkában való örömet és az 
öntevékenység ösztönét felkeltse és őket kötelességeiknek állandó és hű 
teljesítésére szoktassa. Mindez nem lehet kétséges azok előtt, a kik az 
új tantervnek szellemébe igyekeztek behatolni s nem rágódnak az egyes 
rendelkezések betűin.“

Classikus nyelvek. Az ó-kor ismerete a nyelvtanulásnak szánt 
órák megszorítása daczára sem mutat visszaesést. A hol hiányok fel
merültek, ott a túlságosan grammatizáló tanárok a hibásak, a kik hely
telen módszerükkel az ó-kort szinte meggyűlöltetik az ifjúsággal. „Fontos 
e tekintetben az újabb tanári nemzedék előképzése és az, hogy fiatalabb 
tanárok a felsőbb osztályokban is működhessenek.“

A latin  tanításának végczélját még sokan félreismerik. Az új tan- 
terv lemond a stílusbeli ügyességről, a nyelvtant sem tekinti önczélnak, 
hanem a fősúlvt az olvasásra és a megértésre helyezi (1. alább). A latin 
csekélyebb óraszáma feletti panaszok jogosulatlanok és a szaporításnak 
nincs helye, mert az auctorok ismeretében az eredmények már most is 
jobbak. „Blosse Abrichtung und formalistische Dressur ist eine Versün
digung an der Jugend, die unter keinen Umständen zu dulden ist.“

Mennyiségtan. Azon intézkedés, hogy a tananyag az Untersecundá- 
ban (a kilenez osztályban a VI.) bizonyos befejezést nyerjen, ellenzéssel 
találkozott a tanárok körében. A ministerium újólag hangsúlyozza ennek 
lehető és szükséges voltát, hivatkozással a jeles szaktanárok által elért 
meglepő eredményekre.

Term észettan. Fontos a szertárak kiegészítése újabb eszközökkel 
és kívánatos a fiatalabb tanerők alkalmazása (nyilván az újabbi hala
dásra és a kísérletezésre való tekintettel). „A tananyag összefüggésében 
felmerülő hiányon nem a tanterv van hivatva segíteni, hanem a felsőbb 
fokon működő szaktanár tudományossága és módszere.“

Történelem. A hazai (német) történelem anyagának újabb fel
osztása bevált Az ó-kori történelemnek a classikus nyelvekkel való 
szorosabb összekapcsolása még nehézségekkel jár, a min az íróknak 
még behatóbb tárgyalása fog lendíteni. Az ó-kori irodalom és művészet 
fejlődésének rendszeres  tárgyalását a tanhatóság nem tartja szük
ségesnek.

A földrajzban  vajmi kevés idő jut a külföldi országoknak: a 
kilenez évfolyamnak 11.340 tanítási órája közül csak '25—34 óra i Német
ország politikai és physikai földrajzának elkülönítése két külön osztály
ban ellenmondással találkozott.

A íran czia  n yelv  tanításának elbírálásánál a ministerium fel
szólal a felületes és tartalmatlan „P arlirw u th “ ellen; nem helyesli a 
phonetikának túlbecsülését sem, s annak további terjedésében veszélyt 
lát. A kiejtés javítására ajánlja a tanároknak a franczia vidékeken való 
tartózkodást.

A ra jz tan ításban  sok helyen az eddigieknél jobban képesített 
tanerőkre van szükség. „Szüntelen azon vagyok, hogy a rajzoktatás 
számára rendes, szakszerű felügyeletet létesítsek.“

Érdekes végül, hogy az írá s  javítását is sürgetik, a tanítók 
helyesebb előkészítése révén.

A felsorolt véleményekből eléggé kiérzik, hogy a jelenlegi porosz 
közoktatásügyi ministerium a középiskola rendjét és szervezetét elég
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szabad szellemben fogja fel és a reformoktól sem irtózik. így, a mit 
fentebb a latinról közöltünk, hova-tovább a latin érettségi dolgozat 
eltörlését fogja maga után vonni. Mert, ha hivatalosan is hajlandók a  
latin grammatizálást leszorítani, úgy nem volna szabad ezt az érettségi 
dolgozattal — merő ellenmondásként — ismét szentesíteni. A helyes és 
következetes út itt csak az lehet, hogy az anyanyelvből latinra való 
fordítást az ellenkezővel cseréljük fel és az abituriens megbírálására 
első sorban az auctorokat használjuk. E mellett szól a reformált görög  
nyelvtanítás is. mely nohai vagy m inthogy a görög írásbelit eltörölték, 
a minister beismerése szerint jobb eredményeket mutat.

Feltűnő, hogy csaknem az egész vonalon jobb tanárokat sürget
nek. Mit szóljunk ehhez mi, a kiknél a „még jobb“-ot a „még több“ 
súlyosbítja.

A magas leiratban arról is van szó, hogy a felsőbb osztályok 
látogatottsága a rendes átlag alatt marad. E jelenség nálunk és bizo
nyára egyebütt is mutatkozik. Véleményünk szerint e bajon (?) admi
nistrativ rendszabályokkal épenséggel nem lendíthetünk, hanem csakis 
a latin-nélküli közös alappal (három vagy négy alsó osztály) és felsőbb 
kettéágazással, a mit akár egységes iskolának is nevezhetünk.

Fejezzük be mi is azon érdekes részszel, melylyel a ministeri 
leirat végződik. „Súlyt helyezek arra, hogy a fő igazgatók  minél gyak
rabban és személyesen szerezzenek meggyőződést az iskolák tanítási 
rendjéről és belső életéről. így közvetetlen befolyást biztosítanak ma
guknak: tanácscsal és segítséggel, szükség esetében — intéssel is“. — 
Ezzel egy véleményen van dr. Aly, a ki a „B lätter íü r  höheres Schul
wesen“ f. é. szeptemberi számában t. k. így ír: „A főigazgatóknak 
szélesebb látókörük és helyesebb ítéletük van, mint nekünk, röghöz 
kötött igazgatóknak és tanároknak. Velünk szemben jobban megvan 
az alkalmuk az összehasonlításra, a minek segélyével élesebben felismer
hetik a jobbat és könnyebben megítélhetik azt, a mi elérhető. Két- vagy 
háromévenként (csak!) mindegyik intézetre ráfér az ilyen felülvizsgálás, 
hacsak nem akar elbizakodottságában tévútra jutni. Az érettségi nem 
elegendő e czélra, mert az iskola benső életének csak töredékét nyújtja“.

Mindez szép is, jó is, igaz is. De jobb viszonyokat csak több idő
vel és — több pénzzel teremthetni. kf.

ISMERTETÉSEK.
Schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer, von Polyglott Kuntze. 

Mit genauer Angabe der Aussprache. Herausgeber: Polyglott Kuntze in 
Cöln. Pro Pleft 50 Pfennig.

Tanító nélkül. Leggyorsabb nyelvtanulás A kiejtés pontos meg
jelölésével. Ara füzetenként 30 kr. — Gerő J J. kiadása Budapesten. 
(Mindkettő évszám nélkül.)

Difficile est sa tiram  non scribere. — A szünidőben a külföldi 
könyvkereskedők kirakataiban nyúlánk és ékes nemzeti szinű boríték
kal ellátott füzetek vonták magukra figyelmemet. Hazatérve ez ismerő
söket, újakkal bővítve, a honi kirakatoban viszontláttam.

Megtekintésre hozattam néhányat közülök, s azt találtam, hogy 
róluk e helyen erkölcsi kötelességből röviden meg kell emlékeznem. Ez
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alkalommal azonban nem is annyira ismertetésről lehet szó, mint 
inkább óvásról, leleplezésről és arról, hogy tanulóinknak amúgy sem 
igen bőségesen felszerelt erszényeit tanártársaim közvetítésével minden 
fölösleges, sőt haszontalan kiadástól megkíméljem.

Valóban meglepő, sőt megdöbbentő, hogy manapság mennyire 
fejlődött a talmi-tudományos ipari üzelmek kizsákmányolása! Az ember 
önkéntelenül kuruzslókra és csodaszerekre gondol, miket drága pénzen 
fizet saját kárára. E „leggyorsabb nyelvtölcsérek“ vagy 30 oldalon ama 
bizonyos régóta ismeretes és com m is-voyageur-ök  részére alkalmas 
phrasisokat és társalgásokat tartalmazzák két-két nyelven az ú. n. 
prononciation fígurée, helyesebben természetes kiejtés megjelölésével. 
Pld. le premier, a német kiadás szerint ejtsd: le premmjeh, a magyar 
kiadás szerint: le premjé. Ezen valóságos világvállalatnak minden füzete 
lendületes előszót is tartalmaz, melyből megtudjuk, „hogy szerzőjük 
teljesen practikus élet talaján mozog“, a miben annál kevésbbé kétel
kedhetünk, mert a boríték hátlapja a németben a Stollwerk-féle 
csokoládét, a magyarban pedig a saját portékáját ajánlgatja. De ez 
még nem minden! Egyik társalgás az illető nyelvvel foglalkozik, ter
mészetes tehát, hogy ott a „méthode Polyglotte Kuntze“ avagy magya
rosítva „a tanító nélküli leggyorsabb nyelvtanulás" van a módszerek 
netovábbjaként felemlítve. Ezért a kedélyes öndicséretért sem harag
szunk meg komolyan. De elgondolkozunk e világ furcsaságain, a philo- 
logiai ponyvairodaimon, zugnyelvtanokon és rendőri felügyeleten, vagy 
a mi a kiadókra nézve mindennél fontosabb: e füzetek roppant kelen
dőségén.

Vájjon mit szól majd a német szomszéd ahhoz, hogy az ő remek 
fin de siécle vállalata a „gesetzlich geschützt“ daczára szép Magyar- 
országon újjászületett? — Ezt bizony kár volt meghonosítani. Még csak 
azt szeretném tudni, benn van-e a társalgásokban a: „Gare au x  voleurs!“

(Budapest) Kem ény Ferencz.

EGYESÜLETI ELET.

Fiumei kör.

A fiumei kör f. évi október 19-én tartotta első ülését.
Jelen voltak: Fest Aladár gymnasiumi igazgató mint elnök; 

M ozog  István, dr. Sándorfí'y Nándor, dr. Negovetich  Arthur, Incze  
Béni, Kubicsek  Albert gymnasiumi, valamint dr. A czél József és 
Váncza  Mihály áll. felsőbb leányiskolái tanárok, mint a kör tagjai.

Elnök üdvözli a kör tagjait az új egyesületi évben és jelenti, hogy 
a lapokból arról értesült, hogy dr. E rödi Béla kir. tanácsos és a buda
pesti középiskolák kir. főigazgatója e hó 7-én ülte tanári működésének 
25 éves jubilaeumát. Ha valahol — úgy mond — úgy Fiúméban kell 
elismeréssel adóznunk e férfiú korszakalkotó tevékenységének. E rödi 
Béla 1882—1889-ig volt a fiumei áll. főgymn. igazgatója és az ő ügy
buzgó tevékenységének köszönhető, hogy ez az intézet ma a hazafias 
szellemnek 15 éves traditiójával bír. E rödi az akkor szervezetlen inté
zetet újjászervezte, az egyes tanszékeket olaszul tudó magyar tanárok
kal töltötte be és szabályos és rendszeres ügyvitelt honosított meg. 
A tantervet a tanárok segítségével átdolgozta és a helyi viszonyokhoz 
alkalmazta. A magyar nyelv és irodalom óráit szaporította; az olasz
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nyelvű és osztrák szellemű tankönyvek helyett magyar szellemű olasz 
tankönyveket Íratott. Szaporította és bővítette az intézet szertárait; a 
tanuló ifjúság körében dal- és zeneegyesületet valamint önképzőkört 
alapított. A tanári kör megalapítása és ezzel kapcsolatban nyilvános 
jellegű felolvasások tartása által a szülőkkel és a városiakkal egy
általában a bizalomkeltő szives összeköttetést ápolta és erősítette.

De nemcsak a gymnasiumi oktatás terén korszakalkotó E rödi 
működése; buzgó tevékenységet fejtett ki a többi állami iskola szerve
zése körül is. Megbízva egyszersmind a helyettes tanfelügyelői teendők
kel. alapos reformokot léptetett életbe a többi iskola terén is. Az 6 
felügyelete alatt vált külön a felsőbb leányiskola; s a kereskedelmi és 
a polgári iskola mai szervezetének is E rödi a megalkotója.

Midőn dr. E rödi Béla most tevékenységének századnegyedes 
évfordulóját üli, lehetetlen hogy a fiumei tanári kör az 6 érdemeiről 
meg ne emlékezzék és azért az elnök azt indítványozza, hogy a kör 
ezen emlékezésről a nagy tanférfiút jegyzőkönyvi kivonatban is értesítse.

Az elnök indítványát a kör általános helyesléssel fogadja és a 
jegyzőkönyvi kivonat megszerkesztésével a titkárt bízza meg.

A napirend második pontját az ezidei munkaprogramm megálla
pítása képezi.

Elnök említi, hogy a középiskolai tanáregyesület a győri nagy
gyűlésen megvitatta és behatóan tárgyalta a középiskolai tanügygyel 
kapcsolatos főbb kérdéseket, kivéve Czigler Ignácz kassai tanárnak a 
leányiskolák reform jára  vonatkozó dolgozatát. E dolgozat, melyben a 
szerző határozott javaslatokat formuláz a reformok keresztül vitelére, a 
győri gyűlés határozatából kifolyólag az egyes köröknek fog meg
vitatásra kiadatni.

Az ülés kívánatosnak tartván, hogy e kérdéssel foglalkozzék a 
fiumei kör is, a felsőbb leányiskolái reformra vonatkozó tétel kidolgo
zását dr. A czél József leányiskolái tanár vállalja magára.

A mi a további munkaprogrammot illeti, elnök azon nézetének 
ad kifejezést, hogy a körnek feladataihoz tartozik kivált a specialis  
fium ei tanügyi viszon yokkal való foglalkozás s azoknak felolvasások 
által való ismertetése. A kör erre elhatározza, hogy a következő üléseken 
a fiumei iskolákkal foglalkozó felolvasásokat is vesz fel s munkapro- 
grammba tekintve, hogy ez ismertetések ép most különös érdeklődésre 
számíthatnak az összes magyar tanárvilág részéről.

A fiumei iskolaügy történeti fejlődéséről F est Aladár; jelen álla
potáról Váncza  Mihály Ígérnek felolvasásokat.

Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.

K ubicsek Albert. 
a kor titkára.

BUDAPESTI KÖR FÖLHÍVÁSA.

Körünk választmánya kívánatosnak és a testületi szellem kifejlő
dése szempontjából üdvösnek tartaná, ha léteznék egy központ, mely 
mint a budapesti tanárok köztudomású gyülekező helye a collegialis 
érintkezést különböző iskoláknál működő tanárok közt is lehetségessé 
tegye. Erre legalkalmasabbnak a Tanáregyesület helyisége (Új világ-utcza 
2., III. em , Lift.) s abban a budapesti tanári Kör természetszerűleg
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kínálkoznak. Ezért a Kör csekély anyagi erejéhez képest intézkedett, 
hogy az említett helyiségben a legkedveltebb napilapok, s néhány 
illustrált folyóirat álljanak a tagok és szívesen látott tisztelt vendégeink 
rendelkezésére. Egyúttal kimondotta azt is, hogy minden szerda  d. u. 
jo u r  fix  legyen.

Ezt az egyes igazgatóságoknak azon tiszteletteljes kérelemmel 
hoztam becses tudomására, hogy a T. Kartárs urakkal alkalmas módon 
közölvén, szíveskednék bennünket üdvös törekvésünkben a megérdem- 
lett módon támogatni.

Budapesten, 1897. október 11.-én.
A budapesti Tanári Kör választmányának megbízásából.

Dr. B ozóky Endre, 
a kör titkára.

FÖLHÍVÁS
a szű kölködő  egyetem i hallgatók tám ogatására.

Nem csekély föltünést keltett lapjainkban az a hír, hogy egyetemi 
hallgatóink közt erős socia lista  mozgalom észlelhető, melyben leg
inkább a kerese t nélküli szegény ifjak vesznek részt.

A jövő nagy kérdései a társadalmi kérdések s ezeknek kielégítő 
megoldása nemzeti politikánknak is egyik elsőrangú föladata. Ha tehát 
velük elméletben, tudományosan foglalkoznak ifjaink, annak ép úgy 
örülhetünk, mint mikor bármely más nemzeti föladat iránti lelkesedésü
ket és fogékonyságukat látjuk. De valamint aggaszt bennünket az ifjak
nak egyéb pártpolitikai mozgalmakban való részvétele, ép oly veszede
lemnek tartanók, ha a socialista-párt izgatói kerítenék őket hatalmukba.

A szegény tanulókért — valljuk meg — társadalmunk ép oly 
keveset tesz, mint általában a szegényekért. Szükséges volna olyan 
intézményt szervezni, mely a szegény hallgatóknak legalább kenyér- 
szerző munkát közvetítene, de nem a szokott hivatalos irodai órákban 
dolgoztatná őket, hanem olyankor, mikor egyetemi tanulmányaikkal 
kevésbbé vannak elfoglalva. S a munkának lehetőleg olyannak kellene 
lenni, hogy szaktanulmányaikkal valamiféle kapcsolatban álljon. E végre 
legczélszerübb volna bizonyos közérdekű, nemzeti tárgyú munkákat — 
mintegy közmunkákat — szervezni, pl. nyelvészeti, néprajzi, történeti, 
irodalomtörténeti, statisztikai, természetrajzi anyaggyűjtést stb.

A jelen fölhívás czélja meggyőződést szerezni arról, vájjon a haza
fias társadalmi föladat iránt van-e már fogékonyság a művelt magyar 
közönségben. Egyelőre magam vállalkozom néhány rokontörekvésű 
barátom m al, hogy a beérkező  adom ányok seg ítségével a folyó téli 
évadra  m u nkával lá ssa m  el a  szű kölködő  hallgatókat E munkához 
az új magyar nagy s zó tá r  sokoldalú előmunkálatai szolgáltatják az 
anyagot. (Magyarázatul megjegyzem, hogy különben az Akadémia csak 
egy vagy két év múlva venné munkába a szótárt, mert terve és kiadása 
módja még nincs megállapítva s mert a szükséges költség sincs még 
rendelkezésre. Az adakozók tehát e fontos tudom ányos m unka lé tre
jö t té t  is m egkönnyitenék és siettetnék.)

Az adományokról és fö lhasználásukról a lapokban  fogok számot 
adni. Minthogy e fölhívást leginkább az értelmiség köreiben terjesztem.
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melyek átlag nem sok vagyoni fölösleggel rendelkeznek, mindenkit 
kérek, hogy vagyonosabb ismerö'sei körében is kisértse meg az adomá
nyok s aláírások gyűjtését. Tessék azt is kijelenteni, vájjon a jelenlegi 
adományon kívül hajlandók-e az állandóan szervezendő közmunkát is 
valami támogatásban részesíteni.

S most minden szép frázis nélkül újólag melegen ajánlom e tár
sadalmi és tudományos érdekű vállalat támogatását s maradok hazafias 
üdvözlettel

Budapesten, New-York palota.
Sim onyi Zsigrnond 

egyetemi tanár, 
a Magyar Nyelvőr szerkesztője

VEGYESEK.

Rendes tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Becker Nándor, selmeczbányai ág. hitv. ev. főgymnasiumi helyettes 
tanárt a nevezett főgymnasiumhoz a fennálló szerződésből kifolyólag, 
rendes tanárrá kinevezte (október 21-ről 63.991. sz.).

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Gyöngyösy 
László egri áll főreáiskolai rendes tanárt a lugosi áll. főgymnasiumhoz 
rendes tanári minőségében áthelyezte.

Államosítás. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister az 1897. 
évi állami költségvetésről szóló törvény alapján a magyarországi tanul
mányi alapból fentartott bu dapesti V. kerü leti k irá ly i katholikus fő- 
gym nasium ot folyó évi november hő 1-től állam i kezelésbe  veszi.

Ministeri elismerés. F. hó elején a dévai állami főreáliskola tanár
testülete és tanuló-ifjúsága szűkebb körben megünnepelte Csonka Lajos 
25-éves tanári jubilaeumát Ez alkalommal W lassics  Gyula minister a 
közbecsülésben álló, érdemes jubilánsnak levélben fejezte ki elismerését, 
mely így szól- „Arról értesültem, hogy Tanár Ur már huszonöt év óta 
nagy ügybuzgalommal és ügyszeretettel működik a tanári pályán. Köz
hasznú szolgálatainak e fordulópontján üdvözlöm a Tanár Urat és a 
hazai tanügy érdekében kifejtett tevékenységéért köszönetemet és 
elismerésemet fejezem ki. W lassics

A budapesti körben szerdán, november 3-án délután 5 órakor lesz 
az idei első előadás. Dr. Balogh Péter tartja „A tanári közszellemről.“

Megismételt furcsaság. Múlt évben történt, hogy ugyanezen a helyen 
mint hallatlan specialitást mutattuk be, hogy egyik iskolánkban ketten 
osztoztak egy és ugyanazon osztály latin nyelvi tanításán. Akkor felsőbb 
rendeletre hamarosan segítettek rajta. Most azonban nemcsak hasonló, 
hanem még furcsább hírt kapunk Pozsonyból. Azt írják, hogy ott a 
kir. kath. főgym nasium  IA  osztályúban két m athem atikus tan ítja  
a m agyar nyelvet. Testvériesen osztoznak. Egyik tart három nyelvtani 
órát, a másik három órában végzi hozzá az olvasmányi részt. A szülőt,
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a ki ezt elpanaszolta, azzal próbáltuk megnyugtatni, hogy ez bizonyára 
csak rövid ideig tartó s hirtelen támadt szükség pótlása. De S azt 
állítja, hogy már két hónapja tart. S a mióta megtudtuk, hogy két 
tanszék üres és hogy 11 tanárnak fölös órája van, érteni kezdjük a 
dolgot. íme a tanárhiány így vezet arra, hogy maholnap hírre jusson 
a magyar találékonyság s a magyar paedagogiai specialitás!

Nem utolsó példa a trsz ten a i kir. kath. gymnasium tanárbeli álla
pota sem. A disciplinák felére még olyan em bere sincs a z  iskolának, 
a k i legalább v izsg á zn i készülne e tárgyakból. Ilyen árvaságra és 
mostoha ellátásra szorulnak: a magyar, számtan, physika és chemia. 
A tanári karnak fele különben is oklevél nélküli. De hát milyen hamar 
is elmúltak azok az idők, a mikor még Trsztenára is akadt diplomás 
pályázó? A panaszos értesítésre vigasztalásul csak azt súghatjuk meg, 
hogy a gazdag Szabadkán  is  hatan vannak a z  oklevél nélküli helyet
tes tanárok.

Szakszerűség. B eregszász  városának nagy kedve telhetik gymna- 
siumában, mely a reáliskolából alakul át. Már csak az utolsó évfolyam 
(a IV.) reálista. De az új gymnasium kényszerű tárgyfelosztásából 
érdemes följegyezni, hogy a számtant tanítják: az I. osztályban a rajz
tanár, a II. osztályban a franczia nyelv tanára, a Ш.-ban a földrajz
történelemre, a IV.-ben latin-magyarra képesített tanár. Nincs képesített 
tanár a németből sem. íme, mennyire időszerű az a sokat hangoztatott 
vád, hogy a középiskolának a szakszerűség rendszere árt meg. No 
akkor Beregszászon kitűnőnek kell lennie az eredménynek!

Az Erödi-lakoma. melyet már múlt számunkban jeleztünk, impozáns 
jubilaris ünneppé nőtte ki magát. Százhetvenen vettek benne részt, 
pedig hogy a jubilánsnak tisztelői s barátai kisebb körökben külön- 
külön is többfelé ünnepeltek s hogy e nagyobb szabású lakoma is egész 
csöndben, a középiskolák szűk körében készülődött, a nyilvánosság előtt 
hirdetve sem volt. Ott voltak: dr. K lam arik  János ny. államtitkár, 
dr. Hóman  Ottó ministeri tanácsos, Beöthy  Zsolt egyesületi elnök. 
Boncz Ödön és M olnár Viktor osztálytanácsosok. P la tz  Bonifácz szegedi 
főigazgató, Berecz Antal, Szuppán  Vilmos és U jváry  Béla igazgatók, 
továbbá az összes fővárosi középiskolák igazgatói s tanárai legnagyobb
részt. Az ünnepeltet meleg ovatióval fogadták s vacsora alatt a toastok 
egész sorával köszöntötték. Reá emeltek poharat Beöthy Zsolt, K lam arik  
János, Hóman  Ottó. H ófer Károly, majd két latin beszédben Straub  
és K a s sa i  tanárok is. De a mi legkedvesebben hatott: maga a minister 
is részt vett a tanárság ünnepében. M olnár Viktor osztálytanácsos 
meglepetésszerűen W lassics  Gyula ministernek következő levelét olvasta 
fel, mely az ünnepelthez van intézve:

„Nagyságos Úr! Huszonöt év óta szolgálja már Nagyságod a 
magyar tanügyet lelkes buzgalommal és lankadatlan ügyszeretettel. 
A magyar közoktatás érdekében ezen hosszú idő alatt kifejtett munkás
ságra nemcsak Nagyságod tekinthet elégedetten vissza, hanem pálya
társai is büszkén vallhatják magukénak. Bizonyosság erre az, hogy 
negyedszázados működésének évfordulóját nagyszámú tanítványai, tanár
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társai és hívei ünneppé avatják. A pályatársak részéről nyilvánított e 
hálás ragaszkodás nekem is kedvező alkalmul szolgál arra, hogy hosszú 
pályáján már több ízben kifejezett elismerésemet ezúttal is tolmácsoljam 
és kérjem az isteni gondviselést, hogy Nagyságodat még számos éven 
át tartsa meg a magyar tanügy javára. W lassics.“

E levél hatása alatt állott még a társaság, mikor P la tz  Bonifácz 
főigazgató a meleg érzés keresetlen szavaival emelt poharat arra a 
ministerre, ki nemcsak tenni, hanem együtt érezni is tud a tanársággal. 
Maga dr. E rődi Béla meghatottan köszönte meg a szeretetnek ez 
ünnepét s vázolta azokat a küzdelmeket, melyeket oly exponált helye
ken. a hol működött, vívnia kellett. Hogy nemcsak sikerrel küzdött, 
hanem jó emléket is hagyott, bizonyították a lakomára érkezett s fel
olvasott üdvözlő táviratok is. Ilyet küldtek Fiúméból: gróf Wickenburg 
István ministeri titkár tanfelügyelő, a tanári kör, a gymnasium, a felső 
kereskedelmi iskola, az elemi és a felsőbb leányiskola, az elemi és polgári 
fiúiskola tanári testületéi; míg dr. E ináczy  Ernő igazgató gratuláló 
levélben mentette ki távolmaradását.

Egy emberöltő után nyugalomba. Zomborból írják: Gerevics Gusztáv 
zombori állami főgymnasiumi igazgatónak, ki mint tanár és igazgató 
35 esztendőn át buzgólkodott nemzeti oktatásügyünk szolgálatában, 
ő Felsége f. évi június hó 16-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával 
megengedte, hogy nyugalomba vonulhasson. A legfelsőbb elhatározást 
a minister helyett Z silin szky  Mihály államtitkár a következő szavak 
kíséretében juttatta tudomására a nyugalomba vonuló igazgatónak: 
„Midőn ezt tekintetességednek tudomására adom, nem mulaszthatom el, 
hogy őszinte elismerésemnek kifejezést ne adjak azért a hasznos mun
kálkodásért, melyet a taniigy érdekében úgy is mint tanár, úgy is mint 
igazgató 30 évi — állami — buzgó működése idején keresztül kifejtett“. 
Hozzátehetjük, hogy ez elismerésre nemcsak mint tanár és igazgató, 
hanem mint philologiai irodalmunk munkása is rászolgált. Plautus vidám 
múzsáját az ő Trinummus-a és Captivi-je szólaltatta meg iskoláinkban, 
régebben meg a franczia nyelv ismeretének terjedését igyekezett elő
mozdítani Körting jeles könyvének átültetésével Az igazgatói hivatás, 
melynek a keserű csalódások után is egész buzgósággal szentelte min
den idejét, elvonta ugyan az irodalom művelésétől, de hiszszük, hogy 
megfáradt lelke újra ott keres majd üdülést, hol korábban is szívesen 
mulatott, a múzsák körében s még „maius commodum ex otio eius, 
quam ex aliorum negotiis rei publicae venturum“. A zombori állami 
főgymnasium tanári testületé f. hó 12-én, ifjúsága pedig 13-án vett 
búcsút szeretett volt igazgatójától. A testület a felső kereskedelmi iskola 
tanári karának s a távozó számos jóbarátjának és tisztelőjének rész
vételével fényes bankettet rendezett tiszteletére, melyen a gymnasium 
nevében J eszen szk y  Dezső, a testvérintézet nevében pedig Trencsény  
Károly mondottak ékes és meleghangú istenhozzádot a jól megérdemelt 
nyugalomba vonuló férfiúnak, kit azután jelenlevők és távollevők egé
szen elhalmoztak szerencsekivánataikkal. Kartársai ezenfelül sajtolt 
bőrbe kötött, kívül középütt az ünnepelt nevének kezdőbetűiből, ara
nyozott broncz-monogrammal, a sarkokon pedig ugyanolyan anyagú 
áttört gombokkal ellátott emlék-albummal is meglepték, mely az iinne- 
peltnek s a testület tagjainak arczképeit foglalja magában.
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NÉVSORA
azon tagoknak, kik az 1897. június 15-töl október 25-ig tagdíjat fizettek.

1891/92-re: Boga. Imre, Faragó Lajos.
1892/93-ra: Boga Imre, Faragó Lajos, Izák János.
1893/94-re: dr. Csengeri János (2 frtot), Izák János.
1894/95-re: Bittner József (II. felét), dr. Mahler Miksa (II. felét), 

Martinkovics Iván, Propper Ferencz, Simon Géza (3 frtot).
1895/96-ra: Bittner József, Cs Papp József (II. felét), Jármy József 

(II. felét), Jeszenszky Dezső, Kölln Gyula, dr. Mahler Miksa, dr. Novák 
Károly (II felét), Propper Ferencz, Tanfi Iván (3 frtot).

1896/97-re: Balogh Károly. Becsek Sándor. Benő János (II. felét), 
Biela Mária, Bittner József, Bodnár Bertalan. Boros Sándor, Bournáz 
János (P50), Csernó István, Cs. Papp József (1 frt), De Gerando Antonina, 
dr. Farkas Gyula, Feke Gábor, Fekete István. Finta Ferencz, Gagyi 
Dénes, Geréb Márton. Géresy Imre (II. felét), Glatz Ferencz (II. felét), 
dr. Halász Ignácz, Horay István (I. felét), Horváth Czézár, Jármy 
József (I. felét), Jeszenszky Dezső, dr. Imre Lajos, Jurassy Berta, Keul 
Sarolta, Körmendy József, Lindner Auguszta, dr. Moldován Gergely 
(II. felét), Nagy Károly (Kolozsvár), dr. Novák Károly, Orbók Mór, 
Pásztory Endre, Propper Ferencz, Récsei Lajos Farkas, dr. Rosenberger 
Mór, dr. Schneller István, Szabó András (II. felét), dr. Széchy Ákos, 
dr. Török István (Kolozsvár), Tuczy János, dr Vajda Gyula, Vass 
Domokos.

1897/98-ra: Acsay Ferencz, Baczoni Albert (I. felét), Barczán Endre, 
Bermüller Ferencz, Bernátb Elemér (I. felét). Bóbita Endre (I. felét), 
dr. Bódiss Jusztin, Bournáz János (2 50). Dischka Győző, Fábián János, 
Ferenczi Gyula. dr. Gerevich Emil, Gidró Bonifácz, Greguss Imre (I. felét), 
Halbik Ciprián, Hollós Gyula, dr. Horváth Balázs. Kardos M. Gyula, 
dr. Imre Lajos, dr. Kellemen Károly, Kékuss J. Vidor, Király Ernő, 
Kirchknopf András, dr. Klug Lipót, Kolacskovszky Elza, Konrády Lajos 
(I. felét), Kotunovics Sándor, dr. Kovács Gábor, dr. Kovács Gyula, 
dr. Kovács Zoltán, Krantz Béla (I. felét). Krause Ervin (I. felét), Kuszák 
József, Kutlik Endre, gr Laszberg Rudolf. Lenner Emil, Lindner 
Auguszta. Luger Valér (I. felét), Madzsar Gusztáv, Möszl Gusztáv, 
Münster Tivadar, Nagy Károly (Kassa, I. felét), Nagy Károly (Kolozsvár), 
Paal Gyula, Pap János, Pécliy Zsigmond, Pintér Elek, Polgár György, 
Posch Jenő, Radlinszky József, dr. Ráth E. Ferencz, Rosztóczy Leó, 
Schey Lipót, Simon Tádé, dr. Stöhr Sz. Antal, dr. Szabó Ernő, Szántó 
Kamill, Szongott Kristóf, Takács Gyula, Tamás István, dr. Tóth György, 
Vadász József, Valkovszky Mihály, Valló Vilmos (I. felét), dr. Vass 
Bertalan, Vörös Balduin, Zalai Mihály, Zoltvány Irén, Zsuffa Fausztin.

1898/99-re: Barbáré Adél. Kovalszky Lajos.

E l ő f i z e t t e k :
1896/97-re: miskolczi ev. ref. főgymnasium (II. felét).
1897/98-ra: barothi áll. polg. iskola, beszterczei ág. ev. gymn., 

békés-csabai ág ev. gymn., Breznyák János (Lőcse), bonyhádi gymn., 
budapesti cziszterczi tanárképző, egri kath. főgymn., eperjesi ev. főgymn., 
lugosi főgymn., magyar-óvári k. t. r. gymn., kecskeméti kegyesrendi 
főgymn., dr. Németh Antal, nyíregyházai ág ev. főgymn., pannonhalmi 
központi könyvtár, rozsnyói ev. főgymn., szegedi főgymn., vág-ujhelyi 
reáliskola, zirczi főapátság.

1898/99-re: beszterczei polg. fiúiskola, tatai kegyesr. gymnasium.
Budapesten, 1897. október 25-én.
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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 ez utóbbi módja legczélszerűbben és leg
olcsóbban az első számhoz mellékelt p o sta ta k a rék p én ztá rt befizetési 
lappa l történik, melylyel a t. tagok a tagdíjat az ott helyben levő 
postahivatalnál az egyesület javára teljesen díjtalanul fizethetik be. 
A körök székhelyeire menő példányokhoz ily befizetési lap nincsen 
mellékelve. A tisztelt előfizetők az előfizetési díjat szintén a befizetési 
lappal fizethetik. Kérem a t. tagokat és előfizetőket, hogy a tagdíjakat 
és az előfizetési díjakat minél előbb befizetni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel

Müller József, egyesületi pénztáros.

Tartalom : A nemzeti elem a világtörténelem tanításában. Dr. Szigethy  
Lajostól. — Európa és Észak-Amerika középiskolaügye Dr. Wald- 
apfel Jánostól. — Az új német tanterv a gyakorlatban, kf.-tői. — 
Ism erte tések :  Polygott Kuntze „Schnellste Erlernung jeder Sprache 
ohne Lehrer“ és „Tanító nélkül“. K em ény  Ferencztől. — E gyesületi 
élet. — Budapesti kör fölhívása. Dr. B ozóky  Endrétől. — Fölhívás 
a szűkölködő egyetemi hallgatók támogatására. Sim onyi Zsigmond- 
tól. — Vegyesek. — Névsora azon tagoknak, kik az 1897. június 
15-től október ‘25-ig tagdíjat fizettek. — Figyelmeztetés és kérelem. 
Müller Józseftől. — Hirdetés.

A t. ez. tanán u rak  szives  figyelmébe ajánljuk
d r .  K U P I 3  K O R N É L

főgymnasiumi tanár

MAGYAR ÍRÁSBELI FELADATOK
czímű 340 lapra terjedő s ezer feladatot tartalmazó munkáját, mely 
2 frtért H angos A ntalnál Budapest, IV ., K álvin -tér 5. szá m  alatt

megrendelhető.

WW A könyvből már csak kevés példány к a] »ható.

HORNYÁNSZKY VIKTOR, BUDAPEST.
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ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET!

_____KÖZLÖNY.____
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér. Aradl-utcza 58. szám. Rajner FerenCZ. V. kér. állami főreálisko1

K ÉT Ú J M IN IST E R I Ü G Y O SZTÁ LY .

A mit mondandó vagyok, az régóta érik bennem, s néhány újabb 
és legújabb intézkedés csak fokozza azon meggyőződésemet, hogy 
helyes nyomon járok.

A mit javasolni fogok, az még nincs meg, de hiszem, hogy meg
lesz nemsokára, mert a dolgok egyenesen és rohamosan oda igye
keznek.

Csak a napokban olvastuk, hogy a honvédelmi ministeriumban 
önálló ügyosztályt szerveznek a katonai iskolák vezetésére és felügye
letére, a belügyininisteriumban pedig az állami anyakönyvvezetők részére 
állítanak külön főosztályt.

A k ö zo k ta tá s  terén is vannak olyan irányok, melyeket az idő és 
a viszonyok annyira fejlesztettek, nem sejtett fontosságúvá tettek, 
hogy egy tanult ember sem hunyhat szemet előttük, a hivatott körök
nek pedig egyenesen kötelességük, hogy komolyan számba vegyék.

Azok, a kik korunk értelmi mozgalmát figyelemmel kisérik, 
minden kolumbusi tehetség híján is tapasztalhatták, hogy a közoktatás- 
ügy az utolsó évtizedben főleg a nemzetközi és a physikai irányban 
fejlődött; vagy érthetőbben, hogy a külföld iskolaügyi in tézm ényeinek  
önkéntes vagy kényszerült m egism erése  és a te s ti nevelés fe jlesztése  
ma már nem mellőzhetők.

Nem tartok attól, hogy akár csak félreértésből is a külföldieske- 
dés vádjával volnék jogosan illethető. Hisz a nemzeti irányba vetett 
hit és meggyőződés immár átment a köztudatba és annyira megerősö
dött, hogy komoly veszedelem nélkül foglalkozhatunk külföldi dolgokkal 
is; sőt hozzá merem tenni, hogy észszerű és óvatos eljárással a nemzet
köziből még nemzeti hasznot is húzhatunk.

„Mi az u tán zást illeti, az irodalom minden szakában, az úttörők, 
a kezdeményezők, idegen nagy példányok befolyása alatt szoktak állani: 
minták szerint dolgoznak. Itt nem főczél, hogy eredetit, hanem hogy 
használhatót adhassunk.“ (Kemény Zs. Élet és irodalom, XVI—XXII).

Orsz. K özépiskolai T an áreg y esü le ti K özlöny. XXXI. Ю
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1. Ü gyosztály  a külföldi iskolaügy szám ára .
Ismeretes dolgoknak elmondásával nem akarok hosszadalmaskodni. 

Kimondom tehát eredményül, hogy korunkban — mikor nem csupán az 
emberek, de az eszmék is utaznak — a tanítás és a nevelés ügyében 
sem igen lehetünk el annak ismerete nélkül, a mi másutt történik. E 
téren minden ellenkezést hiábavalónak, sőt károsnak tartok.

Ha a külföldi oktatásügyre vonatkozó eddigi intézkedéseket szem
ügyre veszszük, látjuk, hogy azokat a kormány is kellő figyelmében 
részesíti, a mennyiben egyes külföldi államok oktatásügyéről már 
régebben külön kimerítő monographiákat Íratott és ma is küld ki 
szakférfiakat oly czélból, hogy az újabb állapotokról és mozgalmakról 
beszámoljanak. Hasonlót tapasztalunk szakfolyóirataink részéről, a 
melyek többé-kevésbbé élénk figyelemmel kisérik a külföldet és olvasói
kat e tekintetben tájékoztatni igyekeznek. Hogy e szükséglet mennyire 
élénk és általános, bizonyítja az, hogy vannak szép számmal folyóira
tok, melyek pusztán ezen czél szolgálatában állanak. Ilyenek pl. a párisi 
„Revue In ternationale de l ’E vseignem ent,11 a lipcsei „Deutsche Zeit- 
schriit für ausländisches Unterrichtswesen11, a melyek, mint figyelmes 
olvasóik észreveszik, már is alig bírják az óriási és mindinkább halmo
zódó anyagot feldolgozni. Sőt tovább megyek és azt mondom, hogy a 
mai viszonyok közt sokan érezzük szükségét egy oly nyomtatott 
közegnek, mely kizárólag az iskolák igazgatását és szervezetét ölelné 
föl, ezekről gyors és megbízható közleményekkel látna el. Egy ilyen, 
akár három (angol, franczia, német) nyelven megjelenő nemzet
közi szemle kétségkívül hiányt pótolna és nagy szolgálatokat tenne. 
A nemzetközi iskolaügyi hírszolgálatot a ministeriumok közbenjárásával 
és minden irányú támogatásával kellene szervezni.

Jó) tudjuk, mennyi nehézséggel jár az idevágó adatok alkalmi 
beszerzése nemcsak egyeseknek, de hatóságoknak is. A közoktatásügy 
e fontos részének művelésére tehát külön ügyosztályok lennének szer- 
vezendők a ministeriumokban, a melyek egymással összeköttetésben 
állnának s könnyű szerrel megoldanák a nehézségeket, melyek az egye
sekre nézve olykor leküzdhetetlenek.

Hogy e czélnak a mai szervezet mellett sem a ministeriumi elnöki 
osztályok, sem a mi Orsz. Közoktatási Tanácsunk nem képesek meg
felelni, az bizonyításra nem szorul.

A szervezendő szakosztálynak, a kellő szakavatott személyeken 
kívül, első sorban nagy és folyton kiegészülő szakkönyvtárra volna 
szüksége, mely arra is képesítené, hogy a többi ministeriumi szak
osztályoknak a szükséges felvilágosításokkal szolgáljon, esetleg a honi, 
valamint a külföldi sajtó részére az oktatásügyi hírszolgálatot teljesítse.

Hogy indítványomat a feleslegesnek és a lehetetlennek látszatá
tól megóvjam, hivatkozom az amerikai Egyesült-Államok példájára.*

* Már három évvel ezelőtt ezeket indítványoztam:
Nemzetközi paedagogiai szakkönyvtár a ministerium ban; ugyan-
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Ott közoktatásügyi ministeriumot a mi fogalmunk szerint nem ismer
nek; a beliigyministerium alá rendelt Bureau o f  Education-nek nincs 
rendelkező joga; kettős feladata abban áll, hogy egyrészt s ta tis tik a i 
h iva ta lá va l összegyűjti, feldolgozza és közli az amerikai iskolai viszo
nyokra vonatkozó adatokat, másrészt az ú. n. specia listák  ü gyosztályá
va l tanulmányoztatja az összes külföldi iskolaügyet, a hivatalos jelen
tések, szakfolyóiratok és szakművek, valamint a kiküldött tagok személyes 
tapasztalatainak értékesítésével Hogy e rendszer mire képes azt ékes
szólóan hirdetik azok a külsőleg vaskos, belsőleg tartalmas kötetek 
(Annual Report), melyeket a Bureau o f  Education  évenkint közzétesz 
és az érdeklődőknek az egész világban ingyen és készséggel megküld. *

A gyakorlatias észjárású amerikaiak azt az elvet követik, hogy 
megvizsgálnak mindent és megtartják belőle a javát. A külföldtől át
veszik és meghonosítják azt, a mi az ő viszonyaiknak legjobban meg
felel. Hogy ezen elv ép olyan helyes a milyen okos, azt kétségbe ki 
vonná?

Miért is ne járhatnánk mi is ezen a nyomon, mintegy példát adva 
Európa többi culturállamainak !

2. Ü gyosztá ly a te s ti  nevelés szám ára .
Hogy a ministeriumokbau ilyen ügyosztály hiányzik, azt már a 

havre-i congressuson szóvá akartam tenni.
A testi nevelés már eddig is komoly figyelemben részesült a taní

tás minden fokán és mindennemű iskolában; a hatóságok foglalkoznak 
vele és a szellemi nevelés mellett fontosságát mindinkább nagyobbra 
becsülik. És ez nemcsak nálunk van így.

Ideje tehát és legkevésbbé sem volna elhamarkodott lépés, ha a 
ministeriumokban a testi nevelés ügyének vezetésére, összpontosítására 
és tudatos, szakszeri! intézésére külön szakosztály létesíttetnék, a mely 
irányt szabna és a mostani szétszórt és tagolt intézkedések helyébe 
egységes, czéltudatos eljárást állítana. A mi helyenkint jónak bizonyult, 
eként az összességnek javára szolgálhatna; míg másrészt minden túl
zásnak és egyoldalúságnak eleje vétetnék.

ott könyvtáros és tanügy-irodalmi szakreferensek. Egy önálló tudomá
nyos paedagogiai és közokt. összehasonlító irodalmi osztály szervezése 
jól felszerelt paedagogiai szakkönyvtárral az ú. n. „specialisták“ alapján 
a Bureau o f  Education  (Washington, Department of the Interior) 
mintáj ára.

[Lásd: Tanáregyl. Közlöny XXVIII. évf. 203. és 205. 1. Tételek és 
kérdések az igazgatói értekezletek számára.]

* Az 1893/94. iskolaévről szóló legújabb R eport o f  the Commis
sioner o f  Education  Washingtonban 1896-ban jelent meg, egyenkint 
1108 és 1128 lapnyi terjedelemben William T. H a r r i s  szerkesztésé
ben. Ennek a maga nemében páratlan munkának tanulmányozását nem 
ajánlhatom eléggé. Ismertetését 1. a bécsi „Zeitschrift für das R eal
schulw esen1'-ben-. XXII. évf. (1897), 359. lap.

10*
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Azt hiszem, hogy ez időszerű indítvány éllen komoly ellenvetést 
nem igen lehetne felhozni. Az ember kettős természetének megfelelőleg 
a lelkiekről (vallásügy) és a szellemiekről (közoktatásügy) gondoskodva 
van, de hol marad a test? Minthogy amazoknak oly nagyarányú hiva
talos egységek felelnek meg, az egyén és a nemzetek testi érdekei is 
csak megérdemelnék, hogy nekik egy kisebbrendű hivatalos egység  
jusson !

Nem szándékom ez alkalommal a javasolt szakosztály ügykörét 
részletesen meghatározni, csak felemlítem, hogy oda tartoznának pl. az 
iskolákra való egészségügyi felügyelet, a tornatanárok ügyei, iskola
orvosok és egészségtan-tanárok, az iskolai torna- és játékkörök; szak- 
könyvtár, úgyszintén hazai és külföldi folyóiratok, esetleg az iskolai 
építkezések is, stb. stb.

Nagy, mondhatnám nemzeti szolgálatokat teljesíthetne ez ügy
osztály azzal is, ha időről-időre figyelmessé tenné a szülőket és a tan
férfiakat a testi nevelés terén tapasztalandó káros visszásságokra, nem
különben, ha üdvös újítások követésére buzdítana.

*
*  *

Ennyivel, gondolom, be is érhetem ; minden további részletezés 
még korai volna. A közölt töredékek elségesek arra, hogy képet adja
nak a tervezetről. Különben is, ha a javasolt reform-gondolat utat tör, 
a részletek dolgában nálamnál illetékesebb tényezők fognak meg
nyilatkozni.

Részemről meg vagyok győződve, hogy a jelzett irányban minden
nemű anyagi és szellemi tőkebefektetés búsásan fog gyümölcsözni és 
a hazai cultura további fellendülésének biztosítékát foglalja magában.

Végül még ki merem fejezni abbeli kívánságomat is, hogy az új 
ügyosztályok főnökei és személyzete ne annyira jogászok mint inkább 
szakképzett egyének, esetleg specialisták legyenek, a kiknek eddigi 
működése, képessége és munkakedve a sikernek már eleve legbiztosabb 
záloga.

(Budapest.) K em ény Ferencz.

TANÁRI KÖZSZELLEM.
(F elo lvasta to tt a bu dapesti körben 1897. nov. 3-án.)

A ki józan és igazságos szempontokból tekinti a középiskolai 
tanárság újabb történetét, nem tagadhatja, hogy ez osztály közszelleme 
általános emelkedést mutat. A felekezeti jellegű szerzetes és világi 
tanárság, — mely régi, becses hagyományok szerint fejlődik, — kisebb 
változáson ment ugyan újabban keresztül, mint az állami tanárság; 
legfeljebb azt a természetes és dicséretes változást mutatja, hogy halad 
a korral, javul folytonosan, fölveszi magába az egész magyar tanárság 
közszelleméből mindazt, a mit föl lehet és föl kell vennie. Az állami 
tanárság azonban — mindig ide értve természetesen a kir. kath. 
középiskolák tanárait is — egy decennium, sőt egy quinquennium alatt
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is feltűnő belső átalakuláson ment keresztül. Ez a tanári osztály ma 
nem az, a mi ezelőtt öt esztendővel volt: még kevésbbé hasonlít a tíz 
esztendő előtti tanársághoz. Más szellem tölti be ma, mint ezelőtt öt 
vagy tíz esztendővel. Ma erősebb az összetartozás érzete, a közös czélok 
tudata, az eszmékért való lelkesedés, az egyetértés meg az együttérzés; 
gyöngébb a kicsinyes particularismus, a felekezetiség előtérbe tolása, a 
visszavonás és pártoskodás.

Úgy látszik, legújabban a tanárságot fenyegető veszedelem, a 
fizetésrendezés alkalmával ellene elkövetett méltatlanság és a tanár- 
hiány, volt az az erjesztő anyag, mely a mostani még zavaros, de 
azért bizonyára egészséges forrongást és erjedést megindította. Nagy 
eredmény ez még így is, a mint ma állunk, czéljaink el nem érése 
mellett. Ez a közös veszedelem hozta össze az összes magyar tanársá
got egy nagy táborba; ez egyesítette, forrasztotta össze őket egy hatal
masan megnyilatkozó erkölcsi egységbe. És ez igen nagy vívmány. 
Élet szállott a magyar tanárság egyetemébe, az egészen végiglüktető 
élet, mindent betöltő lélek. És ez az, a mi testületnek, községnek, egy
háznak, nemzetnek, szóval minden emberi társadalomnak nélkülözhetetlen 
föltétele. Nem alapszabályok, törvények és egyéb külső eszközök tartják 
fenn az emberi társadalmakat, hanem a közös nagy czélokért való 
lelkesedés, a közös munka, közös élet. Lehet az a czél kevésbbé nagy 
is, csak mindenkit lelkesítsen. Csak egyet akarjon mindenki, ki állhat 
akkor ellen e nagy akaratnak? Egyesítsük erőnket, mit ki nem vihe
tünk akkor!

Az a közös czél, a mely újabban a magyar tanárságot egyesítette, 
inkább szükséges volt, mint magasztos. Szemünkre is hányják eleget, 
hogy folyton anyagi javainkért harczolunk. Pedig ez a küzdelem a 
magyar tanárságnak csak kötelessége, nem szégyene. Ellenben a leg
nagyobb mértékben szégyene az iskolafentartóknak, a magyar társada
lomnak és államnak.

De bármily kevéssé volt magasztos az a czél, a mely a tanárságot 
egyesítette, annyi bizonyos, hogy további hatásában nem szűkölködött 
eszményi vonások nélkül. A szellem világában sokszor épen azok a 
törvények uralkodnak, mint az anyagi világban. Valamint a mozgásba 
jött tömeg magától egyszerre meg nem ájihat; úgy az egyszer már 
kifejlődött erő sem foszlik szét magától egyszerre, hanem tovább műkö
dik, néha régi alakjában, legtöbbször átalakulva másféle erővé. Ugyan
ezt az erő-átalakulást vehetni észre a magyar tanárságban is. Ez átala
kult erő volt az, mely reformálta, sőt regenerálta a tanáregyesületet; 
ez az erő nyilatkozott meg a múlt esztendő tanterv-revisionalis vitáiban 
is, tehát már egészen eszményi irányban; ez az erő teszi egyesületi 
életünket mind virágzóbbá, vitáinkat mind általánosabb érdekűvé, 
magasabban járóvá, gyümölcsözőbbé. íme így változott át, így izmoso
dott az a nem épen eszményi szárnyalású erőnyilvánulás, mely a tanár
ság anyagi helyzetének a javulására, irányult, mindinkább sokoldalúan, 
mind eszményibbé Sőt tán azt is elmondhatjuk, hogy újabban még az 
anyagiakért folytatott küzdelmünk is kiemelkedett anyagias jellegéből, 
ez is eszményibb színezetűvé változott át. Ma már nem egyéni érde
kekért harczolunk, hanem a magyar tan árság  összességéért, sőt 
magáért a h ivatásért.

Középiskolai oktatásügyünk minden igaz barátjának örülnie kell 
a tanári közszellem ez újabb irányán. Mert azzal tisztában lehet min
denki, hogy nem törvén yek  és rendeletek fog ják  a m agyar közép
isko lá t igazán  fölvirágoztatn i, hanem a tanárságban élő és munkál
kodó szellem . Tanárvizsgálati szabályzat, tanterv, utasítások, tankönyvek, 
módszeres tanácskozások, ellenőrzés, mind keveset érnek, ha a tanárok
ban nincs lelkesedés, emelkedettség, idealismus, szóval, ha nincs szellem.
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A midőn azonban egyrészről örömmel látjuk a közszellem emel
kedését, másrészt nem szabad szemet hunynunk a bajok előtt sem 
Ismernünk kell jól magunkat, erényeinket és hibáinkat egyaránt, hogy 
világosan lássuk, mit kell magunkban, mint értékes dolgot, megtartani, 
s mit kell magunkból kivetni, jobbal helyettesíteni.

Emelkedett a közszellem, elismerem, a te stü le ti élet terén  Tudunk 
egyesülni közös czéljaink elérésére. Tudjuk önmagunkat fegyelmezni; 
tudunk lemondani egyéni érdekekről, fölemelkedni az önzetlenség bizo
nyos fokáig, mikor a tanárság egy-egy nagy actiójáról van szó, akár 
a tanári állásról, akár a tanterv-revisióról. És ez nagy eredmény. De 
még nem minden. A tanár az ő igazi hivatását az iskolában, a catlied- 
rán tölti be, nem egyesületekben. Ez csak támogatója amannak. Minden 
egyesülésnek és minden egyesületi tevékenységnek oda kell irányulnia, 
hogy elhárítsa az akadályokat a tanár nevelő munkássága elől és elő
segítse a tanár iskolai munkájának a sikerét. Még mikor az anyagiakért 
küzdünk, akkor is az legyen a mi legfőbb okvetésünk, hogy nevelő 
munkánk sikerét akarjuk ezzel is előmozdítani. De ennek aztán igaznak 
is kell lenni.

Kérdés: tudunk-e annyira lelkesedni az iskoláért, m inta tanárság 
közös actióiért? Szeretjük-e annyira a cathedrát az iskolában, mint a 
felolvasó asztalt egyesületeinkben? Törődünk-e annyit szaktanulmá
nyainkkal és a nevelés mindennapi kérdéseivel, mint egyéni bajainkkal 
vagy nagyszabású szervezeti kérdésekkel ? Korántsem. Ennek nyílt 
bevallásával tartozunk a középiskolai oktatás ügyének. Az egyesületi 
szellem erősebb bennünk, mint a paedagogiai szellem. Megengedem, 
hogy mindenki megteszi, a mit okvetetlen meg kell tennie. De hogyan ? 
Milyen lelkesedéssel ? És hányán vannak, a kik a gyakorlati nevelés 
terén is tovább mennek buzgóságukban a hivatalból kirótt feladatokon? 
Más téren szívesen vállalkozunk áldozatkész magánmunkásságra, a gya
korlati nevelés terén csak a legritkább esetben.

Valóban, én részemről a tanári közszellemet az iskolában nem 
találom oly lelkesnek, oly élénknek, mint egyesületi életünkben. Nem 
állítom, hogy sok szép jelenséget ne tapasztalhatnánk itt is; hogy ne 
volnának buzgó és szakképzett tanáraink és vezetőink. De általánosnak 
szeretném az ily jelenséget. Míg bent vagyunk az iskolában, addig, 
temperamentumunkhoz képest, csak megteszszük a magunkét. De ezzel 
aztán mindent meg is tettünk, azt hiszszük. Feldolgozzuk-e előre metho- 
dikusan az anyagot? Elmélkedünk-e az elért eredményeken s kutatjuk-e 
az okokat? Megvan-e a kölcsönhatás közöttünk, hogy a mi jót egyikünk 
kitalált, az mindnyájunknak közös birtokává legyen ? Igyekszünk-e 
egymástól tanulni hospitálások és eszmecserék útján? Szóval, ambitió- 
náljuk-e a tökéletesedést a nevelés terén ? E kérdésekre bizony nem 
mindnyájan felelhetnénk igennel. Pedig ezzel még a tanári munkás
ságnak csak arra a körére mutattam rá, mely az egyes embert illeti. 
Hol van még a tanári testület közös munkája? Ebben igazán aggasztó 
mód elmaradtunk, sőt némi tekintetben visszafejlődtünk.

Régen minden osztályt egy tanár vezetett. Ennek az osztály- 
rendszernek megvolt az a jó oldala, hogy a nevelő egyéniség hatása, 
ez az annyira fontos nevelő tényező, egységes volt, A tanuló nem 
részesült homlokegyenest ellenkező bánásmódban, nem hallott ellentétes 
erkölcsi elveket, nem vezették egymást kizáró módszerek szerint, szóval, 
nem ránczigálták fejledező egyéniségét öt-hatféle irányban. De új idők 
köszöntöttek be. Nőttön-nőtt a tudás birodalma és ezzel együtt nőttek 
a közélet kívánalmai is a tanulóval szemben. A demokratikus államok
ban sokat kellett tudnia a polgárnak, ha részt akart venni a közéletben. 
Egy tanár pedig mindent nem tudhatott, mindenre meg nem taníthatta 
a növendékeket. Behozták a szakren dszert, az egyes osztályokat öt-hat
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tanárra bízták. Ezzel azonban behozták a zavart, az ellentéteket, az 
egység teljes felbomlásának a veszedelmét is a növendékek vezetésében. 
Veszélyeztették úgy a tanítás, mint főleg a szoros értelemben vett 
nevelés munkáját, mely a növendék számára egyszerű helyzeteket, egy
séges szellemet és módszert kíván Hatféle, nem ritkán egymást kizáró 
tanítást, parancsot, útmutatást és tanácsot adni a gyermeknek: annyi, 
mint őt lelkileg teljesen elrontani. Egységes világnézet, következetes, 
soha ellenmondásba nem keveredő fegyelmezés alapja a határozott 
jellemnek. De egyöntetű módszeres eljárás az alapja a több tanár által 
történő sikeres oktatásnak is. A szakrendszer egyszerre mindezt fenye
gette és fenyegeti még manapság is.

Egy mód van a szakrendszer hiányainak ellensúlyozására, meg
tartva annak jó oldalait Ha már nem egy ember vezeti a növendékeket, 
hanem egy egész testület, akkor ez a testület úgy álljon az ifjúsággal 
szemben, mint egy ember. Legyen egyöntetűség módszerében, fegyel
mezésében, főbb elveiben, szóval egész nevelő eljárásában. Legyen a 
testületben egy határozott közszellem, hagyományos, de azért folyton 
fejlődő, melyhez minden újonnan jött tagja a testületnek alkalmazodjék. 
Legyen tisztában az a testület a nevelés és oktatás közös czéljaival, 
közösen használandó eszközeivel, módszerével, egész eljárásával. A 
paedagogia, tudom ányában nagyon sok  a v itá s kérdés, de a z  egyes 
tan ártestü leteknek  h a tározo tt á llá st kell foglalniok e kérdésekben. 
Itt nincs helye az ingadozásnak. Ha később jobb meggyőződésre jut a 
testület, közös akarattal megváltoztathatja álláspontját, de addig az 
egyesek tanulják meg egyéni meggyőződésüket alája rendelni a köz
szellemnek. Ez az igazi! „esprit du corps“ a legnemesebb értelemben. 
E mellett az egyéniség érvényesülésének még elég tere marad. Az 
egyéniség örve alatt nem szabad egy közös czélon együttes erővel dol
gozó testületben a fejetlenséget, a szellemi anarchiát elnézni.

És mit látunk iskoláink túlnyomó nagy számában? Azt, hogy 
sem az elérendő czélban, sem az eszközök megválasztásában és a mód
szeres eljárásban nincs meg a szükséges egyöntetűség.

Az egyik latin philologus főczélnak tekinti a nyelv elsajátítását, 
azért folyton a grammatikát és a stílusgyakorlatokat hajszolja még a 
római auctorok olvasásánál is. Másik előtt a nyelvben való tökéletese
dés mellékes; még fogalmuk sincs növendékeinek a latin nyelvről és 
már folyton a régiségeken, a költői szépségeken és a tartalmon nyargal, 
teljesen háttérbe szorítva a nyelvtanulást. Az egyik modern philologus 
mindenáron beszélni akarja megtanítani növendékeit, a másik csak 
írókat olvasni. Az egyik physikus előtt fődolog a mathematikai deduc
tio a physikában, másik előtt a kísérlet a fontosabb. Az egyik tanár 
inductiv módszer szerint tanít, a másik deductive. Egyik osztálytanítást 
végez, másik praelegál és feleltet. Egyik nem ír calculust, a másik ír. 
Egyik kemény, katonás fegyelmet tart, másik a humanismus nevében 
szelíd bánásmódot ajánl. Szóval a legnagyobb fejetlenség és zűrzavar 
csupa oly kérdésekben, melyekben a legnagyobb egységnek kellene 
lenni. A tanárok egymás munkájával, illetőleg a közös munkával akár
hány helyen édes-keveset törődnek: kiki halad a maga legjobbnak hitt 
útján, azért aztán egymás nézeteivel szemben türelmetlenek, a kritikát 
ép úgy személyes sértésnek tekintik, mint Kazinczy idejében a fejledező 
magyar irodalom bajnokai; a hospitálások sehogysem tudnak gyökeret 
verni; az igazgatói és főigazgatói látogatások épen ezek miatt sokszor 
kellemetlenek, nem egyszer kínos súrlódások okozói. Ha egyik tanár 
átveszi a másiktól valamelyik tárgyat, kétségbeejtő tudatlanságot con- 
statál, mindent élűiről kezd. új műszavakkal, új felfogással; akkor aztán 
hátramarad a tananyagban, elkezd idegesen kapkodni, nyakra-főre sietni, 
szorítani a tanulókat, s beáll a túlterhelés vagy az eredménytelenség(
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néha mind a kettő együtt, s hozzá még az osztály demoralizálása. Mennyi 
időpazarlással jár csak az is, míg a tanulók, a kik már hozzá voltak 
szokva az egyik módszerhez, megtanulják és megszokják a másikat ! 
Hány tanári testületben veszik komolyan a nevelő tanítás egyik legszebb 
és legszükségesebb követelményét, a eoncentratiót, az egyes tárgyak 
kölcsönös vonatkoztatását?

Sokat lehetne még fölhozni annak a bizonyítására, hogy tanári 
testületeink iskolai munkásságának a szelleme ma még sok kívánni 
valót hagy hátra. Az állami iskolák e tekintetben hátrább állanak a 
legtöbb felekezeti iskolánál. Ezekben van traditio, főleg a kath. szerzetes 
iskolákban, van paedagogiai élet. Ha egyben-másban elmaradtak is, 
de élet van bennök. Az állami iskolák nagy részében papiroson van 
minden, a valóságban annál kevesebb. Csupa lélekölő chablon és bureau- 
cratismus az egész iskolai élet. A conferentiák maholnap egészen fölös
legessé válnak, mert azokon semmit meg nem beszélnek A módszeres 
értekezleteken egy szó nincs a módszerről, csak a tárgyalandó olvas
mányok czímei olvastatnak föl és a dolgozatok száma irányoztatik elő, 
a miket elég volna egyszerűen conferentia nélkül benyújtani az igazga
tóságnak. Epen ezt lehet mondani az ellenőrző tanácskozásokról is. 
Mind épen úgy el lehetne végezni e c.onferentiákon mostanság végzett 
dolgokat conferentiák nélkül is. Sőt még azt sem kívánja senki, — a 
mi tán nem is baj, — hogy az előirányzatokat megtartsák a tanárok, 
így  hát teljesen fölösleges e módszeres előirányzatokat még csak el is 
készíteni. De hát fődolog, hogy a papiroson meglegyenek.

És ki az oka ennek az igazi paedagogiai élet nélkül való gépies 
eljárásnak? A tanárok azt állítják: a felettes hatóságok, a közoktatási 
kormány: viszont ez utóbbiak a tanárokban látják a hibát. Legyünk 
őszinték, igazságosak, objectivek. Mutassunk rá a valódi okokra, hogy 
rámutathassunk az orvoslás helyes módjaira is.

Kétségkívül a tanárság sincs hiba nélkül. Hibái részint a históriai 
fejlődés eredményei, részint a tanárképzés folyományai, részint magával 
a tanári foglalkozással kapcsolatos egyéni hibák.

Az állami tanárság, mint aránylag fiatal intézmény, meglehetős 
heterogén elemekből álló testület, Azok mellett, a kik ipár ifjúkorukban 
egyenesen a tanári pályára készültek, legnagyobb számmal vannak 
köztük volt theologusok. De akadnak olyanok is, a kik a mérnöki, 
jogi, vagy pedig művészi pályára készültek, sőt már e pályákon voltak. 
Mindezek bizony meglehetősen különböző világnézetet hoztak magokkal 
a tanári pályára. Ide járulnak a mai tanárképzésből folyó különböző
ségek. A tudományos képzésnek erősen szakszerű jellege egészen elütő 
gondolatvilágokat fejleszt az egyes szakok művelőiben, melyek csak 
egy magasabb álláspontról volnának összeegyeztethetők. De ezt a 
m agasabb álláspontot a  m a i tan árképzés nem ad ja  meg. Az általá
nos műveltség disciplinái, különösen a történeti és philosophiai tanul
mányok, melyek ezt a magasabb felfogást volnának hivatva megadni, 
a mi tanárképzésünkben meglehetős alárendelt szerepet játszanak. 
Alárendelt szerepet játszik maga a tanári foglalkozás tudománya, a 
neveléstudomány is. Régebben szabályzataink se sokat törődtek velők ; 
legújabban pedig a tanárhiány miatt idő előtt hordják el kathedrákra 
a tanárjelölteket, a minek épen a jelöltek philosophiai és paedagogiai 
képzettsége esik áldozatul, mert szabályzataink értelmében e tanulmá
nyok esnek a tanfolyam végire. így aztán rea lista  és hum anista közt 
hiányzik  a z  összekö tő  kapocs, sokszor még maguk között is; nem 
csoda hát, ha egymás dolgai iránt nem érdeklődnek, egymást meg nem 
értik, czéljaik és eszközeik közösségét föl nem ismerik. Nem csoda még 
az sem, ha a nevelés kérdései egyáltalán nem nagyon érdeklik az 
embereket.
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Ezekhez járulnak a tanári foglalkozással járó egyéni hibák is. 
Általánosan ismert dolog, hogy egyetlen egy pályán sincs annyi 
,különös“ ember, mint a tanári pályán Ez a .különösség' semmi egyéb, 
mint a z  egyéniség túltengése. Ezt pedig részben maga a tanári foglal
kozás hozza magával. Már maga a nagyon is egyoldalú szakképzettség 
a gondolkozásmódnak egészen specialis színezetet ad. Még jobban 
fokozza e szűkkörű egyéni irányt maga a tanári munka. A tanár az 
iskolában, még ha nem akarná is, kénytelen egyéniségének egész súlyát 
latba vetni, hogy eredményt érjen el. Ez föltétele a sikernek, erénye a 
tanárnak. De egyúttal veszedelme is. Más pályán az egyéniség a hiva
talos munka közben meglehetősen közömbös dolog. Lelkes, tüzes ember-e 
valaki, vagy higgadt, sőt hideg: mindez meglehetősen mellékes dolog 
a peres acták elintézése, szabályzatok készítése, különféle adók kivetése 
alkalmával. Az iskolában minden siker attól függ, mennyire képes a 
tanár egyénisége súlyt adni állításainak, tanácsainak, tilalmainak. Ez 
aztán egészen természetesen azt eredményezi, hogy a tanár egyénisége 
erősen kifejlődik, a mi nem baj; de kifejlődik épen abban az irányban, 
hogy mindenütt, még az iskolán kívül is, és minden alkalommal, még 
a hol alkalmazkodni kellene is, teljes erővel érvényesülni akar. Ez pedig 
már baj, ez már beteges állapot: az egyéniség túltengése. Ily egyéni
ségekkel közös munkát egyöntetűen végezni a legnagyobb nehéz
séggel jár.

íme, mennyi hiba magában a tanárságban! Nem a személyekben, 
a mihez semmi közünk, hanem az osztályban. Mennyi akadálya az egy
séges szellemnek, a közös munkásság lehetőségének!

De a hiba nemcsak a tanárságban van. Majd minden testületben 
vannak általánosabb képzettségű, szerencsés egyéniségű, lelkes emberek, 
a kik alkalmas kiinduló pontjai volnának az egészséges tanári köz
szellem elterjedésének Csak értelmes, le lkes és tap in ta tos veze tés  
kellene, a mely az egészséges szellem terjedését elő tudná segíteni; az 
egészségtelen irányzatokat el tudná fojtani. Közös munkát végezni, a 
hova egy szív és lélek kell, erős vezetés nélkül, az egyenrangú munka
társak bármily jóakaratával sem lehet. Vezetés kell a tanári testüle
teknek: értelmes, lelkes, tapintatos vezetés Igazga tó  kell a m agyar  
középiskolának, főleg az államiaknak, a ki éltető lelke legyen intéze
tének. a ki meg tudja teremteni az egészséges közszellemet a testület
ben. Középiskoláink belső életének egyik legnagyobb baja manapság, 
hogy ez iskolák jóformán minden vezetés nélkül vannak. Az igazgatók 
annyira el vannak halmozva mindenféle irodai és házgondnoki munkák
kal, hogy a z  in téze t ig a zi veze tésére a legjobb a k a ra tta l sem  érnek  
rá. Az administratio és számadás irományai fölmennek a felsőbb ható
ságokhoz, azok rendben tartására, minthogy acták, igen szigorúan 
ügyelnek, azt el nem lehet hanyagolni. Lanyhábban végzik hát az 
intézet szellemi vezetését, néha sehogysem. Hiszen a szellem úgyis olyan 
megfoghatatlan, számokban ki nem fejezhető valami; abból valamivel 
több vagy kevesebb, ki fogja azt mérlegelni! Bizony nem is igen teszik, 
így aztán a mi igazgatónk legnagyobb része csaknem kizárólag irnoki 
és házgondnoki munkát végez 1600—2000 frtért. írnoknak bizony kissé 
nagy fizetés. Az, hogy néha pro forma benéznek vagy egy órára, itt-ott 
valami megjegyzést tesznek, az értekezések nélküli értekezleteken elnö
kölnek: mindez még nem elég az intézet szellemi vezetésére, egészséges 
közszellem megteremtésére De ne legyünk igazságtalanok. Vannak 
közöttük, a kik kiragadják magokat családjuk köréből; tönkreteszik 
egészségüket, idegeiket; feláldozzák önmagukat hivatásukért És terem
tenek közszellemet, és szellemi vezetői lesznek intézetüknek. Ezek a 
hősök, a martyrok. De a közélet csupa hősökből áll-e, és a közpályán 
mindenkinek martyrnak kell-e lennie, hogy betölthesse hivatását?
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Egy-egy intézet vezetésében bizonyára az igazgató a legfontosabb 
tényező, a ki folyton ott van az iskolában. De osztozik vele a vezetés
ben a főigazgató, az egész iskolának és így az igazgatónak is fő ellen
őrzője. Nem lévén bent az iskola mindennapi életében, arra van hivatva, 
hogy a távoli szemlélet objectiv nyugalmával lássa és vegye észre egy- 
egy intézet legfőbb jellemvonásait, melyek a bennlevőknek a sok részlet 
miatt tán annyira föl sem tűnnek; s ez alapon aztán megjelölje azt az 
általános irányvonalat, a melyben az intézetnek haladnia kell. E feladat 
egyrészt pontos megfigyelést, összehasonlítást, aztán széleskörű általá
nos műveltséget kivan. De manapság nálunk a főigazgatók is annyira 
el vannak halmozva administrationaíis munkával, hogy egy-egy in tézet 
beható megfigyelésére alig érnek rá. ü gy  hogy ez idő szerint nálunk 
a főigazgatói látogatások is nagyrészt kellemetlen formaságok, melyek 
kevés igazi haszonnal járnak. A tanárok sem bíznak benne, hogy fő
igazgatójuk egy felületes vizsgálat után fel tudná ismerni az intézet 
valódi szükségleteit; s ennélfogva ép oly kevéssé bíznak kritikájában, 
melyet egyesekről és az egész intézetről mond. Egy-egy főigazgatói 
látogatás új eszméknek, új terveknek kellene, hogy életet adjon az 
iskola életében. Mindebből azonban nincs semmi. Elment, folytatni lehet 
a régi életet. Ez az eredmény.

A legfőbb vezető forum, a k ö zo k ta tá s i m inisterium , hasonlókép 
nem legutolsó oka annak, hogy a vezetése alatt álló iskolák közszelleme 
sok tekintetben egészségtelen. Nem akarunk sem támadni, sem hízelegni, 
csak igazat mondani, a mennyire tőlünk telik. Nem beszélünk személyek
ről, csak irányokról, elvekről. Sőt meg kell vallanunk, legújabban 
mintha üdvös változást vettünk volna észre a legfőbb vezetésben. Azt 
azonban minden loyalitásunk daczára sem hallgathatjuk el, hogy a 
közoktatási ministeriumban eddig nem vezették a közoktatásügyet, 
csak administrálták. A kettő között pedig igen nagy különbség van. 
Ellátták a középiskolát jó törvényekkel, tantervvel, rendtartással, külön
féle utasításokkal és szabályzatokkal, szóval mindennel, a mit papirosra 
lehetett tenni. Administrativ úton többet már alig tehetett volna a 
ministerium. És mindez, nem tagadhatjuk, szükséges is volt. Meg 
kellett alkotni az általános szervezetet, kijelölni a haladás főbb irányait, 
szabályozni az iskolai életet törvényekkel és szabályzatokkal is. Mindez 
szükséges föltétele a közoktatás föl virágzásának De csak az egyik  
föltétele, az administrativ föltétel. Hátra van a másik, nem kevésbbé 
fontos föltétel: hogy a törvényeket és rendeleteket csakugyan végre is 
hajtsák, még pedig a lehető legjobban, igazi szeretettel, lelkesedéssel, 
önfeláldozással. Nem elég a törvényeket és szabályzatokat halomra 
gyártani; tudni kell azokat népszerűvé is tenni, irántok és általában 
az egész oktatásügy iránt lelkesedést kelteni. Hasztalan a jó törvény, 
ha azok, a kik azt átviszik az életbe, nem látják be jóságát, nem lel
kesednek érte, kelletlenül vagy sehogysem hajtják végre. Ezt az utóbbit: 
életet önteni a közép iskola i ok ta tásba , a kormány eddigelé alig 
ismerte még csak feladatának is. Központi hivatalát megrakta jogvég
zett emberekkel, a kik jól elhajtották az administratio gépezetét; de 
ugyanekkor elmulasztotta képzett szakemberekkel is kellően ellátni 
hivatalát, a kik ismerik a középiskola életét és tudtak volna is életet 
önteni belé. A tanári érdemeket nem hogy méltókép jutalmazta volna 
a kormány, de még csak észre sem vette. Szinte úgy látszott, mintha 
nem is érdekelné a dolog Előléptetéseknél, kinevezéseknél a protectio 
mellett legfeljebb még az irodalmi munkásság döntött; az igazi tanári 
munkásság ellenében tán soha.* Igazgatók és főigazgatók megválasztá

* Talán mert a mai rendszer mellett módjában is alig volt. hogy 
ezeket az érdemeket megismerje. A kérdésnek ép az a súlypontja, hogy
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sában a paedagogiai képzettség a legutolsó szempont volt; jó administra
tor kellett mindenáron, ha ugyan a qualifieatiót egyáltalán komolyan 
vették. A dm inistráln i kellett első  sorban a középiskolát, nem pedig  
szellem ileg vezetni. Kiadták a szép módszeres utasításokat, az üdvös 
rendeleteket papiroson, de a gyakorlatban magok czáfoltak rá nyomban, 
a mikor azok megtartását, az azok szellemében való eljárást senkinek 
érdemül be nem számították. Osoda-e ily körülmények közt, ha a tanári 
testületekben az igazi tanári szellem nem tudott megerősödni, s a k ik  
haladni a k a rta k , nem annyira a z  iskolákban a k a rta k  érdem eket s ze 
rezni, hanem m á s téren, m ely a ta n ítá ssa l és isko láva l nem mindig 
volt szo ros kapcso la tban ; főképen pedig igyekezett mindenki .össze
köttetéseket1 szerezni, protectiót találni.

Valóban mindez nem alkalmas a tanárság tanítókedvét fokozni, 
az iskola iránt odaadó munkásság kifejtésére ösztönözni, szóval egész
séges tanári közszellemet teremteni

De az igazságnak megfelelően, szives örömmel constatáljuk, hogy 
a legújabb időben üdvös változást látunk a központi vezetés szellemé
ben. A tanárság iránti jóakarat, bizalom és megbecsülés W lassics  
ministersége óta általán ismeretes dolgok. Az utolsó idők kinevezései
ben a tanári érdemek elismerését is jobban észre lehet venni. A leg
újabb rendelet a protectio ellen pedig egyenesen hadüzenet a régi 
szellemnek. Magokban tán apróságok ezek, de mint egy jobb szellem
nek felszínre került megnyilatkozásai, teljes méltánylást érdemelnek.

És ez a jobb szellem a központi vezetésben annál szükségesebb, 
mert a tanárság közszellemének a javulása is főképen onnan indulhat 
ki. Tanárban a tan árt kell m éltányolni legelső  sorban, a képzett és 
lelkes tanárt: ez legyen folyton a ministerium szeme előtt, ha javítani 
akarja a tanári közszellemet. Keressen rá módot, hogy megismerje a 
tanárokat. Necsak bíráljon és biráltasson az igazgatókkal és főigazgatók
kal is folyton, hanem a hol alkalom van rá, elismerését is fejezze ki. 
A folytonos kritizálás a legrosszabb javító eszköz a felnőttek iskolájában 
is. Kinevezéseknél döntő szerepűk legyen a tanári érdemeknek, a kép
zettségnek és a buzgalomnak. Alkalmazzon a kormány a központi veze
tésben minél több tanárt; sza k szerű  kérdésekben szakem berek  dol
g o zza n a k  a m inisterium ban is. Csak így lehet remény, hogy a ministe
rium megszabadul a bureaucratismus nyűgeitől, s igazi szellemi vezérkara 
lesz a magyar tanárságnak, maga is élettől duzzadva, s mindenfelé 
életet árasztva.

Beform áln i kell továbbá a z  igazgató i és főigazgatói h ivatalt. 
A reform fő szempontja az legyen, hogy lehetőleg föl kell szabadítani 
őket az alantasabb irodai munkától. Úgy az igazgató, mint a főigazgató 
az iskolában, az iskola szellemi vezetésével töltse hivatalos működése 
legnagyobb részét. A főigazgató legalább is annyi napot szenteljen egy 
iskola látogatásának, a mennyi az osztályok száma. Különösen égető 
szükség van az igazgatói állás reformálására. Az igazgató lelke legyen  
a z  iskolának, ne Írnoka. A z  igazgatói iroda veze tésé t legczélszerűbb  
volna egy rá term ett tan árra  bizni, természetesen illő tiszteletdíj fejé
ben, esetleg óraszámának némi csökkentésével is Az irodavezető tanár 
lehetne a tanári értekezletek jegyzője is. Egy másik alkalmas tanárt 
pedig meg lehetne bízni, kivált nagyobb iskoláknál, a gazd a sá g i ügyek 
vezetésével, kapcsolatban a tandíjkezeléssel. E megoldás, melyet 
lényegében a Paedagogiai Társaság október havi ülésén Heinrich 
Gusztáv, a társaság elnöke javasolt, nem sokba kerülne, egv-két tanár-

ez a megismerés biztosíttassák. Ez legyen egyik főfeladata az igazgatói 
s főigazgatói tisztnek is. S zerk .



156

nak mégis állásához illő tisztességes mellékjövedelmet biztosítana, s 
azonfelül elejét venné annak is, hogy külső személyek alkalmazásával 
az iskola belső életébe olyanokat avassunk be, a kik abban nem része
sek. Ily segítséggel aztán ráérne az igazgató, hogy egész erejét az 
intézet szellemi ügyeinek a vezetésére fordítsa Ez volna a legfőbb 
teendője, a minek sikeres végzését el is lehetne tőle várni

A mi magát a tanárságot illeti, hogy a paedagogiai közszellem 
emelkedjék benne, legelőször is a tan árképzést kell reformálni, vagyis 
helyesebben: lehetővé tenni. Reformot csak abban látunk szükségesnek, 
hogy a philosophiai disciplinákat szigorúbban megköveteljék, a jelöltek 
paedagogiai képzettségét úgy elméleti, mint főleg gyakorlati irányban 
emeljék. Ez azonban csak a reformnak, a ja v ítá sn a k  a kérdése. Sokkal 
fontosabb ennél a tan árképzés m egm entése általában: a tanárhiány 
orvoslása, a jelölteknek kényszerítése a tanárképzés eszközeinek a föl- 
használására. Az Eötvös-collegium néhány kitünően képzett tanárt fog 
adni évenkint a középiskoláknak, de meg nem menti a tanárképzés 
általános elkallódását. Hogy várhassuk a paedagogiai képzettség emel
kedését. a nevelés művészétéért való lelkesedés terjedését, ha az új 
tanárnemzedék ép oly kevéssé réBzesül igazi paedagogiai kiképzésben, 
mint a legrégibb? A m i becses hagyom ányunk k ezd ett is  k iíejlődni а  
közép isko la i oktatásban, lassan k in t a z  is  veszendőbe megy, ha a 
tan árképzést m eg nem m enti korm ányunk a sülyedéstői.

Magában a tanárság iskolai életében mindjárt egészségesebb szel
lem fog uralkodni, mihelyt az igazgató ráér majd szellemi vezére lenni 
testületének. Szeme mindig rajta legyen az egyes tanárok munkáján, 
nem hogy gáncsoljon és ellenőrizzen, hanem hogy buzdítson, jóakaró 
tanácsokat adjon Lelkesíteni tudjon, ne bírálni. A módszer, a tananyag 
beosztása, a rokon tárgyak kapcsolatba hozatala, az erkölcsi nevelés 
eszközei, az iskolai fegyelem, mind közös elvek alapján, közös megbe
szélés szerint kezeltessenek. Legyen hagyom ány a z  isko la i életben. 
Egyes actuális tanügyi kérdéseket — minő volt újabban a túlterhelés, 
a tantervrevisio — külön megbeszélés tárgyává is lebet tenni. A testü
letnek haladnia kell paedagogiai tekintetben is Az értekezletekbe életet 
kell önteni Elsőben is nem szabad velők túlságosan megterhelni a 
tanárságot, azért szükséges volna, hogy az iskolai munkaidőbe essenek 
Hivatalos dolog az is, hivatalos időt kell hát ráfordítani. Azután gon
doskodni kellene, hogy mindig tartalmasak legyenek. Egyes fontosabb 
kérdésekben előadót kellene kijelölni. Vezetésökre nagy gondot kellene 
fordítani: fejetlenséget, személyeskedést ép úgy távol kellene tartani, 
mint rideg chablonszerűséget. A tanári conferentiák mai üressége, chab- 
lonszerűsége okozata is, de viszont oka is a testületek egészségtelen 
közszellemének. Ezen hasonlókép segíteni kell.

Utoljára hagytam, de nem utolsó tényezőnek tartom a tanári 
közszellem jobbrafordulásában magának a tanárságnak a közreműködé
sét, Nekünk magunknak kell legjobban látnunk a bajt, magunkból 
kell lelkesedést merítenünk orvoslására, magunknak kell kitalálnunk még 
az orvosságot is. A magyar tanárság — ez értelmes és lelkes hadsereg, 
hol a közlegények soraiban is akárhány tiszt harczol, — maga is tudja, 
hova akar és hova kell eljutnia, mily eszközöket kell választania. Ha 
tudja, tegye is meg. Ez kötelessége a nemzeti nevelés nagy feladatával 
szemben.

A tanárságban nemcsak az erő van meg e feladathoz, hanem 
bizonyos tekintetben a szervezet is. Ott vannak a tanáregyesületnek 
vidéki és helyi körei A közelmúlt tartalmas vitái mindenkit meggyőz
hettek róla, mennyi értelmi erő szerveződött e körökben. A nagy kér
déseket immár letárgyalták. Ne engedjék most már elveszni ezt az erőt. 
Vegyenek elő egyes, az iskolai életbe vágó actualis kérdéseket, azokat
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vitassák meg. Vonják be e munkába a nem-tagokat is. A mire a mai 
iskolai élet nem nyújt elég alkalmat, végezzék azt el a tanáregyesület 
köreiben. Anyagi érdekeink gondozása most már kevesebb erőt kiván, 
nem mintha elértünk volna valamit, hanem mert az előmunkálatokat 
már elvégeztük. Erőnk fölöslegét fordítsuk idealisabb czélok elérésére. 
Nemcsak bennünket fog ez megnemesíteni, hanem anyagi téren is köze
lebb visz czéljaink felé. Minél több tiszteletet szerez magának a magyar 
tanárság; minél inkább emelkedik belső értékben: annál több jogczíme 
és reménye lesz külsőleg is emelkedni.

Járjon elől jó példával ebben is a budapesti kör. Hiszem, hogy 
példája nem marad követés nélkül. S hiszem, hogy a vidéki körök 
ez irányú munkássága jótékony hatással lesz a tanári közszellem eme
lésére az iskolai életben is.

(Budapest.) Balogh Péter.

EGYESÜLETI ÉLET.

Eperjesi kör.
Az eperjesi kör f. évi október hó 6-án tartotta meg első ülését 

P árkán yi Gyula kir. kath. főgymn. tanár elnöklete alatt Jelen voltak 
a következő köri tagok: Balló Aurél, B eljak  Bernát, Gömöry János, 
■Jákobéi Dezső, dr. Jan icsek  József, dr. Kó'rösy György, K ubányi Béla, 
Ludm ann  Ottó, P eskó  Ödön, Pethe Ferencz, Schlott Gyula, Szkun zevics  
Kornél, S zu to r isz  Frigyes.

Az elnök meleg szavakban üdvözölvén a köri tagokat, örömmel 
jelenti, hogy a köri tagoknak száma ismét gyarapodott a bártfai taná
roknak az eperjesi körbe való belépésével. A bártfai gymnasium igaz
gatója: dr. P ozder  Károly az elnök megkeresésére kijelentette, hogy ő, 
valamint két tanártársa, ú. m. M olnár Gyula és dr. Mikó Pál az eperjesi 
tanári kör tagjainak sorába lépnek.

Jelenti továbbá, hogy dr. S zigeth y  Lajos, H am vas  József és 
Bielek  Dezső eltávozott tagok helyébe Gömöry János, B alás  Ádám és 
Hensch  Béla ág. hitv. ev. főgymn tanárok léptek be a körbe, a kiket 
a kör egyúttal az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületbe tagokul ajánl. 
Minthogy így a tagok száma 20, az alapszabályok értelmében az eperjesi 
tanári kör fel van jogosítva egy választmányi tag kiküldésére. A kör 
S zku n zev ics  Kornél tagot bízza meg a választmányi tagsággal.

Elnök azután megbeszélés tárgyává teszi a folyó iskolai évben 
rendezendő felolvasások ügyét. A tanári kör ugyanis már a múlt iskolai 
évben rendezett felolvasásokat a nagy közönség számára, a mely a 
tanári segélyző alap javára 100 irtot eredményezett; a tavalyi sikeren 
felbuzdulva elhatározta a kör még a múlt tanévben tartott utolsó ülésén, 
hogy a felolvasásokat folytatni fogja még pedig, hogy ezekkel culturalis 
missióján kívül még jótékony czélt is szolgáljon. A felolvasásokat két 
három-három előadásból álló cyclusban rendezi, melyek csekély belépti 
díj mellett látogathatók; a bevételnek tiszta jövedelme a tanuló ifjúság 
kirándulási alapja javára fordittatik. A kör egyhangúlag elhatározta a 
felolvasások folytatását, melyek idejekorán a nagyközönség tudomására 
hozatnak a helyi lapok útján és hogy az anyagi siker biztosítva legyen, 
aláírási íveket bocsátott ki.

A felolvasások első cyclusát dr. Kó'rösy György kir. kath. főgymn. 
tanár fogja tartani a psychologia köréből deczember hő 4., 11. és 18-án; 
a második cyclust pedig márczius első három hetében P eskó  Ödön coll. 
főgymn. tanár az elektromosság köréből.

P eskó Ödön, a kör titkára.
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A ROKONI BEFOLYÁSOK ELLEN.

A protectio ellen kiadott ministeri rendeletet nyomon követte egy 
másik, a mely ismét azt bizonyítja, hogy W lassics  Gyula minister 
komolyan el van határozva megküzdeni a roppant föladattal, hogy a 
valódi érdembe vetett bizalom visszatérjen. Mert valljuk meg, a leg
nagyobb baj talán nem is az, hogy egyes állásokba olyanok juthatnak, 
kik rá még nem szolgáltak, hisz a feladat nagysága is edzi az igazi 
ember erejét s van arra is eset elég, hogy a protectio kegyeltje komoly 
akarattal belenő a korán kapott állásba; de a közélet igazi veszedelme 
az, hogy a protectio kiöli a lelkekből a hitet és bizalmat. Korunk fáján 
ez a féreg rág.

Azért szükséges gondoskodni, hogy elkerüljünk mindent, a mi a 
gyanúra csak alkalmat is adhat. Ilyen alkalom — melyből talán több 
igaztalan vádat kovácsoltak, mint alaposat — volt az is, hogy egyetemi 
tanszékeink mellett magoknak a tanároknak közeli rokonsága kapta 
meg a kezdő tudósok nevelő helyeit.

Ha visszaélés soha sem történt is, ezt az alkalmat meg kellett 
szüntetni már csak azért is, mert a rosszakaratú vád terjedt és pusztí
tott, rontotta ifjúságunk erkölcseit.

W lassics  Gyula minister nagyon jól tette, hogy gyökerében vágta 
el a gyanúsítás alkalmát. S ebben még az a szerencséje is megvan, 
hogy ennek a rendeletének végrehajtását a leghatározottabban ellen is 
őrizheti. Ezt a dolgot valóban nemcsak rendelettel lehet, hanem kell 
is elintézni. De azért a rendelet kibocsátásához nem kevésbbé kellett 
férfias elhatározás. Ezért az elhatározásért dicsérni fogják őt sokan és 
sokáig.

Maga a rendelet így szól:
59.652. sz. „Az utóbbi években többször előfordult, hogy a buda

pesti tudomány-egyetem orvosi karán az állami költségvetésben rend
szeresített tanársegédi és gyakornoki állásokra egyes intézetek és koró
dák mellett az illető intézeti igazgatók fiai alkalmaztattak.

Miután az ilyen esetek ismétlődése könnyen azon feltevésre adhat 
alkalmat, hogy a tanárok fiainak alkalmazása más érdemesek mellő
zésével járhat, és az egyetemi administratio ellen irányuló, bár indoko
latlan, de a közvélemény előtt hitelre találó kellemetlen felszólamlásokra 
vezethet:

mindezeknél fogva az ez irányban régen fennállott szabályok fel
újítása és a közszolgálat terén különben is zsinórmértékül szolgáló azon 
elv kifolyásaként, hogy egymástól függő állásokon közeli rokonok nem 
működhetnek, értesítem, miszerint adjunctusokul, tanársegédekül és 
gyakornokokul az intézeti igazgatók fiai vagy vejei az atyjuk vagy 
apósuk vezetése alatt álló intézeteknél, illetőleg koródáknál nem alkal
mazhatók.

Budapest, 1897. szeptember lió 30-án.“

VEGYESEK.
Rendes tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 

J&nky László, újvidéki kir. katli. főgymnasiumi helyettes tanárt ugyan
ehhez a tanintézethez rendes tanárrá nevezte ki (október 29-ről 66.533. sz.).

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. K áplány  
Antal nagy-kikindai áll. főgymnasiumi rendes tanárt, rendes tanári 
minőségében a nagybányai áll. főgymnasiumhoz helyezte át.
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Kitiltott könyvek. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister az 
1888. évi XXX. t.-cz. 49. §-a a lapján a következő műveknek közép
iskolai tankönyvekül leendő használatát eltiltotta:

1. Мала иоетика, за школу и народ, ааниеао Др. Стевян Павловпк. 
у Новоме-Саду, 1887.

2 Историка Угарске, нанисао Др. Фран>а Рибари, с ма!)арског превео 
Милан A. йовановик, 1. II., у Новом-Саду, 1879, 1884.

Ercz-mellszobcr еду igazgatónak. A tanítványi kegyeletnek ritka 
ünnepe folyt le csütörtökön a budapesti У. kér. áll. főreáliskola díszter
mében. A magyar középiskolai tanárság egyik legáltalánosabban tisztelt 
s legrokonszenvesebb érdemes alakjának: H ofer Károly ez. főigazgató
nak. egyesületünk alelnökének, nevenapját ülték meg előbb a mostani, 
aztán a régi tanítványok, utóbbiak közt nem egy őszbe borult fő s a 
magyar tudományosságnak nem egy ereje. Az „iskolatársak szövetke
zete“ rendezte e második ünnepélyt s ez alkalomból átnyújtották neki 
érezbe öntött mellszobrát, melyet szintén egyik volt tanítvány: Rausch  
Béla készített. Az ünnepélyen, melyen R ados  Gusztáv műegyetemi tanár 
elnökölt, annyian jelentek meg, hogy a tágas nagy díszterem szoron
gásig megtelt. Többek közt ott voltak: dr. K lam arik  János és Joannovics 
György nyug. államtitkárok, dr Hómann  Ottó ministeri tanácsos, Bor
szé k у  Soma nyug. min. tanácsos, dr. Boncz Ödön osztálytanácsos, dr. 
E rődi Béla tankerületi főigazgató, KerndJ. L á zá r  Pál műegyetemi taná
rok, továbbá a budapesti középiskolák igazgatói, tanárai s még sokan. Két 
minister: W lassics  Gyula és D arányi Ignácz meleghangú levélben fejezték 
ki elösmerő üdvözletüket. Dr. Beöthy Zsolt, az intézet egykori tanára, mon
dotta az üdvözlő beszédet. Talán a gondolatoknak tőle megszokott emelke
dettségénél s ékesszólásánál is mélyebb hatást tett annak az érzésnek 
melege s őszintesége, melylyel H ofer Károly egyéniségének varázsát, szivé
nek nemességét, életének szép példáját festette. Maga az ünnepelt meghatva 
mondott köszönetét s beszéde tükrözte a maga szivét, mely szeretettel s 
lelkesedéssel van tele. Visszaemlékezései során több érdekes adatot mon
dott el; de a legmélyebb hatást azzal tette a fényes gyülekezetre, hogy a 
mikor évekkel ezelőtt rendjel-kitüntetését megköszönni járt a királynál, 
ő felsége azzal bocsátotta el, hogy: „Igazgató ITr! aztán csak jó  embe
reket neveljenek“. Ezt a fejedelmi szót meg is éljenezték. A mikor pedig 
beszéde folyamán említette, hogy szerette mindig az ifjúságot és nem 
egyszer szemére is vetik, hogy igen jó velők szemben, de hát „mit 
tehetek én arról, hogy jó vagyok?“ - a gyülekezet ismét hosszan éljen- 
zett és tapsolt. Ennek a jellemző vallomásnak találó magyarázója volt 
dr. S za lk a y  Gyula tanár is, a ki programmon kívül kért szót, mint 
olyan ember, a ki már 1857-ben tanítványa volt Hofer Károlynak a 
budai reáliskolában s elmondta, hogy mikor a politikai mozgalmak ide
jén senki sem bírt a fiatalsággal s tanítani nem lehetett, mert a tanári 
hatalom szavára nem hallgattak, akkor H ofer Károlynak egy pár szelíd 
szava egyszerre elcsöndesítette őket s az akkori német director minden 
osztályba H ofer Károlyt küldte be órák előtt, hogy a következő tanítás 
számára nyugalmat szerezzen. S a ki H ofer Károlyt, ki maga a meg
testesült szeretet, ismeri; a ki tudja, hogy milyen őszinte ragaszkodást 
kelt tanítványaiban: az megérti azt is, a mit S za lk a y  mint remini- 
scentiát mondott el. De eszünkbe juttatja azt is, hogy H ofer Károly 
tulajdonképen e családias színű s csak melegségében kiváló ünnepély 
helyett kettős jubileumot is ülhetett volna. Félszázadot meghaladt szol
gálata köréből 40 éves tanári és 25 éves igazgatói jubilaeumot. Szavainak 
egy kis változatával mondhatjuk: az istenek szerették őt, hogy a sike
reknek e hosszú pályájával áldották meg; de szerették a magyar közép
iskolát is, hogy vele ajándékozták meg!
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Üdvözlő iratok. A tanári munka iránti elismerésnek örvendetesen 
sok nyilatkozatát van alkalmunk tapasztalni mostanság, mikor elértük 
azt az időt, hogy az újabb magyar középiskola betöltötte azt az öltőt, mely 
a tanári szolgálat számára harmincz évben van megállapítva. Ez a tör
ténelmi idő magyarázza, hogy egymást érik a tanári jubilaeumok. 
S nagy lehet az örömünk, hogy nem dolgozunk hiába, a tanári munka 
s érdem tisztelete terjed a társadalmi felfogásban. Ezt a tanulságot 
adja a dr. Erődi Béla jubilaeuma is. Még folyton érkeznek az üdvözlő 
iratok azok részéről, a kik utólag értesültek az évfordulóról. Tudósítá
sunk sorát kiegészíthetjük azzal, hogy üdvözlő leveleket kapott még 
dr. Berzeviczy  Albert volt és Zsilinszky  Mihály jelenlegi államtitkárok
tól, egyesületünk igazgatóságától és budapesti körétől, főigazgató tár
saitól és magánosoktól. Kivált Fiúméból, a mi az ottani viszonyok mai 
alakulása közt azért is érdekes, mert azt bizonyítja, hogy a magyarság 
iránti érzés még sem lehet ott olyan gyönge gyökerű. Jellemző adat, 
hogy például Dalmartello Arthur városi tanfelügyelő, a ki, mikor maga 
is a gymnasium tanára volt, az olasz érdeket féltette e gymnasium 
magyarságának erősödésétől, most külön meleghangú levélben adózik 
elismeréssel a dr. Erődi Béla igazgatói munkásságáért s a fiumei gym
nasium consolidatiojáért.

Helyreigazítás. Ez évi első számunk 11. lapján a közgyűlés jegyző
könyvének az az adata, hogy az eperjesi kör indítványa mellett Szigethy  
Lajos szólalt fel, akként módosul, hogy a felszólaló Perényi Vilmos 
collegiumi tanár volt s ő lesz a felterjesztés formulázásához meghívandó.

A Vígszínház bérlő társaságának elnöke: gr. Keglevich István kör
levélben értesítette a tanáregyesület igazgatóságát, hogy a bérlő társa
ság f. évi okt. 31-ével az összes eddig érvényben volt kedvezményes 
jegyek kiadását megszüntette.

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 ez utóbbi módja legczélszerűbben és leg
olcsóbban az első számhoz mellékelt postatakarékpénztári befizetési 
lappal történik, melylyel a t. tagok a tagdíjat az ott helyben levő 
postahivatalnál az egyesület javára teljesen díjtalanul fizethetik be. 
A körök székhelyeire menő példányokhoz ily befizetési lap nincsen 
mellékelve. A tisztelt előfizetők az előfizetési díjat szintén a befizetési 
lappal fizethetik. Kérem a t. tagokat és előfizetőket, hogy a tagdíjakat 
és az előfizetési díjakat minél előbb befizetni szíveskedjenek.

Müller József, egyesületi pénztáros.

Tartalom: Két új ministeri ügyosztály. Kem ény  Ferencztől. — Tanári 
közszellem. Balogh Pétertől. — Egyesületi élet. — A rokoni össze
köttetések ellen. — Vegyesek. — Figyelmeztetés és kérelem. Müller 
Józseftől.
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GONDOLATOK A NEVELÉS ÉS TANÍTÁS VILÁGÁBÓL.

I.
Milyen világnézetet kell a z  iskolában hirdetnünk?

Korunk nemcsak a haladás, hanem az elégületlenség, a panaszok 
kora is. Az elégületlenség mint valami szellemi epidémia terjed minden
felé. A régi ideálok egy része romba dőlt, világnézetünk átalakulóban 
van s az igaz és hamis eszmék chaosából alig tör elő egy világos, egy 
biztató sugár.

Minduntalan azt halljuk: az iskola nem az életnek nevel. Mások 
az életnek ideáljai, vezéreszméi. Viszont azonban az életről is azt mon
dogatják, hogy nincs már benne semmi ideál, hogy a kenyérkereset és 
élvezet áldatlan harczává lett.

A gondolkodó ember végre is azt kérdi magától, hát mégis igaz 
volna az, a miről az emberek annyit beszélnek, a költők annyit zenge
nek, hogy: minden nagynak és nemesnek csak szenvedés a jutalma, 
hogy a butának sorsa földi éden, hogy csak a nagy dob hangját hall
juk meg s csak a stréber boldogul? Igaz-e végre insuper, hogy mi 
paedagogusok, mint azt egy régi latin mondás tartja: az igával együtt 
örököltük a panaszt, az Istenek gyűlöletét ?

Bennünket a taniigy embereit, a kik életünket épen az ideálok 
hirdetésének szenteltük, e kérdések talán legjobban érdekelnek. Hiszen 
nekünk határozott, egységes, tanítványainknak majdan életczélul szol
gáló, tetteiket vezérlő életnézetet kell hirdetnünk. Hiszen nem is lehet 
az jó tanár, a ki magát a cathedrán a szent eszmék apostolának 
nem érezi.

A mostani közfelfogás az élet és az igazi boldogság alapvető 
tanait támadta meg. De kérdjük, lehet-e csakugyan a természet nagy 
világrendjében bárkinek is büntetlenül kontárkodnia? A történelem, a 
magistra vitae, mint igen sokszor, most sem ad kielégítő választ, a 
vallás a jövő élettel vigasztal, philosophiánk cserben hagy. Menjünk 
tehát az életnek, az erőnek és minden törvénynek főforrásához, a csal-

11Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXXI.



hatatlan természethez, hallgassuk meg tanait s vonjuk le a szükséges 
következményeket.

A physika és logika tanai szerint a természet összes tüneményei
ben változhatatlan törvények uralkodnak. Az ember testi, lelki élete, 
tette és azok következményei is e törvények alá tartoznak. Minden 
gondolat egy más gondolatnak vagy érzetnek természetes folyománya, 
minden tett gondolatainknak gyümölcse, és minden tettnek megvan a 
maga kimaradhatatlan, szükségszerű következménye. Ez a kérlelhetetlen 
szükségesség csak más és más nevet visel, a szerint, a mint más és 
más téren látjuk működni.

Ha a tünemények szám viszonyaiban érvényesül, azt mondjuk: 
mathematikai szabály; ha mint az erők egymásra hatása és átalakulása 
nyilatkozik, physikai törvénynek nevezzük; ha mint tetteinknek követ
kezménye lép fel, azt mondjuk: jutalom és bűnhődés.

És a mint kétszer kettőből nem lesz öt, a mint a víz útját hegy
nek felfelé nem veszi, ép úgy nem fog egy emberi cselekvés sem a 
neki megfelelő következmény nélkül maradhatni. A mathematikai 
szabály tehát, a gravitatio és az energia, az atomok mozgása, szivünk 
dobogása, lelkiismeretünk furdalása, sorsunk és végzetünk, a jutalom 
és a Nemesis, mind csak más és más neve ennek a természeti szük
ségességnek.

Vigasz ez minden szegénynek, mellőzöttnek. boldogtalannak, mert 
arra tanítja: várd be a természet rendjét és minden munkád meghozza 
gyümölcsét. Légy türelmes, mert a természetben mindennek fejlődési 
fokozatai vannak, mindennek érnie kell.

Vigasztalódjál, mert az anyag és erő fenmaradásának nagy elve 
a te tetteidre is érvényes; ezek is ott keringenek az okok és okozatok 
nagy halmazában; de mindegyike csak azt a hatást teszi társaira, a 
melylyel a természet eredetileg felruházta. Ez a törvény azonban mást 
is mond: onnan akarj elvenni valamit, a hová elhelyeztél; ne kívánd, 
hogy a szilvafa szőlőt teremjen.

Számtalan bajunk és panaszunk épen onnan származik, hogy 
onnan akarunk elvenni valamit, a hova sem a természet nem tett el 
semmit a mi számunkra, sem magunk el nem helyeztünk.

Az, a mi a physika és chemia elemeire áll, a mi gondolatainkra 
és tetteinkre, mint az anyag és erő keverékére is érvényes. A mint az 
oxigénben égnek a tárgyak, a nitrogénben elalszik a tűz s az arany 
nem oxidálódik és tulajdonságaikat soha el nem vesztik: úgy képezi 
az emberi és társadalmi életnek éltető, drága elemét az, a mit erénynek 
nevezünk, úgy fogja az egyén és a köz boldogságát kioltani, a mit 
bűnnek mondunk.

A nagy universumban működő erők egy bizonyos faját eszmének, 
gondolatnak nevezzük. És ez él, hat és alakít ezredek után is. Egy a 
könyvtárban elhelyezett könyv egy lappangó erő, olyan mint a kőszén, 
mely napsugarat rejt magában. Mindezekből következik, hogy az igaz,
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derék munka, a becsület, az erő, a valódi tehetség előbb-utóbb minden 
akadályt elhárít és érvényesül. A környezet, a melyben él, akarata 
ellenére is előre tolja; sőt olykor önkényt ajánlkoznak a protectorok, 
váratlanul jön meg a jó alkalom.

A természetnek ez az igazságos, pontos fizetése még másban is 
nyilvánul. Az örömet és a fájdalmat, mint lényünknek leglényegesebb 
két elemét, meglehetős egyformán osztja el az emberek között. Ez a 
paradox állításnak látszó törvény azon alapszik, illetve abban leli magya
rázatát, hogy a természet az örömöt és a kínt nem ahhoz kötötte, a 
mit nekünk a világ adhat, tehát nem állásunkhoz, hanem testünkhez 
és lelkünkhez. Ha tehát volna valamiféle kín vagy boldogságmérő, az 
a kunyhóban, az irodában, a trónuson meglehetősen egyformát mutatna.

Talán egy pontnál sem csalódnak annyira az emberek, mint épen 
ennél. Azt hiszik, hogy a pénz, az előkelő állás, a hír stb. a természet 
háztartásának kijátszásával meghozza a várva-várt boldogságot. A ter
mészet azonban nem ezen az áron adja kincseit. Ennek az igazi boldog
sághoz vajmi kevés köze van. Nem volt még nagy ember, híres ember, 
a ki el nem mondhatta volna magáról, a mit A rany  János mondott: 
„Pályám bére égető, mint Nessus vére!“

A természet háztartásában az van fölírva: Minden előnyödet 
testednek vagy lelkednek valamely fogyatkozásával kell megfizetned, 
miden fogyatkozásodat valamely más kiválóságod egyenlíti ki. A nagy 
kiválóságot végtelen kínnal kell megfizetned.

A mióta ezekhez hasonló gondolatokkal egy más tanulmányom
ban * is foglalkoztam, megjelent legújabban, épen egy hóval ez előtt a 
német könyvpiaczon, E m erson -nak az amerikai nagy gondolkodónak, 
„Essays“ czímü müve is. Rendkívül érdekes és vigasztaló, a mit e themá- 
ról ír. Új és minden eddiginél megnyugtatóbb világnézet tárul fel 
előttünk.

Emerson a meggyőződés igaz hangján, meggyőző erővel a követ
kezőket hirdeti:

A tenger hullámai nem sietnek annyira egymást elsimítani, mint 
a hogy a viszonyok különbözőségei a kölcsönös egyensúly helyreállítá
sára törekednek. Mindig találkozik egy kiegyenlítő körülmény, mely az 
előkelőt, a gazdagot, a hatalmast, a szerencsést a többinek színvonalára 
nyomja le.

A világ az egyszeregyhez, vagy a számtani arányhoz hasonlít, 
melyet bármikép forgathatunk, mindig egyensúlyban marad. Minden 
titok kiderül, minden hiba bűnhődik, minden erény jutalmat nyer, 
lassan bár, de biztosan.

A gonoszság és a bűnhődés egy törzsön nőnek. A büntetés oly 
gyümölcs, mely már az élvezet virágában lappang elrejtőzve.

* A budapesti VII. k. főgymn. 1897. évi Értesítője: „Ész és szív“.
11*
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A természet semmit sem ad ajándékba, minden dolgot meg kell 
fizetnünk.

Semmi társadalmi visszaélés, semmi igaztalanul felhalmozott va
gyon, bitorolt hatalom nem marad boszulatlanul.

Fizess mindig, mert előbb vagy utóbb egész tartozásodat kell 
megfizetned. A tolvaj, a csaló maga magát csalja.

A természetben mindennek határozott ára van; ha ezt az árt 
nem fizeted meg, nem azt a dolgot nyered, hanem mást, mert lehetet
lenség azt kapni, a minek az árát le nem fizeted.

Szeress és szeretni fognak téged is.
Szerencsétlenség, betegség, sérelem és szegénység az egyensúly 

végett vannak meg, a jónak még ezek is hasznára vannak.
A természet törvényes pénze a becsületes munka.
A ki halhatatlant akar írni vagy mondani, annak őszintének kell 

lennie. A ki magának ír, az örökkévalóságnak ír. Csak azon könyvek 
maradandók, a melyek meg is érdemlik. Mózes és Homeros örökké 
fognak élni.

A mennyi erény van, annyi nyilvánul is. Minden jóság annyi 
tiszteletet arat, a mennyit megérdemel. Az erényt még az ördög is 
tiszteli. A fenséges, nemes, önfeláldozó sekta fogja folyton az embereket 
oktatni és vezetni.

A mi vagy, az vonásaidba, alakodba, minden tettedbe vésődik. 
Hasztalan titkolsz valamit, hasztalan dicsekszel.

Az okosság az anyagot az anyag természete szerint mozgatja.
így  ítéli meg Emerson a világ folyását. íme a világrend egyensúlyá

nak gyönyörű tana! íme a keresztény moral apotheosisa! íme észokok 
alapján is a kereszténység alaptanaihoz jutottunk! Ezek a gondola
tok a skepticismus,Pessimismus,nihilismus mai világában oly nagyszerűek, 
fenségesek, megnyugtatók, vigasztalók, becsületes munkára ösztönzők, 
hogy úgy tetszik, mintha egy új világnézetnek előhangjait hallanék 1

(Budapest.) S zitn ya i Elek.

EURÓPA ÉS ÉSZAK-AMERIKA KÖZÉPISKOLAÜGYE.

I.
Történelmi alakulás.

(P o ro szo rszá g —B ajorország—S zászország .)

A művelt világ, vagy legalább is Európa középiskoláinak történeti 
alakulása a jelen században — az elmúlt századokra itt csak elvétve 
nyúlunk vissza — minden látszólagos sokfélesége és változatossága 
mellett is nagyrészt bizonyos közös, a politikai és socialis alakulás 
közösségén alapuló vonásokat mutat. Majdnem valamennyi állam közép
iskoláinak e századbeli történetében van két jelentős fordulópont: az 
egyik századunk első évtizedében, a másik századunk közepén. Némely 
államban már a múlt század végső tizedei készítik elő amaz első 
fordulópontot, némelyeknél pedig csak az ötvenes évek végén vagy
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a hatvanas évek elején jelentkezik a második peripetia. Az erős állami 
külső szervezés fellépte jellemzi amaz első fordulatot, nagyobbára a 
belső életnek egészben véve egységes felfogása mellett; nagyfokú 
belső forrongás, a reáliák és reáliskolák, valamint a testi épség köve
teléseinek lassanként előtérbe való tolulása jellemzi a második fordula
tot. Néhány év óta — úgy látszik — újabb fordulat készül. Hogy a 
vége az lesz-e, a mit B aum eister  a porosz gymnasiumra nézve jósol, 
t. i. a középiskola humanistikus jellegének teljes eltörlése, azt épen- 
séggel nem mondhatjuk. Inkább, azt hiszem, hogy az egyoldalú neo- 
humanistikus — annyi tekintetben csak formalis értékű — ideállal 
szemben, de egyúttal az ép oly egyoldalú és sokszor nem kevésbbé 
formalis irányú neorealistikus (ha szabad e szót használnom) ideállal 
szemben is, vagy helyesebben mondva, mind a kettőt magába ölelve és 
meghaladva, egy a nemzeti műveltség sokoldalú — irodalomra, történe
lemre, természettudományra, művészetre és testügyességre egyformán 
kiterjedő — tartalmát feldolgozó, egységes nemzeti alapon álló, de 
külsőleg minden helyi differentiálódási szükségletnek engedő közép
iskola fog felépülni. Ha nem is ez utóbbi jövendölésünket, de az előbb 
felállított tételeket századunk két fordulópontjáról eléggé illustrálja a 
történet már abban a terjedelemben is, a mint a következőkben ismer
tetjük.

Poroszország középiskolaügyét már a múlt század végén kezdték 
II. Frigyes és II. Frigyes Vilmos először erős állami szervezés alá 
vetni (1788-ban elrendeli Zedlitz minister az érettségi vizsgát, 179í-ben 
nyilvánít az Allgemeines Landrecht 12 iskolát és egyetemet állami inté
zetnek és megalapítja az alapvonásaiban még ma sem elavult iskolaügyi 
jogrendszert). Újabb története azonban mégis e század elején a Porosz- 
országra nézve oly végzetes jénai csata után kezdődik. Ekkor mondta 
tudvalevőleg III. Frigyes Vilmos e szép szavakat: a mit az állam 
physikai erőkben vesztett, azt szellemi erőkben kell nyernie. Humboldt 
Vilmos rövid ministersége alatt Wolfra, a nagy philologusra, bízzák a 
gymnasiumok gondozását és tudós deputatiók veszik át a tanárjelöltek 
vizsgálását. Az 1815-iki hadiszerencse nagy feladatok elé állítja a 
porosz középiskolaügyet: a rajnai tartományok elfrancziásodott iskolái
ból német iskolákat kell csinálni. 1817-ben külön ministeriumot szervez
nek a vallás- és közoktatásügy részére, melynek élén A ltenstein  áll 
1840-ig; alatta Schulze gondoskodik (1858-ig) a középiskolákról. 1837-ben 
létrejön a gymnasiumok „normalis tanterve“ (Normallehrplan); az igaz
gatóknak megengednek e tantervtől való localis jellegű eltéréseket. 
Már előbb elválasztották volt az állami Provinzialschulcollegiumot az 
egyházi Oberconsistoriumtól és behoztak volt egy paedagogiai próbaévet.
IV. Frigyes Vilmos alatt Eichhorn lesz ministerré, a kinek conservativ 
jellegű működését félbeszakítja az 1848-iki év. Utódja R au m er  (1850— 
1858) alatt U7e.se veszi át a középiskolák vezetését (1852—1875), a ki 
új tanterveket alkot a gymnasiumok és a tőle különös gonddal ápolt 
reáliskolák számára. Alatta javítják a tanárok helyzetét is, mely addig 
igen sanyarú volt. Bethman-Hollweg  rövid hivatalban léte után M ahler 
veszi át a ministeriumot (1862—1872), melyet egyházi conservativ szellem
ben vezet. Alatta nyílnak meg az elsőrendű reáliskolák abituriensei előtt 
az egyetemnek mathematikai és modern tannyelvű folyamai. Az 1866-iki 
nagy területgyarapodás (Hannovera, Hessen, Nassau, Majnai Frankfurt) 
ismét nagy külső szervező munkát ró a közoktatásügyi ministerium 
vállaira. Mühler után a liberalis F alk  lesz minister. Alatta Bonitz (ennek 
tanügyi munkássága Ausztriában, de némileg nálunk is hagyott nyomo
kat) vezeti a porosz középiskolák ügyét. Alatta újból tetemesen javítják 
a tanárok anyagi helyzetét, és hozzálátnak a túlterhelés ellen már 
hosszabb idők óta hangoztatott panaszok orvoslásához. Nagy számban
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állítanak új gymnasiumokat és reáliskolákat is. Fáik  után rövid időre 
Puttkam er, majd Gossler (1881—1896) a ministerek, kik revideált 
tantervekben leszállítják a tanulók munkabírása iránt addig támasztott 
igényeket és előmozdítják a test gyakorlását, különösen a tornát. 1890- 
ben összeül a fiatal, erőskezű II. Vilmos alatt különböző középiskolai 
kérdések tisztázása czéljából a hires berlini „császárconferentia“, melyet 
maga a császár nyit meg egy nagyjelentőségű beszéddel. A császár 
főszempontjai voltak: az oktatás súlypontjának áthelyezése a hazai 
nyelvre s irodalomra és az újabb történelemre, az oktatás methodikus 
egyszerűsítése és az ifjúság erősítése a hadi szolgálatra. A conferentiá- 
nak elvi megállapodásai alapján kidolgozta egy Ilin zpeter , a császár 
volt nevelője elnöklete alatt összeállott hetes bizottság a gymnasiumok 
és reáliskolák számára való új tanterveket, melyek 1892 óta vannak 
érvényben, és a melyek nagyon megszorították a latin nyelv mű
velését.

Középiskolai törvény mai napig nincs Poroszországban; a legtöbb 
iskolai jogviszony régi hagyományokon alapszik, melyek a már fentebb 
említett 1792-iki Allgemeines Landrecht intézkedéseire nyúlnak vissza.

B ajorországban  az 1803. évvel, a kolostorok eltörlésének és az 
ország nagy területbeli gyarapodásának évével, kezdődik a középiskolák 
nagyszabású újjászervezése, melyet I. M iksa  király energikus ministere 
M ontgelas vesz kezébe. Egy legfőbb központi hivatal és egyes tarto
mányi iskolatanácsi hivatalok felállítása után már 1804-ben megjelenik 
egy „Lehrplan für alle kurpfalz-beyerischen Mittelschulen“. Ugyanakkor 
meghínak számos tudóst (különösen Jenából), a kik közül nevezetesen 
N ietham m er  és Thiersch  szereznek nagy érdemeket Bajorország közép
iskolaügye közül. 1807-ben szervezik a belügyministeriumban a „nyil
vános nevelő és tanítóintézetek számára való szakosztályt“ (Section des 
Minist, d. Innern für die öffentlichen Erziehungs- und Unterrichtsanstal- 
ten). 1808-ban alapját veti N ietham m er „Normatívája a bajor közép
iskolák újabb belső szervezetének. A középiskolák akkor a legfőbb 
központi hatóság a „Generalkreiscommissariat“ felügyelete alatt álla
nak; az egyes kerületi főigazgatók, a „Kreisschulräthe“, majdnem 
kizárólag csak a népiskolák terén működnek. A gymnasiumokban (az 
1808 ban felállított technikus iskolák csakhamar megszűntek) a rectora- 
tusoknak volt nagy önállóságuk és igen sajátságos szervezetük. Ezek 
ugyanis kisebb collegiumokat alkottak, melyek a gymnasium rectorából 
és két gymnasiumi tanárból, mint rectoratusi assessorokból állottak. 
Míg a tulajdonképi gymnasium, azaz a gymnasium négy felső osztálya 
e collegium alá tartozott, addig az alsóbbb osztályok vezetése vagyis 
a progymnasium és primaeriskola (e kettőt együttvéve latin iskolának 
— Lateinschule — hívták) csak a rector alá tartozik. A Nietham m er- 
féle Normativ keresztülvitele sok nehézségbe ütközött és igen sok új 
rendelet, kiküszöbölés és módosítás volt a következménye. Csak 1. L ajos  
alatt tisztultak ismét a viszonyok. 1825-ben újjászervezik a ministerium- 
ban a legfőbb központi hatóságot „Oberster Kirchen- und Schulrath“ 
czímen; a kerületi főigazgatóságokat eltörlik. 1829-ben megvalósítják 
Thiersch híres iskolatervezetét, A gymnasium és a latin iskola külön 
elöljárókat kapnak; a rectoratusi assessorság megszűnik. A városoknak, 
melyekben gymnasium van, új hatóság is jut, a helyi scholarchatus 
(Orts-Scholarchat), mely a helységnek egy lelkészéből, a magistratusnak 
vagy községi képviseletnek egy tagjából és a gymnasium rectorából 
áll. A scholarchatus az iskola és a nagy közönség között való közvetí
tésre szolgált, és különösen fegyelmi esetekben döntött. 1835-ben lép
nek a régi Kreisschulrathok helyébe a Kreisscholarchák, kik különösen 
az alsóbb osztályok látogatásával foglalkoznak. 1835-ben szervezik újból 
és lassanként fejlesztik a technikus iskolákat is. Ugyancsak 1835-ben



1 6 7

szerveznek a huraanistikus iskolák számára az ifjúság politikai tévely
géseinek a meggátlására városi, illetőleg kormánybiztosokat, a kiknek 
szava a rectoréval szemben is elöntött. Ez is egyike volt azoknak a 
reactionarius rendszabályoknak, melyek I. L a jo s  uralkodásának második 
felét megkülönböztetik az elsőtől. 1837—1847 A bel minister azon fára
dozott, hogy külső eszközök segélyével javítsa az iskolák szellemét. 
Alatta történik a történeti oktatás különválasztása felekezetek szerint, 
valamint a gymnasiumok beosztása tisztán katholikus, tisztán protestáns 
és vegyes iskolákra. 1847 óta van külön „Ministerium für Kirchen und 
Schulangelegenheiten“ és 1848 óta ennek élén külön minister. II. M iksa  
alatt (1848 — 1863) nagyon fellendült a bajor középiskolák ügye és 
számos nem bajor tudós meghívása folytán nagyobb lesz a közlekedés a 
többi német államok szellemi életével. Az 1854-iki „Revidierte Ordnung 
der lateinischen Schulen und Gymnasien“ nagyon közeledik a porosz 
iskolarendszerhez. 1871-ben átveszi a ministerium L u tz  alatt az összes 
technikus iskolák vezetését is. Nemsokára átalakul az egész közép
iskolaügy, szigorítják a tanárképzést és egyúttal emelik a tanárok 
socialis helyzetét a többi hivatalnokokkal egyforma flzetéskategoriákba 
való besorozás útján. A rectoratus pedig, mely addig puszta functio 
volt, magasabb ranggal és fizetéssel ellátott pragmatikus állássá lesz. 
Müller ministersége alatt (1890—1895) történik a bajor középiskolák 
legújabb reformja, mely 1891-ben kezdődött a humanistikus gymnasium 
irányelveinek és órarendjének a megállapításával. A reformok különösen 
a tantárgyak terjedelmére és nemére, az iskolai methodusra, a tanár
jelöltek paedagogiai előkészítésére, valamint a tanárok tudományos és 
paedagogiai továbbképzésére vonatkoznak.

A humanistikus képzés alapjait Bajorországban nem bolygat
ták meg.

S zászországban  e század elején két országos iskola (Fürsten- 
und Landesschule) és 15 városi latin iskola (Städtische Lateinschule 
[Gymnasium, Lyceum]) létezett Az államnak valamennyi iskolával 
szemben volt törvényhozó és felügyeleti joga; a városi iskolákra nézve 
átengedte a közvetlen igazgatást és az anyagi gondoskodást a városi 
közegeknek. Az állam közegei voltak az örökös tartományokban a 
Kirchenrath és Oberconsistorium. alatta a consistoriumok és superinten- 
densek, Felső Lausitzban az Oberamtsregierung mint consistorialis 
hatóság Az országos iskolák egyházi és paedagogiai tekintetben az 
Oberconsistorium alá tartoztak, pénzügyi dolgokban pedig az 1782-ben 
felállított Finanzcollegium alá, a helyi inspectio pedig a rector és egy 
Rentamtmann kezében volt. Azonkívül felügyelt még egy a nemességből 
kikerülő tanfelügyelő is A városokban rendesen a superintendensé és 
egy tanácstagé volt a felügyelet, bár erre nézve nagyon különböztek 
az intézkedések. Egészben véve az állam nem igen érvényesítette jogait 
a városi intézetekkel szemben. A központi vezetésnek hosszú idő óta 
első életjele volt az 1811-iki rescriptum, melyet a központi főhatóság az 
érettségi bizonyítványok ügyében intézett a latin városi iskolák rectorai- 
hoz. Elevenebb tevékenység e téren csak akkor kezdődött, midőn a 
napóleoni idők veszteségeit az ország némileg kiheverte volt, és a 
legtöbb városi latin iskola hanyatlása is erélyesebb fellépést tett szük
ségessé. Egy 1829-iki madatum elrendeli az érettségi vizsga általános 
behozatalát. 1831-ben átalakítják kapcsolatban az alkotmányos renddel 
az iskolákra nézve oly fontos főhatóságokat is. A „Kirchenrath und 
Oberconsistorium“ helyébe lép a vallás- és közoktatásügyi ministerium, 
és a kerületi igazgatóságok (Kreisdirection) szerveztetnek. Az országos 
iskolák már 1831 óta tartoztak közvetlenül a cultusministerium alá; 
a városi iskolák viszonyát a ministeriumhoz egy 1835-ki rendelet sza
bályozta. E szerint egy iskolai bizottság közvetít a városi tanács és a
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ministerium között: e bizottság áll a város első lelkészéből, a városi 
tanács és a polgárság egy tudós tagjából, 1862-ig a rector kizárásával. 
A bizottságot első sorban az iskola felügyelete és gondozása illeti, a 
szakinspectio különösen a lelkésztag dolga. A cultusministeriumnak 
azonban joga van hozzá, hogy bármikor közvetlenül is tudomást szerez
zen magának az iskola állapotáról, hogy engedélyezze a szervezetet és 
tantervet, megerősítse a tanárokat és a rectort, döntsön az iskola-bizott
ságtól el nem intézett vagy épen ő ellene irányuló panaszok dolgában. 
A tantervek terén való egységnek az 1835-iki drezdai rectori conferentia 
vetette meg az alapját. 1834-től datálódik az állam részéről a városi 
iskolák anyagi segélyezése is. Az 1846-iki „Regulativ für Gelehrten
schulen“ szabályozta először egységesen az összes humanistikus iskolák 
viszonyait. Az újonnan támadt felsőbb polgáriskolákat és reáliskolákat 
még teljesen a városok kezében hagyta meg az állam. Az 1848/49-iki 
év nagy rázkódásai után tovább fejlődött a szász középiskolák ügye. 
1854-ben egyesítik Plauen  gymnasiumát és reáliskoláját egy igazgatóság 
alatt. Az 1860-iki regulativum útján kapnak a reáliskolák is egységes 
szervezetet; első instantiában a helyi iskolainspectiók alá, középsőben a 
kerületi igazgatóságok alá és végsőben a cultusministerium alá tartoz
nak A szász reáliskolák további fejlődése is egészen az államkormány 
vezetése mellett történik.

Végre megadja az 1876-iki törvény a szász középiskoláknak 
még ma is fennálló törvényes alapjukat, melyen az utána következő 
regulativumok gymnasiumok számára lö92-ben és a reálgymnasiumokká 
lett elsőrendű reáliskolák számára 1884-ben semmit sem változtatnak.

(Budapest.) Dr. W aldapfel János.

EGYESÜLETI ÉLET.
Budapesti kör.

A kör választmánya f. é. november 3-án tartotta ez idén második 
ülését. Elnök: dr. Schm idt Ágost, jegyző: dr. B ozóky  Endre titkár; 
jelen voltak: dr. B adics  Ferencz. dr. M ágócsy-D ietz  Sándor, dr. Pru- 
zs in szk y  János, Balog  Mór, dr. Chovancsák  István, R e if  Jakab és Fr. 
K iss  Károly választmányi tagok

Titkár fölolvassa özv. Volf Györgvné köszönő levelét, melyet a 
Kör részvétiratára válaszul küldött. — Bejelenti, hogy a Magyar Színház 
igazgatósága a f. évben nem hajlandó a Kör tagjainak kedvezményt 
adni. — Bejelenti, hogy a választmány határozatai végrehajtattak, a 
mennyiben az intézetek igazgatóságaihoz a szerdai jour fixe dolgában 
körlevelet intézett, s a Kör pénztárosa a szükséges folyóiratokat meg
rendelte.

Balog  Mór pénztáros előterjeszti költségelőirányzatát, mely sze
rint: a titkár kiadásaira 50 frt, nyomtatványokra 15 frt, a pénztáros 
kiadásaira 10 frt, különfélékre 10 frt, folyóiratokra és napilapokra 
100 frt, összesen 185 frt kiadás irányoztatik elő. Ezzel szemben áll: 
készpénzben 60 frt 23 kr., követelés az egyesülettől 17 frt 80 kr., hátrá- 
lékos tagsági díj 20 frt, 149 tag után való járulék 119 frt 20 kr. és 
tagsági díj 64 frt, összesen 281 frt 33 kr. bevétel. így az előirányzat 
96 frt 23 kr. fölösleget mutat. A pénztáros azonban az egyesülettel való 
leszámolás természete folytán megjegyzi, hogy ezen számadatok csak 
hozzávetőleg veendők. — A választmány mind a titkár, mind a pénz
táros előterjesztéseit tudomásul vette.
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Titkár végül fölveti a szo lgá la ti p ragm atika  tárgyalásának 
kérdését, mire nézve az előmunkálatokkal a választmány a titkárt 
bízza meg.

Több tárgy nem lévén, a választmány ülését befejezte.
Következett dr. Balogh Péter felolvasása a T anári közszellem ről.
Az éljenzéssel fogadott tartalmas előadás sok igazságot foglalván 

magában, melyre nézve megjegyzés alig tehető, elnöknek az előadóhoz 
ntézett köszönő szavai után S zitn ya i Elek és az elnök indítványára a 
felolvasás publicálása kívánatosnak mondatott ki.

A felolvasó ülésen a korábban felsoroltakon kívül jelen voltak 
még: dr. N égyesy  László, L u tte r  János, dr. M orvay  Győző, R ajn er  
Ferencz, dr. Gyomjai Gyula, dr. S zitn ya i Elek, dr. D em kó  Kálmán, 
dr. M olnár István, Tiber Ágost, S zir te s  Ignácz, dr. Веке Manó, 
dr. B alassa  József, dr. Z lin szky  Aladár, Geréb József, Szigethy  Lajos, 
Hegedűs Béla. Felolvasás után a népes társaság még sokáig együtt 
maradt, élénk társalgással töltvén az estét.

Dr. B ozóky E ndre , a kör titkára.

ir o d a l m i  é r t e s í t ő .

Az 1896/97-ik tanévi programm-értekezések jegyzéke.*
1. Hit- és erkölcstan.

B ányai S án dor: A gymnasiumi vallás-erkölcsi nevelés, különös 
tekintettel a vallástanár működésére. — Hódmezővásárhelyi ev. ref. 
főgymnasium, 3—18. 1.

B ereczky Sándor-. A vallástanítás feladatáról. — Budapesti ág. 
hitv. ev. főgymnasium, 3—30. 1.

L eu tschaft L a jos:  Der evang. Religionsunterricht an unseren 
Mittelschulen. — Medgyesi ág. hitv. ev. főgymnasium, 3—30. 1.

M ajerik  Győző: Az evangélikusok vallástanítása a középiskolá
ban. — Bonyhádi ág. hitv. ev. algymnasium, 3—23. 1.

2. M agyar nyelv és irodalom.
Balló Is tvá n :  Altorjai báró Apor Péter (1676—1752). — Csik- 

somlyói kath. főgymnasium, 5—112. 1.
Bán A ladár: Pázmándi Horvát Endre Árpádja. — Temesvári 

kath. főgymnasium, 1—54. 1.
Bán József:  Az ember tragédiája. — Váczi kath. főgymnasium, 

3—40. 1.
Csallóközi Jenő: Ilosvai Toldi Miklós históriája és a Toldi-monda.

Podolini kath. algymnasium. 1—20. I.
D alo tti Ödön: A magyar népdal. — Pozsonyi állami főreáliskola, 

15—28. 1.
G áspár Elek: A Lobkorvitz-codexről. — Fekete-féle főgymnasium 

3 -1 0 . 1.

* Eddigi szokásunkhoz híven, e jegyzékben kizárólag az önálló 
tudományos vagy szakszerű értekezéseket közöljük; s mellőzünk minden 
kizárólag alkalmi vagy helyi vonatkozású közleményt, nekrológot, 
ünnepi szónoklatot, jubilaeumi czikket stb. A mennyiben ez az össze
állítás nem volna teljes, legközelebbi számaink egyikében pótolni fog
juk a hiányokat.
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H alm y Gyula-. Szemere Bertalan élete és munkái. — Szent
gotthárdi áll. algymnasium, 3—11. 1.

Ján ky L ászló :  A „két szomszédvár“. — Újvidéki kir. kath. fő
gymnasium, 3—25. 1.

Jásza,i R ezső:  A franczia forradalom első másfél esztendejéről 
szóló egykorú hírlapirodalmunk, kritikai méltatása. — Szegedi kath. 
főgymnasium, 7—57. 1.

K atona L a jos:  Ipolyi magyar mythologiája. — Budapesti II. kér. 
kir. kath. főgymnasium, 7—21. 1.

K olosvári A ladár: Arany János életéből. — Mezőtúri ev. ref. 
főgymnasium, 15—66. 1.

K ova lik  János: Nyelvújításunk kezdete. — Yerseczi áll. főreál
iskola, 3—19. 1.

Mikó Pál: Női magyar levélstílus a XVII. században. — Székely
udvarhelyi áll. főreáliskola, 1—71. 1.

M urajda F. Nándor: Döbrentei „Erdélyi Múzeumáénak kritikai 
iránya. — Gyöngyösi kath. gymnasium, 3 — 15. 1.

R encz János: Vajda János költészete s a mai magyar lyra. — 
Pancsovai áll. főgymnasium, 3—41. 1.

B ú ik  L ászló :  Bajza József „Kritikai Lapok“ ja. — Kisszebeni 
kath. algymnasium, 3—12. 1.

S árffy A ladár: Jókai írói jellemzéséhez. — Lőcsei áll főreál
iskola, 3—18. 1

S zű cs István :  Zrinyi és Faludi idilljeinek viszonya Vergiliuséihoz. 
Marmarosszigeti kath algymnasium, 3—28. 1.

V iszota  Gyula: Kisfaludy Károly „Murány vár ostromának“ forrásai. 
— Soproni áll. főreáliskola, 3—lu. 1.

W olff Béla: Az első magyar dramaturg. — Székesfehérvári áll. 
főreáliskola, 3—14. 1.

3. Classica-philologia.
Bordeaux Árpád: A római municipiumok politikai szervezete. — 

Brassói kath. főgymnasium, 50—70. I
Cserép József:  Sallustius viszonya Ciceróhoz. — Aradi kir. fő

gymnasium, 1— 11. 1.
Czeglédy István :  A görög nők helyzete. — Rózsahegyi kath. 

főgymnasium, 3—30. 1.
H orváth  B alázs: A Forum Romanum és a császárok fórumai.— 

Kassai kath. főgymnasium, 3—61. 1.
M olnár József: Az adversativ kötőszók használata a latin, görög 

és a magyar nyelvben — Kisújszállási ev. ref. főgymnasium, 3—45 1.
M olnár Sam u: Az ó-kori görögök politikai irodalma. — Bajai 

kath. főgymnasium, 1—80. 1.
N ém ethy Géza: Marcus Tullius Cicero a legfőbb jóról és rosszról 

írott munkájának I. könyve (fordítás). — Budapesti V. kér. kir. kath. 
főgymnasium, 1—21. 1.

S aru dy György: Horatius methodikájának tervezete. — Pápai ev. 
ref. főgymnasium, 41—138 1.

Simon Géza: Az indicativi praesens imperfectum Plautusnál. — 
Marmarosszigeti ev. ref. főgymnasium, 59—69. 1.

S zku n zevics K ornél: A görögök és rómaiak gesztusai. — Eperjesi 
kir. kath. főgymnasium, 1—31. 1

4. Modern n yelvek és irodalmak.
D um brava Vazul: Ortográfia romána In actuala sa stare de 

desvoltare. — Belényesi gör. kath. főgymnasium, 3—60. 1
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E rdélyi K ároly: A spanyol auto sacramental. — Kolozsvári kath. 
főgymnasium, 1—75. 1.

Gál Kelemen: Schiller kritikai és költészettani munkái. — Kolozs
vári unitárius főgymnasium, 3—37. 1

Nógrádi Jenő: A franczia nyelv tanítása a reáliskolák III. és
IV. osztályában, 3—14. 1

Proliié Vilmos: Kemál bej drámái. — Kézsmárki ág. hitv. ev. 
főgymnasium, 1—30. 1.

5. Történelem.
B arte lm áss M árton: Die Ausweisung der Armenier aus Bistricz 

in Folge der Pest im Jahre 1712. — Beszterczei ág. hitv. ev. főgym
nasium, 5—17. 1.

Briebrecher R ezső:  Der gegenwärtige Stand der Frage über die 
Herkunft der Rumänen — Nagyszebeni ág. hitv. ev. főgymnasium és 
főreáliskola, 5—30. 1.

J á rm y József:  Az ó-kori Gallia és a középkori Magyarország 
világtörténeti szerepe. — Miskolczi ev. ref. főgymnasium, 3—14. 1.

K eczer Géza: A keresztény Róma a művészetek anyja. — Sza- 
kolczai kir. algymnasium, 5—41. 1.

L őrincz Gábor: Assisi szent Ferencz történelmi jelentősége. — 
Nagykárolyi kath. főgymnasium, 3—28. 1.

M észáros L a jos:  Sorozatos képek a középkori magyar művelő
dés történelméből, főtekintettel az iskolázásra. -— Zentai közs. algym
nasium, 3—14. 1.

6. F öldra jz és útleírás.
Gross Gyula: Skizzen von einer Studienreise nach Griechenland. 

1. Homerische Stätten. 2. Olympia. — Brassói ág. hitv. ev. főgymnasium. 
1 5 -3 1 . 1.

H alász Á rpád: A földrajz tanítása a gymnasium I. és II. osztá
lyában. — Makói áll. főgymnasium 5—12. 1.

H éjjas Im re:  Földrajzi kirándulásokon. — Csurgói ev. ref. fő
gymnasium. 3 -6 8 . 1.

H la tky  József:  Körmöczbánya és vidékének néprajzi viszonyairól. 
— Körmöczbányai áll. főreáliskola, 3— 17. 1.

K ra jn yák  E dvárd:  Tanulmányi út Dalmácziába és Boszniába. — 
Pozsonyi kir. kath. főgymnasium, 14—21. 1.

M arcsics János: Utazásom Egyiptomban. — Beszterczebányai 
kir. kath főgymnasium, 1—34. 1.

M ohácsi Pál: A folyók hordalék-szállítása és lerakodásaik, külö
nös tekintettel a Dunára. — Pápai kath. algymnasium, 3—43. 1.

N etolicka 0.: Eine Schulreise nach Venedig. — Brassói ág. hitv. 
ev. főgymnasium. 33—59. I.

Precup Gábor: De la Blaj la Venejia. Balázsfalvi gör. kath. 
főgymnasium, 3—24. 1.

S till Nándor: Földrajzi séták Fehértemplomban és vidékén. — 
Fehértemplomi áll. főgymnasium, 3—22. 1.

S za lk a y  Gyula: Három hét Kréta szigetén. — Budapesti II. kér. 
áll. főreáliskola, 11—30. 1.

7. T erm észetra jz.
Burger József:  Torontálmegye madárvilága. — Nagybecskereki 

közs. főgymnasium, 3—19. I.
Faith M átyás: Segédkönyv a természetrajzi kirándulásoknál. — 

Körmöczbányai áll. főreáliskola, 18 — 43. 1.
H uber Im re: A metagenesis és metamorphosis néhány példája 

az állatországban. — Nyitrai kath. főgymnasium, 5—63. 1.
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L äng János-. A phanerogamok földalatti részei. — Debreczeni 
kath. algymnasiüm, 3—13. 1.

Pachinger Alajos-. Az emberben és a házi állatokban előforduló 
fonálférgekről. — Nagykanizsai kath. főgymnasium, 10—85. 1.

Plenczner L a jos:  Szarvas virágos mérges növényei. — Szarvasi 
ág. hitv. ev. főgymnasium, 3—25. 1.

R é p á szk y  B arn a : A gerinczesek vérkeringése. — Rozsnyói kath. 
főgymnasium, 1—10. 1.

Sajóhelyi Frigyes: Az őskor rovarvilága. — Budapesti V ili. kér. 
közs. főreáliskola, 3—14. 1.

Török Veremund: A vegetatív levelek szövet- és élettana. — 
Soproni kath. főgymnasium, 3—38. 1.

8. Term észettan .
A n to lik  K ároly: A Nap, bolygórendszerünk főcsillagának műkö

déséről. — Pozsonyi áll. főreáliskola, 1 —14. 1.
B abiák  Nándor: A virtuális munkák elve a középiskolai physi- 

kában. — Egri áll. főreáliskola, 8—17. 1.
B u rkovits L a jos:  Az elektromosság az ember szolgálatában. — 

Keszthelyi kath. főgymnasium, 5 —99. 1.
L é v a y  Ede: Az elektromosság Faraday—Maxwell-féle elméletének 

vázlata. — Pozsonyi kir főgymnasium, 1—14. 1.
M akay Istvá n :  Az erély megmaradásának elve a természettanban. 

Pápai ev. ref. főgymnasium, 3— 37. 1.
R iegl Sándor: Időmérés. — Kalocsai kath. főgymnasium, 3—35. 1.

9. M athem atika:
K oszto lá n yi Á rpád: A kamatszámolás reformterve. — Szabadkai 

közs. főgymnasium, 4—39. 1.
K örber T ivadar: Az evoluták és evolvensek elméletéhez. — Békési 

ev. ref. gymnasium, 3—23. 1.
M ahalcsik Bónó: Számolási alapműveletek egész számokkal. — 

Szilágysomlyói kath. algymnasiüm, 13—44. I.
N ovák  Antal: Egy az érintőre vonatkozó planimetriai feladat. — 

Szamosujvári áll. főgymnasium, 3—10. 1.

10. Philosophia és paedagogia.
B a lá zso v its  N orbert: Reformeszmék. — Szentesi áll. főgymna

sium, 3—18. I.
FogaraJan u  Dionysius: Promovarea elevitor. — Brassói román 

gör. kel. főgymnasium és alreáliskola, 1—31. 1.
F azekas Sándor: A debreczeni reáliskola története. — Debreczeni 

áll. főreáliskola, 3—28. 1.
Fodor Gyula: Beszélgetés a színházról. — Szatmári kir. főgym

nasium. 1—20. 1.
Füredi János: A pozsony-szent-györgyi kegyes tanítórendi ház 

és gymnasium története (folyt.). — Pozsony-szent-györgyi kath. algym- 
nasium, 3—64. 1.

Junker L ászló :  A kegyes tanítórendi kecskeméti főgymnasium 
története. IV. — Kecskeméti kath. főgymnasium, 3—109. 1.

K assu ba  Dom okos: Az egri gymnasium. III. — Egri kath. fő
gymnasium, 3—55. 1.

K em ény X av. Ferencz: A budapesti IV. kér. közs. főreáliskola 
története. I. — Budapesti IV. kér. közs. főreáliskola, 3—176. 1.

K récsy  Béla: Iskolaünnepek az amerikai Egyesült-Államok iskolái
ban. — Budapesti VI. kér. áll. főreáliskola, 3—20 1.
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M ahler M iksa: Az iskolai nevelésről. — Erzsébetvárosi áll. 
gymnasium, 1—31. 1.

M áté L a jo s : A gyakorló gymnasium és a vidék. — Hajdúnánási 
ev. ref. gymnasium, 3 —10. 1.

M &tuszka Mihály: Az otthon paedagogiája. — Jászberényi áll. 
főgymnasium, 6—33. 1.

M orvay Győző: A művészi utánzás elve. — Nagybányai áll 
főgymnasium, 5 — 43. 1.

N ém eth A m brus: A győri tudomány-akadémia története. — Győri 
kath. főgymnasium, 3— 102. 1.

P rónai Antal: Kalazanczi szent József iskolája. — Budapesti 
IY. kér. kath. főgymnasium, 3—66. 1.

R. E.: A középiskolai tanuló magánolvasmánya. — Brassói áll. 
főreáliskola, 3—13. 1.

S áfrán y K ároly: A műveltségről. — Veszprémi kath. főgymna
sium, 3—27. 1.

S árkán y Im ié:  A rimaszombati egy. prot. főgymnasium története, 
3—27. 1.

Schrődl József:  A magyar nemzeti eszme és a középiskolai tör
ténelmi oktatás jövője. — Rozsnyói ág. hitv. ev. főgymnasium, 3—23. 1.

S erédi L a jos: Az ismeret-elméletek és a theologia. — Budapesti 
ág. hitv. ev. főgymnasium, 31—69. 1.

S zéke ly  Sándor: A szülőkhöz. — Ujverbászi közs. gymnasium, 
3—17. 1.

S zitn ya i Elek: Ész és szív. — Budapesti VII. kér. áll. főgym
nasium, 11—63. 1.

Tóth György: A szülők figyelmébe. — Lévai kath. főgymnasium, 
3—28. 1.

Tóth Pál: A testi nevelésről. — Pápai ev. ref. főgymnasium, 
141-150. 1.

Vojnits Döme: Az esztergomi káptalani iskola és gymnasium 
története. III. r. — Esztergomi kath. főgymnasium, 5—180. 1.

11. Vegyesek.
S za la i M átyás: Vidékünk építészeti emlékei. — Vágujhelyi izr. 

alreáliskola, 3—10. 1.
— : Néhány szó a gyorsírásról. — Nagyszombati kath. főgymna

sium, 1—16. 1.

VEGYESEK.
Rendes tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 

P a á l Géza középiskolai tanárt a kecskeméti állami főreáliskolához 
rendes tanárrá nevezte ki. (1897. évi november hó 6-ról 66.179. sz.)

Előléptetések. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister S zik la  
Gábor és Jakab  Ödön budapesti VI. kerületi, dr. Fail Attila körmöcz- 
bányai áll. főreáliskolai, Jeszen ák  Rafael losonczi áll. főgymnasiumi, 
S koff  Ferencz pécsi, P szo tk a  Ferencz körmöczbányai áll. főreáliskolai 
és Gidófalvy Géza nagyszebeni áll. főgymnasiumi rendes tanárokat a
VIII. fizetési osztály 2. fokozatába, — Jakob i Károly nagyváradi áll. 
főreáliskolai, D öm ötör János szamosuj vári, dr. K ircz  Jakab szolnoki 
áll. főgymnasiumi és dr. K álm án  Miksa pécsi áll. főreáliskolai rendes 
tanárokat pedig a IX. fizetési osztály 1. fokozatába léptette elő. (1897. 
évi november hó 7-ről 66.160. sz.) — A  kir. kath. s ta tu sb a n : Jákobéi 
Dezső eperjesi, dr. Fechtel János szatmári, Gaál Mózes pozsonyi, Mazuch
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Ede és K ova lóczy  Rezső ungvári, továbbá K ovács  István lőcsei kir. 
kath. főgy/nnasiumi rendes tanárokat a IX. fizetési osztály 1. fokozatába 
léptette elő (1897. évi november hó 5-ről 67.614. sz.)

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Perényi 
József kecskeméti áll főreáliskolai rendes tanárt, rendes tanári minősé
gében a budapesti VI. kér. áll. főreáliskoiához helyezte át.

Két új ministeri ügyosztály. Múlt számunkban e czímen megjelent 
vezérczikk a napisajtóban is visszhangra talált. Szó szerint közöljük 
azt a két megnyilatkozást, melyet a „N em zet“ közölt róla. Szemmel 
láthatólag más-más forrásból erednek. A „N em zet“ novem ber 8. száma 
így ír: „A középiskolai tanáregylet közlönyében K em ény  Ferencz tanár 
indítványt tett, hogy állítsanak fel a cultusministerium kebelében két 
új szakosztályt. Az egyik, amerikai mintára, pusztán a külföldi iskola
ügyet tartsa szemmel, a másik a testi neveléssel foglalkozzék. Az előbbi 
ügyosztály anyagával, különösen most, Hómann  Ottó szakszerű vezetése 
alatt, behatóan foglalkozik az V. szakosztály, a mely kellő figyelemmel 
van a testi nevelés ügyével is. Abból a szempontból, hogy e fontos 
kérdés-ággal, szakszerűen és rendszeresen lehessen foglalkozni, helyes 
dolog volna a mai szakosztály keretében a lo sz tá ly t  nyitni. Annál is 
inkább, mert a mai tudományos felfogásnak megfelelően a tornatanítás 
módja, rendszere, ideje és beosztása új és fontos reformokra szorult, 
különösen a tanórák közé ékelt tornajátéknak megszüntetése s a játék
terek emelése érdekében“. — A „N em zet“ novem ber 9 száma pedig 
így: „Lapunk hétfői számában említve volt az orsz. tanáregyesület 
közlönyében közölt indítvány, a mely szerint kívánatos volna a közok
tatási ministeriumban külön ügyosztályt szervezni a külföldi tanügyi 
mozgalmak szemmeltartására, valamint egy új ügyosztályt a testi neve
lés ügyeinek vezetésére. Illetékes helyről értesítenek bennünket, hogy 
a külföldi tanügy figyelemmel kisérése az elnökség kebelében történik 
s azt egy arra rendelt tanférfiú látja el, kinek ez kizárólagos feladata. 
Hogy a testi nevelés ügyének vezetésére külön osztályt szervezzenek, 
az legkevésbbé látszik helyesnek, hanem azt tartják legczélszerűbbnek 
és legvalószínűbbnek, a mit szakavatott indítványozó K em ény  Ferencz 
javasol, azaz nem alosztályt, de külön szakosztályt felállítani, már csak 
azért is, mivel W lassics  minister egész  és nem fél rendszabályokkal 
igazgatja a vezetése a la tt álló  tárcza ügyeit“.

Tartalom : Gondolatok a nevelés és tanítás világából. (I.) S zitn ya i Elektől. 
— Európa és Észak-Amerika középiskolaügye. (I.) Dr. W aldapfel 
Jánostól. — E gyesü leti élet. — Irodalm i értesítő'. — Vegyesek. — 
H irdetések.

A t, ez. t a n á r  u rak  szives  figyelmébe ajánljuk
d r .  R U P P  K O R I V É L

főgymnasiumi tanár

MAGYAR ÍRÁSBELI FELADATOK
czímű 340 lapra terjedő s ezer feladatot tartalmazó munkáját, mely 
2 írtért H angos A n ta ln ál Budapest, IV ., K álvin -tér 5. szá m  alatt

megrendelhető.

A könyvből már csak kevés példány kapható. "ТЦВД



L A M P E ! R O B E R T
(WODIANER F. és  FIAI)

cs. és kir. udvari könyvkereskedés kiadóhivatala
B U D A P E S T É I « .

Kiadásunkban „Magyar Könyvtár“ czímen nagyszabású új irodalmi 
vállalat jelenik meg.

A paedagogia minden számbavehető tekintélye különösen hangsúlyozza 
azt a kívánalmat, hogy az ifjúsággal minél több jó munkát kell elolvastatni. 
A művelt nyugat gondoskodik is arról, hogy e kivánalmaknak eleget tegyen, 
nálunk azonban tudvalévő dolog, hogy a magyar könyvek drágasága a leg
jobb akarat mellett is lehetetlenné tette ezideig e követelmény teljesítését. 
Vállalatunk egy csapással elhárítja ez akadályt, a mennyiben 15 kr.-os 
füzetekben a legjobb irodalmi műveket bocsátja az ifjiiság rendelkezésére. 
Sorban fogjuk közölni a régibb magyar Írók munkáit gondos szövegkiadás
ban, minden tekintetben alkalmazkodva a középiskolai oktatás kereteihez 
és igényeihez. Gondoskodunk arról, hogy a nyelvi és tárgyi nehézségeket 
alapos jegyzetekkel elhárítsuk az olvasó útjából. Egyes füzeteket elsőrangú 
irodalomtörténészeink és aesthetikusaink által életrajzi és irodalomtörténeti 
bevezetésekkel láttattunk el s különösen kiemeljük, hogy Beöthy Zsolt is 
több bevezetést ir vállalatunk számára. Az ő bevezetései irodalmi jelentő
ségűek s némelyik egész kis tanulmány lévén, vállalatunk füzeteinek értékét 
a legmagasabbra emeli. E mellett vállalatunkban már legközelebb Petőfi 
néhány munkája, valamint iskolai sorozat czímen Arany néhány munkája 
(Ráth M. tulajdona) meg fognak jelenni, melyeknek közétételi engedélyét 
megszereztük. Közöljük az újabb magyar irodalmi termékek szinét-javát is, 
és szépirodalmi munkákon kívül irodalomtörténeti, aestjietikai, történeti s 
mindennemű ismeretterjesztő művekkel is gazdagítjuk vállalatunkat. A kül
földi irodalom remekeit legnagyobbrészt, külön vállalatunk számára készült, 
jeles fordításokban közöljük, s reméljük, hogy idővel egy új teljes magyar 
Shakespeare-rel és Moliére-rel ajándékozhatjuk meg irodalmunkat.

A túloldalon felsorolt már megjelent füzetek czíme fényesen igazol
ják azt, hogy programmunk beváltását már is megkezdettük s különösen 
nagy figyelemmel voltunk az oktatás czéljaira. A megjelent füzetek olyanok, 
melyeket a taniüó ifjúság haszonnal olvashat, sőt nagy részüknek olvasása 
a középiskolai tanterv szerint rá nézve kötelező is. Az első és az ötödik 
füzetet, Bánk bán-i és a Kérők-et Beöthy Zsolt nagyértékű bevezetéssel 
volt szives ellátni.

Vállalatunkat fontos közművelődési tényezővé óhajtjuk tenni az által, 
hogy más nyelvű, főleg a német Reclam-féle Universal Bibliothek ijesztő 
mérvben elterjedt füzeteit törekszünk kiszorítani, hogy olcsó áraink folytán 
lehetővé teszszük bárkinek a világirodalom és a magyar irodalom szine- 
javából pompás könyvtár beszerzését, hogy ifjúságunknak megadjuk az 
alkalmat arra, hogy könnyű szerrel nagy olvasottságra, világirodalmi művelt
ségre tehessen szert s e czélból ne legyen kénytelen német fordításokhoz 
fordulni, hanem magyar nyelven, magyar nemzeti szellemben olvaszsza be 
leikébe az emberiség lángelméinek szellemi hagyatékát.

E nagy czél lelkesített bennünket, mikor vállalatunkat tetemes anyagi 
áldozatokkal megvalósítottuk. Reméljük a magyar közönség támogatását, de 
első sorban szükségünk van arra, hogy a magyar közművelődés vezető 
harczosai, a tanárok, a kik bizonyára legkönnyebben felismerik vállalatunk 
érdemes voltát, ne vonják meg tőlünk pártfogásukat s hathatósan segítsék 
elő czéljaink elérését.



M A G Y A R  K Ö N Y V T Á R «"*■ »i

Szerkeszti: R a t io  A n ta l .

A „ M a g y a r  K ö n y v tá r “ nagyszabású új gyűjteményes vállalat, 
mely jó könyveket a lehető legolcsóbb áron hoz forgalomba.

A „ M a g y a r  K ö n y v tá r “  felöleli a régi és az újabb m a g y a r  
irodalmat, valamint a k ü lfö ld i  irodalomnak szinét-javát.

A „ M a g y a r  K ö n y v tá r “  nagy figyelmet fordít a magyar és az 
idegen c la ss ic u so k ra ,  az előbbieket gondos szövegkiadásban, az utóbbia
kat a legjelesebb fordításokban bocsátva közzé.

A „ M a g y a r  K ö n y v tá r “  külön is k o la i  kiadásokat is nyújt, 
alkalmazkodva a középiskolai tantervekhez.

A „ M a g y a r  K ö n y v tá r “  közöl kisebb regényeket, elbeszéléseket, 
színdarabokat, verses munkákat.

A „ M a g y a r  K ö n y v tá r “  a szépirodalom mellett az ismeretterjesztő 
irodalomnak is tág tért nyit: közöl történeti, irodalomtörténeti és rokon
tárgyú müveket is.

A „ M a g y a r  K ö n y v tá r “  famentes, sohasem sárguló papíron, 
világos, tiszta nyomással jelenik meg.

A „ M a g y a r  K ö n y v tá r “  egy-egy füzete 3—4 ívnyi s a körül
ményekhez képest nagyobb is lesz.

A „Magyar Könyvtár“ egy-egy füzetének ára 15 kr.
Havonkint legalább két füzet jelenik meg.

A „ M a g y a r  K ö n y v tá r “  következő iskolai czélokra szánt füzetei 
jelentek meg eddig:

K a to n a .  Bánk bán. Bevezetéssel ellátta : Beöthy Zsolt.
B e r z s e n y i  válogatott ódái, életrajzi bevezetéssel.
K is f a lu d y  K .  A kérők. Beöthy Zsolt bevezetésével.
Z r ín y i  M ik ló s .  Szigeti veszedelem.
C sokon ai/.  Dorottya.

Továbbá megjelentek:
C oppée .  A kovácsok sztrájkja és egyéb elbeszélő költemények. 

Ford.: Radó Antal.
S ip u lu sz .  Humoros tárczák.
D e  A m ic is .  A bor. Fordította: Tóth Béla.

Sajtó alatt vannak:
M ik es.  Törökországi levelek. Sajtó alá rendezte : Bánóczi József.
K i s f a lu d y  K á r o ly  válogatott költeményei. Sajtó alá rendezte:

Bánóczi József.

Minden hóban legalább két füzet jelenik meg.
E lő fize té sek e t,  —  24 füzetre 3 frt 60 krral, — úgymint r e n d e lé 

sek e t  az egyes füzetekre elfogad minden könyvkereskedés, valamint a 
kiadóhivatal.

LAMPEL RÓBERT (W odianer F. és Fiai)
cs. és kir. udvari könyvkereskedés kiadóhivatala

B u d a p e s te n ,  V I .  k e r ü l e t ,  A n d r á s s y - ú t  21. s z á m  a l a t t .

HORNYÁNSZKY VIKTOR, BUDAPEST.
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KÖZÉPISKOLÁI TANÁRÉ GYES ÜLET1

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. кйГ. A rad t-n tcza  58. szám . R a j n e r  F e r e n C Z . V. kér. á llam i fö reá lisk o la .

EURÓPA ÉS ÉSZAK-AMERIKA KÖZÉPISKOLAÜGYE.
I.

Történelmi alakulás.
(W ürttem berg— B aden—H essen — Mecklenburg-Schwerin és Mecklen- 
burg-Strelitz. É szak - és K özépn ém etország  kisebb állam ai. E lsass-

Lotharingia.)

W ürttem berg  középiskolái századunk előtt vagy kolostor-iskolák 
(Klosterschulen) vagy városi latin-iskolák voltak. A kolostor-iskolákból 
ina már csak négy él. az ú.n.„alsó evangélikus tlieologiai seminariumok“- 
ban (niedere ev.-theol. Seminarien). A városi latin iskolákból századunk 
folyamán a városok nagysága szerint gymnasiumok, lyceumok, reál- 
gymnasiumok vagy reállyceumok lettek, vagy kisebb városokban mint 
ú n. vidéki latin iskolák (Landlateinschulen) maradtak meg. 1803-ban 
Württembergnek, mely akkor lett választófejedelemséggé és még tisztán 
protestáns ország volt, 637.000 lakos és 160 négyzetmérföldnyi területe 
mellett csak egyetlen-egy gymnasiuma volt, t. i. a stuttgarti Eberhard- 
Ludwigs-Gymnasium. mellette a négy evangélikus kolostor-iskola, melyek 
némileg főgymnasiumokat helyettesítettek, a mennyiben a theologiára 
szánt seminaristákon kívül „hospites“ néven mérsékelt díj fejében oly 
növendékeket is vettek fel, kik más akadémiai tanulmányhoz akartak 
fogni. A gymnasiumok alsó és középső osztályait helyettesítették a leg
több városban fennállott latin iskolák. E latin iskolákból kapta a négy 
seminariumi kolostor-iskola is tanítványait, a mennyiben évente 30—50 
tanulót vettek fel négyéves cursusra. E felvétel igen szigorú verseny- 
vizsgálattól függött, az ú. n. Landexamentől, a melyre az ország 
minden részéből tömegesen tódultak a jelöltek, mivel e vizsgálat 
kedvező sikere az egyetem küszöbéig való ingyenes nevelést biztosított, 
sőt ezt esetleg — egy a 18-ik életévben sikerrel megállott második 
versenyvizsgálat után — további ingyenes nevelés is követhette, egészen 
az egyetem végeztéig. E második versenyvizsgálat eredményes letétele, 
mely megfelelt az érettségi vizsgálatnak, képesített a tiibingiai semina- 
riumba, az ú. n. Stiftbe való belépésre. Az első helyen említett verseny
vizsgálat, a Landexamen, igen ösztönzőleg hatott vissza a latin isko
lákra, a mennyiben minden latin iskola tanítója (Praeceptor) becsületbeli 
dolognak tekintette, hogy a maga jelöltjei keresztülmenjenek a Land- 
exainen szűk portáján. Ё Landexament megelőzte még századunk első 
évtizedeiben is egy eleinte kétszeres, későbben egyszeres elővizsgálat,

12Orsz. K özépiskolai T a n á re sy e sü le ti K özlöny. XXXI.
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melynek jelöltjeit petenseknek, esetleg exspectansoknak hittak. E Land- 
examen még ma is fennáll a négy seminariumon, és a vidéki latin 
iskolák még mindig eléggé jól megállják a versenyt a gymnasiumokkal 
és lyceumokkal. A század elején 60 ily latin iskola volt a négy kolostor
iskola és egy gymnasium mellett. Reáliskolák is léteztek már itt-ott a 
múlt század vége óta, csakhogy nem mint önálló iskolák, hanem mint 
a latin iskolák realistikus jellegű mellékágai oly növendékek számára, 
kik nem gondoltak tanulmányaik folytatására. A latin iskolák felügyelete 
a század elején a helyi iskolai hatóság kezében volt, melynek élén a 
helyi lelkész, illetőleg a dékán állott; a főfelügyeletről gondoskodott az 
egyháztanács. A kolostor-iskolák és a gymnasium közvetlenül az egyház
tanács alá tartoztak. Az ország addig kizárólag protestáns volt. A jelen
tékeny területgyarapodások, melyekben Württemberg mint választó
fejedelemség és 1806 óta mint királyság részesült, túlnyomóan katho
likus országrészeket, valamint egyes oly birodalmi városokat juttattak 
Württembergnek, melyeknek már igen kifejlett intézeteik voltak. E kö
rülmény nagy hatással volt Württemberg iskolaügyére.

Az idők folyamán megváltozott nézetek a nevelésről és oktatásról 
általában és a különböző tantárgyak nevelő értékéről, valamint a városok 
lakosságának növekedése szintén nagyon módosították a középiskolákra 
vonatkozó szükségleteket. Nagy lendülettel folyik évtizedek óta részint 
a régi intézetek fejlesztése, részint újaknak alkotása.

Különös figyelmet érdemel a reáliskoláknak nagymérvű szaporo
dása. A hol szükségüket érezték, ott létrejöttek, de úgy, hogy vagy 
mellettük megmaradtak a régi latin iskolák is, vagy a két iskolanem egy 
harmadik fajjá nőtt össze, reálgymnasiummá vagy reállyceumíná, mely
ben azonban még mindig túlnyomó a humanistikus elem.

Badenben, melynek csak 1803 óta van jelenlegi állami alakja, az 
iskolák a múlt század folyamán tisztán egyházi hatóság alatt állottak. 
Az 1803-iki állami szervezés folytán egy felekezeti tekintetben igen 
vegyes lakosság került össze; volt ugyanis a kis országban egy katho- 
likus, egy lutheránus és egy calvinista egyházi hatóság, melyeknek 
tanügyi dolgokban egyezkedniük kellett, hogy javaslataikat a belügy- 
ministerium elé terjeszthessék. E bonyolódott eljárás egyszerűsítésére 
nemsokára egy főtanulmánybizottságot (Generalstudiencommission) szer
veztek, melynek élén a ministeriumnak egy tagja állott, míg egyébként 
a ministeriumnak még egy tanácsosából és a három felekezetnek egy-egy 
egyházi tanácsosából volt összetéve. E Generalstudiencommissionra vol
tak bízva az összes középiskolák. Az ezen intézkedésben nyilvánuló 
állami egységesítő törekvésekkel szemben azonban csakhamar ismét 
felülkerekedett a felekezeti szempont. A tantervek készítését, a tanári 
állások betöltését, a felügyeletet a tanítás menetére — mindezt már 
1809-ben reábízták külön-külön egy katholikus és egy evangélikus 
egyházi departementra, míg a külső felügyeletet jogi és államtudományi 
képzettséggel ellátott hivatalnokok, a 10 kerületi igazgató kezébe tették 
le. 1813-ban pedig átadták az egész administratiót és vezetést, külön
választva katholikus és evangélikus intézeteket, a belügyministerium  
katholikus és evangélikus egyházi szakosztályának. A tantervek belső 
szervezéséhez csak 1836-ban fogtak, mikor „Oberstudienrath“ czímen 
egy önálló iskolai főhatóságot teremtettek. Ennek legelső czélja az lett 
volna, hogy az iskolák vezetésében megszűnjék a felekezeti megoszlás. 
De e hatóság igazgatósága évről-évre váltakozott a két egyházi szak
osztály főnökei között, és tagjai voltak két papi tanácsos, két philologiai 
és két mathematika-természettudományi készültséggel bíró férfiú; ezek 
közül is hárman egyszersmind valamelyik egyházi szakosztályhoz tar
toztak. A pénzbeli eszközök kezelése is az egyházi sectiók kezében 
maradt.
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Ez állapotok csak 1862-ben szűntek meg, és innét kezdve a köz- 
oktatásügy felügyelete és vezetése — kivéve a vallásoktatást — egye
nesen az állam dolga lett Az Oberstudienrath helyébe lépett most a 
még most is fennálló Oberschulrath. 1870-ig a középiskoláknak az a 
része, melyet tudós iskoláknak, Gelehrtenschule, neveznek, felekezeti 
jellegük volt, a mennyiben ugyanis a tanulók többségének felekezete 
szerint határozottan meg volt szabva, mely felekezethez kell, hogy tar
tozzék valamennyi tanár is. 1870-ben törvényt hoztak, mely szerint! a 
tudós iskolákban bármely felekezethez tartozó tanárok alkalmazhatók; 
kivételt ez alól csak az egyenesen felekezeti alapokból létesített iskolák 
tehetnek. Ez intézkedés rendkívül jótékonynak bizonyult.

Hessennelí e század elején csak hat gymnasiuma és két pro- 
gymnasiuma volt. A gymnasiumok 1824-ig különböző hatóságok alá 
tartoztak; három egyházi consistoriumoknak volt alárendelve, kettő a 
tartományi kormánynak, a hatodik, a giesseni, az egyetemi hatóságnak. 
1824-ben szerveztek három tartományi paedagogus bizottságot (Provin- 
zial-Paedagog-Commission), melyeket 1832-ben a belügyi ministerium 
ressortjába tartozó darmstadti Oberstudienrath-ban egyesítettek.

1874 óta vezeti az egész közoktatásügyet a bel- és igazságügyi 
ministeriumnak egy külön osztálya. E hatóság fennállása óta sok új 
gymnasium keletkezett. A tudós iskolák mellett alapítottak a század 
folyamán számos reáliskolát is, melyeket a nagyob városokban reál- 
gymnasiumokká alakítottak át a 70-es évek folyamán. Progymnasiumok 
reáliskolával összekötve létesültek már 1841-ben, majd 1850-ben.

Mecklenburg-Schwerinnek tudós iskolái már igen régi keletűek 
ugyan, de az első igazi gymnasiuma, az 1576-ban alapított schwerini 
Domschuleből Gymnasium Fridericianummá lett iskola, csak 1818 óta 
létezik. A 40-es évek hozzák, a reáliskolát, eleinte a létező gymnasium 
elágazása gyanánt. Mecklenburg-Strelitznels. van alig 100.000 lakosa 
mellett aránylag a legtöbb iskolája Németországban, t. i. öt. Ezek 
közül csak kettő létezett a század elején. Első reáliskolája már 1828-ban 
jött létre. 1845-ben eltörölték a ratzenburgi Domschulét, mivel csak 
lanenburgi dánok látogatták és helyébe lépett a reáliskola Scliönbergben.

Az 1866-iki év némileg fordulópont a mecklenburgi iskolák törté
netében is. Különösen Schwerinben nagyon felszaporodnak 1866 után a 
kisebb középiskolák. Strelitzben pedig inkább belső átalakulások és 
létező iskolák kiegészítése követik a politikailag oly jelentős esztendőt.

A mi a kisebb állam okat É szak - és K özépném etországban  
illeti, ezek iskoláinak történeti alakulása nem szorul a fentebb mondot
tak után külön tárgyalásra. Kicsiny voltuk és közvetlen szomszédságuk 
Poroszországgal, arra kényszeríti őket, hogy minden tekintetben hozzá
simuljanak a hatalmas szomszédhoz, melytől úgy gazdasági, mint iskola
ügyi tekintetben függnek és hozzá bizonyos csereviszonyba léptek. E 
csere kiterjed különösen a tanügy személyeire, a mennyiben a kisebb 
államok sokszor Poroszországból hívják meg tanügyi vezető embereiket, 
és viszont Poroszország is szívesen vesz át a szomszéd kisebb államok
ból egy-egy derekabb tanárt. Némely államban, így például Braun- 
schweigban és Anhaltban, behozták a legújabb 1892-iki porosz tan
terveket is, a legtöbb államban azonban régibb tantervekhez ragasz
kodnak.

Bizonyos, hogy az élénk szellemi forgalom Poroszország és e kis 
államok között e különbségeket is csakhamar el fogja tüntetni.

E lsass-Lotharingia  mai közoktatásügyi története természetesen 
1871-el, illetőleg a frankfurti békével kezdődik. A régi franczia iskolá
kat már a békét megelőző nagy háború elseperte volt. Mikor a birodalmi 
kanczellárságból az elsass-lotharingiai középiskolaügy rendezésére kikül
dött biztos (a ki nem volt más, mint az e czikkek alapjául szolgáló

12*
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Handbuch szerkesztője: Baum eistör) 1871. július havában bejött volt 
az országba, akkor a szó szoros értelmében vett franczia. azaz Franczia- 
ország mai területéről származó tanárok közül egyet sem talált Pedig- 
nagyon szükséges volt úgy a bennszülöttek, mint a bejött német hiva
talnokok szempontjából, hogy 1871 őszén meginduljon lehető sok helyen 
a rendes középiskolai oktatás. Német tanárok jelentkeztek is meglepő 
nagy számmal, a német hatóságok természetesen szintén nagy kész
séggel mozdították elő az ügyet, és így meg, is nyílhatott mindjárt 
újból 19 iskola: három l.yceum és 16 collegium. A főfelügyeletet az 
Oberpraesident vette kezébe. A tanárokat mind az állam nevezte ki. 
A legtöbb iskola számára helyi bizottságokat is szerveztek. Az ideiglenes 
tanterv alapjául vették a porosz normákat, és az iskolák első dolga volt 
a francziául beszélő tanulókat hozzászoktatni a német tannyelvhez 
Az érettségi vizsgát, már csak a német tisztviselők gyermekeire való 
tekintettel is. szintén mindjárt be kellett hozni, de erre nézve meg
engedtek néhány eltérést a porosz szabályoktól, így pl. elfogadtak 
1877-ig a bennszülött tanulóktól franczia „Aufsatz‘-ot is német helyett. 
Az 1873-iki közoktatásügyi törvény  alapján a birodalmi kanczellár 
regulativumokat bocsátott ki a középiskolák részére, melyek a közép
iskoláknak a régi franczia időkből származó osztályozását egészen meg
szüntették és helyébe a közönséges porosz osztályozást, illetőleg elneve
zést (gymnasiumok, reálgymnasiumok és reáliskolák) tették. 1879-ben 
lépett az addig a dolgok élén állott Oberpraesident (Möller) helyébe 
császári helytartó (M anteuffel tábornok). Az új regime meglehetős 
nyugtalanságot idézett elő az új birodalmi tartomány iskolaügyében. 
B aum eistert elmozdították állásáról; az egész iskolaügy élére egy Ober- 
schulrath került, és egyszersmind egy orvosi bizottságot is alakítottak, 
mely 1882-ben kiadott egy „Aerztliches Gutachten über das höhere 
Schulwesen Klsass-Lothringens“ czimii javaslatot. Az új Oberschulrath 
pedig kibocsátotta 1883-ban az „Allgemeine Vorschriften für die höheren 
Schulen in Elsass-Lothringen“ czímű szabályzatát, melynek legfeltűnőbb 
intézkedése az volt. hogy' megszüntette a reálgymnasiumokat. Egészben 
véve nagyon alkalmazkodtak az „Aerztliches Gutachten“ követeléseihez.

Az elsass-lotharingai iskolaügy legújabb phasisai (1892 óta) függ
tek a porosz iskolaügy7 terén történt változásoktól.

A mi — az egyes német államok középiskolaügyeinek történeti 
alakulásán felül — a német birodalomnak, mint egésznek a dolgát 
illeti, csak kevés a mondanivaló. Az 1871-ben újonnan létrejött egységes 
német birodalom, mint ilyen, nem terjesztette ki hatáskörét az iskola
ügyre is; ennek a szabályozása, mint a fentebb előadottakból is követ
kezik, az egyes államok kezében maradt. De a birodalom egységesítése 
közvetve mégis befolyással volt az iskolaügy' alakulására is. még pedig- 
különösen a következő két tényezőnél fogva: 1. a katonai viszonyok és 
a hadi szolgálat egységes szabályozása; 2. bizonyos foglalkozásnemek 
(különösen az orvosi hivatás) szabad gy-akorlására vonatkozó intézke
dések folytán.

(Budapest.) Dr. W aldapfel János.

A KÖZÉPISKOLAI TANÁROK TERMÉSZETRAJZI SZÜNIDEI TAN
FOLYAMÁRÓL.

A ministerium az elmúlt szünidő augusztus havában tudvalevőleg 
rendkívüli természetrajzi tanfolyamot rendezett középiskolai tanárok 
számára s a négy hétig tartó tanfolyamon részt vevő állami alkalma
zottaknak 50 frtnyi segélyt helyezett kilátásba.
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Középiskolai tanáraink közt alig akad valaki, a ki az ilyen 
időszakonkint rendezendő tanfolyamok czélszerüségét be ne látná, 
hiszen mindannyian tudjuk, hogy a vidéken csak későn, vagy egyálta
lában nem jutunk hozzá olyan modernebb munkákhoz, melyek a 
tudomány újabb irányait terjesztik, részint e művek drágasága, részint 
azon ok miatt, mert olyan szakfolyóiratunk, mely a külföldi irodalom 
újabb termékeit kivonatosan ismertetné, mindeddig nincsen. Strucz- 
politika kell hozzá, hogy a vidéki tanár az egyetem otthagyása után 
15—20 év múlva ne érezze annak a szükséges voltát, hogy az egyre 
hatalmasabban fejlődő természettudományok modern irányába tudatos, 
szakszerű útmutatás mellett behatoljon s már kiforrott didaktikájával 
a czélszerűt felhasználja a középiskolai oktatásnál.

Azt lehetett tehát hinni, hogy a tanfolyamnak legalább is .30—10 
hallgatója lesz. S ezzel szemben az államiak közül hatan, a kegyes- 
rendiek és a reformátusok közül hárman-hárman, összesen 12-en 
jelentkeztek. *

Azonban a részvétlenségnek megvannak az okai. Egyik az, hogy 
ugyanebben az évben, ugyancsak négy heti időre terjedő gyümölcsészeti 
tanfolyamot hirdetett a földmívelési ministerium néptanítók részére. 
A tanfolyamot a szorgalm i időben tartják, vidéki városokban, a hol a 
lakás és élelmezés olcsóbb és mégis a felvehető 150 tanító mindegyike 
во forintot kap. Hogy ez az összehasonlítás az állami középiskolai 
tanárok önérzetét nem igen dagasztotta és hogy a szerény tanári fize
tésen nem volt kedvük négy hétig a főváros drágaságát kipróbálni s 
mellé a jól megérdemelt vakácziót feláldozni: bővebb magyarázatra 
nem szorul. A felekezeti intézetek tanárai a saját költségükre voltak 
utalva (a piaristákat a budapesti rendház látta vendégül). De a taná
rok távolmaradásának oka más valamiben is keresendő.

Hogy miben, arra megfelel egy tudakozódás, a mit egyik tanár 
a tanfolyam vezetőségéhez intézett s a melyben kijelenti, hogy szívesen 
jön, ha az egy hónap alatt dióhéjban megtanulhatja a zoológiát.

Tehát a másik ok, a mi sokakat távol tartott, az a bizonytalan
ság, a mit a tanfolyamok czélja és berendezése iránt tápláltak s a mit 
egy eleve közölt munkavázlat megszüntetett volna.

Jól esik constatálnom, hogy a tanfolyamot dr. Hómann  Ottó 
min. tanácsos a ezélhoz méltó magvas- beszéddel nyitotta meg, s hogy 
a ministerium az állami tanárok kérésére a kilátásba helyezett 50 forin
tot 100 forintra emelte fel és azt a cursus utolsó előtti napján ki is 
utalványozta.

Hiszem, hogy ez a méltányos bánásmód sokat lendít a jövő 
években rendezendő hasonló tanfolyamok nagyobb pártolásra méltó 
ügyén, s e sorok is ennek a czélnak a szolgálatába állanak, midőn a 
cursus növénytani előadásairól, ezek czéljáröl és lefolyásáról vázlatot 
akarnak adni.

N övénytani rész.
A középiskolai botanikai oktatás terén napról-napra nagyobb 

tért hódít a biológiai és physiologiai irány, mint a m'dy az ifjú lelket 
legjobban leköti, mert a növényt nem élettelen bonczolási anyagnak 
tünteti fel, hanem a természet törvényei alatt álló szervezetnek, mely
nek minden életnyilvánulása természetes okokon nyugszik és határozott 
czélt szolgál. Az életműködések ilyetén okszerű vizsgálata egyik legjobb 
fegyelmezője az okoskodásnak, a helyes irányban Való gondolkodásnak.

* Tudtunkkal tizenhatan jelentkeztek, de a tanfolyam kezdete 
előtt négyen elmaradtak. Szerk.
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Főiskoláinkon a múltban ép ezt az irányt kevesebb figyelemre 
méltatták s a cursus hallgatói örömmel értesültek, hogy dr. M ágócsy- 
D ietz  Sándor főként ily irányú tárgyalást tűzött ki maga elé.

Míg ugyanis az előadások folyamán megemlékezett a botanika 
minden részének újabb haladásáról, addig a physiologiai részt egész 
részletesen, markáns módon rendszerezte, a biológiai részt pedig labo
ratóriumi kísérletekkel és a szabadban való megfigyelésekkel kapcso
latosan tárgyalta le. A feldolgozott anyag a következő volt:

I. E lm életi előadások.
A sejttan terén végzett vizsgálatok újabb eredményei, különösen 

a sejt alkotórészeit, a mag szerkezetét s a sejtosztódást illető haladá
sok (S trassburger, Ju rányi stb. nyomán).

A növénytest belső szerkezetének anatomiai-physiologiai szem
pontból való tárgyalása Schwendener és H aherlandt kutatásai alapján. 
Részletes vizsgálata a fontosabb élettani szereppel bíró szövetrendszerek' 
nek. mint a minők a védő, mechanikai, absorbeáló, assimiláló, szállító 
rendszerek.

Ezzel kapcsolatban a táplálkozás, lélekzés, növekedés, mozgás s a 
virágos növények szaporodására vonatkozó újabb kutatások eredményei 
(Pfeffer. S trassburger, Frank, H ansen  nyomán stb.).

A biológia köréből a táplálkozás jelenségei, a növények védő 
eszközei, a szaporodás és elterjedés jelenségei, különösen részletesebben 
azon jelenségek, a melyek a középiskola tanítási anyagában is helyet 
foglalhatnak (Kerner, Müller, Delpino, Schimper, Ludw ig  stb. nyomán).

A rendszertan köréből a rendszertan fejlődésének rövid áttekin
tése után a legújabb Engler-Ше rendszer alapvonalai, különös tekintet
tel Brefeld  kutatásaira.

II. Gyakorlat.
A növények, kivált a virágos növények meghatározása, egyrészt 

a módszerek begyakorlása, másrészt az újabb határozó munkák meg
ismerése végett.

Az újabb mikroskopi vizsgálati és praeparáló módszerek, különösen 
a festések és mikrochemiai reactiók, továbbá az állandó praeparatumok 
elkészítésének különféle módjai.

A középiskolában is bemutatható egyszerűbb élettani alapvető 
kísérletek, lehetőleg a legegyszerűb eszközökkel.

A biológiai jelenségek megfigyelése a szabadban (az Oenothera 
fakadása, a Yallisneria virágzása, termések, magvak szétszórása, 
repülése stb.)

I II . K irándulások.
O-Budára a romtalaj, vizi, homoki flóra szemlélése, az Ephedra 

gyűjtése végett; a K is-Svábhegyre  az őszi flórának, flóránk déli vonat
kozásainak s a mediterrán flóra nyomainak szemlélése czéljából; végül 
két ízben a növénykertbe rendszertani, élettani és biológiai megfigyelé
sek, a forró-övi flóra, a xerophyta növényzet stb megfigyelése okából.

Megjegyzem, hogy a gyakorlati foglalkozásnál a legváltozatosabb 
anyag volt a tanárok kezénél s a hetenkint háromszor d. e. 10—12 és 
d. u. 2 —6 óra közt nyitva álló laboratóriumban ki-ki tetszés szerinti 
irányban dolgozott, így pl. egyik tanár a növényi élelmiszerek hamisí
tását, a másik a systemát és növényhatározást gyakorolta, a harmadik 
tanulságos állandó praeparatumokat tett el s vitt haza iskolájának stb.

A tanfolyamot a szakember igaz lelkesültségével vezette dr. Má- 
gócsy-D ietz, a kinek, mint középiskolai cathedrán működő tanárnak éles 
szeme volt azon anyag megválogatásában, a melyre hallgatóinak oda-
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haza leginkább szükségük lesz. Csak az a kár, hogy négy heti idő 
naponkint 6—7 órai munkaidő mellett is kevésnek bizonyult a cursus 
czéljainak teljes megvalósítására.

Végül azon nézetben, hogy szaktársaim szívesen veszik a közép
iskolai tanár által leghasználhatóbb régibb és újabb növénytani munkák 
jegyzékét, a vezető professor úr előadása nyomán, t. Szerkesztő Úr 
szívességéből ime itt közlöm:

1. Leunis. Synopsis der drei Naturreiche.
2. Férd. Pax. Allgemeine Morphologie der Pflanzen. Stuttgart. 

1890. Ferd. Enke.
3. Dr. P ran tl (ford. P á ter  és L asz.)  Növénytan. 1884. Budapest. 

Eggenberger.
4. A dr Borbás-féle tankönyv.
6. Friedr. Ludw ig  Lehrbuch der niederen Kryptogamen. Stuttgart. 

Ferd. Enke
6. Schumann. Lehrbuch der systematischen Botanik. Stuttgart. 

1894. Enke.
7. Warming. Handbuch der systematischen Botanik. 1890. Berlin.
8. Dr. A. B. Frank. Lehrbuch der Botanik. Leipzig. 1893. Engelmann.
9. Strassburger, Noll, Schenk, Schimper. Lehrbuch der Botanik 

für Hochschulen. Zweite Auflage. Jena. 1895. Fischer. Ara 8 50 márka.
10. Postei. Führer in die Pflanzenwelt.
11. Behrens. Lehrbuch der allgemeinen Botanik. Braunschweig.

1894. Fünfte Auflage. Harald Bruhn.
12. Dr. Chr. L uerssen  Handbuch der systematischen Botanik.

2. Bd. Leipzig. 1879—82.
13. F ekete— M ágócsy-D ietz. Erdészeti növénytan. Ára 8 frt 50 kr.
14. Kerner. Pflanzenleben 1887. Leipzig. Bibi. Inst.
15. Friedr. Ludwig. Lehrbuch der Biologie der Pflanzen. Stuttgart.

1895. Enke.
16. Loew. Blüthenbiologische Floristik der mittl. und nördl. Europa, 

sowie Grönlands. Stuttgart. 1894. Enke.
17. Detm er. Das pflanzenphysiologische Praktikum.
18. Dr. F. V. Favel. Vergleichende Morphologie der Pilze. Jena. 1&92.
19. Gotthold Hahn. Der Pilzsammler. Gera. 1890. Herrn. Kanitz. 

Ára 6 márka
20. Tschirch. Die Anatomie der Arznei- und Nahrungspflanzen.
21. Zittel. Handbuch der Palaeontologie. II. Abt. Palaeontologie von 

Schimper—Schenk.
22. Dr. A. Zimmermann. Die botanische Mikrotechnik. Tübin

gen. 1892.
23. Strassburger. Das botanische Practikum. Jena. 1897. III. Aufl. 

Gust. Fischer. Ára 20 márka.
24. Strassburger. Das kleine botanische Praktikum. U. o.
25. Koch. Synopsis der deutschen und schweizer Flora.
26. Dr. E. Hallier. Forgesetzt von R. Wohlfahrt W. O. I. Koch’s 

Synopsis der deutschen und schweizer Flora. III. Aufl. Leipzig. 1897.
27. Constantin et Dufour. Nouvelle Flora des Champignons. Paris.
28. Dr. Adolf Engler. Syllabus der Vorlesungen über Botanik. 

Grosse Ausgabe. Berlin. 1892.
29. M arksam er—Turneretscher. Ausgewählte Blüthendiagramme 

d. europ. Flora, Wien. 1885.
30. H aberlandt. Physiologische Pflanzenanatomie. Leipzig. 1896.
31. Hueppe Die Methoden d. Bakterien-Forschung Wiesbaden. 1889.
32. Dr. Beck. Flora von Nieder-Oesterreich. Wien. 1890.
33. Dr. A. Garcke Illustrirte Flora v. Deutschland. Berlin.
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34. Dr. J. Wiesner. Elemente der Anatomie und Physiologie der 
Pflanzen. Wien. 1885.

35. H interwaldner. Wegweiser für Naturaliensammler. Wien. 1889.
36. Wiesner. Biologie der Pflanzen Wien. 1889.
37. Udo D äm m er  Handbuch für Pflanzensammler. Stuttgart. 1891.
38. Fritsch. Excursionflora von Oesterreich. Wien. 1897. Carl 

Gerold. Ára 4 frt.
39. Von Botonie. Illustrirte Flora von Mittel- und Nord-Deutschland.
40. Thome 0. W. 111. Flora von Deutschland. 4 Bd.
4L A. Dodel. Biolog. Atlas.
42. Oswald’s Klassiker der exacten Wissenschaften. Leipzig. 1894. 

Engelman. Füzetenkint ä 2 márka. Régibb híres botanikai munkák 
kiadási vállalata, fac-similekkel.

43. Aschersen. Flora von Mittel-Europa. Berlin. 1896
44. A. Engler und K. Trantl. Die natürlichen Pflanzenfamilien 

Leipzig. Engelmann. Füzetes vállalat Eddig mintegy 150 füzete jelent 
meg á 3 márka. A legmodernebb systematikai munka.

45. Eichber. Blüthendiagramme.
4l>. Rabenhorst. Kryptogamenflora. Zweite Auflage stb.
(Makó.) H alász Árpád.

KEDVEZŐBB KÉP.

Balogh Péter felolvasása, melyet a tanári közszellemről a buda
pesti körben tartott s melyet lapunk is közölt, tanári körökben sokfelé 
adott eszmecserékre alkalmat. Voltak persze olyanok is, a kik félre
értették és ezek közé tartozik a „M agyarország“ czikkezője is, a ki 
zokon vette az előadást s azt reméli, hogy magában lapunkban jelenik 
meg rá a czáfoló válasz. Ha ezt a választ szerkesztőségünktől várta, 
csalódott. Ha a szerkesztő az előadásban akár ferdítést, akár pedig a 
tanárságra sértőt vagy kisebbítőt látott volna (a minek szándokát 
különben Balogh Péterről legkevésbbé szabad még csak föltételezni is), 
akkor egyszerűen nem közölte volna a czikket, a körnek egyenesen 
kifejezett kívánsága daczára sem; a mint hogy e kívánság sem nyilat
kozhatott volna, ha az előadásban az lappangana, a mit a „Magyar- 
ország“ referense belőle kiolvas. Szó sincs róla. Annak az előadásnak 
az a jellemző vonása, hogy nemes idealismussal rajzolja meg, milyen
nek kellene lennie az iskola szellemének s azt constatálja, hogy külön
böző okok miatt mennyire mögötte marad ennek az ideálnak az 
álta lános  kép.

Ám igaz, hogy az a kép, melyet ő a mai állapotokról rajzol, 
sötét. De ennek magyarázata szerintünk az, hogy markáns vonásokkal 
kívánt dolgozni s azokat a részleteket gyűjtötte, a melyekben itt és 
ott javítani valót talált. Nem mondja sem azt, hogy ezek a bajok 
minden tanárban vágy minden iskolában megvannak; sem azt, hogy 
egy-egy helyen vannak meg együtt a magúk teljében. Arinál kevésbbé 
azt, hogy nincsen iskola, mely az ideális szellemet megvalósítani komo
lyan törekednék. Van — hála istennek — minden bajaink daczára 
elég. De hogy más se legyen s hogy e jó törekvésnek sikere legyen, 
sok körülménynek kell javulnia. Ezt valljuk mi is

Hogy pedig a bajok sötét képe mellett a kedvezőbbet se hallgas
suk el, íme közlünk egy részletet a Balogh Péter előadására érkezett 
egyik rokonszenvező visszhangból. Ez a beküldött Czikk a következő 
képet adja egyik fiatalabb vidéki gymnasiumunk tanári szelleméről: 
„Minthogy eddig még nem sikerült egyesületünk kerületi körét meg
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alakítani, a testület magára hagyva is küzd a szellemi tespedés ellen. 
Havonként rendkívüli tanácskozást tart, melynek tárgya valamely fon
tosabb methodikai kérdés megvitatása vagy tudományos előadás Ezen 
elméleti megbeszélések s előadások kiegészítésére s mintegy gyakorlati 
értékesítésére kivan szolgálni az a czélba vett intézkedés, hogy majdan 
— felsőbb jóváhagyás esetén — a gyakorlógymnasium módjára (liceat 
mihi magnis conferre parva!) havonta az egész testület jelenlétében 
próbatanítást fog tartani egy-egy arra vállalkozó tanár. Hogy ez meny
nyire szükséges a mai viszonyok közt, a mikor akárhány újabb testület
ben Я—4 olyan tanár foglal helyet, a kik még gyakorlatilag sohasem 
működtek, bizonyításra nem szorul. A hospitálások nálunk oly gyakoriak, 
hogy pl. a múlt évben is az igazgatón kívül nyolcz tanár összesen 
126-szor látogatta mások előadását: ez évben pedig — úgy látszik -  
a hospitálás még sokkal sűrűbb lesz — minden külső pressio avagy 
csak iolszólítás nélkül is.

Az összetartás, együttérzés illustrálására kivánom csak meg- 
jegyezni. hogy gyakran történnek társas kirándulások s a tanári kar 
hetenkint kétszer teljes számban vesz részt a tekézés testedző mulat
ságában (hitoktatók, zenetanár, iskolaorvos is jelen vannak)

Hogy az intézet a társadalommal szemben is teljesíti hivatását, 
bizonyítja a virágzó korcsolya-egyesület, mely az igazgató kezdeménye
zésére alakult, tagjai a gymnasium összes ifjúsága s a városnak min
den számottevő intelligens polgára Múlt évben a tanári kar hét nyil
vános felolvasást tartott, a melyek mindegyikén nagyszámú közönség 
jelent meg. E felolvasások czímei elárulják, hogy a tudományok más
más ágából öleltek föl egy-egy estére valót. (1. Himfy költője. 2. Bor
nemisza Anna. 3. Arczok, kezek. 4. A víz chemiája. 5. Görög nők. 
6. Egy modern német költő, Baumbach. 7. A villamos inductio.)

Még csak azt említem meg, hogy a tanárok majdnem mindig 
részt vesznek egy-egy osztálynak a szabadban űzött labda- vagy más 
játékában, továbbá, hogy ennek a fiatal, hat osztályú intézetnek tavaly 
óta saját énekkara van. a mely egyes alkalmakkor ügyes játékával 
nagyban hozzájárul az iskolai ünnepély fényéhez, sőt egy ízben nyilvá
nos föllépésével is nagy tetszést aratott a közönség részéről“.

EGYESÜLETI ÉLET.

Kolozsvári kör.
A kolozsvári kör november hó 6-án tartotta rendes havi ülését a 

kegyesrendi gymnasium rajztermében.
Elnökölt dr. E rdélyi Károly alelnök. Jegyzett K ovács  Dezső. 
Jelen voltak: Balogh Károly, B ournáz János, E rdély i Lajos, B aksav  

József, dr. Gál Kelemen, Gálfy Lőrincz, G ráf Jakab, dr H alász  Ignácz, 
H ám  Antal, Heinrich Józsa, Kaufm ann  György, K iss  Sándor, K ovács  
Béla, dr. L óky  Béla, dr. M árki Sándor, M ondik  Pál, Cs P app  József, 
P erédy  József, dr. R u zicska  Béla, dr. S árkán y  Lajos, dr. Schneller 
István, dr. S zéchy  Ákos, dr. Török  István, Ulár Pál, Vincze József

Elnök jelenti, hogy dr. S za m o si János tiszteletbeli elnököt, egye
temi tanárkodása 25-ik évfordulóján az egyesület üdvözölte

Dr. Versényi György felolvasta „M agyar írásbeli íé telek lí czímű 
dolgozatát. Az utasítások helyesen, szépen intézkednek az írásbeli dol
gozatokról. De a gyakorlatban még sok ingadozás, hiányosság mutat



186

kozik. Most jó alkalom van hozzászólni e kérdéshez, mikor Kupp  Kornél 
könyve megjelent Örömmel üdvözli e munkát, mindamellett rámutat 
hiányaira. Nagyon sok benne az átalakítás, reproduetio. Kevés az, a 
mihez önálló megfigyelés szükséges. Költői leírások ezímén, úgy látszik, 
betanult dolgokat recitál el a növendék. A jellemképek egy része igen 
elvont. Sok olyat vesz fel, melynek felfogása, kidolgozása meghaladja 
a növendék erejét. így természetesen csak a tanár előadásának ismét
lésére szorítkozik. A theoriára túlságos gondot fordít, stl).

E felolvasást a kör minden vita nélkül vevén tudomásul, az elnök 
köszönetét mond érte.

K ovács  Dezső felolvassa „Az önképzőkörökről“ szóló értekezését. 
Azon kezdi, hogy a jó  önképzőkör igen hathatós eszköze iskolai neve
lésünknek. Különösen értékesíteni lehet sze rveze té t, a mely azonban 
csak úgy felel meg a czélnak, ha a nemzeti alkotmány korlátái között 
tanítja meg élni az ifjúságot jogokkal. Feladata továbbá az önképző
körnek megtanítani az ifjakat, hogy miként viseljék majd magukat a 
társadalom számos hasonló szervezetű humanus intézményében.

E czélra két eszköze van: sze rve ze te  és vezetése. A) A szervezete 
feleljen meg az állam szervezetének (alkotmányának), legyen alkotm á
nyos monarchia  a legtisztább alakban. Tanulja meg belőle az ifjúság 
jo g a i  szerint élni, kötelességeit teljesíteni. Ezért bizassék az illetékes 
osztályok növendékeinek szabad akaratára belépni vagy be nem lépni 
a már előzetesen megismertetett alapszabályokkal rendelkező körbe, 
így megtanul az ifjúság az önkényt elism ert törvények ereje előtt meg
hajolni. Ez emeli az önérzetet.

Vegyen részt a kormányzásban minél több tag: ez szoktat a 
solidaritásra s a köz érdekében való gondolkodásra, tettre.

A rossz tanulóknak is helye van a körben, legfeljebb a tisztikarba 
nem bocsátandók. A kizárás aránytalanul megszégyenítő s esetleg az 
egész tanulói pályán át tartó büntetés volna.

Adjon a szervezet minél többször alkalmat a tanulóknak meg
fontolt döntésre tanácskozás és szavazás útján.

В) Álljon az önképzőkör élén tanár, lehetőleg a magyar nyelv és 
irodalom tanára, minthogy az önképzőkör működésének főiránya huma- 
nistikus (Riedl). A tanárelnöknek teljes tanári hatásköre legyen. Ne 
legyen despota. de ne tűrje az anarchismust sem.

Nagy hiba úgy fogni föl az önképzőkört, hogy azt, a mit a tanár 
az órán nem bír elvégezni, az önképzőkörben letárgyaltathatja. Az ön
képzőkörben tárgyi ism ereteket soha senki sem szerzett, nem is sze
rezhet. Ezért tárgyi tekintetben  rendszeres munkálkodásra terelni az 
önképzőkört nem czélszerű, nem is szükséges. Elég sok a megtanulandó 
anyaga a rendes tanításnak is. Az önkénytes munkásságra sem az 
önképzőkör szoktat; ez az iskola feladata. A tárgy tehát, a melyet az 
önképzőköri írásbeli vagy élőszóbeli munkák feldolgoznak, mellékes. 
Egyedül az tartandó szem előtt, hogy ethikailag értékes legyen.

A czélja az önképzőköri munkálkodásnak csak az lehet, a mit be 
is tud tölteni: 1. vezesse rá a növendékeket, hogy gondolataikat a 
társaságban szabatosan, világosan, szépen tudják kifejezni; hogy ne 
jöjjenek zavarba s tudják magukat feltalálni; tudják az érveket és az 
ellenérveket beszédközben rendezni, egyszóval, hogy tudjanak jól és 
tartalmasán beszélni ( =  az élő szó stílusának gyakorlása és fejlesztése). 
2. Gyakorolják a növendékek irályukat önként választott themákkal 
írásbeli munkálkodás közben.

Ez felel meg az önképzőkörök hagyományainak is.
Ezeknek alapjául az önképzőköri önkénytes munkálkodás tárgyai 

nem rendszerezendők, azaz nem helyes az önképzőkör számára tan
m enetet létesíteni. Ez azonban nem zárja ki a tervszerű  vezetést.
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Ellenben álljon szoros összefüggésben a nevelés azon ágával, a 
melyet részint ügyességek szereztetésének, részint form ális  képzésnek 
nevezünk.

E ezélok elérésére a következő ajánlható eszközök vannak: 1. a 
szervezet. 2. Az ifj. olvasóterem számára megrendelt lapok és folyóiratok  
olvasása. 3. Hazai és külföldi remekírók olvasása (2—3. a gyűlésen 
kívül). 4. Fordítások. 5. Önálló szépirodalmi munkák szerkesztése, felolva
sása, megbirálása. 6. Tudományos tételeknek írásban vagy élőszóval 
való kifejtése. 7. Kiválóbb prózai vagy verses művek szép felolvasása 
(műolvasás). 8. Szavalások (különösen a balladák), szónoki előadások. 9. 
Kiválóbb drámai részletek előadása. 10. Szabad előadások tartása. 11. 
Zene, ének. 12. Pályadíjak kitűzése. 13. Vitatkozások. 14. Kegyeletes 
ünnepélyek rendezése, stb.

Ezek közül válogatni lehet, bármelyik jó; csak az egyoldalúság 
kerülendő, a formalis ügyességek erkölcsileg tartalmas munkálkodás 
közben szereztetendő meg.

Ez előadás alapján a kör magáévá tette a következő elveket:
1. Az önképzőkörök szükségesek s szabály szerint minden közép

iskolában létesítendők. Ha valamely intézet tanári kara egy időre meg
szüntetné, legyen kötelessége a megszüntetés indokait felettes hatóságá
nak tudomására hozni.

2. Az önképzőkör czélja, hogy önkénytes munka folyamán formális 
ügyességekre szoktassa az ifjakat az élő szónak és írásbeli nyelvnek 
használatában; tanítsa meg otthon találni magukat a társasági élet 
jogai és kötelességei között, nem tévesztvén szem elől munkálkodásá
ban az ethikai tartalmat.

3. Az önképzőkör főiránya humanistikus.
4. Vezetője lehetőleg a magyar nyelv és irodalom valamelyik 

tanára legyen.
5. Rendes tagjai a VII. és VIII. osztály önként vállalkozó min

den tagja.
6. Aknáztassék ki az alkotmányos irányú szervezet nevelő ereje 

az erkölcsi nevelésben.
7. A többi eszköz alkalmazásánál a főczél a már részletezett 

ügyességek kifejtése; de nem tévesztendők szem elől az iskola erkölcsi 
nevelésének czéljai sem.

8. Az Utasításokba vétessék fel külön rész az önképzőköri elnök 
számára is.

9. Az önképzőkör a tantervszerű tanítással nem hozandó kap
csolatba.

Kimondotta ezenkívül a kör a K iss  Sándor keresk. akad. igaz
gató indítványára, hogy óhajtandó, hogy az önképzőkör vezető tanárá
nak munkája heti két órának számíttassák.

A hosszasabban tartó vitában résztvettek: Versényi, K iss  Sándor, 
Schneller, Balogh, Gally, M árki, Perédy, Sárkány, Török.

Új köri tagul belépett K o b zy  János.
Gyűlés után kedélyes lakoma volt a New-York-szálló nagy 

termében.

Pozsonyi kör.
A pozsonyi körnek november hó 13-án Pirchala  Imre tanker, kir. 

főigazgató elnöklete alatt tartott gyűlésén a következő köri tagok 
voltak jelen: A lbert József, Albrecht János, A ntolik  Károly, B ittera  
Károly, Franzen  Alajos (Szakolcza), Gaal Mózes, H aan  József, H avas  
Miksa, H azslin szk y  Kálmán, Hegedűs István, dr. J e sze n szk y  István,
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Jónás  János, K a k u ja y  Imre, K olbai Károly Arnold, K ovács  Sándor, 
L a k y  István, dr. L év a y  Ede, dr. L oson czy  Lajos, P etrovics  László 
(Nyitra), Polikeit Károly, dr. Schm idt Márton, Schwicker Alfréd, 
S trom p  László, dr. S zán tó  Károly, S zo b isse k  József, Zala  Miksa és 
Zorkóczy  Samu.

I. Elnök a gyűlést megnyitván meleg szavakkal üdvözli a tan
kerületből gyűlésünkön megjelent kartársakat Biztató jelnek tekinti a 
kezdetet arra nézve, hogy a collegialis együttérzés emelésére és ápo
lására körünk által megindított mozgalmat siker fogja kísérni Kívánja, 
hogy a mejelentek jól érezzék magukat közöttünk és hogy példájuk 
minél nagyobb számú követőre találjon.

Az éljenzéssel fogadott szavak elhangzása után Gaal Mózes kir. 
főgym. tanár felolvasása következett: „A m agyar irodalom történet 
tan ításáró l'1. Előadó kifejti, hogy az irodalomtörténet tanításának nem 
lehet czélja a magyar irodalom minden munkásának ismerete; meg 
kell elégednünk azzal, ha felébresztettük a tanuló ifjúságban a kedvet 
az irodalom iránt, ha megszerettettük vele az írókat s az írók legszebb 
műveit; ne tekintse a tanuló az irodalomtörténetet, mint disciplinát 
költők névjegyzékének és életrajzi adatoknak; be kell mutatni mindent, 
a mi remek, a miben a magyar szellem századok folyamán át a 
közönségesnél magasabbra tört, valami új formát teremtett, vagy hono
sított meg; Az irodalomtörténet tanítása nem a Vili. osztályban kez
dődik, hanem az 1.-ben s tart nyolcz esztendeig. Bizonyos kánon-szerüleg 
megállapított olvasmány-gyűjtemény tehetné egyöntetűvé minden közép
iskolában azt, hogy az I—VII. osztályokban mit kell feltétlenül elolvasni, 
a V ili. osztályban ezt kiegészítőleg az irodalom minden századából 
a legkiválóbb írók, költők, szónokok müveit ozéltudatosan összeállított 
jegyzék szerint kell olvastatni. Az önképzőkör az irodalomtörténet 
tanításával kapcsolatba hozható olyképen, hogy nevezetesebb költők 
emlékére házi ünnepséget rendez a kör, ismerteti az illető költőt s 
műveiből szép részleteket mutat be az ifjúság. A tanár legyen a kalauz; 
olvasson együtt az ifjúkkal; mondja meg mit és miképen olvassanak: 
a házi olvasmányokat kérje számon s lelkiismeretesen ellenőrizze; 
lelkesítvén az ifjakat, önmaga is lelkesedjék, mert e nélkül az irodalom- 
történetet nem lehet tanítani. Végül felsorolja osztályok szerint azokat 
az olvasmányokat, melyeket minden intézetben okvetetlenül fel kellene a 
tanulókkal dolgozni.

Pirchala  Imre elnök köszönetét mond a szép és érdekes felolvas 
sáséit s felhívja a tagokat, hogy a tárgyra vonatkozó netaláni meg
jegyzéseiket előadják.

Dr. S zán tó  Károly örömmel hallotta volna, ha felolvasó érteke
zésében arról is számot ad, hogy miképen kell az irodalomtörténet 
tanítását kapcsolatba hozni a történelemmel. Tudjuk, hogy a vallási és 
politikai mozgalmak mindenkor befolyást gyakoroltak a költők és írók 
működésére, így hát a történelmi háttér okvetetlenül hozzátartozik az 
irodalomtörténet tanításához. Ennek kiemelését nélkülözte a felolvasásban.

A lbert József szerint előadó a magyar irodalmi olvasmányok anya
gát kissé szűk körben állította össze s egy szóval sem említi, hogy mi
képen kell bizonyos fokokon az elméleti összefoglalást eszközölni. 
Magánál az irodalomtörténetnél, mint Taine czélul kitűzi, az olvasmá
nyok arravalók, hogy a letűnt korok világfelfogását, a nemzet amaz 
időbeli jellemét, törekvéseit azok alapján föltüntessék: előadó az össze
foglalás ily módját nem említi. Nem osztja előadó elítélő szavait az 
agyon-elemzett olvasmányra vonatkozólag sem. Remek művek olvas- 
tatása arravaló, hogy megtanítsa a növendéket, miképen kell a nagy 
írókat olvasni és megérteni. Az ily olvasmányok annyi ethikai és 
psychologiai momentumot tartalmaznak, melyeket később a philosophia



tanára is felhasznál, hogy idő kell a kiaknázásokhoz. Az olvastatás 
technikailag helyes kezelése pedig' abban áll, hogy egy-egy versszak 
felelemzése után azt a tanár még egyszer maga felolvassa s azután 
még több növendékkel is felolvastatja.

Pirchala  Imre úgy véli, hogy mindazt, a mit az irodalomtörténet 
tanításáról mondani lehet, képtelenség egy felolvasás keretében kifejteni. 
Nézete szerint az előadó különösen annak kiemelésére fektette a súlyt, 
hogy az irodalomtörténet tanítása nem szorítkozhatik csupán a V ili. 
osztályra, hanem már a legalsó fokon kezdődik. Az ajánlott olvasmányok 
taglalásánál világos képet adott arról, miképen kell a körültekintő 
tanárnak ily értelemben a hét alsó osztályban eljárnia s kiemelte, hogy 
a VIII. osztályban miként lehet az előző években gyűjtött anyagot 
sikeresen felhasználni. E tekintetben a felolvasás mindenkit kielégíthe
tett s épen azért' ismételten köszönetét mond azért az előadónak.

Végül G-aal Mózes Szán tó  felszólalására azt válaszolja, hogy a 
történelmi vonatkozások beillesztését az irodalomtörténet tanításába ő 
is fontosnak tartja s erre több ízben utal is fölolvasásában: A lbert fel
szólalására nézve pedig azt jegyzi meg. hogy ő az irodalomtörténet 
tanításáról beszélt s így az írásművek elméletére nem terjeszkedhetett 
ki, hanem csakis azokat a mozzanatokat említhette fel. melyeket az 
irodalomtörténet tanítására nézve fontosnak tartott. A Taine-ié\e idé
zetre vonatkozólag pedig az a válasza, hogy a középiskolának nem az 
a czélja, hogy irodalomtörténészeket bocsásson ki kebeléből, hanem oly 
ifjakat, kik szeretettel viseltetnek a nemzeti irodalom remekei iránt.

II, Ezután dr. L év a y  Ede: „Mit ta rtsu n k  a tan árh iányró l?“ 
czímíí felolvasását mutatta be. Előadó bevezetésül ismerteti azokat a 
lépéseket, miket az „Országos Középiskolai Tanáregyesület“ választmánya 
a tanárság egyéb bajainak feltárása mellett c  tanárhiány megszüntetése 
érdekében tett. Ezek után — úgymond — napirendre térhetnénk a dolog 
felett, ha azt látnék, hogy a tanárhiány önmagától is elenyészőben van, 
vagy hogy olyan intézkedések történtek, melyekből a jövő jobb álla
potokra lehetne következtetnünk. Minthogy azonban a tanárhiány egyre 
észrevehetőbb méretekben terjed s ezzel szemben semmi olyan intézkedés 
sem történik, mely annak megszüntetését vonhatná maga után: ennél
fogva az a káros hatás, mit a tanárhiány a középiskolára s ezzel együtt 
egész nemzeti művelődésünkre gyakorol, tanári állásunkból folyó köte
lességünkké teszi, hogy a kérdést napirenden tartva, a baj orvoslását 
sürgessük. Fejtegeti ezután, hogy milyen okok szülték a tanárhiányt; 
milyen hatása van a tanárhiánynak a középiskolára; rajzolja a tanár
hiányos iskola képét, a mint az már is több helyen mutatkozik s végül 
a baj orvoslásának módjaival foglalkozik, mely alkalommal a tanárok 
anyagi ellátását említés nélkül nem hagyhatja. Emelni kell a tanári 
javadalmazást, biztosítani a tanárság előlépését, az által, hogy az igaz
gatói és főigazgatói állásokat úgy szervezik, hogy azok még az idősebb 
tanárok részére is tényleg előléptetés-számba menjenek. Ezután javas
latait pontokba összefoglalva terjeszti elő.

Hosszú vita keletkezett erre, melyben résztvettek: Pirchala  Imre,, 
Zorkóczy  Samu, ki különösen az évközben történő áthelyezések ellen 
emelt szót, Jónás  János, A ntolik  Károly s a felolvasó. A felszólalások 
közben, mint a körnek általános véleménye az a nézet domborodott ki, 
hogy bár a létező baj orvoslása szükséges s arra más mód, mint a 
tanárok javadalmazásának emelése s előléptetésük biztosítása aligha 
kínálkozik, mindazonáltal a gyűlés — tekintettel arra, hogy a tanár- 
egyesület memorandumaira még ministeri intézkedés nem történt — a 
kérdés részletes tárgyalásába ez idő szerint nem kíván bocsátkozni.

III. H avas  Miksa kereskedelmi akadémiai h. igazgató a S za b a d  
Lyceum  érdekében tett lépéseinek eredményét terjeszti elő. Illetékes.
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egyénektől nyert informatiói alapján állíthatja, hogy Pozsonyban a 
Szabad Lyceum intézménye szükséges és megvalósítható: de létesítéséhez 
egyelőre bizonyos pénzáldozat kívántatik, mivel csakis évek múltán 
lehet arra számítani, hogy a bevételek fedezzék a kiadásokat. A pénz 
is meg lenne s így csakis az kivántatnék, hogy oly ember álljon a 
vállalkozás élére, kinek egyénisége kellő garantiát nyújt arra, hogy 
az intézmény a megkívánt színvonalon fog állarii. A Szabad Lyceum 
formája felől sok a vélemény. Előtte a forma mellékes; a fődolog, hogy 
azt létesítsük s általa sikert mutassunk fel. Tisztán a maga nevében 
és felelősségére érintkezésbe lépett a budapesti Szabad Lyceum vezetői
vel s onnan az anyagi támogatásra nézve nem kapott ugyan biztatást; 
de az erkölcsi támogatás minden módját kilátásba helyezték. Ő leg
inkább ezt tartaná helyesnek, ha a budapesti Szabad Lyceummal kap
csolatban a pozsonyit mint annak fiókját alkotnánk meg s ajánlja, 
hogy a kör e tekintetben tegyen a maga nevében lépéseket.

A gyűlés Zorkóczy, Jónás, Pirchala, A lbert, Polikeit és L év a y  
felszólalásai után kimondja, hogy a Szabad Lyceum megalkotására 
ajánlott módot nem tartja czélszerűnek és elfogadhatónak.

Jón ás  János azt hiszi, hogy ez a határozat semmiképen sem 
vonhatja az eszme elejtését maga után s javasolja, hogy újabb tervezet 
kidolgozására sziikebb bizottság küldessék ki.

A lbert József szintén ezen a nézeten van, de megkívánná, hogy 
a szükebb bizottság már a terv megvalósítására nézve is tegye meg a 
szükséges lépéseket.

Strom p  László szerint felesleges a hosszas szervezkedés. Ajánlja, 
hogy az elnöklő főigazgató vegye kezébe az ügyet; szólítsa ő fel elő
adások tartására azokat, kikben megbízik s tegye közzé a kész pro- 
grammot. A részvételre kibocsátott felhívás eredménye fogja megmutatni, 
hogy van-e Pozsonynak ez intézményre szüksége, vagy nincs. Feltét
lenül egy kézben kívánja látni a vezetést.

Pirchala  Imre válaszol Strom pmúí. (lani kartársunk — úgymond 
— megmutatta, miképen kell a Szabad Lyceumot megcsinálni akkor, 
midőn a tél folyamára Tompa, Petőfi és Arany költészetéről 16 előadá- 
sos cyclust hirdetett, melynek már eddig is több mint 120 hallgatója 
van s a begyült jövedelem szép összeggel gyarapítja a gymnasium  
segély-egyesületének és kirándulási alapjának tőkéjét. Álljon össze fi-—4 
tag, hirdessen más tárgyakból is ilyen sorozatot s azt hiszi, hogy az 
eredmény nem fog elmaradni. Minthogy azonban most már az idő 
nagyon előrehaladt, berekeszti a további vitát s a további intézkedések 
megtételére A ntolik  Károly elnöklete alatt A lbert József és dr. L év a y  
Ede tagokat kéri fel.

IV. A titkár jelenti, hogy a pozsonyi tanári körnek a tankerület 
tanáraihoz intézett ama felhívása, melyben őket a körbe való belépésre 
szólítja fel, eredménynyel járt, a mennyiben már eddig is a nagyszom
bati, trencséni, szakolczai és lévai gymnasiumok tanárai jelentették be 
belépésüket. Hiszi, hogy a jövő gyűlésen még több jelentkezésről is 
adhat számot.

A gyűlés a jelentést örömmel vette tudomásál.
Ezután a jövő havi tárgysorozat állapíttatott meg, mire a gyűlés 

véget ért s az azon résztvett tagok elnökük vezetése mellett a szokásos 
társas vacsorára vonultak, mely még továbbra is együtt tartotta a 
társaságot.

Dr. L év a y  Ede, a kör titkára.
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A HÁVREBAN 1897. JÚLIUS 23. — AUGUSZTUS 1. MEGTARTOTT 
II. NEMZETKÖZI OLYMPIAI CONGRESSUS ÁLTAL ELFOGADOTT 

TESTNEVELÉSI TÉTELEK.
I. S za k o sz tá ly : Az ifjúság te s ti  nevelése. I sk o la i egészségügy.

1. A testi nevelés újjászületésének eszményi czélja legjobban a 
torna, az athletikai gyakorlatok és a játékok harmonikus egyesítése 
útján érhető el.

2. A tornatanárok és a tanintézetek igazgatói baleseteknél csak 
akkor és ott vonhatók felelősségre, ha joggal vádolhatok bűnös hanyag
sággal.

3. A játékok fejlesztése a tanintézetekben a tanulók kezdeménye
zésére bízandó; a játékok vezetésétől a szaktanárok maradjanak távol; 
az iskolai torna- és játékkörök alapítása és igazgatása, az elöljáró 
hatóság és a tornatanárok jóakaró támogatása mellett teljesen szabad 
szellemben és a tanulók részéről történjék.

4. A nevelési szakfolyóiratok évente közöljék azon tanulók név
sorát, kik mind az elméleti tantárgyakban, mind a testnevelésben 
kitűntek.

5. A testgyakorlatok és a sport egészségtanának tanítása a tanítás 
mindhárom fokának intézeteibe bevezetendő.

6. A hidegvízgyógymód (hydrotherapia) a tanintézetekben elő
nyösen alkalmazható.

7. Minden tanuló részére egy külön lap rendszeresítendő, melyre 
testi fejlődése feljegyeztetik; e lap másolata félévenként a szülőknek 
is megküldendő.

8. Tekintve, hogy a tornatanárok jelenlegi képesítése már nem 
felel meg a velők szemben támasztott követelményeknek, a mit egyéb
iránt a tornatanárok képviselői vagy tíz év óta önmaguk is hangoz
tatnak, a congressus kívánatosnak tartja, hogy a tornatanári és 
torna-igazgatói oklevél megszerzése a jövőben egy oly írásbeli, szóbeli 
és gyakorlati képesítő-vizsgálathoz legyen kötve, a mely különös 
tekintettel van a gyermek boncztanára, physiologiájára és egészség
ügyére.

9. A congressus felhívja a nyilvános hatóságok jóakaró figyelmét 
a tornatanárok anyagi helyzetére és javadalmazásuk felemelését kívána
tosnak tartja.

10. Az ütőlabda (longue раи т е , courte раит е, раит е au mur) 
gyakorlása az iskolákban előmozdítandó.

II. S z a k o s z tá ly : Sport
1. A pénzdíjak és az am ateur  fogalmának meghatározása ügyé

ben az 1894. évi első congressus határozatai továbbra is érvényben 
maradnak.

2. A jövőben az olympiai játékokban résztvehetnek: műkedvelők 
(am ateur), hivatásszerű professional-ek  és tanárok (professeu r).

3. Az olympiai játékokat előkészítő nemzetközi bizottság egy 
„Egyetemes és Nemzetközi Olympiai S zöve tség“ megalkotását szüksé
gesnek tartja.

4. Ugyanazon bizottság egy „Egyetemes és Nemzetközi Test- 
nevelési Encyklopadia“ szerkesztését határozta el.

kf.
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Áthelyezések. A vallás- és közoktatásügyi in. kir. minister dr. Reib- 
ner Márton miskolczi kir. kath. gymnasiumi rendes tanárt, ebben a 
minőségében a pozsonyi kir. kath. főgymnasiumhoz; — dr. R encz  János 
panesovai állami főgymnasiumi rendes tanárt jelenlegi minőségében a 
pozsonyi kir kath. főgymnasiumhoz; — T reszkony  János zsolnai kir. 
kath. gymnasiumi rendes tanárt pedig a kaposvári állami főgyninasium- 
lioz helyezte át.

Iskolaorvosi kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
dr M olnár Albert orvost a szentesi állami főgymnasiumhoz iskola
orvossá és egészségtan-tanárrá egyelőre tiszteletbeli minőségben kine
vezte. (1897. évi november hó 1 L-én 65.820. sz.)

Negyvenéves jubilaeum. A budapesti VIII. kér. főreáliskola múlt héten 
ismét jubiláris ünnepély színhelye volt. Felsinann  József, az iskola igaz
gatója — ki tavaly az iskolával együtt századnegyedes igazgatói jubilaeu- 
mot ült — most érte el tanári szolgálatának negyvenedik évfordulóját. 
S a tanári kar és ifjúság megragadta e ritka alkalmat, hogy ovatiók- 
ban részesítse őt. Az ünnepélyen előkelő közönség volt jelen s fel
olvasták dr. W’la ss ics  Gyula minister üdvözlő levelét is, az ifjúság 
részéről pedig ezüst koszorút nyújtották át.

Franezia tanügyi szakfolyóirat rólunk. Parisban e czímmel L a  Cor- 
respondance Universitaire, Journal d'infom iations, organe des trois 
ordres de Venseignement a híres Didót czégnél Olivier B illaz  szerkesz
tésében új folyóirat indult meg, mely már eddig is különös figyelemben 
részesíti Magyarország iskolaügyi viszonyait. így a 9. számban L ’École 
norm ale modele de B udapest czímen nagy elismeréssel szól a budai 
Paedagogiuiuról, melyet Európa egyik legérdekesebb iskolatelepének 
nevez. A 8. szám könyvészeti rovata a K lim ó— Kem ény-féle Rranczia  
N yelvtanról (Lainpel 189b) közöl nagyon elismerő és dicsérő bírálatot. 
Mindkét czikk szerzője Ernest Rochelle, a Ferencz József-intézet volt 
franezia tanára.

Pályázat. A székesfeh érvári áll. főreáliskolánál betöltendő tanári 
állásra, a term észettan-m ennyiségtan i tanszakból; a székesfehérvári 
tankerületi főigazgatóhoz f. évi deczember hó 2-áig.

Tartalom : Európa és Észak-Ámerika középiskolaügye. (I.) Dr. W aldapfel 
Jánostól. — A középiskolai tanárok természetrajzi szünidei tan
folyamáról. H alász  Árpádtól. Kedvezőbb kép — E gyesü leti élet.
— A Hávreban 1897. július 23. — augusztus 1. megtartott II. nemzet
közi olympiai congressus által elfogadott testnevelési tételek, k f - tői.
— Vegyesek.

H0KNYÁU9ZKY VIKTOR, BUDAPEST.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. »er.  Aradl-u tcza  58. szám. l l a j n e r  FerenCZ. V. kér.  á l lam i fö reá l i sko la .

GONDOLATOK A NEVELÉS ÉS TANÍTÁS VILÁGÁBÓL.

II.
Tanítványaink hálája.

A tanár munkájának alig van igazibb jutalma, mint ha látja, 
hogy nagyrabecsüléssel veszik körül tanítványai, s viszont alig van 
keserűbb gyümölcse, mint ha tiszteletlenséget, hálátlanságot tapasztal.

A tanítványok hálás szeretetének főforrása a tanár egyénisége, a 
tanár iskolai munkája. A tanár egyénisége és munkája az az eleven 
erő, mely az erők útjai és törvényei szerint a tanítványokra terjed át, 
hogy ismét mint ható erő, mint képzeteket, idegeket és izmokat moz
gató energia működjék.

Minthogy azonban a tanár egyénisége maga is különböző erőkből 
van combinálva, nagyon természetes, hogy az egyéniség a benne rejlő 
erők combinatiója szerint nagyon különböző hatású lehet. Az egyik 
egyéniség évek hosszú során is közönyösen hagyhatja tanítványait; a 
a másik egy pár óra alatt is gyűlöletet támaszthat, képe még évtizedek 
múlva is mint álomkép rémítgeti tanítványait; a harmadik komikus 
scenákkal tarthatja derültségben a legliálásabban nevető kis közönsé
get; a negyedik isteni magasságban, mint valami próféta áll a tanítvá
nyok előtt s mint valami suggeráló bűvész játszik tanítványai lelkü- 
letével.

És a mikor ez a kis közönség felnő, a mikor a kis tanítványból 
érett férfi lesz, még mindig nem menekült az iskola hatása alól. Az 
apostol, a komikus, a gyűlölt, a kedves tanár ébren és álmaikban fel
feltünedezik. Az iskola és annak történetei, egyes tanárok képei soha 
sem tűnnek el teljesen emlékezetünkből; ha nappal nem, legalább ál
mainkban látogatnak meg. A tanár s az iskola minden iskolázott ember 
álmaiban fel-feltiinedezik És az álom képei sokszor jobban festik a való
ságot, mint emlékeink. Ki ne tapasztalta volna, hogy társas köreinknek, 
különösen a férfi társaságoknak kedvencz társalgási themája a régi ta
nárokról és deákokról szóló, komikus és tragikomikus történetek ? Ki 
ne tapasztalta volna, hogy e történetekben az egyik és másik tanár 
épen nem irigylendő alakban szerepel? Mi sem mutatja azonban a tanár 
egyéniségének óriási hatását annyira, mint azok az esetek, midőn a már 
ősz férfiú még mindig, tehát 50—60 év múlva is, szeretettel vagy a harag 
és gyűlölet hangján beszél egykori tanáráról.

Kérdjük már most, miben rejlik az egyéniség hatásának ezen vég
telen különbözősége? Hogyan hatnak az egyéniségben combinált erők?

Hogy ezen kérdésre megfelelhessünk a tanár egyéniségének erőit 
kell analysálnunk.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesiileti Közlöny. XXXI. 13
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A tanár egyéniségét a következő erők képezik:
1. A tanár kü lső  megjelenése, modora, tekintete és beszéde. A 

természet háztartásának egyik szabálya, hogy minden belsőnek megfelelő 
külseje van. A szellemnek, a lélekjóságnak ereje már az a.rezon, a tekin
teten, a hangon is megnyilatkozik. Egy szellemes, egy jóságos arcz, 
megnyerő hang már előre is rokonszenvet előlegez, míg a kifejezés nél
küli arcz, komor tekintet, recsegő, durva hang anthipathiára hangolja 
az embereket. Azok a kis emberek még nem olvasták Lavater tanait, 
de ösztönszerűleg tájékozódnak az arczok, hangok, kifejezések között. 
Minél kisebbek, annál több szeretetet keresnek az ember arczában, hang
jában. Egy szúrós tekintet, egy erős hang, egy összeránczolt homlok 
rögtön megzavarja a tanuló associatióját s a félelem révén némelyik 
mindent elfeled.

2. A tanár egyéniségének második ható eleme: ism eretet közlő  
képessége. Ezen képesség alatt nem a tudományban való jártasságot 
értjük, hanem azt a képességet, mely a tanuló lelke világához le tud 
bocsátkozni, a szükséges ismereteket a megfelelő formában úgy tudja 
közölni, hogy a tanuló munkáját a szellemi élvezet egy nemévé vará
zsolja. A tanulásnak különben gyötrővé válható munkáját kedves fog
lalkozássá tenni; nem szellemi csömört, de állandó tudásvágyat ébresz
teni: a tanítás nagy titka.

Ehhez pedig nem az a rengeteg ismeret kell, melyet a tanár- 
vizsgálatokon követelnek. A tanár abból a rengeteg ismeretkörből, a 
melylyel rendelkezik, aránylag csak igen keveset közölhet középiskolai 
tanítványaival.

3 A tanár egyéniségének harmadik ható eleme: az ifjúságnak  
szeretete . Ez szüli a tanítványban is a bizalmat, a szeretetet, tiszteletet. 
Ez azonban csak akkor van meg igazán, ha a tanár csak az ő Múzsájá
nak, az iskolának él, ha erejét más munkakörökben el nem forgácsolja.

4. A negyedik elem я paedagogiai rá term ettség. Kettő van ebben: 
a nevelés elveinek alapos ismerete és azon vele született habitus, mely 
az embert a kathedrára képesíti. Az iskolai nevelés művészet, melyhez 
e művészet szabályainak ismerete nem elegendő, veleszületett tapintat, 
türelem, lelkesedés, az erkölcsi és szellemi erőnek imponáló hatalma és 
energiája kell hozzá. Ebben rejlik a fegyelmezésnek titka is.

Ezt a szellemi energiát nem adhatja meg semmi egyetem, semmi 
tanárképző, semmi diploma. Hány kitűnő piarista, benczés, calvinista, 
lutheránus tanár működik most is, a nélkül, hogy az egyetemet, vagy 
a tanárképzőt csak látta volna is valaha.

5 A nyilvános tanár tan ítványainak  bírája  is. Ez az igazság
szolgáltatás rendkívül fontos a tanár iskolai szereplésében Ha valahol, 
itt van értelme a büntetés azon egyik czéljának, hogy egyúttal tanítson 
és javítson Az az érzelem-emotio, mely egy-egy büntetésnél az osztály
ban támad; a mód, a melylyel büntetünk, hatalmas nevelési eszköz is. 
Az igazságtalanul elszenvedett büntetésnek fájdalmát a tanuló még az 
életbe is elviszi. Az igazságtalanság, a részrehajlás, a sympathiának 
vagy antipathiának indokolatlan szerepe, a szeszélyből való intézkedések 
nemcsak rombolólag hatnak a tanuló alakulni kezdő erkölcsi világ
rendjére, nemcsak egymásközti irigységet, gyűlölséget támasztanak, 
hanem aláássák a tanár tekintélyét is és gyűlöltté teszik.

A főbb elemek, a melyekből a tanár egyénisége alakul, tehát a 
következők: a személyes megjelenés és modor, az ismeretközlés képes
sége, az ifjúság szeretete, paedagogiai rátermettség, igazságszolgáltatás. 
A szerint, a mint az egyik vagy másik elem van túlsúlyban, vagy 
hiányzik, változik az egyéniség hatása is.

A megfelelő külső, a jó modor, az ismeretközlés képessége, a nagy 
tudomány, az igazságosság csak tiszteletet, esetleg bámulatot keltenek
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a tanítványokban. A hála és szeretet nem ezen a talajon terem Az 
ismeretközlés a tanítványban is csak ismereteket hagy A középiskolai 
tanuló a tanár tanítását egyszerű kötelességnek veszi. A tanár nagy 
tudása magában véve a tanulót hidegen is hagyhatja. Az a tanár tehát, 
a ki csak tudományának él, a ki a habért, a jutalmat az iskola falain kívül 
keresi, a ki lelki erejének nagy részét, akár vaskos művek írásának, 
akár a sajtónak, politikai vagy más irányú szereplésnek szenteli, mun
kája jutalmát azon a téren várhatja, a melyen maradandót alkotott.

Az iskola egy teljes embert kíván. Legyen tehát bármily híres 
valaki, árrá, a mit a tanítványok hálás szeretetének neveznek, pusztán 
híressége révén hiába számít. Világosságot adott hő és sokszor erő nél
kül; világosságot kap vissza meleg nélkül. Viszont ugyanez elemek 
hiánya, azok az úgynevezett gyönge pillanatok, midőn „dormitat a bonus 
Homerus“, midőn a kathedrán egy nem méltó ember ül, teremtik a 
oarricaturás alakokat. A megjelenésbeli hibák, a modortalanság, ügyet
lenség, ismerethiány mihamar átmegy a tanítványok tudatába is, hogy 
megmaradjon benne még a késő vénségre is. Mert mi rólunk, hibáink
ról úgy mint erényeinkről: „száll az ének szájról szájra“ ! A gúnyneve
ket, csúfolódásokat, a komikus és tragikomikus iskolai scénáknak 
emlékét egyik nemzedék a másiknak adja. Hálás szeretet tehát ezen a 
talajon sem terem.

Az igazságos tanár is, ha csak ez az eleme van túlsúlyban, csak 
tiszteletre számíthat. A legtöbb tanuló úgy fogja fel mint birót, kinek 
kötelessége az igazságszolgáltatás. Az igazságosság a tanár tekintélyét, 
szava hihetőségét nagyban emeli. A perét vesztett fél azonban nem így 
gondolkodik.

Két megvizsgálandó elemünk maradt még: az ifjúság szeretete és 
a paedagogiai rátermettség.

Miként a vonzás és a cohaesio a test tömecseit, úgy tartja össze 
a szeretet a sziveket. Az érzelem az érzelem felé gravitál. De még ez a 
szeretet sem elegendő egyedül, sőt más elemek nélkül még veszedelmes 
is. A gyermeki szeretet, pusztán magára hagyva, megrontja a gyerme
keket. Tanúsítják ezt azon szülők, a kik csak szeretik gyermekeiket, de 
vezetni, nevelni, büntetni már képtelenek. Tapasztalati tény, hogy a 
nagyszülők, az özvegy asszonyok unokáikat, illetve gyermekeiket a leg
több esetben nem tudják nevelni. így jár az a tanár is, a kiben a lelki 
jóság, a szeretet uralkodik egyéniségének egyéb tulajdonai felett. A 
tanítványok mihamar visszaélnek puszta szeretetével s jutalma gyakran 
csak a gúny és a tanulók legnagyobb fegyelmezetlensége. Még kevésbbé 
számíthat hálás szeretetre az, a kitől akár komorsága, akár ridegsége, 
túlszigora, vagy állandó iróniája miatt csak félnek tanítványai. A félelem 
mezején még a szíves visszaemlékezés sem terem meg.

A szere te tn ek  a paedagogiai rá term ettséggel kell párosulnia, 
hogy a kívánt eredményeket meghozza. Ennek a rátermettségnek, a 
mint mondottuk, két eleme van; az egyik: elméleti képzettség, vagyis 
általános műveltség, a tárgynak és a paedagogiának s ezzel össze- 
függőleg a gyermek lelkének ismerete és a tanítás ügyessége. Mindez 
tanulás és tapasztalás által elsajátítható. A ki eddig vitte, az tanítvá
nyait mindenfélére megtaníthatja, a tanítványok tudását széleskörűvé 
teheti, a tanítványok róla mint ügyes, okos emberről fognak beszélni, 
ugyanez a véleményük marad meg később is. Lassan-iassan ennek 
a tiszteletnek is elmosódnak az emlékei, a félelemnek és bámulatnak 
vele kapcsolva volt elemei eltűnnek s végre is csak mint valami régi, 
jó ismerősnek emléke marad meg. A képzetköröknek ez az elmosódása 
némelyiknél igen hamar megy át a teljes közönyösségbe. Hány tanár 
panaszkodik arról, hogy tanítványa már egy év múlva sem ismeri meg',

13*
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sőt hányán vannak, a kik tanárukat arra sem méltatják, hogy az utczán 
legalább kalapemeléssel üdvözöljék.

Ha azonban az elméleti képzettséggel a vele született dispositio 
egyesül, az eredmény egészen más.

Kérdjük már most, mi is ebben az esetben az a veleszületett 
dispositio? A kit a természet arra jelölt ki, hogy ifjú lelkeket vezessen, 
neveljen, igazgasson, hogy a jellemnek, az erkölcsiségnek képzetköreit 
megteremtse, hogy olyan élő' erőket ébreszszen, melyek egy egész 
emberi életre szólallak, melyek akkor is uralkodjanak képzetköreinken, 
midőn az iskola porát már rég leráztuk, azt különös erőkkel ruházta fel.

Az a tanár, a ki erre van hivatva, már külső megjelenésével, 
intelligens arczának szelídségével, szeretetre méltó hangjával is figyel
met ébreszt. Ez azonban csak nyitány, csak praeludium. Ösztöne azt 
súgja, hogy a szellemi munkát a szellemi élvezet egy nemévé tegye. 
Tudja, hogy erre nézve a tanítványok érdeklődésének felkeltése az első 
lépés. A midőn megszólal, a tanítványok nyelvén beszél. Ezen a nyelven 
beszélni annyit tesz, mint elemi igazságokat elemi módon, azaz a phan- 
tasiához szólva, a phantasia érthető képeibe öltöztetve, szóval érdekesen 
elmondani.

Az ily tanár személyiségének, az ily egyéniség varázsának okai csak
nem kifiirkészhetetlenek. Lényege mindenesetre az a szellemi és főleg 
erkölcsi fölény, melyet tanítványaira gyakorol. A tanítvány mihamar ki- 
érzi, hogy Catói jellemmel és erkölcsösei, vagy csak szóvitézzel van-e dolga.

Ha a mély erkölcsiség, tiszta meggyőződés, a szent ügy iránti 
lelkesedés beszél az emberben, az ember arcza, egész tartása, hangja, 
beszéde megváltozik. Ennek a szent ihletségnek ereje mint valami 
villamsugár megy át a tanítványok szemébe, onnan a képzetek nagy 
laboratóriumába, onnan a szív rejtekeibe.

Az az erő, melynek elemeit az igazi erkölcsiség, tiszta meg
győződés, szent lelkesedés képezik, valósággal suggerálja az embereket, 
így suggerálnak a nagy szónokok is

A tanítvány öntudatlanul is önző, a mennyiben csak az ő sze
mélyének, én-jének tett szolgálatokat hajlandó érzelmeivel honorálni. 
Boldog, ha a tanár az ő képzelem- és érzelem-világába is betekint, 
dolgai iránt érdeklődik, örömét, fájdalmát megosztja, ügyeit az atyai 
érdeklődés és szeretet érzelmével beszéli meg. Élénken érzi, mikor az 
ilyen tanár egy szava, mondása, tanácsa, felvilágosítása az elméjébe 
vésődik, hogy ez egész gondolatvilágára kialakítólag hat. Ösztöne 
súgja neki, hogy ez vagy az a gondolat egész életére kiható. Termé
szetes, hogy mindez csak ott lehet, a hol a tanár az egyéniségekkel az 
iskolában és azon kívül is foglalkozhatik.

A hol azonban egy osztályban RO—70 tanuló van, a hol a tanár 
tanítványaival az iskolán kívül nem érintkezhetik, mint ez pl. a főváros
ban van, ott ilyen individualizáló foglalkozásról szó sem lehet.

Azok a suggeráló impressiók, a melyekről most szólottunk, a 
tanítvány lelke világának állandó elemei maradnak. Majd mint homá
lyos, de folyton működő képzetek, majd mint tiszta elvek fungálnak az 
akarat szolgálatában. Ezeken a képzetkörökön terem az, a mit a 
tanítvány hálás szeretetének nevezünk. Ezen érzelem scálája, az impres
siók szerint, másrészt a tanítvány érzelmi hajlandósága szerint rendkívül 
nagy. A szives és kellemes visszaemlékezéstől csaknem a rajongásig ter
jedhet. Mint ifjúságunk őrangyalára, mint szerető atyánkra emlékszünk 
kitűnő tanárainkra. Ezek a szerény, a világ által rendesen nem ismert, 
nem méltányolt munkások az emberiség valódi jóltevői, az emberiség 
erkölcsi erejének főforrásai. És mert az ily emberek nem nagy számmal 
vannak, nem olyan gyakori virág a tanítványok hálás szeretete sem.

Még mindig terem tehát ilyen virág is, de csak ott, a hol elvetették.
(Budapest.) S zitn ya i Elek.



SZOLGÁLATI KÉRDÉSEK.
Felolvastatott a debreczeni körnek f. évi nov. 13-án tartott gyűlésén.

Tanáregyesületi Közlönyünk sietett idei évfolyamának mindjárt 
egyik első számában (1897. okt. 24.) felhívni a tagok és körök figyelmét 
a szolgálati pragmatikára.

Soha időszerűebben! A fizetésrendezés izgalmai, melyek éveken át 
annyi érdemesebb munkától elvonták a tanárság gondolatait, elmúltak; 
az 1893. évi IV. törvényczikk osztályozó és béklyózó paragraphusaiba 
lassankint belenyugodtunk; a millenniumi év is lezajlott fölöttünk 
hazafias áldozataival és ünnepi mámorával. Ideje, hogy berendezkedjünk 
a hétköznapokra, hogy szabályozzuk mindennapi életünk folyását. 
Hiszen szolgálati viszonyaink a lehető legzavarosabbak, jogi helyzetünk 
le- és fölfelé egyaránt tisztázatlan. Igazán nem tudjuk, hogy mi szabad 
és mi nem, nem is sejtjük, hogy melyik lépésünkkel ütközünk valamely 
özönvíz előtti vagy legújabbkori rendeletbe; nem is szólván arról, hogy 
a ránk vonatkozó fegyelmi és nyugdíjazási szabályokat a legsűrűbb 
sa is i  fátyol takarja el szemünk elől.

A magyar tanár e szerint naponkint belefoglalhatja imádságába: 
szo lg á la ti pragm atika , jö jjö n  el a te  országod. Azonban még sem. 
Ha olyan szellem alkotná meg szolgálati szabályzatunkat, mint a milyen
ből fakadt az utóbbi évek néhány rendelete, akkor inkább maradjunk 
csak pragmatika nélkül. Sőt tovább megyek. Minthogy egy ilyen 
rendszeres szabályzat nem igen foglal magában egyebet, mint az eddigi 
rendeleteket, az érvényes jogszokásokat, a különböző régibb törvények 
e kérdésre vonatkozó pontjainak a csoportosítását: ne is törekedjünk 
mostan általános pragmatikára, ne is kívánjuk ez idő szerint szolgálati 
viszonyaink végérvényes szabályozását.

Erőnket és időnket ne is vesztegessük a szolgálati szabályzat 
százakra menő paragraphusainak a kidolgozására, ne is álljunk elő a 
mi ideális tervezetünkkel, mert abból úgy sem lesz semmi. Nem, mert 
egyrészt nem remélhetjük, hogy a mi szolgálati viszonyainkat a többi 
tisztviselőkétől külön választva rendezzék, s mert másrészt a mai 
bureaucratikus szellemet, hatalomérvényesítő törekvést sokkal nagyobb 
szakadék választja el a mi autonomikus felfogásunktól és egyéni 
szabadságvágyunktól, semmint az ellentétek bölcs és áldásos kiegyen
lítése hamarjában várható volna.

Elégedjünk meg tehát kevesebbel, törekedjünk csak könnyebben 
elérhető czélok után. Igyekezzünk csak azon, hogy a fennálló szokások 
és érvényes rendeletek közül szűnjenek meg a legméltatlanabbak és 
legsérelmesebbek; hassunk oda, hogy a részleges intézkedésekben, a 
tanári pálya esetről-esetre szabályozandó kérdéseiben igazság és méltá
nyosság jusson kifejezésre; használjuk föl a vidéki körökben és az 
országos egyesületben, az egyesület kiváló vezetőiben található szellemi 
és erkölcsi erőt annak az illiberalis iránynak a leküzdésére, mely az 
újabb rendeleteken vörös fonálként húzódik végig. Szóval romboljunk 
előbb és csak azután alkossunk.

S most lássuk, mitől kellene leghamarabb megszabadulnunk, minek 
a megváltoztatását kellene legsürgősebben kívánnunk.

1. Az igazgató és tanár közötti helyzetet egyszerre tisztázná, szá
mos ferdeséget egyszerre megszüntetne, ha a minősítvényi táblázat 
minden érdekelt fél előtt megnyílnék. A nyilvánosság nemcsak hatalom, 
hanem orvosság is. így megorvosolná az igazgatói önkényből, a (rejtett) 
megrovásokból és titkos följelentésekből származó összes bajokat. Ha 
már átvettük a katonaságtól a conduiten-liste-nek megfelelő minősítvé-
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nyi rovatot, adjuk meg a tanárnak is azt a jogot, a mi minden egyes 
tisztet megillet; hadd tudja meg az ő hivatalos jellemvonásait, hadd 
lássa, miben erős és miben fogyatékos, hadd gondolkozzék, hogy vájjon 
hibái javíthatatlan sajátságok-e vagy csak múló jelenségek?

Hulljon le tehát a minősítvényi táblázat zára; kérjük a tanár- 
egyesület útján a közoktatási ministert, hogy szüntesse meg a tilalmat, 
mely a tanárt egyik legsarkalatosabb jogában és kötelességében, ön
ismeretében és magamegjavításában akadályozza meg.

2. Nem ily gyökeres változtatást, csak némi módosítást óhajtanék 
azon a rendeletén, a melyet a tanárok hírlapírói foglalkozására nézve 
adott ki gróf C sáky  Albin minister 1890-ben (486. elnöki szám alatt). 
Csodálatos, hogy ez a nagy államférfiú és erős jellem mily gyakran ta
núsított hiányos érzéket a tanügy munkásainak megbecsülésében. Feled
hetetlen ugyan előttünk az országos nyugdíjtörvény (1894: XXYII.) áldá
sos, igazán liberális alkotása; de viszont az is sokáig megmarad eszünk
ben, hogy ő kötötte tárczáját a 1100 frtos tanítói fizetéshez s hogy az ő 
idejében kellett élet-halálharczot küzdenünk a fizetési törvény. (1893:
IV.) méltányosabb rendelkezéseinek kivívásáért, veszendőbe menő kor
pótlékaink megtartásáért. A tanügyi munkások iránti érzéketlenség 
sugallta az előbb említett rendeletet is, mely szerint tanítók és tanárok 
lapszerkesztést csak az iskolai felsőség előleges engedelmével vállalhat
nak el, politikai lapot pedig egyáltalában nem szerkeszthetnek.

E rendelet nem tett jó szolgálatot sem a magyar culturának, sem 
a magyar tanárságnak. Kibocsátója, C sáky  minister elfeledkezett arról, 
hogy az irodalmi munkások legnagyobb része a tanárvilágból kerül ki, 
hogy némely vidéken, számos kisebb városban egyenesen tanárok, mint 
a lakosság legintelligensebb s átlag legtisztességesebb eleme, vannak 
hivatva a helyi lapok fentartására. A ki figyelemmel kisérte a vidéki 
hírlapokat az utolsó években, lehetetlen, hogy sülyedést ne vett volna 
bennök észre irodalmi és erkölcsi szempontból egyaránt, a mi nem cse
kély mértékben tulajdonítható annak, hogy tanítók és tanárok erősza
kosan leszoríttattak a hírlapirodalom teréről. De a tanárok is általában 
és nagyjában véve szintén csak kárát látták e korlátozó rendeletnek. A 
culturalis munkában — mert a legszerényebb vidéki hirlapocska is 
többé-kevésbbé művelődési tényező — meggátolva, az iskolától szabad 
idejüket tétlenségben voltak kénytelenek eltölteni, a tétlenség, az elfogla- 
latlanság pedig — tudjuk — ezer rossznak és bajnak a forrása.

Azonban más kifogásom is van e rendelet ellen; törvényessége 
szerintem nagyon is vitatható. Az 1868. évi XXXVIII. törvény 141. és 
az 1883. évi XXX. törvény 32. §-a csak hivataltól vagy rendes alkalma
zástól tiltja el a tanügy munkásait, egyéb teendőt, tisztséget és meg
bízást azonban bátran elvállalhatnak Igaz, hogy ez egyéb teendők meg
engedését a törvény az iskolai felsőségre ruházza, tehát az állami taní
tóknál és tanároknál a ministerre, de ezt bizonyára nem oly értelemben 
teszi, hogy a ministerium némely ilyen teendőt egyáltalában, egyszers- 
mindenkorra összeférhetetlennek nyilváníthasson a tanári és tanítói 
állással, mert különben ezt az egyéb foglalkozást maga a törvény is 
megnevezte volna. Szerintem a ministeriumnak, illetve az iskolai felső
ségnek csak az egyes esetek elbírálásához van joga, csak esetről-esetre 
tilthatja meg ezt vagy azt a foglalkozást a mint ezt a. középiskolai tör
vény idézett §-ának utolsó kikezdése világosan ki is fejezi. Lehet, hogy 
ennek az eljárásnak ugyanaz volna a végeredménye, t i. az iskolai fel
sőség minden egyes esetet kedvezőtlenül bírálna el, egyetlen folyamodó
nak sem engedné meg pl. a hirlapszerkesztést, de elvi szempontból 
mégis nagy a különbség.

A Csáky-féle rendeletén tehát először az a rész volna módosítandó, 
mely a politikai lapok szerkesztését egyszersmindenkorra elvonta tanár
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tói és tanítótól, mert az a rész nincs összhangban a törvénynyel; a ren
delet továbbá olyan értelemben volna kibövítendő, hogy felsorolná 
mindazon feltételeket, melyektől függ az engedély megadása vagy meg
tagadása. E nélkül a rendelet a legtágabb teret nyitja egyrészt a minis- 
teriumi eshető hatalmaskodásnak, másrészt a tanári és tanítói stréber- 
ségnek és szolgalelkűségnek

3. Ha már a Csáky rendelete nem igen egyezik meg a méltányos
sággal és a törvénynyel, mit szóljunk ahhoz a rendelethez, melyet csak 
a napokban (1897. okt. 27-én 08.400. sz. a.) közölt a tanártestületekkel a 
közoktatási kormány. Még erősebben nyilatkozik benne az az illiberalis 
szellem, mely a tanárban nem lát egyebet, mint egy megrendszabályo- 
zandó, az iskolai és a társadalmi életben folyton korlátok közé szorí
tandó objectumot.

Mit is mond e rendelet? Megtiltja a tanároknak és igazgatóknak 
a pénzintézetek, közkereseti, betéti és részvénytársaságok s általában 
nyereségre irányított vállalatok alapításában, igazgatásában személyes 
ténykedéssel való részvételt; megtiltja továbbá ily intézetekben az elnöki, 
igazgató-választmányi vagy felügyelő-bizottsági, tiszti vagy bármely oly 
állás viselését, mely állandó javadalmazással, osztalékban való részese
déssel, jelenléti illetményekkel vagy egyéb jutalmazásokkal van össze
kötve *

S mivel okadatolja e sokféle tilalmat? Hivatkozik a rendelet az 
1883: XX.X. törvénynek már említett 32. §-ára, melynek egyik kikezdése 
így szól: „Hogy pedig (t. i. a tanárok) mennyiben vállalhatnak akár 
polgári jogaik gyakorlásából, akár pedig szellemi tevékenységükből eredő 
oly tisztséget vagy megbízást, mely őket tanári hivatásuk betöltésében 
akadályozhatná, azt esetről-esetre a vall. és közoktatási ministerium, 
illetőleg az illető felekezeti főhatóság határozza meg“. A törvény e sza
vainak — úgymond a rendelet — kettős az intentiója: az egyik az, 
hogy az iskolán kívüli munkával való túlságos megterhelés a rendes 
iskolai elfoglaltságnak, az oktatás kellő eredményességének hátrányára 
ne váljék; a második pedig az, hogy a mellékfoglalkozás olyan legyen, 
mely a tanári állással összefér és sem ezt, sem a tanárok által szolgált 
intézet érdekeit nem veszélyezteti.

Nem tudjuk, ki adta a rendelet kibocsátásához a tanácsot W lassics  
Gyula ministernek, a ki a tanárok iránti jó indulatát, a tanári hivatás 
megbecsülését nemcsak szóval, de gyakran tettel is igazolta. Annyit 
azonban bátran kijelenthetünk, hogy szerencsétlen órában sugalmazta. 
Nem hiszszük, hogy volna a magyar középiskolai tanári karnak csak 
egyetlen tagja is, a kire kínos meglepetést ne hozott volna a rendelet 
tartalma, okadatolása és időszerűtlensége. Valóban a magyar tanárság 
nem szolgált rá arra a szigorú elitéltetésre, mely a rendeletben impli
cite benne foglaltatik. H át annyi eset m erült m á r föl a m agyar ta 
n árság  körében, melyekben  a tan ár pén zin tézetn él viselvén valam i 
tisztséget, m egfeledkezett volna isko la i, vagy általában állása  irán ti 
kötelességéről, hogy m ár a z  egész tan árságot m eg kell rendszabá
lyozn i P Hát azért, mert egy erdélyi városkában az iskola emberei talán 
nagyon is átadták magukat a vagyonszerzés gondjainak, már az összes 
tanárokra rá kell sütni a tilalom bélyegét? Annak a közömbösségnek, 
melylyel a ministerium eddig nézte a tanárok pénzintézeknél folytatott 
működését nem az az ellenszere, hogy most egyszerre drákói szigorú-

* E tilalom mintája alighanem a pénzügyministerium által kiadott 
szolgálati szabályzatban található meg. Csak azt nem tudjuk, miért 
szorítkozik az új rendelkezés a tanügy munkásai közül épen csak 
miránk ?
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S á g b a  c s a p j o n .  A r a d i k á l i s  e s z k ö z ö k  a  t á r s a d a l m i  k é r d é s e k b e n  m i n d i g  
a l e g v e s z é l y e s e b b e k .

Igen, a rendelet veszélyt rejt magában, még pedig nem csekélyét. 
Avagy nem gondolta-e meg, a mi máskor oly bölcs belátású ministe
rünk, hogy milyen ferde érzésekre és még ferdébb észjárásra ragadhatja 
a rendelet a tanárságot. El vagyunk ugyanis tiltva a közélet minden 
oly tevékenységétől, minden oly társadalmi munkásságtól, mely nekünk 
magunknak is hozhatna egy kevés anyagi hasznot; ellenben nyitva van 
előttünk a közéleti működésnek az a széles birodalma, a hol csak 
áldozatot, pénz-, munka- és időbeli áldozatot követelnek tőlünk. Nem 
juthat-e majd könnyen eszünkbe, hogy ha nem lehetünk takarékpénz
tári igazgatók, pénzintézeti elnökök, részvénytársaságok választmányi 
vagy felügyelő bizottsági tagjai, talán fölösleges megmaradnunk a 
culturalis egyesületek, tudományos és irodalmi társaságok tagjaiul? 
Ha kénytelenek vagyunk lemondani minden oly állásról, mely a 
legcsekélyebb anyagi jutalommal volna kapcsolatban, talán ne fogad
junk el a tanáregyesülettől, a philologiai, földrajzi, természettudományi, 
történelmi társaságoktól, az Elnkétől és a többi közművelődési egye
sületektől, felolvasó és egyéb köröktől sem semmiféle megbízatást vagy 
tisztséget, mert mindez elvonhatja munkásságunkat az iskolától, mindez 
kétségessé teheti a tanítás eredményességét, sőt megrendítheti a tanári 
állást is, mert e sok mindenféle társulati tagság, az oly sok térre kiter
jedő társadalmi szereplés nem kevés költséggel jár és így könnyen 
zavart okozhat a tanári költségvetésnek úgyis elég szűk keretében.

Azonban furcsa gondolatok támadhatnak felőlünk a nagy közön
ségben is, a mely majd el nem tudja képzelni, miért nem szabad 
nekünk a pénzintézetekhez közeledni sem, hanem ha a kölcsönkérő 
alázatos köntösében. Értelmünk működése oly szűkkörű-e, hogy ha 
a tanításon kívül bármi mással bármi csekély ideig elfoglaljuk magun
kat, akkor ezt mindjárt megsínyli az iskola? Avagy talán becsületünk 
oly fogyatékos, hogy nem jó bennünket a pénz közelébe bocsátani, 
mert hiba esketik bennünk vagy a pénzben?

A tanári állás — ezer és egy okból — úgy sem örvend valami 
nagy tekintélynek: hát még hová fog leszállani, ha a tanár tisztán az 
iskola falai közé lesz szorítva? Ha a közoktatási kormány úgy gondol
kodik, hogy a tanár iskolai munkán kívül egyébre nem való, akkor 
kár volt a tanítást és nevelést a szerzetesek kezéből kivenni és vilá
giakra bízni. Ha elzáratik előlünk a közéleti emberekkel való érint
kezés, ha lehetetlenné válik reánk nézve a nemzet gazdasági életével 
megismerkedni, akkor ne is hangozzék fel ellenünk az a panasz, hogy 
nem nevelünk az életnek, hogy a gyakorlati követelményekre ügyet 
sem vetünk?

Sok mindent felemlíthetnénk még mint e rendelet okvetotlenül 
bekövetkező káros hatását, pl. a magántanításnak tiltott módon való 
cultiválását; sok mindennel bizonyíthatnék még, hogy e rendelet m e
dicina, peior morbo, de most már csak az egyéni és polgári szabadság 
szempontjából óhajtjuk vizsgálat alá venni Nincs oly tudományos paeda
gogia. mely meg ne követelné, hogy vigyük bele a tanításba és a 
nevelésbe egyéniségünket, egész értelmi és erkölcsi világunkat. Azonban 
e korlátozó rendelet és társai nem sorvasztják-e inkább az egyéniséget, 
mintsem gazdagítanák, nem változtathatják-e könnyen a tanárt közön
séges hivatalnokká, alig tudatos géppé, a ki, illetve a mely több-keve
sebb ideig elzakatol az iskolában, de a hivatalos órákon és teendőkön 
kívül semmi egyéb munkát nem végez, sem a maga képzésével, sem a 
társadalom szolgálatával nem törődik. De miért is törődjék, mikor nem 
tudja, hogy legbuzgóbb munkásságával, leghasznosabb fáradozásával, a 
mely azonban szoros értelemben vett kötelezettségeit távolról sem
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hanyagoltatta el véle, nem ütközik-e a felsőbbség tilalmába? Azt sem 
tudhatja, hogy mikor egy-egy kölcsönös segélyszövetkezet megalapításá
val egész vidéket ragad ki az uzsora karmai közül, midőn egy-egy 
tisztviselői segítő-egyesület vezetésével százakat kötelez hálára ugyan
akkor nem vonja-e magára hivatalos elöljáróinak megrovását?

De tegyük föl, hogy mind e bizonyos veszedelem és többszörös 
baj nem következik be: kérdjük, szabad-e az egyéni és polgári szabad
ságot ennyire korlátozni és lenyűgözni? Szükséges-e a kormánynak 
ily mélyen belenyúlni az állami tisztviselők magánéletébe?

Megengedhető-e, hogy lépten-nyomon tilalomfák álljanak a tanári 
pályán, melyre úgyis majdnem kötéllel kell fogni az embert? Meg 
vagyunk győződve, hogy nem, s ezzel eljutottunk a rendelet törvé
nyességéhez.

A törvény nem engedi, hogy tanár fizetéssel járó hivatalt vagy 
rendes alkalmazást vállalhasson. Azonban hivatal vagy rendes alkal
mazás-e az a többnyire évenkint, legföljebb háromévenkint meg-meg- 
újuló tisztség, a milyent a pénzintézetek vagy részvénytársaságok szok
tak az emberre ruházni. Nincs a törvénynek oly szigorú értelmezője, a 
ki az ilyen bizalmi állásokat belevonná a fizetéses hivatal vagy rendes 
alkalmazás kategóriájába. Ha pedig nem az, akkor a ministernek sincs 
joga a tanárokat e tisztségek elvállalásától egyszersmindenkorra eltil
tani, mert valamint a büntetőjog szerint is csak annyi és olyan bűn 
lehetséges, a mennyit s a milyent a törvény statuál, a tilalmak körét 
sem szabad tágítani. A ministernek csak az egyes esetek elbírálása van 
jogkörébe utalva, a melyeket az egyesek fenforgó körülményei szerint 
kedvezően vagy kedvezőtlenül dönthet el, de oly állásokat és teendőket, 
melyeket a törvény a tilalmon kívül hagyott, nem sorozhat a tiltot
tak közé.

Azonban a ministerium máskép gondolkodott s magát feljogosí
tottnak hitte a rendelet kibocsátására. De ez nem változtat a rendelet 
káros és veszedelmes voltán, a mint azt föntebb számos bizonyítékkal 
kimutattuk, de még többel megerősíthetjük. S most már mi, tanárság, 
a kiknek kötelességünk a magunk legsajátabb érdekeit, de az iskola 
magasabb szempontjait is megvédeni, mi vagyunk hivatva a közoktatási 
kormány előtt a rendelet szerencsétlen következményeit föltárni s a 
rendelet visszavonásán fáradozni.

E nehéz és talán hálátlan törekvésünkben biztathat bennünket az 
a remény, hogy már a múlt évben sikerült egy hasonlóan ellenünk 
irányuló intézkedést érvényteleníteni. A tanácsosaitól rosszul informált, 
minister megtiltotta a fővárosi tanároknak, hogy délelőttjüket saját 
intézetükön kívül értékesítsék; a tanárság képviselőitől és kivált egye
sületünk vezetőitől helyesen informált minister pedig hatályon kívül 
helyezte az igazságtalan rendelkezést

Van okunk és jogunk ugyané sikert remélni a jelen nagyobb 
fontosságú esetben is, ha a tanári körök kellő tapintattal és férfias ön
érzettel szólnak hozzá a kérdéshez és kivált ha a tanáregyesület elnök
sége és igazgatósága ismét magára vállalja azt a nehéz feladatot, 
melylyel jár a helytelenül informált minister véleményének a correctiója,

Egyúttal azon kérést is kifejezhetné a tanáregyesület, hogy a 
minister, kinek méltányosságában és jóindulatában e rendelet ellenére 
sem szabad kételkednünk, hallgassa m eg a tanáregyesületet mind
annyiszor, a mikor csak a tanárok magán- és társadalmi tevékenységét 
szabályozni óhajtja, mert az a testület, mely az országos tanterv reformja 
ügyében az iskolai élet szabályozásakor annyi becses tanácsot adhatott, 
bizonyára meghallgatásra méltó a tanárok személyi és magánügyeiben is.

(Debreczen.) K ardos Albert.
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ISMERTETÉSEK.

Magyar és német zsebszótár, tekintettel a két nyelv szólásaira.
Szerkesztette: W olff Béla állami főreálisk. tanár. (I. Magyar-német rész. 
Budapest. Az Athenaeum Írod. és nyomd, r.-társulat kiadása. Ara 
kötve 1 frt.)

Igaza van Zesen Fülöpnek, midőn azt állítja: „Man lass ein 
Wörterbuch nur den Verdammten schreiben, Die Angst wird wohl der 
Kern von Allen Martern bleiben“. Ernyedetlen szorgalom, nagy gond 
és kitartás és kiváló szaktudomány az első kellékek az idegen nyelvű 
szótárak szerkesztésénél. És ha eme kellékekhez — főleg az iskolai 
használatra szántaknál — még paedagogiai érzék is járul, az ilyen szó
tárak tökéletesek lesznek. Eddig megjelent — különösen magyar-német 
és német-magyar szótárainkat — nagyobbára kiváló nyelvtudósaink 
szerkesztették, de az iskola kívánalmait nem igen tartották szem előtt: 
míg a most megjelent Wolff-féle magyar-német szótár — a mellett 
hogy az iskola szempontjából nem eshetik kifogás alá, a mennyiben 
minden ide nem való szót gondosan mellőzött, — még a gyakorlati 
követelményeknek is teljesen megfelel.

E szempontok szemmeltartása mellett W olff Béla még számos oly 
szót vett fel, melyek még Ballagi magyar-német szótárának utolsó 
kiadásában is hiányoznak. E szókból ide igtathatjuk ezeket: átöröklés, 
átu tazóban , boldoggá ava tá s, öthetes, sakkh uzds, se jte lm es, sem m it
mondó, sokatm ondó sza b a d sá g szere te t , szé lró zsa , szen tté  a v a tá s , 
szennytolt, szépérzék, szépítgetni, szerepeltetn i, szerb, szereteth áz. 
sz lá v , szó ra k o z ta tá s , tárgytalan , torzulni, tudatos, túláradni, tú lten
geni, túlvilág!, túlsó, tülkölni, tűzpróba, útbaesó', vád lo ttak  pad ja , váll- 
veregetés, vésznap, za va rg á s  stb. sth.

Wolft Béla nemcsak szótárt ad, hanem phraseologiát is A fonto
sabb fogalmakat jelölő főneveknél, igéknél és mellékneveknél egész 
csoportját találjuk a hozzájuk csatlakozó szólásoknak. De még többet 
is tett a szerző. A német szavak mellé zárjelbe bővítményeket rak, 
melyek az illető szó használatát megvilágítják.

Végül még azt az előnyét is kiemelhetem, hogy W olff Béla az 
általa szerkesztett szótárban, igen helyesen, az osztrák orthographiát 
követi.

A második részre nézve ezt Ígéri a szerző az „Előszó“ végén:
„Munkámnak német-magyar része, mely pár hónap múlva hagyja 

el a sajtót, szoros kiegészítője lesz a magyar-német résznek, a mennyi
ben a phraseologián kívül tartalmazni fogja a német szavaknak mind
azon nyelvtani változásait, a főneveknél a birtokos esetet és a többes 
számot, a mellékneveknél a rendhagyó közép- és felsőfokot, az igéknél 
a történeti multat stb., melyekre fordítás közben minden lépten-nyomon 
szükség van“.

így tehát indokolt várakozással tekintünk e szótár második 
részének megjelenése elé, mert — arról meg vagyunk győződve — hogy 
ez lesz irodalmunknak — tartalmilag és kiállítás dolgában is — első, 
valóban modern iskolai szótára.

(Székesfehérvár.) Téri József.



203

EGYESÜLETI ÉLET.

Az igazgatóság ülései 1897. nov 11-én és nov. 18-án.
— Tudósítás. —

Az igazgatóság november havi üléseinek fontos tárgya volt, t. i. 
a ran gsor-szabá lyza tra  vonatkozó javaslat megvitatása. Az előkészítésre 
kiküldött ötös bizottság ugyanis elkészítette munkálatait, egy fölterjesz
tést, melyet Jánosi Béla fogalmazott s mely főkép az egyedül helyes 
megoldásra mutat rá, s egy szabályzati javaslatot, melyet a főtitkár 
szövegezett, jelentékeny részben a Rajner szerkesztőtől rendelkezésére 
bocsátott adatok alapján. E két munkálatot az ötös bizottság több 
ülésben letárgyalván, jelentésével együtt az igazgatóság elé terjesztette.

Az igazgatóság mind a rangsorszabályzati javaslatot, mind a 
kisérő fölterjesztést mentői behatóbb tárgyalás alá kívánván venni, 
tanácskozására meghítta az ötös bizottság tagjain kívül a ministerium 
középiskolai ügyosztályának két főtisztviselőjét is, a kik készséggel 
megjelentek, s a nélkül, hogy a tárgyalásban, illetőleg a határozat- 
hozatalban formaszerint részt vettek volna, szívesen adtak a fölmerült 
kérdésekben felvilágosításokat s lényegesen megkönnyítették az igaz
gatóság munkáját, másrészt pedig személyes meggyőződést nyílt alkal
muk szerezni az egyesület kebelében mutatkozó felfogásról és hangulat
ról s a kérdés minden irányban méltányos megoldásának majdnem 
elháríthatatlan nehézségeiről Jelen volt az üléseken az igazgatóság
nak minden fővárosi tagja, s mind a két ülésre elfáradt Brassóból 
R om bauer  Emil vidéki alelnök is.

A tárgyalással különben még két ülésen sem készült el az igaz
gatóság. A részletes tárgyalást a rangsorszabályzattal kezdte s ezt 
nagyjában be is fejezte; csak vagy négy nem épen nehéz §. végleges 
formulázása van még hátra. Ez a munka, valamint az egész Jánosi-féle 
fölterjesztés tárgyalása a decz. hó legelején tartandó igazgatósági ülés 
feladata lesz; ugyanazon ülés foglalkozik a karácsonyi választmányi 
ülés tárgy sorának összeállításával is.

Nem lévén befejezve a tanácskozások, korai volna a megállapo
dásoknak, valamint a tanácskozás részleteinek közzététele. Erre annál 
kevésbbé van szükség, mert végérvényesen a vá la sztm á n y  van hivatva 
nyilatkozni az egyesület nevében, s az igazgatóság megállapodásai csak 
a választmány elé terjesztendő javaslat jellegével bírnak. E javaslatot 
a választmányi ülést megelőzőleg minden választmányi tagnak megküldi 
tanulmányozás végett a titkárság.

A z évközi első  vá la sztm án yi ü lést deczem ber 28-án d. u. 3 
órára h ívja  ö ssze  a z  igazgatóság.

A két ülés a rangsorszabályzaton kívül folyó ügyekkel is foglal
kozott. Az első ülés egy meleg ovatióval kezdődött: az igazgatóság ne
vében Rombauer Emil alelnök üdvözölte az egyesületnek régóta alelnö- 
két Hofer Károly főigazgatót, öO éves jubilaeuma alkalmából; hangsúlyozta 
hogy a mi szeretett alelnökünk '22 éve megfogyatkozhatatlan buzgalom
mal fáradozik az egyesület vezetésében, bölcseségével válságos korsza
kokban nagy szolgálatokat tett a magyar tanárságnak és az egyesületnek, 
személye most is a múlt és a jelen kapcsa s a régi jó hagyományok 
képviselője; kívánja a szónok, hogy Hofer Károly e hasznos szerepében még 
sokáig legyen a közszeretet iinnepeltje. Hofer Károly meleg szavakban 
köszönte meg a nem várt figyelmet; míg ereje győzi, úgymond, hű ma
rad férfikora komoly eszményeihez, melyek közt ez az egyesület első 
sorban áll.
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Erődi Béla és özv. Volf Györgyné köszönő leveleket intéztek az 
egyesülethez.

A kolozsvári ref. theologiai egyesületnek a Közlönyből ingyen
példányt szavazott meg az igazgatóság.

Az eperjesi kör megalakult. A választmányba Szkunzevics Kornél 
tagtársat küldi ki.

Tiber Ágost jelenti, bogy a segélyalap értékeit kezelő Magyar 
Földhitelintézet az alapnak új 100 frtos tőkebetétét talajjavítási kölcsönbe 
fektette. A k a ssa i tan ári kör  beküldötte 1000 koronás alapítványát. E 
nagylelkű s eddig páratlan buzgólkodásért a körnek és lelkes elnökének 
Oerevich Emilnek köszönetét szavaz az igazgatóság.

Új tagok : Vendi Aladár soproni áll. főreálisk. tr., aj dr. Viszota 
Gyula; M olnár József és dr. H eller Izidor győri áll. főreálisk. tanárok, 
aj Lenner Emil; dr. Gáspár Elek bpesti tr., aj. dr. Koltai Virgil; Bal
ta zá r  Gábor késmárki főgymn. tr , aj. Róth Márton; R ó zsa  Vitái eszter
gomi benczés tr., aj. Beöthy Zsolt; M arton  Sándor kecskeméti ev. ref. 
tanár, aj. Katona Mihály; Vértesi S. Kristóf pécsi cisterci r. tanár, aj. 
Beöthy Zsolt; Hoick Ottó pozsonyi ev. lyceumi tanár, aj. Hirschmann 
Nándor; Heinrich Józsa kolozsvári tanítónőképző-intézeti igazgatónő, aj. 
dr Versényi György; H orváth  Mátyás kőszegi benczés főgymn. igaz
gató, aj. Beöthy Zsolt; P etrovics  László nyitrai kath. főgymn. tr., aj. 
dr. Lévay Ede. Ezenkívül voltak tömeges belépések is. Dr. Demkó Kál
mán budapesti V ili. kér. áll. főgymn. igazgató intézetének köv. tanárait 
ajánlotta: S zin te  Gábor, S zerényi Géza r. tanárokat, Valnicsek  Béla 
kath., dr. Goldberger Zsigmond izr. hittanárokat és Tom csánvi Béla tor
natanárt Dr. Vida Aladár, a nagybányai áll. főgymnasium igazgatója, 
Incze  Lajos, dr. K áplán y  Antal, dr. G yiszá lovits  Veszelin, G urnesevits 
Lajos, Ném eth  József és Geday József r. tanárokat ajánlotta. Dr. Vikol 
János, az erzsébetvárosi (Erdély) áll. főgymn. igazgatója, dr Alföldi Dé
nes, H andles  Gyula, K iss  Pál, dr. M áté Lajos főgymn. tanárokat ajánlta. 
Végül az eperjesi kör: Balás Ádám, Gömöry János és Hensch  Béla 
eperjesi ág ev. főgynm. tanárokat. Belépett tehát okt 11. óta 30 tag. Az 
igazgatóság örömmel fogadta az egyesületnek e szép gyarapodását s 
köszönetét mond az egyesületi eszme lelkes terjesztőinek.

A közgyűlés jegyzőkönyvének és leírásának Közlönyünk ez évi 
első számának) egy-egy kötött példányát elküldi az igazgatóság az egye
sület nevében hálás ^emlékül Győrváros levéltára, a pannonhalmi fő
monostor és Magyar-Ovár város levéltára számára, valamint gr Lass- 
berg Rudolf főispán. Fehér Ipoly főapát és Zechmeister Károly polgár- 
mester urak részére (Megtörtént.)

N égyesy L ászló , főtitkár.

Debreczeni kör.
(T isztú jítás . S zo lgá la ti kérdések.)

A debreczeni kör f. hó 13-án tartotta első gyűlését az 1897—98. 
iskolai évben. Jelen voltak: D óczi Imre elnök, D om okos Jenő, F azekas  
Sándor, H arm ath  Gergely, dr. H orvay  Róbert, K ova liczk y  Antal, M ifka  
Antal, dr. P eczkó  Ernő, Pogány  Kornél, Sinka  Sándor, S tarck  Andor, 
dr. S zán tó  Sámuel hörtagok és dr. K ardos  Albert jegyző.

Elnök fölemlítvén azon gátló körülményeket, melyek az alakuló 
gyűlést eddig késleltették, szívből üdvözli az új egyesületi évben a kör 
tagjait; hivatkozik azon nagy feladatra, mely az egész debreczeni körre 
vár a f. egyesületi évben, midőn az országos középiskolai tanáregyesület 
Debreczenben fogja tartani évi közgyűlését; reményű, hogy a kör tag-
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jai e feladatnak a legnagyobb odaadással meg fognak felelni s hogy 
átalában is igyekezni fognak a debreczeni kört azon a magaslaton meg
tartani, melyre a korábbi évek munkássága emelte. Ez üdvözlettel és e 
reményben megnyitja a körnek ez évi első gyűlését.

A titkár beszámol mindazon kisebb-nagyobb eseményekről, a 
melyek a múlt évi záró gyűlés óta végbementek a kör életében.

A kör tisztelgett Beöthy Zsoltnál, az egyesületi elnöknél június 
havi itt időzése alatt, ugyancsak az ő tiszteletére társas vacsorát ren
dezett. A kör kötelékéből kivált a Budapestre áthelyezett Bulugyánszky  
Béla, ellenben belépett Pogány  Kornél állami főreáliskolai tanár; továbbá 
a kör s egyszersmind a tanáregyesület tagjául jelentkezik D om okos Jenő 
állami főreáliskolai és Mifka, Antal kegyesrendi gymn. tanár.

A titkári jelentés után tisztújításra hívja fel az elnök a gyűlést. 
A tisztviselők megbízatása még a múlt egyesületi év végén lejárt ugyan, 
de a tisztviselők a kör külön felhatalmazásával tovább vitték az ügye
ket a jelen gyűlésig. A gyűlés egyhangúlag a régiekkel tölti be a tiszti 
állásokat, t. i. elnök lesz D óczi Imre ev. ref. főgymn. igazgató, alelnök 
Cserhalm y József kegyesrendi gymn. igazgató, titkár dr. K ardos  Albert, 
pénztáros H arm ath  Gergely főreálisk. tanárok.

Az újra alakult kör első feladatának tartotta egy bizottságot ki
küldeni, mely a Debreczen városa és a debreczeni kör által meghívott 
tanáregyesület 1898. évi közgyűléséhez  kezdje meg a szükséges elő
munkálatokat. A bizottság tagjai a tisztviselőkön kívül F azekas  Sándor, 
Sinka  Sándor és dr. Szán tó  Sámuel.

A gyűlés legtöbb idejét K ardos  Albert előadása foglalta el, a ki 
„Szolgálati kérdések“ czímen a tanári szolgálat némely visszásságaival 
foglalkozott, így a minősítvényi táblázattal, a tanárok hírlapírói mun
kásságának a szabályozásával és főkép azon legújabb ministeri rende
lettel, mely a tanárokat eltiltja a pénzintézetek, takarékpénztárak, rész
vénytársaságok stb. alapításában való részvételtől, s mindez intézetekben 
bármily javadalmas tisztség vagy állás viselésétől.

A fölvetett kérdésekhez elsőnek Pogány  Kornél szól hozzá, a ki 
a felolvasás egyik kijelentésével ellentétben a pragmatikát sürgeti, mert 
a mai zűrzavarnál és bizonytalanságnál bármily szigorú rendszabályokat 
is szívesebben lát. Saját tapasztalata köréből sorol elő eseteket, melyek 
a mai helyzet bizonytalanságát mustrálják; átalában egyetért az elő
adóval és kivált a birlapszerkesztésre vonatkozó Csáky-féle rendeletet 
tartja igazságtalannak.

Dr. Szántó  Sámuel társadalmi szempontból szól a kérdésekhez. 
Az állam a maga tisztviselőitől nem tagadhatja meg azt a jogot, melyet 
a socialismus tudósai követelnek a munkásoknak: das Recht a u f  Arbeit. 
Az állam távolról sem látja el tisztviselőit és főkép a tanárokat akkora 
fizetéssel, mely fedezné minden szükségletüket és a mely fölöslegessé 
tenné az egyesek munkaerejének és munkaidejének másként való érvé
nyesítését. Továbbá a közoktatási kormány folyton hangoztatja annak 
szükségét, hogy a tanárok foglaljanak méltó helyet a társadalomban; 
hogyan történhetik ez, ha a kormány újabb s újabb rendeletekkel mind 
összébb szorítja működési terüket és ha mindinkább megvonja tőlük 
azon eszközöket, melyekkel anyagi függetlenségüket biztosíthatnák. 
Bizonyára sokkal többet árt a maga testi és szellemi erejének, többet 
ront le a maga és az iskola tekintélyéből az a tanár, a ki az iskolai 
felsőség tudtával vagy tudta nélkül magánórákat vállal, mint az, a ki 
szabad idejével és képzettségével valamely pénzintézetnek tesz időhöz 
szorosan nem kötött szolgálatot. Örömmel üdvözli a felolvasást és a 
határozati javaslatokhoz hozzájárul.

F azekas  Sándor a minősítvényi táblázat kérdésében elfogadja az 
előadó álláspontját, tehát maga is óhajtja az összes rovatoknak az érdé
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kelt fél előtti megnyitását, de mint állami intézet igazgatója ugyan
akkor kívánja, hogy a kormány állapítsa meg pontosan a rovatok ki
töltését s kivált azon minősítési fokokat, melyek a tanár jellemzésére 
használhatók, a mely eljárás már a kir. biróságok körében életbe is 
van léptetve.

D óczi Imre elnök véleménye szerint a pragmatikára épen most 
kedvező az idő, azért kell sürgősen törekedni a megvalósítására. Ked
vezőnek tartja ugyanis, hogy a közoktatási kormány a rangsorozás 
nehézségeinek megoldására maga hívta fel a tanáregyesületet, mint 
segítő munkatársat; bizonyára belevonná a pragmatika megalkotásába 
is. Különben örömmel hallja a körben a szolgálati kérdések vitatását, 
s összefoglalván az előadás és a felszólalások tartalmát, a kör nevében 
elismerő köszönetét fejez ki az előadónak, egyszersmind azon óhajt 
nyilvánítja, hogy a tanárságot oly közelről érdeklő felolvasás teljes ter
jedelmében megjelenjék a Közlönyben, végül az előadó határozati javas
latai és F azekas  Sándor indítványa értelmében a következő megállapo
dásokat jelenti k i:

1. A kör kívánatosnak tartja, hogy minden egyes tanár a rá
vonatkozó minősítvényi táblázat összes rovatait megtekinthesse; e 
czélból az igazgatóknak szóló ministeri utasítás módosítandó és a 
minősítvényi táblázat kiállítását, kivált a minősítés fokait szabályozó 
határozatokkal kiegészítendő.

2. A kör kívánatosnak tartja, hogy a tanárok hirlapszerkesztői 
munkásságára vonatkozó Csáky-féle (1890. évi 486. ein. sz.) rendelet 
módosíttassák, még pedig a tanárok egyéni szabadságára kedvező 
értelemben.

3. A kör sérelmesnek és veszedelmesnek tartja a közoktatási 
ministernek 68.400/1897. sz. rendeletét, mely a tanárokat egyszersminden- 
korra eltiltja bármely pénzintézetben viselhető bármilyen javadalmas 
tisztségtől vagy állástól; épen ezért óhajtja e rendeletnek hatályon kívül 
helyezését.

4. A kör e határozatokat közli az igazgatósággal szives hozzá
járulás és érvényrejuttatás végett.

K ardos Albert, a kör titkára.

VEGYESEK.

Két igazgatói kinevezés. A király ő felsége Budapesten október hó 
24-ről kelt legfelsőbb elhatározásával dr. W agner Alajos gyakorló fö- 
gymnasiumi rendes tanárt a budapesti V. kerületi állami főgymnasium  
igazgatójává; — Bécsben november hó 7-én kelt legfelső elhatározással 
pedig Groszbauer József egri állami főreáliskolai rendes tanárt a V ili. 
fizetési osztály 2. fokozatának megfelelő illetményekkel ezen tanintézet 
rendes igazgatójává kinevezte.

Lemaradt gymnasiumok czím alatt kapjuk a következő sorokat: 
Több új középiskola nyílt meg a folyó iskolai év elején, vagy legalább 
indult a kiegészítés útjára; így a temesvári és deési állami gymnasiu
mok, az ungvári állami reáliskola. De sajnálattal veszszük észre, hogy a 
szeged i állami gymnasium és a debreczeni piarista főgymnasium 
hiányzik a sorból. Pedig a szegedi állami gymnasiumra a törvényhozás
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is megszavazta a költséget, a debreczeni piarista algymnasium kiegé
szítésére már lefizette Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök 150 ezer 
forintos alapítványát és régóta meg van szavazva Debreczen városának 
100 ezer frtnyi hozzájárulása is. Bármi legyen az oka, hogy e két 
gymnasium megnyitásához, illetve tovább fejlesztéséhez fűzött remé
nyeink meghiúsultak, mi csak ismételhetjük sajnálatunk kifejezését, 
annyival inkább, mert ismét a nagy magyar Alföld, a tiszta magyar
ság szenvedett rövidséget és mert e városokban, — Debreczenben talán 
még inkább, mint Szegeden — immár elodázhatatlan szükség egy-egy 
új gymnasium. Kívánatos, hogy az illetékes tényezők, kivált a közok
tatási kormány ne engedje tovább, hogy kicsinyes huzavonák, szűk
keblű felfogás miatt e nagy culturális jelentőségű városok végkép 
belesülyedjenek az iskolahiány mizériáiba.

A budapesti körben szerdán, deczember hó 1-én, választmányi és 
előadó ülés lesz. Dr. B ozóky  Endre tart előadást, a mely remélhetőleg 
csak megindítója lesz egy fontos munkának s hosszabb tárgyalásnak 
„A szo lgá la ti pragm atikáról-1.

A tanterv revisio széles mederben folyt tárgyalásai valószínűleg- 
még e tanév folyamán meghozzák a gyümölcsöt. A közoktatási tanács
ban most serény tempóban foly a munka. Mint értesülünk, a gymnasium  
új tanterv-javaslata, mely néhány tantárgy, s főleg a történelem tanításá
ban életbevágó lényeges reformot contemplál, már készen is van 
A bizottságok most a reáliskola tantervén dolgoznak s néhány tan
tárgyban már itt is kész a megállapodás. Úgy beszélik, hogy a minister 
azért sürgeti a tanács javaslatát, mert az új tantervet már a jövő tan
évvel el akarja rendelni.

A jövő évi budget-javaslatról sokféle hír kering s a dolog- termé
szete magyarázza, hogy tanári körökben nagy érdeklődéssel kisérik e 
híreket és kérdezősködéssel árasztják el szerkesztőségünket is. De hát 
maga a budget-javaslat egyelőre még hivatalos titok. Nem ismerheti 
tehát a szerkesztőség sem. Annyi azonban igaznak látszik, hogy a 
javaslat hozni fog bizonyos mérvű javulást a tanárság helyzetére is. 
Haladás lesz a fizetésrendező törvény végrehajtása felé. Hogy milyen 
mértékben, az is nyilvánvalóvá lesz nemsokára, mert hisz a politikai 
helyzetnek végre is hamarosan tisztázódnia kell legalább annyira, hogy 
a budget-j avaslat benyújtható legyen. Ez már mindenesetre csak rövid 
idő kérdése.

Rudolf-főgymnasium. A király megengedte — így olvassuk a napi
lapokban — hogy a Békés Csabán felállítandó új gymnasium a „Rudolf- 
főgvm nasium “ (miért nem R ezső? )  nevet viselhesse. Jó volna, ha ez 
csak kezdete lenne egy jó szokásnak. Külföldön úgyszólván mindennapos 
dolog, hogy ép a legjobb hírű iskolák egy-egy nagy ember nevét vise
lik czímökben. Nemcsak ott, a hol az iskolák hagyománya régibb ke
letű, hanem még az aránylag ifjabb culturáju Amerikában is, a hol 
szintén jól tudják, hogy az iskola a jövőt szolgálja, mikor a múlt, egy- 
egy nagy nevének kegyeletét őrzi. Mennyivel szebb, méltóbb, sőt lelke- 
sítőbb is volna egy-egy történelmi név a sok egyöntetű gymnasium és 
reáliskola helyett! De hát nálunk újabban mintha csak a történeti érzék 
homályosulna, még ott is szeretjük elhagyni a nevet, a hol megvan, pl. 
a nagyenyedi Bethlen-, a szászvárosi Kuun-, a sepsi-szentgyörgyi Mikő-
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collegiumoknál. Pedig' tanári körökben nem egyszer merült föl az eszme, 
melyet most Békés-Csaba követ. Néhány évvel ezelőtt K em ény  Ferencz 
a napi sajtóban, az „Egyetértés“ mellékletén is indítványozta, hogy 
minden középiskola czímében hazánk történelmének, irodalmának vagy 
művészetének egy-egy kiváló s esetleg a helyi viszonyokkal összefüg
gésben álló egyéniség neve örökíttessék meg.

Szózat a testi nevelés ellen. Méltán így nevezhetjük Riquet-nek 
„L'áge du m uscle“ (az izmok százada) czíniíí most megjelent könyvét 
(Paris, C. Lévy), mely inkább elmés, mint alapos módon szólal fel a 
testi nevelés terén tapasztalható túlhajtások ellen. Riquet nincsen meg
elégedve a mindinkább fokozódó .athletikai erkölcsökkel és szokásokkal, 
mert úgy van meggyőződve, hfegy a nyers angol játékok: football, 
box stb. az ifjúság elvadulását és nyerseségét rendszeresen előmozdítják 
és azt vallja, hogy az izmok újjászületésének czégére alatt egy kimerült 
és megrontott nemzedék van készülőben. — Az egész inkább dilettáns 
munka, mely túlzással küzd a túlzások ellen s aligha fog számos hivőre 
találni azon országban, melyben még csak nemrégiben oly férfiak, mint 
B ouvalot, Coubertin, Didón  álltak sorompóba a testi nevelés érdekeiért. 
Ezekkel egyetértőleg mi sem vagyunk hívei az egyoldalúságnak és a 
túlhajtásnak, sem a testi, ^em a szellemi irányban s ép azért igyekszünk 
amannak is az őt megillető helyet biztosítani. Csak azt sürgetjük, hogy 
adassák meg a testnek is, a mi a testé. (kf.

Pályázatok. A bu dapesti kir. mi. tud.-egyetem  bölcsészeti kará
nál a román n yelv  és irodalom tanszéke megüresedvén, betöltésére 
pályázat hirdettetik. Rendes tanár kinevezése esetén 3000 írt fizetés, 
további szolgálat után öt-évenként 300 frttal emelkedő, legfeljebb 1500 
frtnyi korpótlék, nemkülönben 800 fit lakáspénz,, ha pedig rendkívüli 
tanár neveztetnék ki. 2000 frt évi fizetés, 200 frtnyi 1000 frtig emelkedő 
ötödéves korpótlék és 600 frt lakáspénz; 1897. deczember hó 20-áig a 
budapesti kir. magyar tudomány-egyetem bölcsészeti karának dékáni 
hivatalánál; — A z ú jvidéki kir. kath. főgym nasiunm ál betöltendő 
tanári állásra; a m ennyiségtan-term észettan i tanszakból; az újvidéki 
kir. kath főgymnasium igazgatójához f. évi deczember hó 17-ig.

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 ez utóbbi módja legczélszerííbben és leg
olcsóbban az első számhoz mellékelt p o sta ta k a rék p én ztá ri befizetési 
lappa l történik, melylyel a t. tagok a tagdíjat az ott helyben levő 
postahivatalnál az egyesület javára teljesen díjtalanul fizethetik be. 
A körök székhelyeire menő példányokhoz ily befizetési lap nincsen 
mellékelve. A tisztelt előfizetők az előfizetési díjat szintén a befizetési 
lappal fizethetik Kérem a t. tagokat és előfizetőket, hogy a tagdíjakat 
és az előfizetési díjakat minél előbb befizetni szíveskedjenek.

Müller József, egyesületi pénztáros.

Tartalom: Gondolatok a tanítás és nevelés világából. II.) S zitn ya i 
Elektől. — Szolgálati kérdések. K ardos  Alberttól. — Ism erte tések:  
Wolff Béla „Magyar és német zsebszótár, tekintettel a két nyelv 
szólásaira“. Téri Józseftől. — E gyesü leti élet. — Vegyesek. — 
Figyelmeztetés és kérelem. Müller Józseftől.

HOBNYÁNSZKY VIKTOR, BUDAPEST.
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Vi. л й г . Aradi-utcza öS. szám. R ilj l ie r  F e r e n C Z . V. kér. állami föreáliskola.

FIGYELMEZTETÉS ÉS KÉRELEM.

Választmányi ülésünk f. hó 28-án, d. e. 9 órakor  lesz. T. tag- 
társainkat felkérem, szíveskedjenek esetleges indítványaikat a hét 
folyamán beküldeni.

Budapesten, 1897. decz. 1.
N égyesy L á sz ló , főtitkár.

GONDOLATOK A NEVELÉS ÉS TANÍTÁS VILÁGÁBÓL.

III.
A kiegyenlítés elve a tan ár m unkájában.

A természet háztartásának van a legpontosabban vezetett bevételi 
és kiadási naplója. Ennek rovatai mindenben és mindenütt egyensúlyoz
zák egymást. A mennyi fogyott az egyik anyagból vagy erőből, annyival 
nőtt egy másik anyag vagy erő.

Az egyensúly, a kiegyenlítés ezen elve, érvényesül az iskola vilá
gában is. Az iskola ugyanis az erők átvitelének különös helye, s a mi 
az erőkről általában áll, állnia kell az iskolában működő erőkről is.

Ez erők egyik forrása a tanár egyénisége. Ez egyéniség, a mint 
azt az előbbi czikkben fejtegettük, különböző elemekből van combinálva. 
Első helyen szokták említeni ez elemek közt a tanár szakismereteit, tu
dományosságát. Ámde az iskolai élet praxisa azt bizonyítja, hogy ennek 
az elemnek egy középiskolai tanár egyéniségében korán sincs az a sze
repe, mint sokan gondolják. Ha még oly tudós is valaki, de egyénisé
gének más elemei meg nem felelők, igen gyönge középiskolai tanár lehet.

A tudományok elemeinek, a különböző képzetköröknek átvitele 
különben is a legegyszerűbb. Á mi megvan a tanárban, az az ismeret- 
közlés törvényeinek megtartása mellett átjöhet a tanítványba is. Az is
meretek ezen átplántálásához sokszor a tanár személye sem kell; egy 
világos könyv is lehet az átvitel eszköze. Az autodidakták s az egyetemi 
hallgatók nagy része így szerzi ismereteit.

A tanár egyéniségéből azonban nemcsak az ismereti elemek 
mehetnek át a tanítványokba. Mindaz, a mi a tanár egyéniségét alkotja, 
bizonyos mértékben és bizonyos feltételek mellett átmehet a tanítvá
nyokba is.

Ha a tanár egyéniségének valamely eleme a többinek rovására 
igen erősen domborodik ki, akkor ez az erő a suggerálás egy nemé-

14O rsz. K özép isko la i T a n á re g y e sü le ti K özlöny. XXXI.
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vel hat a tanítványokra. A tanár ilyenkor akaratlanul suggerál |s a 
tanítványok öntudatlanul is médiumokká Jesznek A tanár rendesen 
maga sem ismeri ezt a suggeráló elemét. így jót és rosszat vegyesen  
sajátíthat el a tanuló. Mint az emberiség minden munkakörében, úgy 
a tanárok közt is a kiválók mellett gyengék, sö't nem oda valók is 
vannak.

A tanár egyéniségéből ezek szerint, ha t. i. megvan a tanulóban 
is a dispositio, a következő elemek mehetnek át a tanuló egyéniségébe:
1. a külső modornak előnyei és hibái, 2. világos vagy homályos isme
retek, 3. logikus gondolkodás, vagy külsőségekhez tapadó felületesség,
4. családi, erkölcsi,humanus, aesthetikai és vallási érzelmek; esetleg kárt 
szenvednek azon képzetkörök, melyeken ez érzelmek honolnak s így  
gyengülhetnek ez érzelmek is, ö. lelkesedés minden iránt a mi szép, 
esetleg bizonyos „nihil admirari“ és szatirikus, kicsinylő felfogás. 6. mun
kakedv, vagy a munkának undora és szellemi csömör. Számításba veendő 
itt azonban az is, hogy a mit az egyik egyéniség alkotott, azt a másik 
megronthatja, másrészt a sok különböző és erősen kidomborodó egyéni
ség a képzet- és érzelemkörök chaoszát idézheti elő.

Minden tanult ember magán hordja tanárai kiválóságainak és 
hibáinak bizonyos elemeit. Pályánk választásában, hajlamainkban, 
ismeretköreinkben, világnézetünkben, gondolkodásunkban mindig vannak 
elemek, melyek nevelőink, tanáraink egyéniségeiből kerültek belénk. 
Azok a benyomások, melyeket a gyermek és ifjú viaszlágyságú lelke 
felvesz, egész életre kihatók. E benyomások nagy részének eredetéről 
nem tudunk beszámolni; milliószámra vannak emlékező tehetségünk 
birodalmában az úgynevezett elhomályosult képzetek, mint őszszel az 
erdőben a lehullott falevél. Ki tudná megmondani, melyik ágon nőtt 
fel? Minél kitünőbb, kiválóbb a tanár egyénisége, munkája, annál több 
ismereti, érzelmi, akarati elem terjedhet át a tanítványokra, annál 
nagyobb értelmi és erkölcsi tőkével indulhatnak a tanítványok az életbe. 
És lehet-e a szülőre, a társadalomra, az államra, az emberiségre ennél 
valami kívánatosabb?

Mindezekből nagyon világosan következik, hogy a társadalomnak, 
az államnak, az emberiségnek a közboldogság és közjóiét elérése czéljá- 
ból elsőrendű, szent kötelessége, hogy a tudomány és erkölcsiség köz- 
forrásaira, a tanárokra, azok kiválogatására, kitanítására, nevelésére a 
legnagyobb gondot fordítsa

Nincs a nem zetre, a z  em beriségre n ézve jótékonyabb, ka m a 
tozót)}) befektetés, m int a z  a pénz, a z  a munka, m elyet a tanárok  
nevelésére , tan ítására , á llá su k  függetlenné tételére, holdogiühatásukra  
fordítanak. Hiszen ha igaz az, a min egy józan gondolkodó sem kétke
dik, hogy a szülő nagyobb jót nem tehet gyermekével, jövőjét jobban 
nem biztosíthatja, mint ha minél tökéletesebb nevelést ad neki: akkor 
az államnak sem lehet szentebb kötelessége, mint ha minden lehetőt 
megtesz leendő polgárainak kiképzésére. Az a szülő, a ki erről meg 
van győződve, költségvetésének megalkotásakor legelőször gyermekeire 
gondol. Hány vonja meg magától a legszükségesebbet, csakhogy gyer
mekeinek a szükségeseket megadhassa, És ez a logika már nem volna 
logika, ha azt a szülők összességére vagyis az egész nemzetre, az államra 
alkalmaznék?

De legyen a tanár egyénisége bármily kitűnő, hatása csak akkor 
lesz teljesen megfelelő, ha tisztán csak hivatásának él, ha te ljes eleven  
erejét szen telh eti a z  iskolának. Ez azonban ismét csak akkor lehetséges, 
ha anyagi gondoktól függetlenül élhet, ha az emberi természetben rejlő 
természetes vágyát, az előrehaladást is kielégítheti. A hol ez nincs meg, 
ott a tanár egyéniségének, munkájának csak egy részét értékesíti az 
iskolában, más részével kenyeret, előrehaladást vagy dicsőséget keres.
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Sok tanár tehát lelki erejének egy részével oda gravitál, a hol számára 
még üdv terem. A ki teheti, lesz ismét óraadó, journalista, író, művész, 
akadémikus, gazda, stb. stb. Mások reménytelen küzdelemben morzsol- 
gatják a napokat, de ezek sem dolgozhatnak teljes lelki erejökkel, mert 
a z  elégületlenség, a z  apath ia  m aga h aszn á lja  fel a lelki erő  egy részét. 
Csakhogy az így megosztott egyéniség munkája egészen más. I t t  a 
tan ár minden m ás m unkástól és h ivatalnoktól nagyon különbözik. 
Az egyéniség minden más pályán az egyéniség egy részével is teljesít
heti munkáját, a számtiszt, a fogalmazó, a mérnök stb. a zöld asztalnál 
csendben, kedve szerint associálja gondolatait, de a tanárnak ugyanegy 
órában a tanítás anyagára, beszédére, a fegyelemre kell vigyáznia, 
correctornak, rendőrnek, bírónak, predicatornak, szülői helyettesnek kell 
lennie s e mellett előadásának minden szavára vigyáznia. A figyelemnek, 
az észnek, a memóriának, az akaratnak ily együttes használata nagy 
szellemi erélyt fogyaszt el. Egy lelkes tanár három órai ilyen tanítás 
után — mint egy szónok a két órai beszéd után, kifárad.

A kit azonban az élet gondja arra kényszerít, hogy rendes óráin 
kívül még 3—4 órát tanítson naponként, vagy más ilyen lelket emésztő 
munkát végezzen, annak, bármily erős és lelkes legyen is, nem soká 
lehet ezt a munkát teljes erejével folytatnia Az tehát rövid idő alatt 
itt is, ott is gyengült erővel lesz kénytelen dolgozni. A lélek munkája 
ugyanis nem a mágnesnek, hanem a gőzgépnek munkájához hasonlít. 
Ha ugyanazt a gőzt, mely egy gép mozgatására való, három gépre 
osztjuk szét, mind a három már csak gyengült erővel fog dolgozni. Ezt 
a gyengült erőt azonban már a tanítványok is megérzik. A megosztott, 
illetve a gyengült erő munkája a következő tüneményeket mutatja:

1. Az előadás szűkebb szavú, ennélfogva nem olyan világos mint 
lehetne.

2. Hiányzik a beszéd kellő élénksége, az előadás monoton, a 
tanulók figyelme könnyen elterelődik

3. A tanár figyelme lankadt és ennélfogva fegyelmezési ereje is 
gyöngül.

4. Az iskola kül- és belügyei iránt bizonyos közöny fogja el. 
Semmit nem hajlandó teljesíteni, a mi nem szorosan vett kötelessége.

5. Otthon nem töri a fejét azon, hogy ezt, vagy azt a fejezetet, 
tételt, eszmét hogy lehetne talán graphice, képekkel, rajzokkal, táblá
zatokkal illustrálni, a megértést, megtartást megkönnyíteni.

6. Az idegesség tüneményei lépnek fel, először mint közöny, le- 
hangoltság, utóbb a könnyű ingerültség, indulatosság, szeszélyes intéz
kedések. Az idegesség nagyobb foka száz és százféle alakban nyilat- 
kozliatik.

7. Különféle testi betegség, ezek közt a leggyakoribb, mint az 
idegesség kisérője, a gyomor-, szívbaj, fejfájások stb.

Az erős s z ív ó s  szervezet esetleg hosszabb ideig daczol e bajokkal, 
a nélkül, hogy látható következményei lennének, a gyöngébb hamarabb 
érzi hatásukat. Senki sem oly erős azonban, hogy ha elforgácsolja erejét, 
ez a szétosztott erő minden területen teljesen megfelelhessen, és senki 
sem oly erős, hogy ezt a megosztott munkát saját testének és lelkének 
kára nélkül megbírhatná!

De azok munkája sem egy egész lelki erő munkája, kik, bár 
mellékesen nincsenek elfoglalva, hanem elégületlenek, meghasonlottak. 
A hol a sorssal való elégületlenség, az apathia üti fel tanyáját, ott a 
lelki erő egy részét fel is emészti. Az eredmény tehát itt is a gyen
gült erő.

Végül van egy kis csapat, a mely a családi, a társadalmi élet, a 
közszereplés örömeiről különböző okok miatt lemondva, csakis az

14*
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iskolának él. Ezek azonban oly kevesen vannak, hogy hatásuk a tömér
dek ellenerővel szemben csak részben érvényesül.

Mindezeket azonban a tanítványok is megérzik. Nem kapják meg 
sem azt az ismeretkört, sem azt az erkölcsi erőt, munkabírást és munka
kedvet, melyet a meg nem osztott erő megadhatna, sőt az ideges gon
dolkodás és cselekvés bizonyos neme és faja reájok is ragadhat.

Odajutottunk tehát, hogy ha a tan ár nem a z  a  lelkes, a  nevelés 
és ta n ítá s  aposto li m unkájára h iva to tt egyéniség, vagy ha e z t a z  
egyéniségét egészében fel nem használhatja , a z  állam  legdrágább 
kincse a z  ifjúság és e z ze l m aga a z  állam  vallja  kárát.

Tökéletes igaza van tehát Emersonnak, midőn azt állítja, hogy 
mindennek határozott ára van a világon, ha ezt az árt nem fizeted meg, 
nem azt a dolgot nyered, hanem mást, mert lehetetlenség azt kapni, 
a mine_k az árát le nem fizeted.

így tartja rendben a kiegyenlítés, vagy egyensúly a kiadásokat 
és bevételeket.

(Budapest.) S zitn ya i Elek.

G Y A K O R L A T J A V I T Á S .
(Bajok és orvosságok.)

Épenséggel nem kellemes érzés az, mely e szó hallatára az olvasó
ban támad. Régi dal régi nyomorúságról! Mikor a gyakorlatokat fel
találták, megszületett eredendő bűnük is, a javítás, s bizonyos, hogy 
erre gondolt az, a ki először nevezte az iskolamestert az istenek gyű
löltjének. Szükséges rossz, nemzetközi és egyetemes, melynek valóságos 
irodalma van már. Terjedelmes fejezeteket lehetne írni a gyakorlatjavítás 
különböző módszereiről, kezdve a legfelületesebb eljáráson és a többé- 
kevésbbé geniális kibúvókon, egészen az i  pontjáig terjedő lelkiismere
tességig, arról a valósággal butító hatásról, melyet ez a lélekölő 
robotolás az értelmes tanárra gyakorol, stb. stb.

De ne bántsuk ezt a meddő „anyaggyűjteményt“, hanem vigasz
talódjunk azzal, hogy a nyavalya másutt is dühöng, de pusztító hatása 
daczára az áldozatoknak (már mint a tanároknak) van még elég erejük, 
hogy holmi serum  feltalálásán tépelődjenek. A panasz most idegenből, a 
művelt nyugatról hallatszik s méltó arra, hogy meghallgassuk.

Ilyen s ehhez hasonló gondolatokat ébresztett bennem egy a 
Zeitschrift f. d. Realschulwesen  f. é. szeptemberi számában megjelent 
czikk,* mely 14 lapon ép oly terjedelmesen mint alaposan foglalkozik 
a tanároknak a gyakorlatjavítás okozta túlterhelésével és a csökkentést 
czélzó módozatokkal.

Szerkesztőnk megbízásából közlöm kivonatosan e czikk eredmé
nyeit, melyek a hazai viszonyokra érvényes adatokkal kiegészítve, 
tanulságos összehasonlításokra és végkövetkeztetésekre vezetnek.

A czikkíró az o sz trá k  viszonyok jellemzését azon kezdi, hogy 
előtte már mások alaposan kimutatták azt, hogy a reáliskolai modern 
philologus a gymnasium classica-philologusával szemben jóval inkább 
meg van terhelve. Ezen aránytalanság három körülményben nyilvánul: 
a) a gyakorlatok nagyobb számában, b) a heti óraszám és a havi

* „Wie kommt die Correcturlast der modernen Philologen zustande, 
und wie kann sie vermindert werden?“ Von Dr. F. W aw ra  in Wr.- 
Neustadt.
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gyakorlatok számának kedvezőtlen arányában és c) a gyakorlatok minő
ségében. A negyedik kedvezőtlen körülmény abban rejlik, hogy a dol
gozatok nagyobb száma a tan ításra  szánt órákat is megrövidíti, a 
mennyiben a dolgozatok javítása és az iskolaiak írása legalább egy-egy 
órát igényel.

Pl. A gymnasium I. és II. osztályában heti 8 latin órának havi 
4 dolgozat, az Y. és VI. osztályában heti 6 latin órának havi 1 dolgozat 
felel meg. Ha a heti óraszámot a havi dolgozatok megfelelő számával 
elosztjuk, oly arányszámot nyerünk, mely az állapotot teljesen jellemzi. 
E szám a fenti esetekben 2, illetve 6 ; az állapot tehát annál kedvezőbb, 
minél nagyobb e szám. Ezen eljárás végigvezetve azt mutatja, hogy 
az arányszám a gymnasiumban a latinra 1-43 és 6 között, a görögre 
2—6*25 között, a reáliskolában a francziára 1-25 és P6 között és az 
angolra 075 és 1*5 között váltakozik. E számok csattanósan beszélnek.

Mielőtt tovább követnők szerzőnket, vessünk egy pillantást az 
analog hazai viszonyokra. A következő összeállítás „A gymnasiumi 
(reáliskolai) tanítás terve stb.“ alapján készült.

Gymnasium.
I. és II oszt.-ban heti 7 óra: havi 4 gyakorlat =  1*75 arányszám

III. és IV. „ „ V 6 „ 4  „ =  1*5 41
V -V II. „ „ 6 2 =  3 — ))

VIII. „ „ 5 2 — 2*5» ű „ -- О О ?)
E redm ény, az arány mindenütt, de főleg a felső osztályokban 

jó v a l  kedvezőtlenebb m int A usztriában, hol az Y—-Vili. osztályig heti 
6, illetve 5 óra mellett csak egy  dolgozat készítendő (arányszám: 6 ill .5!) 
Görög V—VI. oszt.-ban heti 5 óra: havi 2 (4) gyakorlat =  2*5 (1*25) 

V II-V III. „ „ „ 5(4)„ „ ? =  ?
Az eredmény itt is rosszabb, mert Ausztriában a megfelelő arány

számok 2 6 —6*25!
N ém et III oszt.-ban heti 4 óra: havi 2 gyakorlat =  2’—

IV. „ ,, 3 „ „ 2 ., =  1*5
V—VIII. „ „ „ 3 „ „ 1  „ =  3 , -

Franczia
Reáliskola.

III—IV. oszt.-ban heti 5 óra: havi
V_VI 4

VII—VIII. „ „ „ 3 „ „
E redm én y: az alsó oszt.-ban olyan mint 

oszt.-ban nálunk kedvezőbb az arány.
N ém et

4 gyakorlat =  1*25 
2 „ =  2 -  
1 „ =  3 * -

Ausztriában, a felsőbb

I. oszt.-ban heti 5 óra: havi 2 gyakorlat =  2*5
Il- ?? Я 4 я Я 2 я

III—IV. „ я Я 3 Я Я 2 » =  l'ö
V. я Я 3 я Я 1 „ =  3 -

V I-V III. „ )) я 2 я >5 1 =  2'—
Ö sszefogla lás:  Nálunk a modern és classica-philologus meg

terhelése közti viszonylagos  aránytalanság kisebb, mint Ausztriában, 
de absolu te  véve van akkora, sőt osztályonkint nagyobb is.

Egészítsük még ki adatainkat a m agyar  nyelvi oktatással.

Gymnasium  ■■
I. oszt. heti fi óra: havi 2 gyakorlat, arányszám 3 —

Ií. Г) 5 я я 2 Я Я 2*5
III. )) 3 я Я 2 Я Я 1*5
IV. Я 4 V) r> 2 5? J5 2 —
V—VIII „ 3 я я 1 Я Я 3 —
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Reáliskola.
I—II. oszt. heti 5 óra: havi 2 gyakorlat, arányszám 2-5

III—IV Q 9 H 11 u n 11 a 11 ii 1-5
V—VIII. 11 11 J? 11 1 11 ii 3-—

E redm én y: a reáliskolai m agyar  tanár az alsóbb osztályokban 
jobban van gyakorlatokkal megterhelve, mint gymnasiuini collegája; 
a reáliskolai franczia  tanár megterhelése mindkettőnél nagyobb az alsó 
osztályokban; a reáliskolai ném et tanár javítási elfoglaltsága nagyjában 
megegyezik a reáliskolai magyar tanáréval. S zó v a l nálunk is  a reál
iskolában több a gyakorlat, m in t a gym nasium ban.

Nálunk a reá lisko lában : 28 heti m agyar  heti órának 4 isk. -f- 8 házi, 
összesen havi 12 dolgozat felel meg; a németben  24 óra és 6 -(- 8 =  14 
dolgozat; a francziában  24 óra és 4 -+■ 10 =  14 dolgozat; a m a te m a 
tikában  30 óra s havi egy  házi dolgozat (Utas. 98. 1). Á gym nasium 
b a n : a m agyarban  30 óra és 2 -f- 10 =  12 dolgozat; a ném etben  18 óra 
és 8 dolgozat; a latinban  49 óra és 24 dolgozat szerepel.

A felsorolt adatokat még különböző szempontból lehetne csopor
tosítani és összehasonlítani, de a bebizonyitandókra nézve talán beérhet
jük ennyivel is.

W aw ra  immár egy lépéssel tovább megy és a valóságban elő
forduló viszonyokat igen helyesen úgy igyekszik megközelíteni, sőt 
elérni, hogy az évi értesítők és a tantárgyfelosztás alapján több 
combinatióban összeállítja a modern- és a classica-philologus heti óra
számát és füzetcsomagjait. Eredményei a következők.

A gym nasium ban  a legrosszabb eset: latin 1. (8:4),* német I. 
(4:4), görög III. (5:2), összesen 17 óra és 10 csomag. Igen kedvező 
eset: latin VI. (6 :1), latin VIII. (5:1), görög VIII. (5:ir8), összesen 16 óra 
és 2'8 csomag. Ä gymnasiumi átlag: 3 osztály heti 15—16 órával és 
havi 7—8 csomaggal.

A  reá lisko lákat illetőleg egy bécsi intézetben előfordult ez az 
eset: német I./a és I./b (4 +  4 :4 +  4), franczia I./a és I./b (5 -f-5:3 [4] +  3 
[4]), összesen 18 óra és 14—16 csomag. Már nagyon kedvező ez az eset, 
ha 16 órával 11 csomag jár csak.

Az összehasonlítás azt mutatja, hogy a reáliskolában a legked
vezőbb eset megfelel a gynmasiumbeli legrosszabb esetnek.

Nálunk, mint már fentebb említettem, ez a viszonylagos  arány
talanság nem akkora; ez azonban vajmi gyenge vigasztalás, mert 
annyit jelent, hogy a megterhelés mindkét intézetbeli philologusok 
részére felette nagy.

A számok tehát beszéltek, de ez még nem minden. Szólnunk kell 
még. az írásbeli gyakorlatok neméről, s ebben a m i gymnasiumaink is 
határozott előnyben vannak. Itt ugyanis főleg az anyanyelvből latinra 
vagy görögre való fordítás szerepel, csak ritkán a megfordítottja avagy 
önálló dolgozat.** A modern nyelvekben ellenben a tollbamondások és 
az idegen nyelvre való fordításokon kívül főleg önálló feleletek, kivona
to k  s nagyobb önálló dolgozatok adandók fel, a mi a javítás munkáját 
lényegesen megnehezíti. Hiszen ki ne tudná, hogy a magyar, a német 
és a franczia nyelvből a felső osztályokban elég gyakran fordulnak elő 
olyan tételek, melyeknek tartalma és terjedelme a legkeményebb próbára

* A zárójelben levő első szám a tantárgy heti óraszámát, a 
második a havi gyakorlatok, illetve füzetcsomagok számát jelenti.

** Grymn. U tas.: 6. L, 61. 1., „a javítás közös munkában, nagyobb
részt még az óra folyamában eszközölhető . . .“. 63. 1., 65. 1., 66. 1. 
74—75. lap.
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teszi a javító tanai- türelmét; olyikból 8-nál többet nem igen lehet egy 
ólán belül kijavítani! Nem vádolhatni tehát túlzással szerzőnket, ha a 
két nembeli középiskola, a gymnasium és a reáliskola gyakorlatjavítási 
megterhelést ily arányban fejezi ki: 1:4!

Hogyan lehetne a fennálló s csak kisebb részben felsorolt bajokon 
segíteni ?

Minthogy a tanórák és a megfelelő gyakorlatok száma közti 
aránytalanság nem csupán a tanár megterhelésével jár, de egyúttal 
megrövidíti a tanításra rendelt órákat, megterheli a tanulókat és meg
nehezíti a tanár tanítási működését, a bajon alaposan csakis a reál
isko la i ta n terv  revisió ja  segíthetne.

E javaslat nálunk kapóra jön s azért melegen ajánljuk a java 
munkában levő revisionisták figyelmébe. Az osztrák szerző, ennek híján 
és hivatkozással egy 1891-ben kelt osztrák ministeri rendeletre, mely 
eltörölte a latin, görög és a mennyiségtani h á zi feladatokat, ugyanezt 
javasolja a franczia és az angol (és tegyük mi hozzá: a német) nyelvre 
vonatkozólag, mert az efajta dolgozatok amúgy sem igen megbízhatók. 
Világos, hogy ez esetben az arányszámok jóval kedvezőbbekké válnak, 
az alsó osztályokban ép megkétszereződnek. Hogy a felső osztályokban 
az an yanyelvi oktatásban adandó havonta egy házi gyakorlatot is 
töröljük, azt részemről nem merném ajánlani.

Szerzőnknek egy másik indítványát sem fogadhatom el: a nyelvi 
tárgyak óraszaporitását. Ez a revisiónak ellenkezőjére, a túlterhelésre 
vezetne, a nélkül, hogy az eredményt lényegesen javítaná.

A legnagyobb örömmel és osztatlan egyértelműséggel üdvözöl
hetjük ellenben azt a javaslatát, mely a reáliskolai philologusok heti 
óraszámának maximumát 15-ben óhajtja megállapíttatni. E tekintetben 
rendkívül tanulságos az a hiteles statistikai adat, hogy míg Bécsben a 
classica-philologus heti óraszámának átlagos maximuma 15 6 (a vidéken 
még kisebb), a modern philologusé ugyanott 17 5!

Noha ilyen intézkedésnek végleges megállapítása országos hatá
rozatot feltételez, az iskolai hatóságok ideiglenesen nyomban lendíthet
nének az ügyön, ha méltányosan valósítanák meg az 1870. évi alsó
ausztriai reáliskolai törvény 25. §-át, mely szószerint így hangzik: „Dem 
D irector steh t es zu  . .  . die wöchentliche vorschriftsm ässige Zahl der 
Unterrichtsstunden m it R ücksicht auf das Lehrfach , die Menge der  
Schüler oder d e r  C o rre c tu re n  . . . um wöchentlich 2—3 Stunden zu  
erm ässigen“.

A mi Középiskolai Törvényünkben sajnos hiába kutattam ilyen 
humanus paragraphus után!

De azért ne essünk kétségbe. Találhatnánk más módot is, mely 
tán még alaposabban segítene. S itt, mintha felülről már hallanám: 
„Mindent, csak pénzt nem!“ Bocsánat, igenis ép erről van szó. Mert nem 
furcsa, hogy ne mondjam megdöbbentő az, hogy ép a tanártól várnak 
mindent idealism usból ? Tőle, ki már-már igazán rászolgál a ,,jó bolond“ 
nevére.

Készíthetnénk egy kis költségvetést pl. azon tarifa szerint, hogy 
az alsó osztályokban 5 krajezárt, a felsőbbekben tizet fizessenek egy-egy 
gyakorlat javításáért, hogy megtudhassuk mennyire rúgna az ország 
60.000 középiskolai tanulója írásbeli gyakorlatainak javítása évenkint; 
avagy átlagos díjszabás szerint átalányokat állapíthatnánk meg. De 
mire jó ez, kérdezzük? S zám oln i tudunk mi is, de ők  még jobban!

Foglaljuk össze a mondottakat. A czikkíró javaslatai röviden ezek:
1. A házi dolgozatok a németből az I. és a II. osztályban, az ide

gen nyelvekből valamennyi osztályban beszüntetendők; az I. osztályban 
januártól kezdve a német és a franczia dolgozatok száma havonta ket
tőre szorítandó.
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2. A modern philologusok heti óraszámának maximuma 3-mal, a 
történetet és németet tanító tanároké pedig 2-vel csökkentendő; minden 
egyes óratöbbletért évi 60 frt külön díjazás járjon.

3. A modern nyelvek heti óraszáma felemelendő.
Mindezen kívánságok (a 3. kivételével) mutatis mutandis a mi 

viszonyainknak is megfelelnek.
Ajánljuk ezt a csekélynek látszó ügyet a közoktatási kormány és 

a közoktatási tanács figyelmébe, főleg pedig azon egyének lelkiismere
tébe, kik azon szerencsés helyzetben vannak, hogy gyakorlatokkal m ár  
nem kell vesződniük, de szavukat odafent m ég  meghallgatják.

Puszta rendeletekkel ezen ügyön nem lendítünk; itt tenni és — 
áldozn i kell! Muszkaországban még ilyesmire is akadnak rubelek.

Vájjon megéri-e a magyar középiskolai tanár azt, hogy a gya
korlatok javítását külön famulusra, fizetett adjunctusra bízhatja majd?

(Budapest.) K. F.

A SZOLGÁLATI PRAGMATIKÁRÓL.
(F elo lvasta to tt a bu dapesti körben, deczem ber hó 1-én.)

Körünk utolsó választmányi ülésén abban a megtisztelő megbízatás
ban részesültem, hogy a szolgálati pragmatikának tanácskozásaink 
tárgysorára tűzése tárgyában tervezetet dolgozzak ki és javaslatokat 
tegyek. Ily nagy kérdéssel csak úgy boldogulhatnánk sikeresen, ha 
rendelkezésünkre állana egy már kész elaboratum, s azt vehetnek 
vitatkozásaink alapjául. Szabályzatokat tanácskozmány nem szerkeszthet; 
azokat egyes embernek kell összeállítania. De a szabályzatok kész ter
vezetét egy tanácskozmány igen behatóan átvizsgálhatja, s a figyelmet 
ráfordíthatja számos oly részletes kérdésre, melyek az egyes ember 
figyelmét, bármily körültekintéssel dolgozzék is az illető, igen könnyen 
elkerülhetik.

Azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a szolgálati pragmatika 
kérdése nem most kerül először napirendre.

A tanáregyesületnek 1878. deczember hó 11-én tartott választ
mányi ülésében b. e. dr. S a y  Móricz a következő indítványt tette: 
Indítson meg az egyesület oly mozgalmat, melynek eredménye a szol
gálati szabályzat főbb elveinek megállapítása lenne. Ilyen szolgálati 
szabályzat létrejöttét már csak azért is szükségesnek tartja, hogy mind
egyik középiskolai igazgató és tanár egyrészt ismerje a tanítás és 
tanügyvezetés terén teljesítendő hivatalbeli kötelességeit, másrészt pedig 
azt is tudja, melyek azon jogok, melyek hivatali'- állásával egybekötve 
vannak.

Az 1879. évi január hóban tartott választmányi ülésben N évy  
László indítványára, szerkesztő bizottságot küldöttek ki, melynek tagjai: 
dr. S a y  Móricz, Hofer Károly, K öpesd i Sándor, N évy  László és R e if  
Jakab voltak, s megkérték a közreműködésre dr. L u tter  Nándort is, 
az akkori helyettes főigazgatót.

A bizottság megállapította az alapelxreket s megbízta R e if  Jakabot, 
hogy a középiskolai tanároknak más országokban való kötelességbeli, 
jog- és fegyelemügyi viszonyairól tájékozást szerezzen és az egybe- 
gyűjtött anyag alapján, tekintettel hazánk tanügyi viszonyaira, a javas
latot s ennek megokolását dolgozza ki.

R e if  Jakab ezen terhes megbízatásnak megfelelvén, 1879-ben 
munkájával elkészült, s a bizottság az 6 elaboratumát alaposan át
vizsgálván, 1880 első felében kész tervezetet nyújtott be a nmgú minis- 
teriumhoz.



217

Ezen tervezet az 1873. évi fizetési szabályzatra és az 1876. évi 
július 26-án kibocsátott rendtartásra támaszkodik, s tekintetbe veszi az 
osztrák, porosz, szász, bajor, württembergi, badeni, braunschweigi, O ld en 
burg!, franczia és orosz hasonló tárgyú szabályzatokat.

Az okadatoláson kívül áll két részből. Az I. rész: J a va s la t a 
középiskola i tan árok  h iva ta lbeli kötelességeinek rendezésére. Tár
gyalja: 1. Az igazgató szolgálati viszonyát; 2. a szaktanár szolgálati 
viszonyát és 3 az osztálytanár különös teendőit. A II. rész: J a va s la t  
a közép isko la i tanárok jo g i  és fegyelm i ügyeinek rendezésére. Tár
gyalja: 1. az általános meghatározásokat; 2. a rendelkezési állapotba 
helyezést; 3. A végleges nyugalomba helyezést; 4 a temetkezési járulé
kot; 5. az özvegyek és árvák ellátását; 6. a hivatali bűntetteket (?); 
7. a rend elleni és fegyelmi vétségeket és azok megbüntetését; 8. a 
hivataltól való felfüggesztést és 9. a hiányok megállapítását.

Midőn egyrészt constatálnunk kell, hogy ezen kész és nagy körül
tekintéssel készült elaboratum igen alkalmas alapul szolgálhat további 
tanácskozásainkra nézve, másrészt tekintettel kell lennünk a kérdés 
további történeti fejlődésére is, melynek alapján ezen elaboratum, mint 
sok részében teljesen elavult, kizárólagos alapul el nem fogadható.

Valamint a köztisztviselőkre szóló általános szolgálati pragmatika 
és fegyelmi eljárás mindeddig még nem született meg, úgy a Reif-ié\e 
elaboratum is az acták közé kerülve, a feltámadásig aluszsza csendes 
álmát. Ugyanazon sors érte, mint a M adarassy-féle általános szolgálati 
pragmatika tervezetet. Beadatása óta elkészült az 1883: XXX. t.-cz. az 
ú. n. középiskolai törvény: az 1890. évi 23.583. sz. rendelettel kiadatott 
az új középiskolai rendtartás; az 1893: IV. t.-cz. rendezi a fizetések 
dolgát; van érettségi vizsgálati utasításunk; van szabályzatunk a közép
iskolai felvételi és tandíjakról, a tanároknak hivatalos kiküldetés alkal
mával járó illetményekről; van nyugdíjtörvényünk és számos oly ren- 
deletünk, mely a praxisban előfordult esetek alapján egyes részletes 
kérdésekben végérvényesen határoz.

A 17 évvel ezelőtt készült R eif-Ше elaboratumnak számos fejezete 
teljesen mellőzhető, illetőleg az azóta életbe lépett törvények vagy 
szabályrendeletek által pótlandó.

Feladatunk e szerint a következő:
Első sorban meg kell állapodnunk a szolgálati pragmatika és a 

fegyelmi eljárás elkészítése körül irányadó elvek dolgában.
Másodsorban alapul véve a Reif-féle tervezetet, részleteiben át 

kell azt dolgoznunk, s el kell készítenünk egy a mostani viszonyoknak 
megfelelő tervezetet.

Az első feladatot illetőleg nem zárkózhatunk el azon igazság elől, 
hogy a vezérelvek dolgában most, 17 év után a nézetek megváltozhat
tak, s így, bár a működött bizottság többsége még jelenleg is activ, s 
az akkori bizottság elvi megállapodásait megnyugvással eli'ogadhatnók, 
a vezérelvek revisióját annál kevésbbé mellőzhetjük, mert ezen vezér
elvek az elaboratumban explicite kifejezésre nem jutnak, s azokat csak 
eombinatio útján reconstruálhatnók. vagy felőlük a bizottság még élő 
tagjait, különösen pedig az elaboratum szerkesztőjét megkérdezhetnek.

Ezen, esetleg hosszadalmas procedura helyett gyorsabban és 
biztosabban czélt érünk, ha a vezérelveket újólag megállapítjuk. Nagy 
segítségünkre van ebben a jelenleg érvényben levő középiskolai rend
tartás; ellenben nagyban hátráltat az általános szolgálati pragmatika 
hiánya. Itt mindjárt tisztában jöhetünk azzal, mily viszonyban kell a 
mi szolgálati pragmatikánknak az általánossal állania. Azt állítom, hogy 
a kettő között a megegyezés épen csak az általános elveket illetőleg 
lehetséges; a részletekben a tanári szolgálati pragmatikának egészen 
különállónak és a tanári szolgálat sajátos viszonyaihoz mértnek kell
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lennie. A tanári szolgálat viszonyai a közhivatalnokok szolgálati viszo
nyaival egy kalap alá nem foghatók. Ha már most mi tanárok egészen 
önállólag megalkotjuk szolgálati pragmatikánk tervezetét, föltéve, hogy 
az elfogadtatnék és érvénybe lépne, az általános a mienkhez épen a 
vezérelvek miatt kötve volna. Ez lesz előreláthatólag oka annak, ha 
újólag hiába munkálkodunk. Egy másik ok az, mely eddig az általános 
szolgálati pragmatika megalkotását hátráltatta. Lehetséges, hogy mind
egyik ministerium a másiktól várja a kezdő lépés megtételét; lehetséges, 
hogy korunk azon törekvésével, mely mindent a ministeri felelősségre 
akar alapítani, s ezen elvnek megfelelőleg minden hatalmat a minister 
kezében akar összpontositani, nem egyeztethetők össze azon határoz- 
mányok, melyek egy liberális szellemben megalkotott szolgálati prag
matikából semmi esetre sem hiányozhatnak. A kérdés végleges meg
oldása elől azonban már nem lehet sokáig kitérni, s ezért, ha látszólag 
hiábavaló munkát végzünk is, a tanárságot jellemző törhetetlen idea- 
lismussal kell feladatunk megoldásához fognunk.

A szemeim előtt lebegő vezérelveket röviden a következőben 
foglalhatom össze: 1. A szolgálati pragmatikát liberális szellem lengje 
át; 2. legyen az pontos és félreérthetetlen minden részében; 3. terjesz
kedjék ki a tanári szolgálat és életviszonyainak minden ágára, a nélkül, 
hogy túlságos részletezéssel a paragraphusok áttekinthetetlen tömkelegévé 
váljék.

A szolgálati pragmatika liberalis sze llem ét illetőleg követelmé
nyekkel maga a korszellem lép fel. A megalkotandó szabályzatnak 
olyannak kel! lennie, hogy az iskola vezetésében a szükséges egységet 
és egyetértést megteremtse. Ne adjon a kezébe egy tényezőnek sem 
kizárólagos hatalmat, melylyel a fölöttes mindenkor képes legyen alan- 
tosát végleg elnyomni és szolgaságra kényszeríteni; hanem bölcs mér
séklettel szabja ki mindenki számára az öt megillető hatáskört, s 
törekedjék az ügy iránt való lelkesedést, a művelt egyén moralis tar
talmát alapul megnyerni. Ügybuzgóságot, tudást, képességet, kötelesség
érzetet és lelkesedést paragraphusokkal megteremteni nem lehet. Már 
pedig az egészséges iskolaügynek első sorban ezekre van szüksége.

Továbbá a szolgálati pragmatika necsak kötelességeket ismerjen, 
hanem jo g o k a t is. Olyan jogokat, melyek a tanárt mint embert, mint 
egyetemi qualificatióval bíró művelt egyént, mint állampolgárt, mint 
szakembert megilletik. Szóval, a szolgálati pragmatikának szervesen 
bele kell illeszkednie a mai jogrendbe, mert ellenkező esetben abból 
kiríván, több bajt okozhat mint hasznot, s előbb-utóbb meg kellene azt 
változtatni. Ezen követelmény azonban semmiképen sem zárja ki azt, 
hogy az iskola igazgatása és vezetése teljességgel biztosíttassanak, s az 
anarchia az iskolából kizárassék. Ez a két követelmény teljességgel 
összeegyeztethető, s ha összeegyeztetésük sikerül, ebből csakis az iskola
ügy föllendülése remélhető.

Azt, hogy a szolgálati pragmatika minden tekintetben pontos és 
félreérthetetlen legyen, mint követelményt szükségtelen bővebben meg
okolni. Csupán azon látszólagos ellentmondást, paradoxiát kell eltüntetni, 
melyben ezen követelmény a harmadikkal áll Az utóbbi ugyanis meg 
akarja óvni a megszerkesztendő szolgálati pragmatikát az ellaposodástól, 
s meg akarja akadályozni azt, hogy a nálunk már amúgy is túltengő 
paragraphus-rendszer a szolgálati pragmatikában újabb orgiát üljön. 
Az általános és mégis kimerítő, mert összefoglaló szabványoknak szép 
példáját épen középiskolai rendtartásunk mutatja. Másrészt, annak épen 
apró részletekben feltűnő hiányai azt bizonyítják, hogy az iskolai élet 
számtalan változatai, körülményei és eshetőségei teljes valóságukban 
kimeríthetetlenek. Nem lehet minden lehetőségre paragraphust kiszabni. 
A taxativ felsorolások rendszerint hiányosak szoktak lenni. Inkább a
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szabályok szelleme döntsön és adjon útmutatást és ne kelljen az i betű 
pontja miatt vitatkozni. Minden törvénynek, minden szabályrendeletnek 
a túlságos részletezés szokott leggyöngébb oldala lenni. Az ilyen törvé
nyekről és szabályrendeletekről föltételezzük, hogy minden eshetőségről 
gondoskodnak Ha pedig észreveszszük, hogy vannak eshetőségek, melyek
ről nem intézkednek, akkor megrendül beléjük helyezett bizalmunk, s 
elvesztik tekintélyüket. A modern törvényhozás nem állapít meg minden 
esetre külön intézkedést, hanem felállítja a definitiókat, azok segítségé
vel a categoriákat, s az utóbbiakra nézve intézkedik egész általános
ságban. Ezt látjuk büntető-törvénykönyvünkön, mely az ellene indított 
számos támadással szemben eddig szépen megállotta helyét.

Ha aztán egynémely esetben speciális intézkedések válnak szük
ségesekké, meg kell adnunk a módot, hogy elvi jelentőségű határozatok 
provocáltassanak így a szolgálati pragmatika nem lesz holt birtok, 
hanem eleven, fejlődő organismus, melyben egészséges élet lüktet.

Még egy tekintet szól a harmadik követelmény mellett, t. i. az, 
hogy vannak méltánylandó és tekintetbe veendő helyi körülmények is. 
Ilyenekkel szemben az egy kaptafára húzás, uniformisba bújtatás rende
sen legnagyobb mértékben sérti a méltányosságot A helyi tantervekre 
vonatkozó intézkedés mutatja, hogy tanügyi kormányunk a helyi körül
mények tekintetbevétele elől nem tér ki. Ez ismét nem jelentheti azt, 
hogy megtámadtassék a szolgálati pragmatikának egységes jellege, 
melyet inindenképen biztosítani kell.

Ezen vezérelvek természetes következménye az, hogy az iskola 
életébe minden tényező hathatós közreműködése bevonassék. A miben 
résztvenni jogunk és kötelességünk, az iránt élénken érdeklődünk. Az 
iskolának erre az érdeklődésre kiválólag szüksége van. Már pedig minden 
tényező érdeklődése nem nyerhető meg akkor, ha az iskola vezetésében 
csupán csak egy tényező vesz részt, a többiek mellőzésével esetleg 
elnyomásával. A Reif-iéle elaboratum csak az igazgató, a szaktanár és 
az osztálytanár hatáskörére szorítkozik, s ez lényegesen hiányos. Mert 
iskolaügyünk fejlődése szükségképen rávezetett egy további és igen 
lényeges tényezőre: a tanári testületre mint az intézetnél működő taná
rok egyetemére. Épen a szolgálati pragmatika liberalitásának sarkalatos 
követelménye teszi szükségessé azt, hogy a tanári testület jo g -é s  hatás
köre szabálvoztassék Erre nézve is jeles útmutatásokat találunk közép
iskolai rendtartásunkban és némely újabb keletű rendeletekben. Ezt 
röviden és jellemzően a z  in téze tek  autonóm iájának  nevezhetnők. Az 
intézetek antonomiájának eddig létező nyomainak alább következő 
áttekintését megelőzőleg hangsúlyoznom kell, hogy ezen autonómiának 
az iskola vezetésével járó egyéni felelősséget nem szabad sértenie vagy 
korlátoznia. Egy egész testületet nem lehet oly módon felelőssé tenni, 
mint egyes embert. S ha az autonómia túlságosan kiterjesztetnék, akkor 
az iskola ügyeiért mindenki felelős lenne, a mi annyit jelent, hogy az 
ügyek mikénti elintézéséért senkit sem lehetne felelősségre vonni. Itt 
is bölcsen meg kell maradni a tiszteletben tartandó korlátok között, s 
az autonómiát csakis ezekre való tekintettel lehet fejleszteni.

Fejlesztése azonban szükséges. Még pedig nemcsak azért, mert 
illő dolog, hogy egy tudományosan képzett tagoknól álló testületnek, 
mint ilyennek jogai legyenek; hanem azért, hogy az egyes iskolák 
tekintélye kifelé, esetleg fölfelé is megvédhető legyen. Igen gyakran 
előfordul azon sajnálatos eset, hogy az igazgató egymagában nem képes 
az intézet tekintélyét megvédeni s úgy a saját, mint a tanári testület 
egységes felfogásának érvényt szerezni. Ilyenkor a tekintélyt rendkívüli 
módon növeli az, ha az igazgató a mögötte álló tanári testület egye
temére hivatkozhatik s arra támaszkodhatik. Kifelé az egyes embernek 
soha sincsen oly tekintélye, mint a milyen lehet egy egész testületnek.
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Folytonosan panaszkodunk, hogy középiskolai oktatásunk terén hiány
zik a traditio. Az utóbbi évek tanúbizonysága legjobban mutatja, hogy 
e téren úgy járunk, mint az az éjjeli lovas, a kit a fellobbanó bolygó- 
tüzek vezetnek. Főigazgatói kerületenkint, sőt intézetenkint is a felfogás 
és gyakorlat terén oly életbevágó különbségek constatálhatók, melyek 
gyakran teljességgel megokolhatatlanok lévén, a szeszély és véletlen 
benyomását kelti. Az ilyen szeszélyeskedések, esetleg túlkapások ellen 
legjobb orvosság az erős testületi szellem, az összetartás, az egyértelmű 
eljárás, melyet, a hol nincs meg, szükséges megteremteni, a hol meg
van, szükséges ápolni. Ezt pedig csakis a tanári testületnek, mint ilyen
nek adott, s megengedhető korlátok közt mozgó autonómiával lehet 
elérni. Igen tanulságosak erre nézve rendtartásunk némely határoz- 
mányai, melyekre rámutatni már ezen általános eszmefuttatás határain 
belül is szükségesnek tartom.

(Folytatása következik.)
(Budapest.) Dr. B ozóky Endre.

EGYESÜLETI ELET.

Kassai kör.
A k a ssa i kör  november hó 22-én tartotta rendes havi ülését 

dr. Gerevich Emil elnöklete alatt. Az ülésen a szokott érdeklődéssel 
csaknem teljes számban jelentek meg a tagok.

Az ülés főtárgya volt dr. Takács  Menyhértnek „E rkölcsi nevelés  
a középiskolában “ czímű értekezése.

Felolvasó kívánatosnak tartja, hogy az administratio és a reform 
szinte túlvitatott kérdései, melyek tanári köreink tevékenységét túl
nyomó részben lefoglalták, egyelőre vétessenek le napirendről s enged
jünk helyet a szorosabb értelemben vett paedagogiai eszmecserénkre is. 
Majd áttér az ifjúság erkölcsi nevelésének az ügyére s előveszi a min
dennapos tanári tapasztalás egyes tényeit, hogy azokat az általános 
paedagogiai irányelvek, valamint az iskolai szabályok világánál — saját 
fölfogása szerint is — bemutassa.

Bőven szól az iskolai társadalomról s a tanár nevelő feladatáról. 
Szembeállítja a polgári törvényt az iskolai szabályokkal, melyeknek 
szorosan paedagogiai jelentősége van, czéljok a szoktatás, vagy leszok- 
tatás s a kérlelhetetlenség ki van zárva körükből. A testi fenyítés 
iskolai alkalmazásának még elvben sem barátja, mert az a tanulót 
meggyalázza s a tanárt a rideg lictor képében tünteti föl. Kifejti 
továbbá, hogy miképen honosítható meg az iskolában a békés és barát
ságos szellem s előadja, hogy miként akadályozandók s javítandók 
meg a tanulók vétkes, vagy épen bűnös hajlamai. A rendszeretet, 
illemtudás, szerénység, engedelmesség és részvét, továbbá a tisztelet és 
őszinteség, valamint az érdeklődés és szorgalom azok a tulajdonok, 
melyekből a tanulói tiszta jellem kialakul. Ebben a jellem-alakításban 
a jó iskola elsőrendű tényező.

Ezek után a vallásos és hazafias nevelés eszközeiről értekezik. 
A hazafias szellem ápolására minden tanárnak bőséges alkalma nyílik. 
Mi sem könnyebb, mint a dicső nemzeti múlt ragyogó példáit minden 
alkalomadtán ifjaink képzelete elé állítani. A lelkesedés, melyet időn- 
kint felköltöttünk, állandó hazafias érzületté fokozódik tanítványaink 
szivében. Az erkölcsi nevelés sikereit a vallásos nevelés és oktatás
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koronázza meg. A vallás és erkölcs testvérfogalmak; a gyakorlati élet
ben egymás kiegészítői és föntartói. A hitoktatók jóságától és ügyes
ségétől függ, hogy az ifjút a valláserkölcsi érzés magas színvonalára 
emeljék, vagy természetes érzelmeit lefokozzák az indifferentismus rideg
ségéig; épen azért igazi lelkiatyákra van szükségünk, a kiknek minden 
szava lehat az értelemtől a szív mélyéig.

Czigler Ignácz teljesen osztja felolvasó nézeteit, csak azt jegyzi 
meg, illetőleg fűzi hozzá, hogy az ifjú a hazugságra való hajlammal 
együtt jön az iskolába s e hajlamot az iskola még inkább istápolja, 
mert hiszen a tanár a tanítás mellett egyúttal biró s kritikus is a 
tanulóval szemben, a mennyiben feleletét, iskolai munkásságát classi- 
flkálja, a mivel szemben a tanulót az önfentartás ösztöne hajtja a 
hazugságra. Mindaddig, míg az ú. n. kalkulus-adás meglesz, e baj alig 
lesz kiirtható. Szóló szerint a tanárnak lehetőleg arra kell törekednie, 
hogy a tanuló minél kevésbbé lássa benne a bírálót s lehetőleg kerülje 
el a classiflkálás látszatát.

A kör felolvasó nézeteit mindenben helyesli s elnök indítványára 
ezen tanulságos s a tárgyhoz méltó lelkesedéssel kidolgozott érteke
zéséért jegyzőkönyvi köszönetét szavaz s kívánatosnak tartja, hogy az 
értekezés valamelyik paedagogiai szaklapban egész terjedelmében közöl
tessék.

Elnök jelenti, hogy a múlt ülés határozatához képest az 1000 
koronás millenniumi alapítványt a központi elnökséghez beküldöttük s 
onnan az alapító oklevél egyik példányát egy köszönő levél kíséretében 
visszakaptuk. A kör elnök jelentését tudomásul veszi s az alapítólevelet 
az irattárba helyezni rendeli.

Elnök felhívja a kör figyelmét a felnőttek oktatását czélzó 
ú. n. University Extension intézményre, mely magának a minister úrnak 
lelkes pártfogása mellett Budapesten már meg is honosult. Ajánlja, hogy 
ezen nemes intentiójú intézménynek Kassán való meghonosítását körünk 
vegye kezébe. Tartson a kör a téli hónapok alatt a különböző tudomány
ágak köréből népszerű felolvasásokat ingyen, vagy esetleg csekély 
belépti díj mellett. E felolvasások nemcsak körünk erkölcsi hatását 
emelnék, de a mellett a nemzeti közművelődést is nem csekély mérték
ben szolgálnák.

A kör elnök indítványát egyhangúlag magáévá teszi s egy rész
letes terv kidolgozásával dr. Takács  Menyhért elnöklete alatt dr. Gerevich 
Emil, Czigler Ignácz, D ietz  Lajos, K irchknopf A. és K ra n tz  Béla tago
kat bízza meg.

Bóbita  Endre indítványozza, hogy a szomszédos tanártestületek 
közötti érintkezés ápolására körünk hívja fel csatlakozásra a sá to ra lja 
újhelyi gymnasium tanártestületét. A kör az indítványt magáévá teszi 
s 'felhívja az elnökséget, hogy körünkhöz való csatlakozás czéljából 
minél előbb keresse meg a sátoralja-ujhelyi gymnasium tanártestületét.

D ietz L a jos, jegyző.

Máramaros-szigeti kör.

A m.-szigeti kör f. év november hó 25-én tartotta alakuló köz
gyűlését. M arikovszky  Menyhért áll. felsőbb leányiskolái igazgató, a 
kör elnöke, megnyitja az ülést s üdvözölvén az egybegyült tagokat, 
kijelenti, hogy nagy elfoglaltsága miatt az egyesület elnöki tisztjéről 
lemond. A kör elnök váratlan lemondását — mindent megkísérelve 
elhatározásának megingatására — fájdalommal veszi tudomásul s elha
tározza, hogy érdemeit jegyzőkönyvbe veszi. M arikovszky  az egyesület
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ügyét több mint egy évtizeden keresztül úgy a tagok, mint a közönség- 
teljes megelégedésére vezette. Az 6 érdeme, hogy a kör estélyeit a nagy- 
közönség megszerette s oly nagy számban látogatta.

Elnökül egyhangúlag D ohay  Sándor ref. főgymn. igazgató válasz
tatott meg Dobay egyénisége és ismert ügybuzgósága biztos garantiát 
nyújt arra, hogy a m.-szigeti kör tovább fejlődve virágozni fog. A kör 
jobb választást alig tehetett volna.

Felolvasó estélyeket ez isk. évben is fog a kör tartani márczius 
és áprilisban.

Érdekes határozata volt a körnek az, melyben kimondta, hogy 
havi üléseit minden hó első szerdáján d. u. fél hat órakor tartja meg, 
a hivatalos ülés után pedig a tagok a casinoban társas vacsorára 
gyűlnek össze: a zöld asztaltól a fehér asztalhoz. Ez alkalmakra szívesen 
lát, sőt elvár a kör oly tanárokat is, kik nem középiskolában működvén 
az egyesületnek nem tagjai. Ezen határozat hozatalánál a tagok közötti 
barátság élesztése, a testületi szellem erősítése, az összetartás érzetének 
fokozása lebegett a kör előtt. Vajha czélunk sikerülne !

Egy más — nem kevésbbé érdekes eszme is vettetett fel: nem 
volna-e helyes, hogy a helybeli, nagyszámú intelligens közönség számára 
időnkint tudományos érdekű, népszerű és vonzó előadások tartassanak? 
Elnök felkéri a tagokat, hogy e kérdés érdekében puhatolódzanak és 
gondolkozzanak s majd a jövő deczemberi ülésen hozzanak határozatot

Végül pénztáros teszi meg jelentését. Ezzel az ülés véget ért.
Balogh Péter, e. i. titkár.

VEGYESEK.

Rendes tanári kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis
ter dr. H unyady  József aradi kir. főgymnasiumi helyettes tanárt ugyan
ehhez a tanintézethez rendes tanárrá nevezte ki. (november hó 27-ről 
73.488. sz.) — M érő  István dévai áll. főreáliskolai rendes tanárt pedig, 
ki mint a podolini kath. gymnasium rajztanára a X. fizetési osztály 3. 
fokozatába volt kinevezve s mint ilyen saját kérelmére helyeztetett volt 
át, most a IX. fizetési osztály 2. fokozatába állami rendes tanárrá 
nevezte ki (november hó 27-ről 73 734. sz.).

A szegedi és debreczeni új gymnaslumok ügyében azt a felvilágosítást 
kapjuk, hogy a tárgyalások mind a kettő fölött folyamatban vannak s 
annál is inkább remélhető, hogy meg fognak valósulni, mert az összes 
mérvadó tényezők óhajtják, jól tudván, hogy a két iskolára komoly 
szükség van. Az idén csak azért nem nyílhattak meg, mert az idő rövid 
volt a tárgyalások során fölmerült kérdések megoldására. Szegeden  az 
iránt nem jöhetett még létre a megállapodás, hogy mekkora lesz a város 
hozzájárulása. Hogy ebben a fontos részletkérdésben a tárgyalás gyor
sabb eredményre nem juthatott, abban része van a város anyagi viszo
nyainak is; azzal azonban mindenki tisztában van, hogy a városnak is 
meg kell hoznia a maga anyagi áldozatát. Debreczenben  pedig még az 
van hátra, hogy a megajánlott alapítványok realizáltassanak, a mi szin
tén egy kis időbe kerül. Eddigelé sem a püspöki, sem a városi alapít-
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ványok okmányai nem állíttattak ki; sőt tisztázandó egy kisebb har
madik alap ügye is, melyet még a debreczeni prépost-plébános elődje 
ajánlott volt meg.

Pályázat. A  m iskolczi kir. kath. gymnasiumnáÍ1 üresedésben levő 
tanszékre, melvlyel a latin  és még egy másik (német, magyar, görög) 
nyelvnek vagy a történelemnek tanítása van egybekötve; a miskolczi 
kir. kath. gymnasium igazgatóságához f. é. decz. 20-ig.

Könyvtár-tiszti pályázat. A  bu dapesti egyetem i kön yvtárn á l a X. 
fizetési osztályba tartozó és évi 800 fit fizetéssel, valamint 350 forintnyi, 
lakbér-illetménynyel s minden öt szolgálati év után 100 frtnyi, legfel
jebb öt ötödéves pótlékkal javadalmazott 3-ik könyvtártiszti állás betöl
tése czéljából pályázat hirdettetik. Pályázati folyamodványok a vallás- 
és közokt, m. kir. ministerhez czímezve 1898. évi január 10-ig a buda
pesti kir. magyar tudomány-egyetemi rectori irodába nyújtandók be. 
Pályázati feltételek: a) egyetemi végzettség, b) a magyar és német 
nyelvnek szó- és írásbelileg teljes ismerete, c) az ókori classicai nyel
vekben (görög, latin) jártasság, d) a közkönyvtári kezelésben gyakor
lottság, a melynek beigazolása végett a könyvtár igazgatósága előtt 
egy vizsga letevése kívántatik. Megjegyzendő, hogy nyilvános könyv
tárnál alkalmazottak előnyben részesülnek.

Ösztöndíj-pályázatok. A Schenk  Adolf lovag által alapított egyik 
évi 200 frtos ösztöndíjra pályázat hirdettetik. Vágujhelyen született 
keresztény vallású szegény sorsú s a tanulmányokban jeles előmenetelt 
és jó magaviseletét tanúsító ifjak tarthatnak igényt, kik valamely hazai 
gymnasiumnak vagy reáliskolának 5-ik osztályától kezdve valamely 
felsőbb osztályába járnak, avagy valamely hazai egyetemnek, illetve a 
műegyetemnek rendes hallgatói. Az adományozási javaslatot, mely az 
alapító és végérvényesen a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister jóvá
hagyásához van kötve, a vágujhelyi községi képviselőtestület teszi 
meg és terjeszti fel a vallás- és közoktatásügyi m k. ministerhez. A 
folyamodványok az 1898. évi január hó 5-ig az illetékes tanintézeti elöl
járóságnál nyújtandók be; — A Cserney-féle 50 forintos ösztöndíjra 
pályázat hirdettetik. Középiskolába avagy felsőbb tanintézetbe járó oly 
szegény tanulók tarthatnak igényt, kik kifogástalan erkölcsi magavise
letét és jeles előmenetelt tanúsítanak; azzal a megszorítással azonban, 
hogy első sorban az alapító rokonságából született tanulók, másodsor
ban pozsonymegyei Húz-Szt-Péter községből származó növendékek, 
harmadsorban pedig az állami hivatalnokok gyermekei fognak figye
lembe vétetni. A folyamodványok legkésőbb 1898. évi január hó 5-ig az 
illetékes tanintézeti elöljáróságnál benyújtandók; — A polgárosíto tt 
m agyar h atárőrv idék  tanulmányi alapjából rendszeresített ösztöndíj 
állomások közül az 1897/98. tanév kezdetétől a következők töltendők be: 
1. Egy 300 frtos állomás műegyetemi hallgatók részére 2. Három 100 
frtos állomás pancsovai főgymnasiumi tanulók részére. 3. Egy 150 frtos 
és négy 120 frtos állomás bármely középiskolai tanulók részére. Első 
sorban a polgárosított magyar határőrvidék kötelékébe tartozott szegény- 
sorsú szülők gyermekei, másodsorban pedig ama szegénysorsú tanulók 
tarthatnak igényt, kik a polgárosított magyar határőrvidéki községek 
valamelyikének illetőségéhez tartoznak, legkésőbb az 1898. évi január 
hó 5-ig azon tanintézet hatóságánál benyújtani, melynél tanulmányaikat 
folytatják; — A Búsán József-féle alapítványból a középiskolai tanulók 
számára rendszeresített ösztöndíjak közül az 1897/98 tanév kezdetétől 
számítva két 300 forintos, két 250 forintos, két 200 forintos, két
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150 forintos és öt 100 forintos állomás töltendő be. Bármely közép
iskolába járó s bármely vallásfelekezethez tartozó jeles előmenetelű 
s jó magaviseletü tanuló bír igénynyel azzal a megszorítással, bogy 
a 300, 250, 200, és 150 forintos állomásokat csak  Bésán-féle ösztön
díjat élvező tanulók nyerhetik el előléptetésként. A folyamodványok 
legkésőbb az 1898. évi január hó 10-ig a középiskolai igazgatóknál 
benyújtandók; — A Bibics-féle alapítványnál az 1897,98 tanév kez
detétől három 210 forintos ösztöndíj-állomás töltendő be, melyek
nél Aradmegye közönsége gyakorolja a kinevezési jogot. A betöltés 
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 elsőbbségi 
igénynyel bírnak. A pályázók, kik csakis kath. vallású és legalább már 
gymnasiumba vagy reáliskolába járó jeles előmenetelű és jó magavise
letű tanulók lehetnek, kötelesek Aradmegye közönségéhez czímzendő 
folyamodványukat az illető tanintézeti elöljáróságnál az 1898. évi január 
15-ig benyújtani; — Az AIapy-Ше ösztöndíjaknál, az 1897/98. tanév 
kezdetétől következő állomások töltendők be: 1. A vallás- és közoktatás- 
ügyi minister adományozásához tartozó egy 210 frtos állomás. 2. A 
nagyváradi latin szert, káptalan adományozásához tartozó öt 210 frtos 
állomás. Ezen ösztöndíjakat, melyekre első sorban tiszántúli származású 
tanulók tarthatnak igényt, csakis kath. vallású, szegénysorsú és jeles 
előmenetelű tanulók nyerhetik el. A folyamodványok az illető tanintézeti 
elöljáróságnál legkésőbb az 1898. évi január hó 15-ig nyújtandók be.

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 ez utóbbi módja legczélszerűbben és leg
olcsóbban az első számhoz mellékelt p o sta ta k a rék p én ztá r i befizetési 
lappa l történik, melylyel a t. tagok a tagdíjat az ott helyben levő 
postahivatalnál az egyesület javára teljesen díjtalanul fizethetik be. 
A körök székhelyeire menő példányokhoz ily befizetési lap nincsen 
mellékelve. A tisztelt előfizetők az előfizetési díjat szintén a befizetési 
lappal fizethetik. Kérem a t. tagokat és előfizetőket, hogy a tagdíjakat 
és az előfizetési díjakat minél előbb befizetni szíveskedjenek.

Müller József, egyesületi pénztáros.

Tartalom : Figyelmeztetés és kérelem. N égyesy  Lászlótól. — Gondolatok 
a tanítás és nevelés világából. (III.) S zitn ya i Elektől. — Gyakorlat
javítás. K. F.-től. — A szolgálati pragmatikáról. Dr. B ozóky  Endré
től. — Egyesületi élet. — Vegyesek. — Figyelmeztetés és kérelem. 
Müller Józseftől.

HORNYÁNBZKY VIKTOR, BUDAPEST.
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ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség

VI. kor. A rad i-u tcza  58. szám .
Szerkeszti

Rajner Ferencz.
Kiadóhivatal

V. kér. á llam i fő reá lisk o la .

A deczember hó 28-án tartandó

választmányi ülés napirendje:
1. Tisztviselői jelentések.
2. A rangsor-szabályzat. (Az igazgatóság javaslata elő

zetesen meg fog küldetni a választmány minden tagjának.) 
Előadó dr. Jánosi Béla.

3. A segélyző alap elnöki állásának betöltése.
4. Indítványok. (Részletes k im utatásukat lásd a jövő 

számban.)
Az ülés d. e. 9 órakor kezdődik s (közös ebéd után) 

a szükséghez képest d. u. 3 órakor folytatódik.

Az igazgatóságnak 1897. évi deczember hó 6-án tartott üléséből

N ég yesy  László.
főtitkár.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny. XXXI. 15



226

A JÖVŐ ÉVJ KÖLTSÉGVETÉS.
Rég ideje múlt, hogy az iskola embere budget-javas- 

latot olyan örömmel fogadhatott, mint az 1898-ikit, a mely 
múlt hétfö'n nyujtatott be az országgyűlés elé.

Nem időkre szóló nagy alkotások keltik benne az 
örömet, hanem az az irányzat, hogy a budget határozot
tan az iskola-ügy intensiv fejlesztésének útjára lép s 
hogy mikor erre áldozza az anyagi erő javát, akkor nem 
feledkezik meg arról sem, a mi legjobban biztosíthatja az 
iskola munkájának intensitását: a tanító szem élyzet anyagi 
helyzetének jav ításáró l. Az iskola nemcsak egész embert 
kíván, hanem a lélek teljes munkaerejét is. Mennél kevésbbé 
nyűgözik az élet gondjai a tanító lelkét, annál hívebben 
töltheti be sokoldalú hivatását az iskolában, munkája annál 
gyümölcsözőbbé lehet. Olyan igazság ez, a melyet bizonyí
tani nem kell és czáfolni nem lehet. És nem kevésbbé 
általános érvényű igazság az is, hogy a tanárságnak lelke 
nyugalmára van legelső sorban szüksége. Ez az oka, a 
miért annyit foglalkozik a tanárság anyagi érdekeivel e 
Közlöny is, mely ma nem kevésbbé eszményekért hévül, 
mint harminczéves pályáján bármikor. S a tanárság anyagi 
érdekeinek ápolása nem önczél egyesületünk programmjá- 
ban sem, hanem csak eszköz, mely a magyar középiskola 
eszményének szolgálatában áll. Nem új s talán kétségbe 
sem vonható dolgok ezek, de alkalomszerű volt ismételve 
elmondani annak magyarázatául, hogy miért tölt el ben
nünket akkora örömmel annak látása, hogy az új budget 
elhatározó lépést tesz anyagi bajaink orvoslása felé.

Józan ítélettel nem várhatta senki, hogy bajaink teljes 
és gyökeres orvoslása és minden kívánságunk teljesülése 
hirtelen, egyszerre valóra váljék. De arra, hogy a tanárság 
bizalmat merítsen a jövőre s a kedélyek áldatlan izgalma 
elüljön: elég az orvoslás kezdete is, mint a jóakaratnak 
immár tényekben nyilatkozó jele.

Ez a kezdet pedig határozottan megtörtént.
A z új budget meghozza kifejezett kívánságainknak  

egyikét. Azt, melyet első sorba helyeztünk magunk is : 
az 1893: IV. t.-cz. á lta l szervezett keretek betöltését. 
Ez a törvény immár végre van hajtva nemcsak a IX., 
hanem a VIII. fizetési osztályban is ; a törvény többször 
idézett 19. §-ának elég van téve. Az igazgatók VII. osztály
beli statusában pedig megkezdik a 2200 frtos második foko
zat betöltését.

Az előirányzott állapot következő lesz:
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I. Igazgatók-.
2200 forintos fokon 7
2000 11 14

1800 11 11 23*
1600 11 11 19

1 1 . Tanárok
1800 forintos fokon 72 I
1600 11 70 222
1400 V V 80** 1
1300
1200

n
11

11
11

213
212 } 425

Az ideihez képest tehát az állapotok jelentékenyen 
javulni fognak. Azzal is, hogy az itt kimutatott létszám 
teljesen nekünk jut. A k ik  a m i létszámunkban szerepel
nek, de nem középiskolában működnek, m ost m ár az 
illető  rovatoknál külön vannak a budgetbe fölvéve. így 
a műegyetemen négyen a VIII. osztályban; a főigazgató
ságoknál pedig egy a VIII. és egy a IX. osztályban. Hálá
san látjuk ebben is szavunk s kívánságunk jóakaró meg
hallgatásának jelét s a törekvést, hogy a törvény kedvezően 
hajtassék végre.

A felsőbb leányiskoláknál ugyanez az arány. AIX—VIII. 
osztályba fölvett 49 hely így oszlik meg:

1800 forintos fokon 
1600 „
1400

6
6
5

1300
1200 V

V

p

16
16.

De az igazgatói statusban más az arány: 2200 frtos 1, 
2000 frtos 2, 1600 frtos 3, 1400 frtos 6.

A X. osztályba fölvett 41 rendes tanítónői és a 
XI. osztályba sorozott 30 segédtanítónői állás egyformán 
oszlik meg a fokozatok közt.

A főigazgatók statusában  a törvény szintén végre 
van hajtva. 6 főigazgató jut a magasabb 3000 frtos fokra 
s 6 marad 2500 frton.

* A gyakorló gymnasiumnak mind a négy VIII. osztályú tanára 
ezen a fokon van fölvéve.

** A 10 számfeletti tanárra! együtt.
15*
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Ha még füljegyezzük, hogy a budget-javaslat az igaz
gatói létszámot 3-mai, a rendes tanárit pedig 42-vel növeli, 
be is számoltunk a személyekre vonatkozó adatokkal.

Az tűnik ki belőlök, hogy mintegy kétszáz középiskolai 
tanár és igazgató fog a jövő esztendőben előlépni.

Hogy a tanári állás anyagi oldala biztosíttassák s 
ezzel hosszabb időre is megoldassák az a fontos kérdés, 
mely vele kapcsolatban áll: nem is kellene most már csak 
két dolog. Az igaz, hogy ezek nagyobb költséget igényel
nek s csak fokonként valósíthatók meg. Az egyik a kétszáz 
forintos quinquennium; a másik pedig a gróf Csa&j-féle 
nevezetes parlamenti Ígéret, hogy a létszám egyenlően fog 
megosztatni az egyes fizetési osztályok közt is.

Nincs kétségünk benne, hogy a W lassics Gyula minis
ter jóakaratán egyik sem múlik s hogy 6 a kezdő lépéseket 
ezek felé is meg fogja tenni, mihelyt teheti. Nem a köve
telőzés beszél belőlünk, mikor az elért kedvezés hálás el
ismerése mellett is fölemlítjük ezeket; de meg vagyunk 
győződve, hogy a magyar értelmiség nevelése s a nemzeti 
tudományosság ügyének nagyobb szolgálatot tenni semmi
vel nem lehet, mint épen a tanárkérdés végleges megoldá
sával s hogy ezt a kérdést egyesületi memorandumunk 
kívánságainak betöltése nélkül végleg megoldani nem lehet.

** *
Magának az egész budgetjavaslatnak ismertetését a következők

ben adjuk, megjegyezvén, hogy főleg az új intézkedéseket soroljuk föl.
A tárcza egész kiadása 16,353.182 írt, a rendes bevételek 1,706.795 

írtra rúgnak s e szerint culturális és a vele kapcsolatos vallásügyi 
czélokra az állam 1898-ban 14,616.387 frtot áldoz. A kiadás tulajdonképen 
539.088 frttal kevesebb, mint 1897-ben, a minek az a magyarázata, hogy 
beruházásokra 1898-ban 1,589.570 írttal kevesebbet költünk. Egyébként 
többet adunk a rendes szükségleteknél 972.391 frttal, nyugdíjakra 
54.000 frttal s átmeneti kiadásokra 24.088 frttal.

A beruházásoktól eltekintve tehát a közo k ta tá si tá rcza  1,050.482 
fr tta l költ többet, holott a rendes bevételek csak 88.927 frttal emelkednek.

Ebből a milliós többletből a rendes kiadásoknál a felső oktatás 
czéljaira 124.344 frt, a szorosan  ve tt középiskolára  (gym n. és reál) 
243.014 frt ju t, a felsőbb leányiskolákra 48.171 frt, a népoktatás 
czéljaira 346.769 frt.

A középiskolai többlet eloszlásáról következőkben számolhatunk be.
A gymnasium többlete 103.008 frt; a reáliskoláé 46.588 frt, míg 

az autonom és községi középiskolák segélyösszege 42.266 frttal nö
vekedik.

Új gym nasium ot tervez a javaslat Fogarason  s bízik abban, 
hogy Szeged  városával is létre jön a megegyezés, úgy hogy jövő tan
évvel mind a két új iskola megnyílik.

Á llam osítás  kettő lesz. A gyöngyösi gym nasium , melynek a 
város új épületet emeltet s évi 10.000 frt járulékot ad; továbbá a 
süm egi reáliskola, mely ma államsegélyes s melyre a város évenként 
4000 frtot fog adni.
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A fejlesztés alatt álló középiskolák közül kiemeljük E rzsébet
várost, a hová a minister internátust tervez, a város 200.000 frtos 
épületet ajánlván meg rá.

Ehhez képest a tanári létszám három új igazgatóval és 42 rendes 
tanárral gyarapodik.

A z állam segélyes közép isko lák  sorát növelni fogják: a nagy- 
becskereki (3000 frt), marosvásárhelyi róm. kath. s ugyanottani ev. ref., 
a gyönki ref. és székely-keresztúri unitárius gymnasiumok. Az aszódi 
ág. ev., a kolozsvári róm. kath. és ugyanottani ev. ref. gymnasiumok 
már 1897-ben is kaptak segélyt.

A  leány-gym nasium  szintén belép a sorba A budapesti nőképző- 
egylet leány-gymnasiuma 2000 frot kap; a leány-gymnasiumi magán
tanfolyamok segélyezésére pedig 1000 frt van fölvéve.

Új épületet kapnak; illetőleg e czímeken föl van véve a budgetbe: 
budapesti I. kér. gymnasiumra eddig 310.000 frt, budapesti VI. kér. 
reál 480.000 frt, lőcsei reál 130.000 frt, nagyszebeni gymn. 287.720 frt, 
dévai reál kibővítésére 50.000 frt, kolozsvári f. leányisk. 270P00 frt, 
mezőtúri f. leányisk. 100.000 frt. a mihez a város is ad 20.000 frtot.

Ezen kívül a budapesti államosított V. kér. gymnasium épületét 
és fölszerelését az állam 435.794 frt Sb'/a krért váltja meg, a mi 377a évi 
annuitásra 23.968 frt 72 kr. évi kiadást okoz. Megjegyzendő, hogy az 
épület telke nincs beleszámítva a megváltás összegébe, mert a telket a 
tanulmányi alap ingyen kapta s most ingyen adja át.

Felekezeti középiskolák építkezési segélyeire pedig 53.500 frt van 
fölvéve.

Látható ezekből, hogy a budget középiskolai része nemcsak ránk 
tanárokra kedvező, hanem általában is szerencsésebb a tavalyinál. Az 
egész budget bizonyság arra, hogy tervszerű takarékosság mellett kevés 
pénzzel is sok jót lehet tenni.

W lassics  Gyula ministernek bizonyára nem kis küzdelmébe került, 
hogy az állam sokágú szükségletei mellett tárczája rendes kiadásaira 
is kijusson a milliós többlet; de ezzel az összeggel sokat tudott pótolni 
s talált elég okos tenni valót a közoktatás minden ágazatában. Határo
zott érdeme ez. melyért a magunk részéről örömest adózunk az elismerés 
adójával.

A budgetnek egy néhány szerencsés és okos intézkedésére rá 
fogunk még mutatni a közoktatás többi tagozatai köréből is.

A SZOLGÁLATI PRAGMATIKÁRÓL.
{F elo lvasta to tt a bu dapesti körben, deczem ber hó 1-én.)

(Folytatás és vége.)

így  látjuk, hogy a Rdts. 42. §-a az 1883: XXX.  t.-cz. 11. §-ának 
2. és 3. bekezdése alapján megszabja, hogy a tanári testület bírálja 
meg, vájjon valamely tanuló pótló vizsgálatra bocsátható-e. Megtagadó 
határozata ellen a ministerhez lehet fölebbezni. Az 1886. aug. 24-iki 
33.259. sz. rendelet értelmében nem ismétlő tanulók utólagos fölvétele 
fölött a tanártestületek javaslatára a főigazgató dönt. A Rdts. 5. §. sze
rint 12 évesnél idősebb tanuló felvétele fölött a tanártestület határoz. 
Az 1894. évi 54.883. sz. rendelet szerint a görög nyelv tanulmányáról a 
helyette választható tanfolyamra való átlépésre az engedélyt a tanár- 
testület adja meg. A Rdts. 12. §. szerint minden középiskola tanári 
testületé az intézet viszonyainak megfelelően egybefoglalja azokat a
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szabályokat, melyeket az iskolai rend, a jó szokás és az erkölcs ápolát 
sara alkalmasaknak tart. A 18. §. szerint a fegyelmi büntetések köz- 
5-ik a tanári szék elé idézés azzal a figyelmeztetéssel, hogy a tanulót 
nem javulás esetén kizárják az intézetből; a 7-ik pedig a kizárás, melyet 
a tanári testület határoz el. A 21. §. szerint az órarendet a tanári tes
tület állapítja meg. Az 1888, évi 21.199. sz. rendelet értelmében minden 
tanártestület tartozik április havában tartandó tanácskozásában a követ
kező évben használandó tankönyvek jegyzékét összeállítani. A Rdts 
25. §. szerint az ifjúsági könyvtár beszerzéseit a tanári testületnek  
különböző szaktudományú tagjaiból alkotott bizottság állapítja meg 
A 34. §. megállapítja a módszeres, a 35. §. az ellenőrző tanácskozások 
rendjét; a 33. §-ban az alakuló tanácskozás megtartása van elrendelve; 
a 36. §. pedig az osztályozó conferentiáról szól. A 40. §. a vizsgálatokat 
megelőzőleg tanácskozást rendel el; a 41. §. a vizsgálatok után tartandó 
osztályozó conferentiára vonatkozik. Az egy tárgyból bukott tanulókat 
a tanári testület bocsátja javító vizsgálatra. A 44. §. értelmében osztá
lyok összevonását a ministerium a tanári testület és a főigazgató indo
kolt ajánlatára engedi meg. Az 50. §. a tanév bezárása előtt tartandó 
tanári zártanácskozásról intézkedik. Az 54 §. szerint két rendes tanár 
kívánságára rendkívüli tanácskozás hivandó össze. Ezekhez csatolandó 
még az, hogy a tandíjmentességre nézve a tanári testületnek ajánló 
joga van, mely azonban az igazgatót elhatározásában nem köti.

Mostani rendtartásunkban nem találjuk megállapítva a tanári 
testületek candidáló jogát a tanári tanszékekre és az ösztöndíjakért 
folyamodó tanulókra nézve. A gyakorlat azonban mindkettőt már némileg 
a szokás-jog jellegével ruházta föl.

Ezen futólagos összeállításból szembetűnik, hogy jelenlegi rend
tartásunk és a praxis a tanári testületeket elvitázhatatlan jogokkal 
ruházzák föl. Ezen jogok részben onnét erednek, hogy egyes ügyek, 
mint pl. a fegyelmi rendtartás megállapítása, a használandó tankönyvek 
jegyzékének összeállítása, a tanulók előmenetelének és magaviseletének 
elbírálása másként, mint a tanári testület meghallgatásával nem is 
eszközölhető. Másrészt onnét, hogy, mint pl. a korosabb tanulók föl
vétele, a vizsgálatokra adandó engedély stb.-ből származható odium ne 
háramolj ék egy emberre, az igazgatóra, hanem azért egy egész testület 
vállaljon felelősséget.

Bármily nagy gonddal és körültekintéssel szabja is meg rendtar
tásunk az igazgató, az osztályfő és a szaktanár hatásköreit, a rendtartás 
érvénybe lépése óta lefolytatott fegyelmi eljárások tanúsága szerint a 
hatáskörök összeütközéséből származó torzsalkodásoknak és hercze- 
hurczáknak nem bírta M ej őket venni. Egy jó szolgálati pragmatikának 
főczélja a hatáskörök szigorú körülírása által a hatásköri összeütközé
sekből származó kellemetlenségeknek lehetőleg útját vágni. Előre is 
kimondhatjuk, hogy e tekintetben a szolgálati pragmatikától sokat 
várhatunk ugyan, de nem mindent. Ha azonban az összeütközés meg
történt, akkor a legkisebb részletekig szabályozott, minden idegen 
befolyástól függetlenített, a vádhatóságot és védelmet egyenlő jogokban 
részesítő s mindenek fölött igazságos fegyelmi eljárás hivatása lesz a 
megsértett jogrendet helyreállítani. A fegyelmi eljárás tervezésénél a 
Reif-féle tervezet igen alkalmas kiinduló pontul szolgálhat. Mellette 
tekintetbe kell venni a már létező, s egyéb szolgálati ágakra vonatkozó 
fegyelmi eljárási szabályokat, különösen pedig a pénzügyigazgatóságok 
számára kiadottat, mely utóbbi a tanárok ellen eddig lefolytatott fegyelmi 
eljárásoknál amúgy is zsinórmértékül szolgáltak. Ezeknek tárgyalásánál 
a jogász véleményét nem nélkülözhetjük, s így gondoskodnunk kell 
majd arról, hogy tárgyalásainkon biró és ügyvéd is részt vegyen.

Mielőtt indítványaimat megteszem, még egy, a szolgálati prag
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matika megszerkesztésénél vezérszerepet játszó kérdésre kell a figyel
met ráirányítanom, s ez a z  igazgató hatásköre. Nehogy erre nézve 
egyoldalúan intézkedjünk, tanácskozásainkban nem nélkülözhetjük azon 
t, tagtársaink véleményét, kik jelenleg activ igazgatók. A nélkül, hogy 
határozott ítéletet mondanék, csupán valószínűnek állítom, hogy az a 
szolgálati pragmatika-tervezet, melyet igazgató állítana össze, főleg a 
tanárok kötelességeit tartaná szem előtt, amaz pedig, melyet egy tanár 
készítene, első sorban a tanárok jogainak megállapításával foglalkoznék. 
Reményiem, hogy e két szélsőség között a helyes középutat sikerülend 
megtalálnunk.

Időzzünk egy kissé a kérdések ezen körénél. Hazai középiskoláink 
nem egységes jellegűek Vannak állami, állami rendelkezés, állami 
felügyelet alatt álló. felekezeti, községi és magán középiskoláink. A 
szolgálati pragmatikát természetesen kizárólag az állami középiskolák 
számára lehet megállapítani, s így az iskola vezetését illetőleg ezen 
iskolák jelenlegi állapotával kell számolnunk. Az állami és állami keze
lésben levő intézeteknél az igazgató a kormány bizalmi embere, ki a 
kormány rendelkezéseit minden mellőktekintetek elhagyásával végre
hajtani köteles. Ezért az igazgatói állások nem pályázat utján, hanem 
megbízatás alapján töltetnek be. Nehéz lenne eldönteni azt, melyik 
eljárás helyesebb, s melyik eljárással van az iskola legkevésbbé kitéve 
azon bajoknak, melyek az egyénben való csalatkozással járni szoktak. 
Községi intézeteknél az igazgatói állás pályázat útján töltetik be; a 
protestáns felekezeti iskoláknál a felsőbb tanhatóság az igazgatót a 
tanári testület kebeléből, annak hármas kijelölése alapján és záros 
határidőre választja. Ezen utóbbi rendszer mellett az igazgató helyzete 
a tanári testületben a „primus inter pares“ elvnek megfelelő. Sokat 
lehetne pro és contra vitatkozni; de ezen viták mind fölöslegesek len
nének; mert az állami iskoláknál régi idők óta meghonosodott rendszert 
megdönteni nem lehet, azt úgy, a mint van, el kell fogadnunk. Ezen az 
alapon az igazgatónak jogai és kötelességei oly tág körben mozognak, 
hogy jogainál fogva az alája rendelt tanárok egyéni szabadságával, az 
egyéni meggyőződés érvényesítésének puszta lehetőségével is gyakran 
hadi lábon áll. Az igazgató elé szabott kötelességek körét még az iskola 
tűrhető külső körülményei mellett sem bírja egy ember teljesen betöl
teni. Népes és a szabályosnál több osztályú intézetek igazgatóinak 
Argus szemeivel, Bréareus karjaival és azzal a képességgel kellene 
bírniok, hogy egyszerre két, sőt három helyen is jelen lehessenek 
Azon méltánylandó törekvés, hogy az igazgatói állás tekintélye az 
iskolán belül és kívül emeltessék, in praxi csupán azt eredményezte, 
hogy a ministerium munkaköre csökkent s az igazgatóé növekedett. 
Elég. ha e tekintetben csupán a tandíj mentességi ügyekre utalok. 
Itt végtére is szakítani kell azon felfogással, hogy egy ember egyszerre 
képes egy középiskolát vezetni is, administrálni is. Nem részletezem azt, 
mit értek én egy középiskola „vezetése“ alatt, sem arra nem terjesz
kedem ki, mennyi ügygyel-bajjal jár egy iskola administrálása Csupán 
egy analógiára akarok hivatkozni. A katonaságnál az ezredparancsnok 
mellett a referenseken kívül a segédtiszt működött; néhány évvel ezelőtt 
az ügymenet és a hatáskör betöltésének érdekében azt az újítást lép
tették életbe, hogy mindezeken kívül az ezredes kizárólagos rendel
kezésére egy századost bocsátottak, kinek czíme: „Hauptmann für 
besondere Verwendungen“, s a ki megbízatás folytán az ezredest min
den oly ügyben helyettesítheti, melyek rangfokozatával összeegyeztet
hetők. Ilyen ..jobbkézre“ lenne szükségük az állami igazgatóknak is, 
a ki első sorban az administratióban segédkeznék. A nélkül, hogy egy 
a lter ego creálásáról szó lenne, ez az igazgató-segéd még a tekintetben 
is üdvös szolgálatokat tehetne, hogy tanárok és igazgatójuk között a
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közbenjáró szerepet is ügyesen és ildomosán betöltené. Sok igazgatói 
rendelkezésnek merevsége, éle elvétetnék, ha az nem közvetlenül, hanem 
ily közvetítés mellett tétetnék meg, és sok esetben elkerültetnének a 
harag első fellobbanásai, melyek az igazgatói tekintélynek soha sincse
nek hasznára, ha kritikus esetekben az igazgatóval való érintkezés köz
vetve történnék meg. Szolgálati pragmatikánknak erről is gondoskod
nia kell.

Míg a felekezeti és községi középiskoláknál az igazgató primus 
inter pares, addig az állami iskoláknál, épen azért, mert hiszen az 
igazgatói állás bizalmi jellegű, az igazgató lassankint h iva ta li főnökké, 
írószobája h iva ta li irodává, az iskola pedig hivatallá  vált. Ez a colle- 
giális együttműködésnek határozott akadálya, s annak nagy ártalmára 
van. A liberalis szellemű szolgálati pragmatikának egyik feladata az 
iskolából az iskola szellemével össze nem egyeztethető rideg bureaucratis- 
must kiküszöbölni. A bureaucratismus befészkelődése az iskolára nézve 
kész veszedelem. A hol ez a szellem grasszál, ott a tanárok igazgató
jukkal, s ez viszont a tanárokkal csupán írásbelileg érintkezik. Hogy ez 
iskolánál mily absurdum, mily fekély, arról bővebben szólanom nem kell.

Félreértések elkerülése végett sietek hozzátenni azt, hogy igenis 
megkívánom a helyes szolgálati pragmaticától az igazgatói tekintély 
megóvását, s semmiképen sem szeretném, ha annals csorbításával az 
anarchiának ajtót nyitnánk. De lehetetlen ezt a tekintélyt paragrafusok
kal biztosítani; mert a tekintély egyéni jellegű, s ha azt az egyén nem 
bírja magának megszerezni, akkor minden törekvés hiábavaló.

Az igazgatói jogkörhöz tartozik mai nap azon sarkalatos jog, hogy 
az igazgató minden kérdést illetőleg fölterjesztéseiben a saját nézetét 
is kifejti. Ezen jog az igazgatót mint az intézet felelős vezetőjét illeti 
meg. Ellensúlyozásul meg van adva minden egyes tanárnak is azon jog, 
hogy különvéleményét minden kérdésben nyilváníthassa. Csak egy eset
ben áll a tanár igazgatójával szemben teljesen védtelenül, t. i. akkor, 
mikor az igazgató a tanár működéséről akár évi jelentéseiben, akár a 
minősítvényi táblázat megfelelő rovatában véleményt ad. Az igazgató 
esküvel fogadja, hogy ezen véleményt mindenkor részreliajlatlanul álla
pítja meg; de ez nem föltétien biztosíték. Nehéz és kényes kérdéssel 
állunk itt szemben, melyet azonban alapjában meg kell bolygatnunk. 
Általános a panasz, hogy a tanárvilágban előléptetéseknél, kitüntetések
nél stb. rendszerint nem a kathedrán szerzett érdemek az irányadók. 
Ha ez a panasz jogos, akkor a hiba főokai épen a minősítésnél követett 
eddigi eljárásban fekszenek.

A tanáregyesület kebelében ez a kérdés évekkel ezelőtt már komolv 
vita tárgya voit; de a vitának semmi kézzelfogható eredménye nincsen. 
Megmaradtunk a Bach-rendszertől öröklött minősítvényi táblázat mellett, 
melynek utolsó rovata szerint az igazgató a tanár politikai magatartását 
is elbírálja, s megmaradtunk azon épenséggel nem liberalis és elavult 
álláspontnál, hogy a tanárok minősítése hivatalos titok. Nem mondom, 
hogy tényleg történnek e miatt igazságtalanságok; mert azt bizonyíta- 
tanom kellene, a mi lehetetlen. De határozottan állítom, hogy e mellett 
a tanárról adott informatio gyakran hiányos s egyoldalú. Állítom 
továbbá azt is, hogy ez az eljárás a mai jogrendbe nem illik bele. A 
minősítésnek annyiban nyilvánosnak kellene lennie, a mennyiben a 
rossz minősítést az ily módon minősítettnek tudomására kellene hozni, 
hogy a védelemtől teljesen el ne üttessék. A politikai magatartás, ha 
államellenes, a fegyelmi vagy büntető forum elé való, a minősítvényi 
táblázatban annak helye nincsen

A megelőzőkben, valószínűleg nagyon is hézagosán, rámutattam 
azon kérdésekre, melyek a szolgálati pragmatica tervezetének elkészíté
sénél figyelembe veendők, s fáradságom jutalmául fogom tekinteni, ha
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sikerül ezen felolvasásommal körünkben a kérdés iránt érdeklődést 
kelteni.

Megbízatásomnak megfelelőleg pedig indítványozom, hogy
I. bízza meg a kör valamely tagját az 1880-ki szolgálati pragma- 

tica-tervezet átdolgozásával, s ha az illető munkálatával elkészült, akkor
II. alakuljon a kör bizottsággá, mely ezen tervezetet alaposan 

megvitatja, s egészítse ki magát ez alkalommal a kérdés iránt érdeklődő 
jogászokkal, legalább is egy bíróval s egy ügyvéddel.

III. Addig, míg ezen előmunkálatok tartanak, kérje föl a kör 
tagjai közül a kérdéssel foglalkozókat arra, hogy a külföldön érvényben 
levő szolgálati szabályzatokat és szolgálati viszonyokat felolvasásokban 
a kör előtt ismertessék.

IV. Ha tervezetünkkel elkészülünk, hozzuk azt nyilvánosságra, 
hogy a többi tanári körök és egyes tanárok is hozzászólhassanak és végül

V. kérjük föl az egyesület igazgatóságát, hogy az ily módon 
megérlelt kérdés tárgyalását az illetékes fórumnál napirendre hozza.

(Budapest.) Dr. B ozóky Endre.

A KÖZÉPISKOLAI IFJÚSÁG ÉS A SPORTEGYLETEK.
I.

(Lapszem le.)

íme, a mit már régebben megjósoltam, az örökös sportolás és 
a testi nevelésnek túlhajtásai már érlelik a fattyúhajtásokat. A leg
újabb acut és actualis kérdés ez : Lehet-e középiskolai tanuló sport
egyletnek tagja? Mindkét nézetnek vannak lelkes hivei, kik nyomban 
meggyőződésből eredő igen-nel vagy wem-mel felelnek, a mi azonban 
a megértést egy lépéssel sem viszi előbbre és az igazságot csak még 
jobban elhomályositja.

Érdemes, hogy az ügygyei minden elfogultság nélkül foglalkoz
zunk, a mit ezennel röviden meg is kisérlek.

Vezekléssel kezdem. Mikor az olympiai játékokról írt nagyobb 
tanulmányom megjelenőfélben volt,* a szerkesztőség egyik kissé merész 
állításomon fennakadt és a nézeteltérést külön szerkesztőségi jegyzet 
alakjában intéztük el. A kifogásolt passus ím ez volt: „Konservativ 
álláspontunk daczára azon liberálisabb felfogás felé hajlok, mely meg
engedhetőnek tartja, hogy a középiskolák felsőbb osztályainak tanulói, 
bizonyos feltételek és az egyesület vezetőjének személyes felelőssége 
mellett, torna- és sportegyletekbe beléphessenek és versenyeikben 
résztvehessenek.

Több külföldi államban találunk erre példát. Nálunk Magyar- 
országon is bevált a „növendék-tagok“ intézménye, de kívánatos, hogy 
az íigy rendeztessék és a hallgatag laisser-faire helyébe egy szabályozó

* L. „Die Bedeutung der Olympischen Spiele für die körperliche 
Erziehung der Jugend“ (Zeitschrift f. d. Realschulwesen, XXII évf. 
1897, 129.-141. 1. és 195.—206. 1.).

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXXI. 16
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ministeri rendelet lépjen, mely egyúttal eltilthatná a tanulókat a lóver
senyeken űzött játéktól“.

A szerkesztőség megjegyzése ez volt: „A középiskolai ifjúságnak 
részvétele bármily egyesületben semmikép sem zárja ki annak lehető
ségét, hogy a tapasztalatlan tanuló ifjúság oly kétes behatásoknak 
legyen kiszolgáltatva, melyeket az iskola nem képes ellenőrizni. Az 
osztrák középiskolák tanulóinak tehát joggal van a bárminő egyesületbe 
való belépés szigorúan m e g t i l t v a (197. 1.)

Már napirendre tértem e kérdés felett, midőn a „Sport-Világ“ 
november 14. számában „Sport és a középiskolai ifjúság“ ezím alatt 
a következő közleményt olvastam, melyet már csak azért is ide igtatok, 
hogy tawártársaim a sportkörök felfogásáról is némi fogalmat alkot
hassanak maguknak.

„A napisajtót bejárta az a hír, hogy a közoktatási ministerium 
rendeletileg eltiltotta a középiskolák tanulóit attól, hogy a sport
egyletek működő tagjai lehessenek. Erre vonatkozólag annyit constatál- 
hatunk, hogy sportegyleteink semmiféle leiratot eddig még az említett 
ministeriumtól nem kaptak. Ha felteszszük, hogy ez a rendelet az iskolák 
igazgatóságával már közöltetett, akkor is ezek a sportegyletekre nézve 
nem lehetnek kötelezők (?), mert a belügyministerium, törvényadta jogá
val élve, jóváhagyta azon sportegyletek alapszabályait, melyek 18 éven 
alul növendéktagok felvételét megengedik. Ezen növendéktagok természet
szerűleg főként — csaknem kizárólag — a középiskolai ifjúság köréből 
kerülnek ki és így most egyes sportegyleteink nagyszámú tagot veszte
nének ezen rendelet folytán és ezen veszteség minden esetre súlyos 
veszteséget okozna az illető egyleteknek úgy sportszempontból, mint 
pénzügyileg (!)

A testileg kiváló ifjak közt nem egyet ismerünk, a kik jó, sőt 
kitűnő eredménynyel végezték tanulmányaikat és ha voltak köztük 
hanyag tanulók, azokról még nem igazságos ama consequentiát levonni, 
hogy a sport káros hatással van a középiskolai ifjúság tanulására. Mi 
az egész állítólag meglevő rendeletből inkább azt látjuk, hogy a cultus- 
ministerium erről az ügyről egyoldalúlag lett informálva és a rendelet 
kiadását megelőzőleg nem hallgatta meg az érdekelt egyleteket.

Eltekintve azonban ettől a most már meddő vitától, azt kérdezzük, 
vájjon kötelezheti-e ezen rendelet a szü lőket, a kik beleegyezésüket 
adták ahhoz, hogy gyermekeik valamely sportegylet növendéktagjai 
lehessenek? Nem volna a szülőknek ehhez joguk? Hiszen a sport elvonja 
gyermekeiket a minden vonalon kínálkozó mulatozástól és kártyázástól, 
a mi épen nem válik az ifjúság hasznára és a sport üzésének főérve 
az ifjúságra nézve főként ebben a körülményben nyilvánul.

A vitatott ministeri rendelettel kapcsolatban megemlítjük, hogy 
a Magyar Athletikai Olub választmánya és a Magyar Athletikai Szövet
ség athletikai osztálya elhatározta, hogy középiskolai tanulók a M. A. 
Szövetség egise alatt rendezendő bajnoki versenyekben  részt nem 
vehetnek. Az is hírlik, hogy a M. A. C. tanügyi bizottsága tárgyalta ezt 
a kérdést és azt a javaslatot tette, hogy az egylet kérvényezze a cultus - 
ministeriumot, miszerint egyezzék abba, hogy jó középiskolai tanulók 
látogathassák az athletikai gyakorlatokat bizonyos feltételek mellett, de 
tagok azért nem lennének“.

A „Sport-Világ“ -nak ezen eléggé optimista közleménye folytán 
én is utána jártam a dolognak és noha az eredeti ministeri rendeletet
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nem szerezhettem meg (mindezideig a „Hivatalos Közlöny “-ben sem 
jelent meg), megtudtam, hogy a budapesti kir. tank. főigazgatóság 
október 28-án 704. sz. a. a következő rendeletet adta ki

„Több tanintézet igazgatóságának tudomására jutott az, miszerint 
középiskolai tanulók egyletek, főleg sportegyletek tagjai. Minthogy a 
Középiskolai Rendtartás 26. §-a a tanuló ifjúságnak bárminemű egye
sületbe való belépését megtiltja, fölhívom а Тек. Igazgatóságot, hogy 
ezen említett §-t szigorúan hajtsa végre“.

Az említett §. az önképzö körökről szól; utolsó bekezdése igy 
hangzik: „Középiskolai tanuló semminemű az intézeten kívül fennálló 
társulatnak vagy egyesületnek tagja nem lehet“.

Bizonyára ezen rendelet hatása alatt szólalt meg ismét a „Magyar 
Athletikai Club“, mely november utolsó napjaiban a következő közle
ményt terjesztette a napisajtó útján:

„A „Magyar Athletikai Club“ a középiskolai ifjúság testi nevelése 
ügyében nagyobbszabású memorandumot dolgozott ki, melyben össze
egyeztetni kívánta az ifjúság testi nevelésének követelményeit a paeda
gogia és a közegészségügy kívánalmaival.

A javaslatban a középiskoláknak kivált fe lső  osztályú tanulóira 
volt figyelemmel, kikre nézve általános szempontból is kívánatos átmene
tet megállapítani a középiskola és az egyetem évei közt.

A javaslatban ajánlja, hogy a szabadabb te sted ző  gyakorla tok
n ak  (futás, ugrás stb. korcsolyázás, úszás, labdajátékok), mint a szellemi 
munka okozta kimerülés legjobb ellenszereinek, nagyobb tér szentel
tessék az iskolán belül s az iskolai versenyeken, ajánlja a z  iskolákon  
belül te s te d ző  egyletek létesítését, melyek keretében a testnevelés s az 
iskola kívánságait legkönnyebben lehet összeegyeztetni, ajánlja továbbá, 
hogy szabad gyakorló- és já ts z ó te r e k  nagyobb számban létesíttessenek 
s a mennyiben testedző egyletek létesítése nem minden iskola mellett 
volna lehetséges, annak megengedését, hogy a felsőbb osztá lyok  tanulói 
a te s te d ző  sporto t m űvelő  egyletek  gyakorlatain ré sz t vehessenek, a 
nélkül, hogy a z  egyleti élet egyéb a z  isko la i fegyelem m el nehezebben 
összeegyezteth ető  fázisaiban  ré szü k  volna-, ezen egyesületek s a meg
felelő iskolaigazgatóságok közt állandó kapcsot tart kívánatosnak, ép 
úgy ajánlja annak megengedését, hogy középiskolai tanulók, mint 
ilyenek egyleteknek olyan versenyein  részt vehessenek, a melyek közép
iskolai tanulóknak vannak fen tartva , végre, hogy a tornatanárok  
képzésénél a szabad athletikai gyakorlatok s a játékok elsajátítására 
súly fektettessék.“ A „Magyar Athletikai Club“ ezen javaslatát, mely 
melegen tanúskodik ezen előkelő egyesület ügybuzgalmáról, küldöttségi- 
leg nyújtotta át a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministernek. A 
felterjesztést, melyet egész terjedelmében közöl a „M agyar K erék
páros és A th letika i S port“ czímfi folyóirat deczember 1. száma, a 
következők írták alá: g f A n drássy  Géza (elnök), ifj. gf dr. Széchenyi Imre 
és dr. Gerenday György (alelnökök) és K repelka  0. B. (titkár).

A „Herkules“ czímü testnevelési Közlöny „A tanulóság és az 
athlétika“ czímü czikkében szintén hozzászól a kérdéshez s t. k. így i r :

„Több alkalommal felszólaltak már a tornatanárok és általában 
a tanárok, hogy a fővárosi középiskolák tanulói, mihelyt valamely egy
letbe léptek vagy egyleti versenyeken győzedelmeskedtek, az iskolai 
tornászatban és a tantárgyak tanulásában hanyatlottak, magaviseletük
ben romlottak. Sőt több szü lő  maga tiltotta be gyermekének a sporto-

16*
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last, mert belátta, hogy e mellett Iskolai feladatait hanyagolja el . . .  . 
A M. A. C. szándéka, hogy az ifjúság az athletikát ingyen gya
korolhassa, hogy ne legyen szükséges részükről az egyletekbe lépniük, 
hogy ne versenyezzenek a középiskolai tanulók az egyleti tagokkal stb. 
Sőt igen helyesen ez ügyet az egylet az illetékes hatóság, a közoktatási 
ministerium elé terjeszti. De hogy megnyugvásunkra folyjanak tovább 
a dolgok, legelőször azzal toldanók meg a M. A. C. tanügyi bizottságá
nak javaslatát, hogy a tanulóknak az egyleti gyakorlatokban való rész
vételéhez a szü lő i engedélyen kívül az iskola, igazgató jának  engedélye 
is ki legyen kérendő és ennek tilalmára az arra nem érdemes tanulók 
a club gyakorlatain ne vehessenek részt. Mert csakis a jó előmenetelű 
és jó viseletű tanulók kitüntetése legyen a club áldozatkész vendég
szeretetének élvezete. Felvethető a kérdés, hogy az ifjúsági versenyeken 
túl kell-e, szü kséges-в a z  egyletekben való szerep lés a tanulóságnak ? 
Nem árt-e többet az ifjúságnak az ily szereplés, mint használ? Ha a mi 
iskoláink eleget tennének a testi nevelés igényeinek, e kérdésekre tagadó 
lenne a válasz, de míg maguk a szülők is elégtelennek látják a heti 
két órai tornázást és maguk taníttatják fiaikat egyes sportokra, addig 
a kellő korlátok közt az egyleteskedést megengedhetőnek véljük. Hogy 
a tanulók mily versenyekben vehessenek részt, az is megállapítandó 
volna, mert a sok előkészülést, traininget igénylő versenyek nem a 
tanulóknak valók. Kiválóan alkalmasak az ugrási versenyek, meg a 
gerely dobás az ifjúság számára“.

Az ügynek ily többoldalú megvilágítása után rövid indokolás 
kíséretében én is leadom újabb szavazatomat: N em !

Középiskolai tanulóinknak a sportegyletek gyakorlataiban vagy 
versenyeiben való részvételt a következő okokból tartom meg nem 
engedhetőnek: 1. Komolyan amúgy is csak a két felsőbb osztályról 
lehetne szó, de ezekre amúgy is elég súlyos iskolai feladat v á r : az 
érettségi! 2. Az ifjúság nem tud mértéket tartani, könnyen túlzásra 
vetemedik, tetszeleg magának sportsmani minőségében, a mi tanul
mányaira csak károsan hathat vissza. A torna kisebb veszélylyel 
fenyeget, de erre ott van az intézeti tornacsarnok. 3. Ott, a hol 
ilyesmit megkíséreltek, a tapasztalatok nem voltak kedvezőek és 
visszatértek a status quo ante-hez. E hibás lépést mi tehát mások 
okulása révén megtakaríthatjuk. 4. Minden önkéntes többlet a testi 
képzés dolgában nagyon szépen valósítható meg az intézeti testgyakorló 
körökön b elü l: az önképzőköröknek ezen ikertestvéreit: alapításukat 
és gondozásukat az intézeti tanári karok, élükön a tornatanárral, 
veszély nélkül pártolhatják.

Mindez természetesen nem zárja ki azt, hogy a középiskolai 
tanulók a sportegyletek házi és nyilvános versenyein, mint nézők ne 
szerepeljenek. Ez is igen tanulságos, ha nem is annyira, mint a szín
házlátogatás és csupán attól függ, vájjon az egyletek hajlandók-e kellő 
számmal ingyenjegyeket a tanulóknak rendelkezésére bocsátani.

Végül megragadom a kedvező alkalmat arra, hogy mindazoknak: 
tanulóknak és tanároknak, szakférfiaknak és laikusoknak, kik egyaránt 
érdeklődnek a testi nevelés ügye iránt, magának ezen ügynek leg
igazibb érdekében a következő két reflexiót kössem szivükre:



237

1. A historia, a cultura és az évszázadok egyértelműen a mel
lett bizonyítanak, hogy a valódi haladás nem annyira a kebelbéliektől 
ered, kik alant és közelről nézik a dolgokat, hanem rendesen azon 
kívül és magasabban állóktól, kik előtt és alatt szélesebb látókör és 
mélyebb perspectiva terül el. Ép ezért a nem-professionistáktól szár
mazó vélemények is figyelembe veendők.

2. Hogy a testi nevelést minél tovább megtarthassuk a fejlődés 
és virágzás magas fokán, nem lehetünk eléggé óvatosak a túlzások 
kikerülésében. Inkább maradjunk néhány lépésnyire a fejlődési kúp 
csúcsán innen, semhogy azt csak egy milliméterrel is túllépnök. Mert 
ezen esetben önként gördülünk lefelé és minden erőlködésünk meddő volt.

Azt mondta a nagy meseköltő, Aesopus : ,,cito rumpes arcum, 
semper si tensum habueris, et si laxaris, cum velis, utilis erit“. 
(Hamar elrontod az ijjat, ha mindig felhúzva tartod; de ha meg
ereszted : mikor akarod, használhatod.) Ez igazságot tartsuk szem 
előtt, valahányszor ifjúságunknak testi és szellemi neveléséről van szó, 
nehogy üdvös eszméink dugába dőljenek s idő előtt lejárják magukat.

(Budapest.) К —у.

II.
KÖZÉPISKOLAI TANULÓK ÉS A TESTEDZŐ EGYLETEK.

Évek óta bevett szokás, hogy középiskolai tanulók különféle 
testedző egyletekbe beiratkozva, ott a felnőttekkel együtt részt vesznek 
a gyakorlatokban, nyilvános versenyekben s olykor mulatságokban is.

A testedző egyletek részint azért fogadták szívesen a fejlettebb 
tanulókat növendék-tagokul, hogy belőlük új nemzedéket neveljenek 
egyleteik számára, részint pedig azért, hogy az utolsó években kifejlő
dött versenykedv folytán, jó verseny erőket szerezzenek.

Innét van az, hogy az ifjúsági tornaversenyekben kitűnt tanulók 
— csekély kivétellel — majdnem mind azonnal beiratkoztak különféle 
egyletekbe, hogy aztán mint egyleti tagok egyleti versenyeken részt 
vehetvén, maguknak és egyleteiknek dicsőséget szerezzenek. Számos 
versenyben nagyobb számban tanulók versenyeztek s igen gyakran 
megesett, hogy több döntő versenyben középiskolai tanulók diadalmas
kodtak egyleti tagok fölött Ez utóbbi körülmény aztán elbizakodottá 
tette egyfelől a győztes tanulót, másfelől pedig elkeserítette a felnőtt 
egyleti tagokat, a kik a tanulók társaságában máskülönben is feszé
lyezve érezték magukat egyleti életükben.

Világos, hogy a középiskolai tanulóknak ilyen szereplése nem 
válik sem a középiskolai nevelés, sem az egyleti testgyakorlás javára. 
De nem csak hogy nem válik javára, hanem egyenesen kárára van az 
iskolai testgyakorlásnak is s még inkább az egyletinek. Hiszen az a 
győztes középiskolai tanuló és beczézett egyleti tag rendszerint lenézi a 
középiskolai testi nevelést s midőn a középiskolából kilép, mint semmi 
iránt nem érdeklődő blazirt fiatal ember, ki véleménye szerint m&,r 
kivette a maga részét a torna és sportból, végképen visszavonul a sze
repléstől. Tehát abban a korban teszi ezt, melyben fokozottabb mérv
ben kellene hozzá látnia a testedzéshez az egyletekben. Hogy ez így 
van, arról tanúskodnak a különféle sportegyletek versenyei, melyekben 
rendesen 18 -2 0  éves fiúk vesznek részt, ellenben ezeknél valamivel



korosabbak már csak mint intézők, bírálók, néző közönség stb. szere
pelnek.

A mai testedzésben sajnos sok tekintetben túlhajtott állapotokat 
találunk. Merő versenyzésből áll az egyletek működése. Ennek az ered
ménye viszont az, hogy az egyletek minden áron versenyerőket ipar
kodnak teremteni, minden egyletnek van néhány versenyzője s ezek 
aztán uralják a versenyeket, a tagok túlnyomó része pedig csak dísz
nek van s alig vagy épen semmiféle testmozgást nem űz.

Mondhatja-e ezek után valaki jóhiszeműleg, hogy az ilyen viszo
nyok alkalmasak a testgyakorlás terjesztésére a társadalomban ? Bizony 
nem! A testgyakorlást mind az iskolákban, mind az egyletekben tömeg
ben kell űzni s üdítő s edző hatását a testszervezetre kell minden áron 
a társadalom előtt feltüntetni. Lássa be a társadalom, hogy a tested
zésnek nemcsak versenyerők teremtése, hanem ennél sokkal nagyobb 
és fontosabb missiója van : a lé tért való küzdelem ben elfogyaszto tt 
te s ti erőknek öntudatos pótlása .

Nekünk oda kell hatnunk, hogy a középiskolai tanuló ambitiótól 
eltelve a testgyakorlás iránt, lépjen ki a középiskolából, hogy akkor 
mint fiatal férfi fokozottabb mértékben űzhesse azt tovább azon helyen, 
a hol addig középiskolai tanuló létére meg nem jelenhetett. Bizonyosra 
vehető, hogy ezáltal huzamosabb ideig lekötjük a fiatal nemzedéket a 
versenypályákon, mint jelenleg.

Ezért és egyéb e helyen fel nem sorolt okokból üdvözlöm a 
ministeri rendeletet, mely megtiltja, hogy középiskolai tanulók sport
egyletnek tagjai lehessenek. Helyesnek tartom, hogy egyletek által ren
dezett versenyeken (akár külön tanulók versenyén is, a mint legutóbb 
megtörtént,) se vehessenek részt. Már csak azért sem, mert az ilyen fél
intézkedés, ha nem is közvetlenül, de közvetve mégis csak közeli 
viszonyba hozza a tanulót az egylettel, a miből, a mint láttuk, semmi 
előny nem háramlik a középiskolai testi nevelésre.

Addig, míg a tanuló középiskolába jár, mozogjon kizárólag annak 
keretén belül, testedzéséről pedig a hivatott körök a lehetőség szerint 
gondoskodnak és fognak gondoskodni bizonyára a létező hiányok 
kipótlásáról is a jövőben.

Az egyletek pedig hivatásuknak megfelelőleg gondoskodjanak a 
testedzés terjesztéséről és ápolásáról másutt és ne a középiskolákban. 
Tág terük nyílik erre bőven: ott az egész intelligens középosztály, a hiva
talnok világ ezrei, a felsőbb iskolák hallgatói.

Ezek mind te rm észe tes  tagjai a testedző egyesületeknek és csak 
ezeken múlik, hogy a fennevezett elemek többé-kevésbé benépesítsék 
csarnokaikat.

(Budapest.) Vr. Ottó J ó zse ..

EGYESÜLETI ÉLET.

Pápai kör.
A pápai tanári kör dr. K a p o ssy  Luczián elnöklete alatt nov.

19-én tartotta gyűlését. Folyó ügyek tárgyalása után a kör dr. K a p o ssy  
Lucziánnak, június hó 4-én tartott ülésünkön előterjesztett indítványát 
veszi tárgyalás alá : kifejtette ugyanis indítványozó, hogy a felekezeti 
tanárok az 1894. XXVII. t.-cz. 8. §-ának azon intézkedésével, hogy a 
nem-állami tanárok nyugdíjba lépésénél a törzsfizetés s lakbér illet
ményből egy ötödöt ütnek le lakbérül : mind a nyugdíjazásnál, mind-
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pedig az adófizetésnél rövidséget szenvednek, mert az adókivetésnél 
nem a fentebb említett összeg egy ötödét fogadják el lakbérül, hanem 
az állammal kötött szerződésben megnevezett összeget (pl. 200 frtot), 
ily módon emelkedik az adóalap s nagyobb összeg után fizetünk 80 éven 
át adót, mint a mennyit nyugdíj illetményül beszámítanak; igy pl. 
1400 törzsfizetés, 200 frt lakbér s 100 frt ötödéves korpótlék esetén egy 
ötödöt ütve le lakbérül, adóalapul szolgálna 1330 frt, ennek évi adója 
2 l frt (községi adó nélkül) ; jelen esetben azonban lakbérül nem egy 
ötödöt, hanem 200 frt vesznek s fizetünk 1500 frt után adót, ilyen ösz- 
szeg után már állami pótadó is jár s így 1500 frt állami adója 32 frt, 
hozzá jön még a községi adó. 20 év alatt mily összegre emelkedik! 
Továbbá 30 évi szolgálat után a nyugdíjilletmény a szerződésben kikö
tött legmagasabb fizetést véve alapul, lesz 1600 frt törzs, 200 frt lakbér, 
500 frt korpótlék. Ez után 1800 írtból egy ötödöt (360 frt) leütve, 1440 -)- 
500 =  1940frt; még ha mint az adónál az állammal kötött szerződésben meg
állapított lakbért 200 frtot veszszük, a nyugdíj lenne 2100 frt; az adóalapot s 
a szerződést tekintve ez volna legigazságosabb, de minthogy nem minden 
felekezeti intézet van az állammal ilyen szerződési viszonyban : a zért 
indítványoni oda irányul, hogy eszközöljük ki megfelelő utakon, hogy 
nyugdíjazás esetén lakbérilletményül ne egy ötödöt vonjanak le, hanem 
városonkint az állami lakbérosztálynak megfelelő összeget, így pl. 
Pápán a VIII. osztályú fizetésnek megfelelőleg 250 frt, a IX. o. meg- 
felelőleg 200 frt; ez esetben a legmagasabb nyugdíj illetmény Pápán 
lenne 2050 frt, 110 frttal több a fentebbi összegnél s ez esetben az adó
alap is méltányosabbá válik.

A kör beható eszmecsere után magáévá teszi az elnök indítvá
nyát s elhatározza, hogy az „O. T. E. Közlöny“ tek. Szerkesztőjét föl
kéri, hogy a kör e tárgyalását közölje lapjában azon felhívással, hogy 
az egyes tanári körök e felhívást mint a pápai kör felhívását fogad
ják, — tárgyalják a pápai kör indítványát s csatlakozzanak azon 
határozatához, hogy terjeszszenek felterjesztést az Orsz. Tan. E. választ
mányához, hogy ez minden lehető eszközzel hasson oda, hogy a nem 
állami tanárok nyugdíjjogosultsága méltányosabb alapon nyerjen 
megoldást.

Elnök felhívására a kör elhatározza, hogy a tagsági díjakból az 
alapszabályok 31. §. /) pontja alapján saját czéljaira 20%-ot óhajt for
dítani s határozatáról hozzájárulás végett értesíteni fogja a központi 
választmányt.

Ungvári kör.
Az ungvári Tanári Kör november hó 24-én tartotta idei alakuló

ülését.
Hódoly László főigazgató megnyitván az ülést, üdvözli a kör 

tagjait s örömmel jelenti, hogy a kör négy új taggal szaporodott. A 
kör újonnan belépett tagjai D orcsák  Gyula reáliskolai igazgató, Sim sa  
Kornél, dr. Brujman  Béla és K rá lik  Gusztáv tanárok.

D orcsák  Gyula úgy a maga valamint collegái nevében köszönetét 
mond, hogy a Kör tagjai közé felvétetett s egyszersmind Ígéri, hogy a 
Kör nemes munkálkodásában örömmel fog részt venni.

Ezek után a Kör az alapszabályoknak megfelelően áttér a tiszt
viselők választására Titkos szavazás által a kör tisztviselői lettek: elnök 
lló d o ly  László, alelnök Schürger Ferencz, titkár dr. H olosnyay  Irén, 
pénztáros H a ra szth y  Gyula. Az újonnan megválasztott elnök  úgy a 
maga, valamint tiszttársai nevében megköszöni a személyükbe helyezett
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bizalmat s ígéri, bogy minden erejével és tehetségével oda fog hatni, 
hogy a Kör működése mennél inkább megfeleljen nemes intentiójának.

B áni Ede a kör nevében köszönetét mond a lelépő tisztviselőknek 
működésükért, a most megválasztottaknak pedig munkáj okhoz kitar
tást kiván.

Az elnök  indítványára a kör kimondja, hogy két-havonkint egy- 
egy ülést fog tartani. Ha azonban valami actualis kérdés merül fel, 
úgy annak megbeszélésére az elnök rendkívüli ülést hív össze. Ezután 
Schürger Ferencz alelnök azon reményének ad kifejezést, hogy a kör 
teljes erejét kifejti azon czél szolgálatában, melynek érdekében sora
koztunk. Az О Т.-Egyesület jelen szervezetében ily körnek, melynek 
jelenleg huszonhét tagja van, már a megalakulása is jelentőséggel bír, 
a mennyiben mint ilyen az Országos Tanár-Egyesület választmányában 
képviselve van, kívánatos azonban, hogy a t. elnök által proponált két 
havi ülések megtartásával a kör élénkebb munkálkodást is fejtsen ki. 
Midőn a személye iránt ismételten nyilvánult megtiszteltetést és bizal
mat kartársainak megköszöni, egyszersmind Ígéri, hogy mint a kör 
alelnöke a személyébe helyezett várakozásnak megfelelni törekedni fog.

A kör ezután elhatározta, hogy munkarendjét a legközelebbi 
ülésen fogja megállapítani. Ezzel az alakuló ülés véget ért.

Dr. H olosnyay Irén, a kör jegyzője.

Budapesti kör.
A budapesti Kör f. évi decz. 1.-én tartott ülésén dr. Schm idt 

Ágoston elnöklete alatt jelen voltak: dr. E rődi Béla kir. tan. tankerü
leti főigazgató, dr. Dem kó  Kálmán igazgató, dr. Zim ányi József, R e if  
Jakab, dr. P ru zsin szk y  János, C sászár  Árpád, Tiber Ágost, R ajner  
Ferencz. Balog  Mór, dr. Balogh Péter, dr. M orvay  Győző, dr. K ároly  
György Hugo, dr. Chovancsák  István és dr. Bozóky  Endre.

Elnök megnyitván az előadó ülést, a szót dr. Bozóky  Endre titkár 
veszi át, megtartván előadását: A szo lgá la ti pragm atikáról. Előadása 
végeztével még felolvasott dolgozatához a következőket kapcsolja hozzá. 
„A napokban, még pedig oly időben, hogy mai felolvasásomban már 
lehetetlen volt felhasználnom, megjelent dr K ele ti Ferencz műve: 
T örvén yjavasla t-tervezet a z  á llam i tisz tv ise lő k , a ltis z te k  és szo lgák  

jogv iszon ya in ak  szabályozásáró l, melyet a „Magyar állami tisztviselők 
Országos Szövetsége“ megbízásából írt meg, s mely hivatva van az 
általános szolgálati pragmatika kérdésében fontos szerepet játszani. 
Rövid bepillantás után meggyőződtem arról, hogy a mű a mi viszo
nyainkat is tekintetbe veszi, természetesen oly általánosságban, mint a 
többi közszolgálati ágak bármelyikét. A fegyelmi eljárásra nézve rész
letes tervet dolgoz ki, s azt hiszem, hogy ez lesz a munkának ránk 
nézve is legfontosabb része. Ha valamiben, úgy a fegyelmi eljárás 
szervezésében vagyunk az általános szabályozáshoz kötve, s itt csak 
annyiban lehetnek specialis óhajtásaink, hogy a fölöttünk ítélkező bíró
ságokban tanáremberek is üljenek; mert csak ilyen szakértő bírák képesek 
a tanárság életviszonyait és munkakörét kellőleg méltányolni. Tekin
tettel ezekre, előadott indítványaimhoz hozzá teszem még azt, hogy 
körünk a szolgálati pragmatika kérdésének tárgyalásánál a K eleti-féle 
munkára is kiváló gondot fordítson“.

R e if  Jakab köszönetét mond előadónak. Fölemlíti, hogy az egye
sület szóbanforgó tervezetét 1890-ben újólag átdolgozta s akkor másod 
ízben terjesztette föl a ministeriumhoz. Szerinte csak az alapelveket 
kell megállapítani. Erre nézve hét pontot állított föl, melyek a következők:
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1. a szolgálatban való alkalmáztatás kellékei; 2. az állások betöltésé
nek módja; 3. a hivatali kötelességekről; 4. a főigazgató működési köre; 
5. a jogokról; 6. a nyugdíjról és 7. a fegyelmi eljárásról.

A szolgálati pragmatikára nézve azt hiszi, hogy első sorban az 
általánosat kellene felállítani, s aztán minden ministerium a maga 
munkaköreire nézve részletes utasításokat dolgozzon ki. Szolgálati 
pragmatikájuk az osztrákoknak sincsen, csak általános érvényű fegyelmi 
eljárásuk van. A minden munkakörre egyaránt illő általános szolgálati 
pragmatika megalkotása oly nehéz kérdés, hogy arra az osztrákok már 
3-szor sikertelenül hirdettek pályázatot magas jutalommal A porosz, 
s a még újabb elsassi pragmatika mindössze 40—50 szakaszból állanak. 
Az osztrákoknak vannak részletes utasításaik (Die Führung des höheren 
Schulamtes), hasonlóképen a németeknek is. Nekünk épen így arra kell 
törekednünk, hogy kevés pontból álló törvény rendezze a szolgálati 
viszonyokat általában, s e mellett szabályrendeletek intézkedjenek az 
egyes szolgálati ágakra nézve. Az általa összeállított hét fő pontra bőveb
ben kiterjeszkedvén, több kérdésre utal. így a próba-évre  nézve meg
jegyzi, hogy a gyakorló gymnasiumot helyes intézménynek tartja; de 
viszonyai oly specialis jellegűek, hogy a kezdő tanár más intézeteknél 
a gyakorlatban előforduló példán többet tanulhat mint oly intézetnél, 
mely az egész országban egymagában álló és kiváltságos helyzetű. A 
h elyettes tanárok  állását is biztosítandónak véli. A főigazgatók m unka
körére  nézve megjegyzi, hogy nálunk a felügyelet nem egységes. 
Ausztriában a felügyeleti collegium jónak bizonyult. Ebben az elemi, 
polgári iskolák, a praeparandiák, középiskolák és szakiskolák felügyelői 
együtt intézik az iskolák felügyeletét. Minthogy minden szakmára nézve 
van a collegiumban szakember, a felügyelet sokkal intensivebb. A 
collegium havonkint 1 —2-szer tanácskozván, az iskolák igényeiről tiszta 
képet nyerhet. Nálunk, a hol egy ember kezében áll a felügyelet, min
den szakon a részletekig hatolni nem lehet. Fölemlíti továbbá, hogy 
a főigazgatónak nagyobb hatáskört, s abban intézkedési jogot kellene 
biztosítani, mi által az administratiót egyszerűsíteni lehetne Ezt újólag 
szőnyegre hozza, bár az egyesület egyszer már napirendre tért ezen 
eszméje fölött. Végül fölemlíti, hogy az 5 elaboratumának fegyelmi 
szabályzata akkoriban S zilágyi Dezső és Csemegi Károly véleményének 
kikérésével és élénk közreműködésével készült.

Dr. Eró'di Béla mindenben egyetért előadóval. A szolgálati prag
matikára égető szükség van Hiányzását régóta sajnálattal érezzük. A 
szolgálati pragmatika ügyében folytatott vitákban 1879-ben mint fiatal 
tanár élénk részt vett, s a kérdést azóta is mindig figyelemmel kisérte. 
Reif igen jól rámutatott azon nehézségekre, melyek megalkotásának 
útját állják, s melyek miatt akkor lekerült a napirendről. Hiányát a 
ministeriumban is érzik, s ebben a kérdésben már többször tartottak 
tanácskozásokat, enquéte-eket. Ezek eredménye azon szabályzat lesz, 
mely a legközelebbi jövőben fog nyilvánosságra kerülni; a z  igazgatói 
szo lgá la ti u tasítások. * Minthogy az e körüli tanácskozásban részt vett. 
tudja, hogy azok igen liberalis szellemben terveztettek. Milyenek lesznek, 
még nem lehet tudni, de reményű, hogy a tervezet lényeges változáso
kat nem szenvedett. Ez a közeli napokban megjelenendő utasítás a 
szolgálati pragmatika ügyét egy nagy lépéssel fogja előre vinni. Fe
gyelmi szabály-tervezet szintén készült. ** Ennélfogva nem mondhatni, 
hogy a kérdésben újabban nem történt semmi.

* Azóta már ki is adatott. Szerk.
** Az a rendelet, melylyel az igazgatói utasítás kiadatott, kilátásba 

helyezi a fegyelmi szabályzat kiadását is. Szerk.
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A pragmatika elkészítésénél, mint arra mai felszólalásában R e if  
is rámutatott, nem tudjuk, hol fogjuk meg a dolgot. Az a pár pont, 
melybe R e if  a kérdést összefoglalja, már maga is túlmegy a pragmatika 
határán, s messze belenyúl szervezeti kérdésekbe. Előadóval egyetértőleg 
azt hangsúlyozza, hogy a pragmatikába csak a legfőbb és változhatatlan 
vezérelvek veendők föl. Ha nagyon belemegyünk a részletkéidésekbe, 
akkor a pragmatikát annak a veszedelemnek teszszük ki, hogy az csak
hamar elavul.

Az 1879-iki álláspont ellen annak idején a tanárság fiatalabb 
tagjaival együtt maga is küzdött, mert az nem volt liberalis. Mindent 
a kötelességekre épített, a jogokról pedig majdnem egészen megfeled
kezett. A kire kötelességeket rovunk, annak jogait is illik biztosítani. 
A pragmatika megalkotása a lehető legliberalisabb szellemben történ
jék. Különben az iskolaügy fejlődésében érezhetővé vált a szabadelvű
ség felé való haladás. Ma már az álláspont más, mint volt 1879-ben, 
s valóban szerencsének mondható, hogy az akkori mozgalom nem veze
tett eredményre, hogy az első pragmatika-tervezetből nem lett semmi. 
Előadóval a tekintetben is egyetért, a mit az intézetek autonómiájáról 
mondott. Az autonómia tekintetében is a pragmatikát ma máskép kell 
megalkotni, mint azt akkor tervezték. Az említett igazgatói utasítás e 
tekintetben is gondoskodik, s igen liberalis szellemben van tartva. Mód 
van benne adva arra nézve, hogy a tanári testület mint ilyen is 
repraesentáljon.

Remenyli, hogy a tervezet ezen részei sem szenvednek a kiadás
nál változást. Á traditio tekintetében is tovább kell menni a liberalis- 
mussal. Az egyesek individualitása, épen úgy az egyes testületek 
traditiói tiszteletben tartandók. Ezeket a tekinteteket respectálni kell, 
mert ellenkező esetben, ha megkötnők, tuczatmunkát alkotnánk. A 
pragmatika megalkotása beható munkával történjék, s mindenre tekin
tettel legyen. Igen érdemes és hasznos munka lenne a kiegyezés óta 
kiadott intézkedéseket áttekinthető módon összeállítani. A rendeletek 
és utasítások ilynemű egybevetését a pragmatika egy lényeges elő
munkálatának tartja A további eljárásra nézve az előadó által java
solt öt pontot elfogadhatónak tartja, s azokhoz hozzájárul. A külföldi 
szolgálati viszonyok és pragmatikák ismertetőjéül R e if  tagtársat hozza 
javaslatba, mint olyant, a ki ezen kérdésekkel már régóta behatóan 
foglalkozik.

Elnök  a főigazgató úr által felhozott érdekes felvilágosításokért 
felszólalónak a Kör köszönetét fejezi ki.

Tiber Ágost fölemlíti, hogy a debreczeni körben a pragmatika 
egyes részletkérdéseit vitatták meg legújabban. Minthogy a pragmati
kában jogokról is lesz szó, ezen kérdé;eket is czélszerű lenne tárgyalni. 
Már több Ízben tapasztaltuk, hogy egyes visszaélések alkalmából az 
egész tanárságot sújtó általános rendelkezések adatnak ki. Nem volna 
szabad szem elől téveszteni ezeket sem s tárgyalnunk kellene azon 
rendeleteket s utasításokat is, melyek a tanári állás jogkörét túlságosan 
megszorítják.

Dr. Dem kó  Kálmán a középiskolai reform kérdésével kapcsolat
ban a tanárok közjogi helyzetére is kiterjeszkedett. Elmondotta, hogy 
a tanárok nem tekintetnek állami tisztviselőkül, az igazgatóság nem 
hivatal, nem hatóság. Egyetlen egy rendeletet ismer, mely azt mondja, 
hogy nyilvános működésüket illetőleg a tanárok is állami tisztviselők
nek tekintendők. Ez is a tanári jogkör megszorítását tartalmazza, mert 
kimondja, hogy az állami tanárok nem lehetnek a közigasgatási 
bizottságnak tagjai. Nincs törvény, nincs rendelet, mely a mi állásunkat 
szabályozná. Pedig erre a nagy közönséggel szemben égető szükség 
lenne. Igazgatói működésének idejéből erre nézve eclatans példákat



243

sorol föl. Felfogása szerint a pragmatika nem terjeszkedhetik ki ügy
kezelési kérdésekre. Az 1867 óta megjelent rendeleteket ki kellene 
adni. E nélkül hiába dolgozunk. Szabályozni kellene a főigazgató, 
igazgató, tanár hatáskörét s meg kellene állapítani a felelősség elvét 
fölfelé úgy, mint lefelé. Az a panasz, hog-y az igazgató hibásan infor
mál. A főigazgató nem ismerhet mindenkit és mindent. Tévedések elő
fordulhatnak, de a rossz indulat sincsen kizárva. Ez ellen védelemre 
van szükség. A minősítvényi táblázatot nem tartotta titokban sohasem.

Dr. E rődi Béla ezzel szemben rámutat arra, hogy az eddigi ren
delkezések szerint a minősítvényi táblázatok a hivatalos titok jellegével 
bírnak, már csak azért is, mert el van rendelve zár alatt tartásuk

Előadó  záró szavaiban köszönetét mond a körnek azon szives 
türelméért, melylyel előadását végig hallgatta s azon tanulságos eszme
cseréért. melyet annak kapcsán lefolytatott. Köszönetét fejezi ki dr. 
E rődi Béla főigazgató úrnak is, a ki azzal, hogy ezen ülésünkben oly 
hathatós részt vett, kimutatta, hogy a tanárság körében tárgyalt esz
mék iránt melegen érdeklődik s a tanárság mozgalmait élénk figye
lemmel kiséri. Annak idején a pragmatika ügyében eljárt bizottság nem 
nélkülözhette az akkori helyettes főigazgatónak, néhai dr. L u tter  Nán
dornak közreműködését. Annál kevésbbé lehetünk el mi О nagysága 
szives közreműködése nélkül s nem nélkülözhetjük az 6 gazdag tapasz
talatait. az ő. a dolgok mélyéig ható véleményét. Ezért azt hiszi, hogy a 
Kör helyesléssel fogadja, ha megkéri О Nagyságát, hogy tárgyalásaink 
iránt ezután is őrizze meg meleg érdeklődését s ne vonja meg tőlünk 
szives közreműködését.

Elnök  az eszmékben gazdag előadásért előadónak köszönetét 
mond Constatálja, hogy a Kör előadóval minden tekintetben egy néze
ten van. és indítványait egyhangúlag elfogadja. A K eleti-féle szolgálati 
pragmatika-tervezet ismertetésével a Kör dr. B ozóky  Endre titkárt, 
a külföldi szolgálati viszonyok ismertetésével pedig a főigazgató úr 
indítványára R e if  Jakab tagtársát bízza meg.

Ezzel az előadó ülés véget ért.
A  vá lasztm án yi ülésen dr. Schm idt Ágoston elnöklete alatt jelen 

voltak : dr. B ozóky  Endre titkár, Balog  Mór pénztáros, Tiber Ágost, 
dr. Demkó Kálmán, dr. F ru zsin szky  .János, K áro ly  Gy. Hugó, dr. 
Chovancsák  István és R eif  Jakab választmányi tagok.

T itkár  felolvassa azon köszönő levelet, melyet 25 éves tanári 
jubilaeuma alkalmából küldött szerencse-kivánatainkra dr. Erődi Béla 
kir. tan. tankerületi főigazgató úr küldött a Kör elnökségéhez. A levél 
így szól :

„Nagyon tisztelt Elnök úr!“
Hálás köszönettel vettem az Országos Középiskolai Tanáregyesület 

budapesti Körének üdvözletét, melylyel engem tanári működésem huszon
ötödik évfordulója alkalmából megtisztelni szíveskedett.

Örömmel és megnyugvással tekintek vissza a lefolyt huszonöt 
évre, melyek alatt legjobb erőmet és tehetségemet a hazai nevelés- és 
oktatásügynek szenteltem s áldom az isteni gondviselést, hogy meg
ajándékozott és megtartott jó erőben és egészségben, a mi remélnem 
engedi, hogy még tehetek e téren szolgálatot annak a szent ügynek, 
melynek jövőben is élni akarok.

Isten adjon áldást és sikert a budapesti tanári Kör működésé
nek, melylyel egyetemben kívánok működni magam is

Kiváló tisztelettel vagyok nagyon tisztelt Elnök úrnak
Budapest, 1897. nov. 10-én

őszinte tisztelője 
Dr. E rődi Béla  m. p.

A választmány a levél tartalmát éljenzéssel vette tudomásul.
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T itkár  előterjeszti a „Magyar Színház igazgatóságának újabb 
átiratát, melyben tudatja, hogy a Kör tagjai számára kedvezményes 
jegyeket engedélyez. Még pedig : „az I. erkély 2-ik sorá tó l 5-ik soráig  
szóló  1 frtos je g ye k  60 krért, a 6-ik sortó l 14-ik soráig szóló 80 kros  
jeg yek  pedig  50 krért válthatók a titk á ri hivatalunkban kapható  
utalványok elöm utatása  m ellett

A választmány ezen engedményt köszönettel tudomásul veszi és 
elfogadja Egyben meg fogja kérni a „Magyar Színház“ titkári hivatalát, 
hogy az utalványokat bocsássa rendelkezésünkre. Ha a titkári hivatal 
kérelmünket teljesíti, akkor a Kör tagjai az utalványokat a Kör helyi 
ségében fogják átvehetni.

Balog  Mór rámutat azon kiváló tevékenységre, melyet a Kör a 
tantervrevisio kérdésének tárgyalása alkalmával kifejtett Az ilyen élénk 
mozgalomnak eredményt is föl kellene mutatnia. Nem tudja, vájjon 
munkálataink eljutottak-e a közoktatásügyi tanács elé s épen ez iránt 
akarna bizonyosságot szerezni. Újabban ugyanis a tanács javaslatai 
felől oly hírek kezdenek szállingózni, melyek, ha igazaknak bizonyul
nának, csak azt mutatnák, hogy a tanárság véleményét semmibe sem 
veszik, a tanárok munkásságát nem becsülik meg. Ennélfogva azt indít
ványozza, hogy kérdezzük meg az egyesület igazgatóságát a felől, váj
jon mi történt a budapesti tanári Körnek a tantervrevisióra vonatkozó 
dolgozataival, eljutottak-e az illetékes fórum elé s tudomást vett-e az 
róluk, más szóval, elolvasta-e azokat valaki ?

A választmány elhatározta, hogy ez iránt az igazgatósághoz kér
dést intéz.

Több tárgy nem lévén, az ülés berekesztetett.
Dr. B ozóky Endre, a kör titkára.

I R A T T Á R .

IGAZGATÓI UTASÍTÁS.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister. 37.560. sz. alatt a 
következő rendelettel adta ki az igazgatói utasítást, melynek ismerte
tésére vissza fogunk térni.

„Az 1883. évi XXX. t -ez. 37. §-a a vallás- és közoktatásügyi 
minister kötelességévé teszi azon kisebb fegyelmi jogkör rendeleti meg
állapítását, a mely jogkör a tankerületi főigazgatót a középiskolai igaz
gatók és a tanárok, az igazgatót pedig a tanárok irányában a tanintéze
tek rendjének és fegyelmi állapotának fentartása tekintetében megilleti.

A törvénynek e rendelkezéséhez képest hivatali elődöm az 1884 
évi 18.025. sz. a. kelt rendelettel s illetőleg az 1892. évi 10.902. sz. a. 
kelt módosító intézkedéssel a tankerületi főigazgatók számára való 
Utasítást bocsátotta ki ; ezennel pedig a középiskolai igazgatók szá
mára való Utasítást, mely a törvény életbeléptetése óta lefolyt időben 
szerzett tapasztalatok felhasználásával készült, a kellő számú példá
nyokban a rendelkezésem és vezetésem alatt álló középiskolák számára 
megküldöm.

Ez az utasítás nem tűzi ki czéljául, hogy az igazgatói hatáskört, 
a mint az középiskoláink fejlődésében, részint a gyakorlat révén, részint 
esetről-esetre kibocsátott felsőbb rendeletek során kialakult, más alapra 
helyezze vagy kiszélesítse ; új irányokat sem kíván szabni az igazgató 
eljárásának. Egyedüli ezélja az eddigi szétszórt intézkedések egybe
foglalásával a vezetés és ellenőrzés munkáját, nemkülönben az igaz-
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gatói ügyvitelt megkönnyíteni, esetleg néhány ajánló útmutatást vagy 
gyakorlati tanácsot adni oly ügyekre,, melyeknek tapintatos elintézése 
külön szabályrendeletekkel meg nem állapítható s az igazgatói tiszt 
egyéni jellegével függ össze

Önként következik ebből, hogy ily Utasítás nem ölelheti fel 
mindazon apró mozzanatokat, melyek egy középiskola sok tagú szerve
zetének irányításában felmerülhetnek ; ezért a most kibocsátott Utasítás 
is csupán az igazgató legfőbb teendőinek s a középiskola vezetésében 
irányadó legfőbb elveknek kifejtésére vagy értelmezésére szorítkozik.

Gondoskodni fogok arról, hogy ezt az Utasítást lehetőleg rövid 
idő alatt a fegyelmi eljárásra vonatkozó Szabályzat kövesse.

Budapest, 1897. évi október hó 22-én.
Wlassies Gyula,.“

VEGYESEK.
A tanárvizsgáló bizottság alelnöke. A vallás- és közoktatásügyi m. 

kir. minister H ofer Károly ez. főigazgatót és a budapesti V. kér. áll. 
főreáliskola igazgatóját az 1899/1900. tanév végéig terjedő időre a 
budapesti országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság alelnökévé 
kinevezte.

Igazgató kinevezése a VII. fizetési osztályba. Vallás- és közoktatás- 
ügyi m. ministerem előterjesztésére D ischka  Győzőt, a pécsi állami 
főreáliskola igazgatóját, jelen minőségben és állomáshelyén való meg
hagyása mellett, a VII. fizetési osztály 3. fokozatába kinevezem. Kelt 
Bécsben, 1897. évi november hó 20-án. Ferencz József s. k., Wlassics 
Gyula s. k.

Kinevezés a VII. osztályba. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis
ter dr. N égyesy  László tanárképző-intézeti gyakorló iskolai rendes 
tanárt, ebben a minőségében a VII. fizetési osztály 3. fokozatába nevezte 
ki. (1897. évi november 30-ról 70.064. sz.)

Kinevezések a Vili. osztályba. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister Németh  Kelemen jászberényi, S till Nándor fehértemplomi állami 
főgymnasiumi, B orostyány  Béla dévai állami főreáliskolai, Gyurits 
Gyula pancsovai, Csernus Gerő fehértemplomi, Burián  János losonczi 
állami főgymnasiumi és Habina, János budapesti VI. kér. állami főreál
iskolai rendes tanárt a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába nevezte ki. 
(1897. évi november 25-ről 70.919. sz.)

Rendes tanári kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister dr. Heller Bernát budapesti II. kér. főreáliskolai. M yskovszky  
Ernő nagybányai állami főgymnasiumi, dr. Finály Gábor budapesti 
VII. kér. állami főgymnasiumi, D sida  Ottó győri állami főreáliskolai, 
ln cze  Lajos nagybányai állami főgymnasiumi, M edveczky  Lajos buda
pesti VII. kér. állami főgymnasiumi, dr. C sászár  Elemér budapesti
I. kér. állami főgymnasiumi, és G yiszálovics Vidor (Veszelin) nagy
bányai állami főgymnasiumi helyettes tanárokat rendes tanárokká ne
vezte ki. (1897. évi november 30-ról 72.297. sz.)

Rajztanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Redlich  Józsefet, ki az államsegélyes tatai gymnasiumnál a X fizetési 
osztály 3. fokozatába volt rajztanárrá kinevezve, most az állami rendes 
tanárok rangjába, a IX. fizetési osztály 2. fokozatába nevezte ki. (de- 
czember hó 6-ról 74.998 sz.).

Tollnoki kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Ujsághy Géza, nagyváradi tankerületi kir. főigazgatósági Írnokot, a 
nagyszebeni tankerületi kir. főigazgatósághoz tollnokká nevezte ki.
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Áthelyezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister K lincsek  
József székes-fehérvári állami föreáliskolai rendes tanárt, az egri állami 
főreáliskolához; — Kende  Perencz zombori állami főgymnasiumi rendes 
tanárt a pancsovai áll. főgymnasiumhoz; — Jakob i Károly nagy
váradi állami főreáliskolai tanárt pedig eddigi rendes tanári minőségé
ben a budapesti V. kerületi állami főgymnasiumhoz helyezte át.

A debreczeni második fögymnasium ügye a legjobb úton van a 
megvalósulás felé, a mint az kitűnik dr. W lassics  Gyula ministernek 
azon leiratából, melyet e napokban intézet Debreczen városához és a 
mely teljes szövegében így hangzik: A debreczeni középiskoláknál 
eszközölt beiratások több évi tapasztalat után kétségtelenné tették, hogy 
Debreczen városában, melynek lakossága nagy arányokban növekszik, 
egy harmadik teljes középiskola felállítása közművelődési szempontból 
égető szükséget képez. Minthogy pedig Debreczenben már van egy 
négy osztályú rom. kath. jellegű algymnasium, a mondott szükséglet 
kielégítése érdekében legczélszerűbb és önként kínálkozó megoldásnak 
tartom ezen csonka gymnasiumnak teljes nyolcz osztályú gymnasiummá 
leendő kifejlesztését, az intézet rom. kath. jellegének épségben tartása 
mellett. A megelőző tárgyalások alapján, melyek teljes világosságba 
helyezték a kifejlesztés esetén előálló összes szükségletet, úgyszintén 
a fedezet kérdésének alakulását, im m ár elérkezettnek látnám  az időt 
arra, hogy a nevezett középiskola kifejlesztése a m egva lósítás terére  
vitessék. E végből mindenek előtt felhívom a város közönségét, mutassa 
be azon felsőbb helyen megerősített közgyűlési határozatot, melylyel 
— értesülésem szerint — a debreczeni róm. kath. fögymnasium épülete 
czéljaira részint készpénzben, részint épületi anyagban 100.000 irto t 
megajánlott. Egyúttal értesítem a város közönségét, hogy a debreczeni 
kath. algymnasium kifejlesztésében érdekelt többi tényezőket is  meg
kerestem  egyidejűleg a saját hatáskörükben szükséges intézkedések 
g yors m egtételére. A lpár  Ignácz építészt pedig Debreczenbe küldöttem 
ki, hogy a telek megszemlélése után az új gymnasiumi épület, torna- 
csarnok és rendház tervvázlatait készítse el és javaslatot tegyen arra 
nézve is, hogy az építkezés tartama alatt a jelenlegi gymnasium, úgy
szintén a tanári kar tagjai miképen volnának ideiglenesen elhelyezhetők. 
Budapesten, 1897. november 26. W lassics. — Ezek után bizton hisz- 
szük, hogy Debreczen városa sietni fog a maga érdekeinek és a minister 
intentióinak megfelelni és így a maga anyagi és erkölcsi erejével rajta 
lesz, hogy a több mint másfél százados piarista algymnasium a jövő 
évtől kezdve fögymnasium nevet viselhessen.

A 11. Országos és Egyetemes Tanügyi Congressus Naplójára, a mely 
közel 100 ívre fog terjedni, előfizetést nyitnak. Az egész mű megren
delési ára csak 5 frt, a mely összeg a végrehajtó bizottság pénztárosá
hoz, dr. Беке  Manó tanárhoz (Budapest, VII, Damjanich-utcza 50.) 
küldendő.

Pályázat az  u jverbászi áll. segélyz. közs. algym nasium nál be
töltendő m agyar-latin  és szám tan -term észettan i állásokra. Fizetés 
rendes tanárnak 1300 frt, helyettesnek 900 frt; a gymnasiumi bizottság 
elnökségéhez f. évi decz. 14-ig.

Tartalom: A deczember hó 28-án tartandó választmányi ülés napirendje. 
N égyesy  László főtitkártól. — A jövő évi költségvetés. — A szolgá
lati pragmatikáról. Dr B ozóky  Endrétől. — A középiskolai ifjúság 
és a sportegyletek. K - y - tői. — Középiskolai tanulók és a testedző 
egyletek. Dr. Ottó Józseftől. — E gyesü leti élet. — Ira ttá r . — 
Vegyesek. — H irdetés.
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Ugyanaz. 4° k ötve......................................... J .................................................. 2.40
Cooper, B örharisnya elbeszélések.............................................................. 2.—
M esék és elbeszélések . Benedek Elek-tő\. Eredeti magyar gyermekmesék,

szines és a szöveg közé nyomott képekkel, díszes kötésben......................... 2.80

Ifjúsági iratok 10—12 éves gyermekek számára.
D iá k f ig u r á k .  Gaál M ózestő l............................................................................. 1.—
H o ffm a n n  é s  H ö c k e r  e lb e s z é lé s e i  4 — 4  k é p p e l ;  ú. m . : J ó t  j ó é r t .  R o s s z  l e lk i is -  

m e r e t .  A  k iv á n d o r ló k .  E lv e s z e t t  f iú . N é g e r é le t .  K ö n n y e lm ű s é g  k ö v e tk e z m é n y e i .  
I s t e n  n e m  h a g y ja  e l  ö v é i t .  B a r á t s á g  á ld o z a ta ,  e g y e n k i n t  k ö tv e  . . . .  — .5 0
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f e s tő m ű v é s z  á l t a l  f e s te t t  7  k é p p e l .  D ís z e s  k ö t é s b e n ...................................................2 .8 0

12—15 évesek számára.
K é p e s  t e r m é s z e t r a j z  Pap Jánostól, d í s z k ö t é s b e n .................................................. 3 .6 0
P o r b ó l  l e t t ü n k .  I r t a  Földes Gésa. D í s z k ö t é s b e n .........................................................1 .—
A  f e k e t e  k i r á l y .  T ö r té n e t i  e lb e s z é lé s .  I r t a  Földes G. S z á m o s  k é p p e l  T ú l i  Ö d ö n 

tő l .  D í s z k ö t é s b e n ........................................................................................................................................2 .—
E lb e s z é lé s e k  a  g ö r ö g  v i lá g b ó l .  A z  i f j ú s á g  s z á m á r a  í r t a  H. Pulszky Polyxena

5 0  k é p p e l .  K ö tv e  .    1 .6 0
E lb e s z é l é s e k  a  r ó m a i  v i l á g b ó l .  Az i f j ú s á g  s z á m á r a  í r t a  H. Pulszky Polyxena.

S z á m o s  k é p p e l .  K ö tv e  .........................................   2 .4 0
A  t r ó j a i  h á b o r ú .  A z i f j ú s á g  s z á m á r a  í r t a  Kempf József. K é p e k k e l ,  v á s z o n 

k ö té s b e n  ...........................................  .....................................................................................................1 .—
L e á n y é v e k  I r t a  F'. né Hentaller Mária, b k é p p e l .  K ö t v e ............................................. 2 .4 0
S z ív . Edmondó de Amicis u t á n  fo rd .  ár. Radó Antal 6 0  k é p p e l .  K ö tv e  2 .8 0  
A  m n n k a  ö rö m e  é s  d ic s ő s é g e .  Mantegazza u t á n  dr. Kerékgyártó Elek-tő i .

V á s z o n k ö té s b e n  . . .................................................................................................................2 .4 0
T e r m é s z e t tu d o m á n y i  o lv a s m á n y o k .  I. s o ro z a t  5 0  k é p p e l  é s  i n i t i a lé k k a l -

S z e r k e s z t ik  dr. Hankó é s  dr. Szterényi. D ís z e s  v á s z o n k ö té s b e n  . . . .  2 .4 0
I I .  s o r o z a t .  S z e r k e s z t i  dr. Szterényi H. 7 5  k é p p e l .  K ö tv e  . . . . . .  2 .2 0
I I I .  s o ro z a t .  I f j ú s á g i  o lv a s m á n y o k  u z í in e n  s z e rk e s z t i  dr. Szterényi H. 8 7  k é p p e l .
K ö t v e ...........................................................................................................................................................................1 .8 0

A serdültebb ifjúság, valamint felnőttek számára alkalmas
ajándékművek.

Á rgirus. Tündérmese. 4 énekkel, írta Jakab Ödön. Nagy negyedrétű díszmű,
fénynyomatú képekkel. Ára fűzve 3 frt. í'ényes díszkötésben.................... ö.—

Fain . Elbeszélések. Irta Jakab Ö. Kimnaeh László rajzaival. Fűzve 2 frt. Dísz
kötésben ................................................................................................................2.80

Az 1848—49-iki m agyar 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 m agyar nem zet története. Irta Szalag József és dr. Baráti Lajos. Nagy 
negyedrétű díszmű 4 kötetben. Több mint 120 (közte számos színes) mümellék- 
lettel és 1000-nél több képpel. Egy-egy kötet ára (korona) díszkötésben . 7.50
Félbőr (Corvina) kötésben..................................................................................8.—

Széptan. Zsilinszky Mihálytól, díszkötésben........................................................2.80
B udapest történ ete. Irta dr. Göüz József. Harmadik, millenniumi képes kiadás.

Vászonkötésben 1 50. D íszkötésben......................................................................2.—
Utazásom  S ziczilia  és M álta szigetén . Irta Erödi Béla. 50 képpel és 1 tér

képpel. Fűzve 2 frt. Diszk. . . .  ........................................................ 2.80
A  Fáráók országában. Irta Erödi Béla. I'b képpel és Egyptom térképével.

Díszkötésben................................................................................................................2.80
P arainesis. Irta Kölcsey Ferencz. Ára fűzve 40 kr. K ötve.................... 1,—
K öltők  Album a. A jelenkori magyar költők legszebb verseivel. Szerkesztette Radó 

Antal. Kis kiadás, díszkötet 3 frt. Emlékkiadás selyembetéttel . . . .  4.50 
Ugyanaz. 8-ad kiadás, díszkötésben 5 — . Emlékkiadás selyembetéttel . . 6.50
Idegen  k öltők  album a Illustr. díszmű. A legjelesebb külföldi írók válogatott

versei. Szerk. dr. Radó A. Díszköt.....................................................................5.—
L eopardi G. Lyrai versei. Ford. dr. Radó Antal. K ö t v e .............................. 2.40
M űvelődés-történet. Irta Gzigler Ignácz. D íszkötésben .............................. 2.40
Újabb nem zeti dalkönyvecske Szerk. Radó A. k ö t v e .............................. 1.20
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XXXI. évfolyam. 11. szám. 1897. deczember 19.

O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

A deczember 28-iki választmányi ülésre 
bejelentett indítványok.

1. A debreczeni kerületi kör indítványa a minősítvényi táblázat 
ügyében. (L. a Közlöny 8. sz., 205. 1.)

2. A debreczeni kör indítványa a tanárok hirlapszerkesztői mun
kásságára vonatkozó 1890. évi 486. ein. sz. a. kiadott vkministeri ren
delet módosítása ügyében. (L u. o.)

3. A debreczeni kerületi kör indítványa a tanárok mellékfoglal
kozása ügyében 1897 évi 68.400. sz. a. kiadott vkministeri rendelet 
hatályon kívül helyezése ügyében. (L. u. o.)

4. A debreczeni kör kérelme a saját ré'zére levonható tagdíj
hányad ügyében.

5. A kassai kör indítványa a vasúti kedvezménynek nem-állami 
tanárokra kiterjesztése ügyében.

6. A kassai kör indítványa az államhoz átlépett tanárok szolgá
lati idejének a rangsorozásnál leendő méltányos figyelembevétele iránt.

7. Dr. Bozóky Endre választmányi tag indítványa a budapesti 
középiskolák elnevezése tárgyában.

Budapest, 1897. évi deczember hó 16.

• • • •

Szerkesztőség
T I. k é r .  A rad i-u tcza  58. szám .

Szerkeszti
Rajner Ferencz,

K ia d ó h iv a ta l
V. kér. á llam i fő reá lisk o la .

N égyesy László ,
fó’titkár.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXXI, 17
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EURÓPA ÉS ÉSZAK-AMERIKA KÖZÉPISKOLAÜGYE.
I.

Történelmi alakulás.
(.F rancziaország :)*

Francziaország mai középiskolai oktatása (enseignement secon- 
daire) I. Napoleon statútumain és rendeletéin alapul, melyekkel ő 
1801—1808. az Université de France-t, azaz az egész francziaországi 
közoktatásügy egyetemes szervezetét megalkotta. A forradalom előtt a 
középiskolai oktatás majdnem kizárólag a latinra irányult, és a papi 
rendek, élükön a jezsuitákkal, tették a tanárok zömét. A jezsuiták ki
űzetése után a forradalom zavarai folytán nem sikerült — jóllehet 
számos nagy szellem is (Condorcet, Talleyrand, Lakanal) fáradott e  
téren — hogy a régi systemát új szilárd intézmények helyettesítsék. 
Az 1791-es Constituante elhatározta ugyan oly nyilvános oktatás szerve
zését, melyben minden polgár gyermekei egyaránt szerezhessék a minden 
emberre nézve szükséges ismereteket. 1798-ban pedig elhatározta a 
Convent, hogy e népiskolákon (écoles primaires) kívül három oktatási 
fok legyen: az első polgári mesteremberek számára, a második a tár
sadalom többi rendjei számára, a harmadik pedig oly egyetemi tan
tárgyak művelésére, melyeknek nehéz tanulmánya nem mindenki számára 
hozzáférhető. E harmadik fok megfelel az enseignement secondaire mai 
fogalmának. Ez iskoláknak „institut“ lett volna a nevük és 4 osztályból 
állottak volna, melyek közül az első kettő paralleli osztály lett volna, a 
másik kettő pedig úgy lett volna beosztva, hogy őket vagy együttesen, 
vagy egyenként lehetett volna látogatni; t. i. lett volna az első osztály
ban: Mathematika és Physika; a 2. osztályban moral és politika; a
3. osztályban: alkalmazott mathematika és physika; a 4. osztályban 
irodalom és szépművészetek. A Condorcettől származó e tervezet a 
papiroson maradt. Utána jött Lakanal centrális iskolája ép ily határo
zatlan és nagyratörő programmal; ez felölelte a mathematikát, pliysikát, 
kísérleti chemiát, természetrajzot, földmívelést és kereskedelmet, a 
tudományok módszerét vagy logikát és psychologiát, politikai oeconomiát 
és törvényhozás tanát, történetphilosophiát, hygienát, művészeteket és 
nyelveket, rajzot. E zagyvalékba Dannon, egy 1795-iki törvényjavaslat 
szerzője, hozott némi rendet, a mennyiben a centrális iskolák tanít
ványait három csoportba osztotta, és hasonlóképen a tananyagot is. 
E szerint tanultak volna: 1. a 12 14 éves tanulók: rajzot) természet
rajzot, ókori nyelveket és szabadon választható élő nyelveket; 2. a 
14—16 évesek mathematikát, physikát, chemiát; 3. a 16 éven felül 
levők: általános nyelvtant, szépirodalmat, történelmet és törvényhozást. 
E tervezetek reáltudományi és némileg pliilosophiai jellege egyenesen 
a régi rendszer ellen való oppositióból származik. Ez iskolák eredményei 
azonban, különösen arravaló tanárok híján igen közepesek voltak; csak 
igen keveset lehetett későbben lyceummá átalakítani. De figyelemre

* A sorrend, a melyben az országok itt egymásután következnek, 
nem egyezik meg a bevezető czikkeinben említett sorrenddel, melyet 
Baumeister könyve követ. Ez utóbbi ugyanis a véletlen eredménye, a 
mennyiben Baumeister abban a sorrendben nyomatta az egyes országok
ról szóló czikkeket, a mint őket íróiktól kapta. Az itt követendő sor
rend pedig mégis bizonyos, az államok jelentőségével és hozzánk való 
viszonyával kapcsolatos szempontok szerint halad.
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méltó, hogy ezekben már benne van a hármas felosztás csirája, melyet 
a francziaországi középiskolai oktatás még ma is mutat: az irodalmi 
classikus oktatás göröggel és latinnal, a classikus oktatás vegyítve a 
reális oktatással, és a reális oktatás élő nyelvekkel A reális oktatás 
túlzásai ellen intézkedtek a consularis uralom elején.

Az 1802. május 1-jéről való törvény tette a centrális iskolák helyébe 
a lyceumokat, a melyekben „a régi nyelveket, rhetorikát, logikát, morált, 
mathematika és physika elemeit“ kívánták tanítani. Még élesebben 
fejezi ki a tanítás programmját egy 1802. deczemberéből való decretum, 
mely azt mondja, hogy „a lyceumokban főleg latin és mathematika 
tanítandó“. S bizonyos, hogy ezóta a legkülönbözőbb paedagogiai és 
politikai áramlatok közepette is a franczia középiskolák ügyében mindig 
megmaradt e jelszó: „latin és m ath em atika“. De nemcsak a tantervek
ben, hanem az administratio és fegyelmi intézkedések dolgában is 
észlelhetők mai napig a napóleoni rendszer nyomai.

A közoktatást e rendszer állami monopóliumnak nyilvánította és 
ilyennek maradt 1851-ig, a mikor ismét szabaddá lett a középiskolai 
oktatás.

A tanárokat Napoleon egy nagy testületté akarta egyesíteni, mely 
némileg hasonlított volna a szerzetes rendekhez Ő maga a jezsuitákhoz 
hasonlította a tanárokat, csakhogy megkövetelte tőlük, hogy más érde
kük ne legyen, mint az állam érdeke és hogy „az ifjúság szellemét az 
új császárság intézményeinek megfelelő módon“ képezzék. A szerzetesi 
és egyúttal katonai engedelmesség, pontosan szabályozott hierarchia, 
— fogadalomhoz hasonló eskü, és hozzá még a kötelező coelibatus — 
mind e vonások majdnem kolostori életre emlékeztetnek. A tanárok és 
tanulmányi felügyelők (maítres d’études), a provisorok, censorok és 
inspectorokkal, és mindenekelőtt az Université nagymesterével szemben 
feltétlen hódolatra kötelesek; a kellő respectus hiányát esetleg súlyos 
büntetések torolták meg. A mindenünnen összegyűjtött tanári személyzet 
csak nagyon kelletlenül engedette rendszabályoknak.Hogy engedékenyebb 
emberekhez jussanak, felállították az école normale-t, mely 300 növen
dék felvételére volt szánva; ennek látogatása lett volna az egyetlen út 
a tanári pályához. Növendékei arra kötelezték magukat, hogy legalább 
is 10 évig megtartják nyilvános tanári hivatalukat; egyenruhát viseltek 
és folytonos felügyelet alatt voltak. Legfőbb kötelességeik voltak a 
„tisztelet a vallás iránt, ragaszkodás az állam fejéhez, tanulás vágya 
és alávetés elöljáróik aíá“.

A tanárok ez alárendeltségének megfelel másrészről a nyers katonai 
fegyelem, melynek a lyceumok növendékei voltak alávetve. Ezek több
nyire államköltségesek (boussiers), kik egészen katonai módon élnek, 
felügyelőktől, többnyire kiszolgált altisztektől fegyelmezve; valóságos 
kaszárnyaerkölcsöket találni ez internátusokban. A tanulmányokban 
egészségtelen verseny szerepel főrugónak.

A lyceumok felállítása után következő első években a jobb ren
dek fiatalsága magániskolákba tódult. De az Université fentemlített 
monopóliuma ezt megakasztotta. Napoleon rossz néven veszi, hogy 
„akárki akar iskolát nyitni, mintha az iskola valami rőföskereskedés 
volna?“ A magániskolákat kötelezik, hogy növendékeiket 9-ik évöktől 
kezdve extern tanulóknak beírassák a lyceumokba, sőt a lycealis uni
formisba is kell tanítványaikat öltöztetniök.

A restauratio megtartotta a monopóliumot, de a lyceumokat 
királyi collegiumoknak nevezte és papi felügyelettel pótolta a katonai 
fegyelmet. A tantervek 1815-től 1821-ig a classicismusnak erős reactióját 
mutatják a reáliákkal szemben. A történelmet gyanakvó szemmel nézték, 
a philosophiát a „rhetorika pótlása“ gyanánt tanították, még pedig 
latin nyelven. A közvélemény nyomása alatt liberalis rendszabályokhoz

17*
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nyúltak, melyeket Vatim esni1 minister hajtott végre (1828.). Ő hozza 
be a szabadon választható oktatást az alsóbb osztályok modern nyelvi 
oktatásában és ő engedi meg a külön tanfolyamok (cours spéciaux) 
tartását a magániskolákban oly tanulók kedvéért, a kiknek a classikus 
műveltség nincs Ínyükre. Ez intézkedésekben rejlik a reális oktatás 
(enseignement spécial, későbben enseignement moderne) csirája.

A júliusi kormány aztán megkísértette a középiskolai oktatásnak 
ily értelemben való felépítését, és több osztályban nagyobb tért engedtek 
a reális szakoknak. E törekvésről tanúskodnak a tanárok képzésére 
vonatkozó újabb intézkedések is. Az 1810 óta létező 3 tanári kategóriá
hoz (mathematika, nyelvek és grammatika) újabb 3 jön hozzá: philoso
phia, történelem és physika. A modern nyelvek kötelezőkké lesznek.

Bizonyos ingadozásokat okoznak a tantervekben 1830-tól 1818-ig 
a különböző ministerek (Salvan dy , Villem&in, Guizot, Cousin) változó 
irányai. Mind a mellett mindez alakulások közös vonást mutatnak, t. i. 
bizonyos egyensúly helyreállítását az oktatás különböző tárgyai között

Az 1848-as forradalom nem ért rá a középiskolákról is gondoskodni. 
De figyelemre méltó, hogy Carnot minister akkor érintette először a 
tantervek túlterheltségének kérdését és ő kívánt először határozott el
különítést a tanulók szükségletei szerint. A kérdést a bifurcatióval 
oldották meg: az oktatásnak egy classikus és egy realistikus tanfolyamra 
való osztásával.

Fortoul tanterve (1852) három fokozatra osztja a lyceumokat és 
collegiumokat. E fokok a következők: 1. az elem i osztályok VIII. és 
VII., a népiskolák tananyagával, csakhogy már a Vll-ikben kezdik a 
latin tanítását. 2. G ram m atikai osztályok, közösen valamennyi tanuló 
számára; ezekben a latin nyelven kívül tanították a görögöt, élő nyelve
ket, Francziaország történelmét és földrajzát, számtant és m értani; 
3. a felső  tok, a melyen franczia. latin, élő nyelvek és történelem közö
sek maradtak, de a többi tárgyak két külön osztályt tettek, melyeknek 
egyike a humanistikus, másika pedig a realistikus baccalaureatushoz 
vezetett (baccaiaureat és lettres, másfelől b. és sciences\ E rendszer 
idejébe esnek azok a pedans, kicsinyes intézkedések, a tanárok ellen
őrzése vallás és politikai nézetek tekintetében, idejöknek perczekre való 
szabályozása stb., melyek annyi tehetséges emberrel otthagyatják a 
tanári pályát (About, Sarcey, Taine). E rendszer körülbelül 10 évig tar
tott. A gazdag emberek gyermekei a papság iskoláiba jártak, melyek 
1851 óta ismét megnyílhattak.

1863-ban Duruy lett a minister, ki III. Napoleon kegyétől támo
gatva mélyreható szabadabb szellemű intézkedést tett. A bifurcatiót 
magasabb osztályba tolta, a modern nyelvek ápolását növelte, a törté 
nelmi oktatást erősen hangsúlyozta, a reális oktatást pedig igen czél- 
szerűen szervezte a mezőgazdaság, kereskedelem és ipar szükségletei 
szempontjából. Duruy üdvös intézkedései után is orvosok és paedagogu- 
sok még mindig panaszkodtak a túlterhelés miatt.

E panaszok orvoslása körül különösen Jules Simon  szerzett 
magának érdemeket, első sorban a tanítás módjára vonatkozó javításaival. 
1872-ből való körrendeleté, valamint könyve „laRéforme de l’enseignement 
secondaire“, korszakot alkotók e téren. Az orvosoknak különösen 
azzal járt kedvökre, hogy a legfelsőbb osztályban heti 6 óra egészség
tant hozott be. Nagy tért adott a földrajzi oktatásnak. A nyelvi okta
tásra nézve főelve az volt, hogy a modern nyelveket azért tanítják, 
hogy rajtuk beszélni, a holt nyelveket pedig, hogy rajtuk olvasni tud
janak. О hozta be először a lyceumokon a havi tanári értekezleteket 
is, a módszer megbeszélése és javítása czéljából.

Duruy és Simon szabadelvű intézkedéseit csakhamar visszahatás 
követte. B atbie  minister 1874-ben új tantervet bocsátott ki, mely nagyon
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visszaszorította a reáliákat. A kedvetlenség;, melyet e reactio szült, elő
idézte Jules F erry  1880-iki reformterveit, melyek ismét visszatértek 
Jules Simon gondolataihoz, és a melyek nagyjában ma is érvényesek.

A legújabb tantervi részletek 1884-ből valók. Nagy jelentőségre 
jutott legújabban a latin nélkül való reáloktatás (enseignement secon- 
daire moderne). 1890-ben utasításokat adtak ki a módszerek szellemére 
nézve, a tanszakokat aránylagos fontosságuk szerint csoportosították és 
új fegyelmi rendtartást hoztak be.

Prancziaország újabban meglehetősen meg van elégedve közép
iskolai oktatásával és egyik vezető férfia a közoktatás terén, Gréard, 
„Education et instruction“ czímíí könyvében a humanistikus és realistikus 
tanszakok mai együttműködését „igazán harmonikus nevelésnek“ tartja, 
..melylvel — úgymond — a szellem összes tehetségeit fejlesztik“.

(Budapest.) Dr. W aldapfel János.

AZ IGAZGATÓI UTASÍTÁS.

Tanügyünk vezetésében határozottan azt a törekvést észleljük, 
hogy az iskola mindennemű ügyei consolidálódjanak s hogy lassanként 
haladjunk a pragmatika felé, bizonyos megállapodott rendet teremtvén 
annak alapjául.

Ennek az irányzatnak útmutatójául tekintjük a legújabban ki
adott igazgatói utasítást is, de talán még inkább az azt kisérő rende
letnek amaz Ígéretét, hogy nemsokára következni fog a fegyelmi sza
bályzat is.

Úgy tudjuk, hogy mindkettőnek tervezete már régibb idő óta 
készen állott, sőt még a régi közoktatási tanács is véleményt mondott 
már fölöttük. De valóban nincs okunk sajnálni, hogy kiadatásuk késett. 
Sőt inkább örvendünk, hogy e munkálatok revisiója s kibocsátása ép 
most készül, mikor a vezetésben ismét a szabadabb szellő fuvalmát 
érezzük; mikor a tanári munka és hivatás sajátos természetéről tisztulni 
kezd a felfogás; mikor kezdenek már nem pusztán csak hivatalnoknak 
tekinteni bennünket, mint tekintettek még csak 1893-ban is! Ítéletünket 
nem vezeti semmi kedvezés, kellő objecti vitással figyeljük a kort. De a 
mily bizonyosan tudjuk, hogy ugyané szabályzatok még csak egy 
quinquenniuinmal ezelőtt is más alakban jelentek volna meg; oly bizo
nyosra állíthatjuk, hogy „fizetés-rendezés“-ünket is másképen csinálnák 
meg ma, mint csinálták 1893-ban.

A középiskola meleg szeretete, az igazgatói tisztnek ideálja nyi
latkozik meg az új igazgatói utasításban is, mely 25 oldalra terjedő 
füzetke. Méltán viseli homlokán az „utasítás“ nevet. Mert nem tételes 
pontokba szedett szabályzat, mely legislative szabná ki a kötelességeket 
és jogokat; hanem csak útmutató, mely irányt szab, magyarázza a 
teendőket, mintegy a képet festi meg, melybe a törvény és Rendtartás 
positiv intézkedései s a gyakorlat-alkotta iskolai élet beillesztendők.

Szinte fogadni mernénk, hogy nem jogász-ember munkája, hanem 
professoré. Vagy ha jogászé, annál nagyobb dicséret illeti, hogy nem
csak az administrator szemével nézi az iskolát. Az ő szemében az igaz
gató minta-tanár, nemes lelkűiét és collegialis szív Mikor őt kell fele
lőssé tennie az iskola mindennemű ügyeiért, biztosítja számára nemcsak 
az engedelmességet, hanem sokszor a teljes intézkedési jogot is; de 
azért óvakodik hivatalnok-alárendeltséget teremteni az iskolában s nem 
mulasztja el megvédelmezni a tanai- egyéniségének jogát sem. Figyel
mezteti az igazgatót arra is, hogy ő egyszersmind „a tanár jogos érde
keinek és kivánságainak hivatott védője és támogatója“.
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Ismételjük, hogy e munkálat nem szabályzat. S mert az lenni 
nem is akar, mi sem lépünk föl vele szemben azzal a követeléssel, hogy 
az iskolai élet sokféle részleteiben mindig concret eligazodást nyújt
son, vagy szervezeti újításokat adjon s régieket döntsön. Kritikánkat 
más szemponthoz mérjük. Nem azt tekintjük fődolognak a mi positiv 
intézkedés benne van vagy nincs (hiszen akkor egész iskolai szerveze
tünket s Rendtartásunkat kellene bírálnunk), hanem az egésznek szel
lemét, vezérlő gondolatait. És ezzel a szellemmel meg vagyunk elégedve. 
Mert azt jónak találjuk, szívesen megbocsátjuk azt is, a mi belőle 
mintegy következik: hogy az Utasítás talán kissé bőbeszédű, oktató 
ott is, hol jórészt fölösleges.

Lényegében nincs kifogásunk az Utasítás tartalma ellen sem. 
Hiszen nincs benne semmi, a mit minden jóra való director meg ne 
próbált, vagy legalább meg ne akart volna csinálni már ezelőtt is. 
Csakhogy az is bizonyos, hogy az egészet nem valósította meg eddig 
egyetlen magyar középiskolai igazgató sem.

S ebből a tapasztalatból ered egyik legfőbb megjegyzésünk az 
LTtasításra Nagyon jól tudjuk, hogy minden Utasítás eszményt tűz ki, 
melyet az élet a maga teljében nem valósít meg soha. Csakhogy 
egyetlen embernek ereje arra sem elég, hogy igazgatói tisztében bár 
csak megközelítse ezt az eszményi állapotot, melyet az Utasítás 
czélul kitűz.

Az a hármas feladat, mely ma az igazgatóra vár: a vezetés, 
ellenőrzés és ügykezelés igen sok egy emberre, a kinek minden apró
ságot magának kell végeznie. Sok volna még akkor is, ha a vezetés 
biztonságához és nyugalmához nem kellene pihent erő s ha az igazgató
nak nem kellene még a tanárnál is fokozottabb mértékben folyton 
tanulnia, a mint hogy az Utasítás 26. §-a igen okosan azt is megkívánná 
tőle, hogy még az új methodikus műveket és folyóiratokat is figyelem
mel kisérje.

Az Utasításnak van egy classikus mondása, a mely különben 
nagyon kirí az egészből, első tekintetre elárulván, hogy csak betoldás. 
A 40. §. utolsó pontja azt mondja: „A jó administratornak minden ki
szabott teendőre kell időt találnia“. Szinte (sit venia verbo!) comikus 
hatású mondat volna, a melyről azt hinnők, hogy tévedésből csúszott 
be s mint jelentéktelent meliőznők, ha szomorú világot nem vetne a 
mai állapotokra. A ki ezt a mondatot beírta, azt hitte, hogy elütheti 
vele azt a tagadhatatlan bajt, hogy az igazgatónak nemcsak psychikai 
ereje, de physikai ideje sincs a reá rótt sokféle teendő elvégzésére. 
Mert hogy a baj komoly, azt tudnia és éreznie kellett. De a mit ő nem 
vallhatott, ezt nekünk kötelesség kimondani. Nekünk nem szabad 
elhallgatnunk, hogy addig, míg az igazgató administrationalis terhein 
nem segítünk: az Utasítás legszebb és legértékesebb részeiben csak 
Írott malaszt marad. Mert mindaddig az iskola élére kaphatunk talán 
jó administratorokat. de paedagogarchákról s igazi jó tanári közszellem
ről hiába álmodozunk. Az igazgatói tiszt mindaddig sokkal inkább lesz 
hivatal, semmint hivatás.

W lassics  Gyula ministertől, kiben nemcsak a jóakarat, hanem 
az iskola ügyei iránt való érzék is olyan nagy és középiskolai tanácsá
tól, melynek szelleme most olyan szerencsés harmóniában van az övé
vel, mi azt várjuk és kérjük, hogy segítsenek a bajok gyökerén, javít
sák a rendszert, hogy ideális conceptiójuk az élet talajában is meg
állhasson. Ha az administratio terhein segítve lesz, akkor majd jobban 
is kapnak arravaló embert, de meg is követelhetik az igazgatótól a 
vezetés és ellenőrzés becsületes végzését s nevökhöz a középiskola nagy 
fejlődését fogják fűzhetni.

Mert a vezetés és ellenőrzés elválaszthatatlan. Mindkettő az iskola
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szellemi életéhez tartozik. S a ki jó vezető, majd becsületes és okos 
’ ellenőrző is lesz.

Akkor egészséges fejlődés mellett lassanként átmegy az életbe is 
az az új Utasítás, melynek legfölebb egy pár apró intézkedésén szeret
nénk segíteni. Kivált olyanokon, melyek ismét csak az irodai munkát 
szaporítják lappaliákkal fent és alant egyaránt Például, hogy az idő
szaki értesítők vagy fölvételi jegyzék megsemmisítésére külön kelljen 
kérni az engedélyt évek múltán is, mikor a főkönyvben minden adat 
úgyis hitelesen őriztetik; vagy hogy a naplókat havonként alá kelljen 
írnia, mikor amúgy is gyakran kellene ezekről az osztályban óra alatt 
meggyőződnie, stb. Általában ne formalizmushoz kössük az ellenőrzést.

Egyébaránt az a bőbeszédűség, a melyet megjegyeztünk, leg
inkább a harmadik fejezetben van meg; abban, mely az igazgató ellen
őrző tisztéről szól. Ezt kimeríteni igazán nem lehet, pontosan körülírni 
sem, — csak okosan alkalmazni. A kiben ez az okos belátás hiányzik, 
vagy a ki csak a betűre esküszik, azt épen a túlságos részletezés vezet
heti üres formalizmushoz, vagy kicsinyes zsarnokságra.

EGYESÜLETI ELET.

Pozsonyi kör.
A pozsonyi körnek deczember hó 11-én tartott rendes havi gyű

lésén Pirchala  Imre tankerületi kir. főigazgató elnöklete alatt a követ
kező köri tagok voltak jelen: A lbert József, A ntolik  Károly, Belányi 
Tivadar, B ittera  Károly, Czóbel Gyula, D alo tti Ödön, D öm ötör  Iván, 
F iaszik  Ágoston, Gallovich Jenő, Göllner Károly, H aan  József, H avas  
Miksa, H irschm ann  Nándor, H a zs iin szk y  Kálmán, Holeh Ottó, dr. J e 
s ze n sz k y  István, Jón ás  János, K a k u ja y  Imre, K nüppel Gyula, K olbai 
K. Arnold, D asse l Gyula, dr. L év a y  Ede, dr. L oson czy  Lajos, Marku- 
s o v s z k y  Sámuel. M árton  Jenő, B aczák  János, Polikeit Károly, Póscli 
Árpád, dr. Pró'hle Fr. Vilmos, dr. Beibner Márton, dr. R encz  János, 
dr. Schm idt Márton, Schwicker Alfréd, S zilágyi S. Aladár, Uhlyárik 
Jenő, dr. W ágner Lajos, Zorkóczy  Samu.

Napirendre a következő tárgyak kerültek:
I. M arku sovszky  Sámuel ág. ev. lyceumi tanár „A középiskola i 

in ternátusokról“ czímű értekezését olvasta fel. Felolvasó értekezését 
azon körülmény tette alkalomszerűvé, hogy a pozsonyi ág. h. ev. lyceum 
vezetői épen most törekszenek arra, hogy a jelzett tanintézettel kapcso
latban internátust létesítsenek. Előadó bevezetésül röviden vázolja az 
iskolai internátusok történelmi fejlődését, melyeknek eredete a közép
korba nyúlik vissza, elősorolja azon okokat és körülményeket, melyek 
az internátusoknak napjainkban való léteiét szükségessé teszik. A tanuló, 
ki tanulmányait nem folytathatja ott, hol szülői állandóan tartózkodnak, 
hanem idegenbe kénytelen menni, legtöbbször nem talál biztos otthonra, 
hol gondos őrködés és nevelés alatt volna. Elhagyatottságában el
mulasztja kötelességeit, elhanyagolja tanulmányait. Ilyenek számára az 
iskolai internatus üdvös intézmény, mely hivatva van a szülői ház 
gondos nevelését és ápolását pótolni. Angol-, Franczia-, Németországban 
majdnem minden középiskola internátussal van egybekötve, mely az 
iskolának kiegészítő szerves része. Értekező is csak ilyen nyilvános 
középiskolával kapcsolatos internátust tart szükségesnek és ennek szer
vezetét ismerteti részletesen. Az internátus igazgatója az intézettel kap-
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esolatos középiskolának a mindenkori igazgatója, ki az intézet felett 
a főfelügyeletet gyakorolja. Az intézet felett a közvetlen felügyeletet • 
és intézkedést egy aligazgató, vagy praefektus gyakorolja, ki a kap
csolatos középiskolának rendes tanára. A fegyelem kezelésében segít
ségére vannak az ú. n. paedagogusok, ezek főiskolai tanulók, vagy 
tanulmányaikat végzett tanár- vagy papjelöltek, de felhasználhatók e  
czélra érettebb korú és komoly irányú középiskolai felsőbb osztályú 
tanulók is. Egy-egy paedagogusnak a felügyeletére van bízva 10—12 
növendék, kik az ő felügyelete és vezetése alatt végzik tanulmányaikat, 
ez velők étkezik, velők sétál és velők hál egy teremben. A növendékek 
az iskolán kívül folytonos felügyelet alatt vannak. Az internátusbán 
rendelkezésükre állanak kellőképen berendezett tanuló-termek, étkező- 
és háló-helyiségek, tágas udvar és kert. Az internátus gondoskodik 
arról, hogy a tanulók iskolai teendőiket mindennap pontosan elvégezzék, 
hogy iskolai tanulmányaikat kiegészítő házi olvasmányokkal is foglal
kozzanak, hogy alkalmuk legyen a testedző, athletikai játékokban és 
egyes sport-nemekben és a kézi ügyességek elsajátításában egyes mű
ipari ágak megtanulása által résztvenni. A jól szervezett iskolai inter
nátusbán a tanulónak alkalom nyílik az alapos tudományos kiképzésre 
és jellemének helyes irányban való kifejlődésére.

Az alapos tudományos kiképzést előmozdítja az intézet abbeli 
követelménye, hogy a növedék feladataira való készülése alatt kényte
len a tárgyba elmélyedni és azt kellőképen megérteni; felületes, hiányos 
előkészülettel nem szabad beérni. Jelleme fejlődésére jótékony hatással 
van a czéltudatosan vezetett szoktatás, a mely a növendéknek minden 
cselekedetében útmutatásul szolgál; a jó példa és az egészséges köz
szellem, mely az intézet minden növendékét áthatja. Nem lehet ugyan 
tagadni, hogy az intézménynek sok árnyoldala is van és az internatu- 
sok egyáltalában nem a legtökéletesebb nevelőintézetek, de oly esetek
ben, midőn a szülői ház maga nem nevelheti gyermekeit, megbecsül
hetetlen sok jót létesítenek az ifjak nevelésében. Jóravalóságukat ter
mészetesen a helyes irányban kezelt fegyelem adja meg.

Pirchala  Imre elnök köszönetét mond az érdekes és tanulságos 
felolvasásért s felkéri a tagokat, hogy felszólalásaik által a kérdés 
tisztázásához hozzájáruljanak. Szerinte a dolog különösen két szempont
ból jöhet elbírálás alá, és pedig: 1. vájjon valóban kivánatos-e az 
internátusoknak minél nagyobb számban való felállítása, am int azt előadó 
fejtegetéseiben kiemeli, vagy csupán szükséget pótló intézményeknek 
kell azokat tekintenünk; 2. vájjon az internátusok berendezését illetőleg 
egyetérthetünk-e mindenben az előadóval, vagy pedig más módokat 
jobbaknak tartunk annál, mit ő javasolt?

В elán у i  Tivadar azt óhajtaná, hogy a növendékek ne lépjenek 
közvetlenül az internátusból az életbe, hanem az internátusbán legfel
jebb a Vl-ik osztály befejezéséig maradhassanak, hogy így ne legyen 
nagy szökkenés az internátusok szigorú fegyelme s a teljesen független 
élet között. Az internátusok első szervezői, de különösen a jezsuiták az 
által segítettek ezen, hogy a felsőbb osztályú növendékekkel ők magok 
úgyszólván előgyakorlatokat végeztettek az életre, midőn azokat táncz- 
mulatságokba is elvezették, vívni tanították stb Az internátus jósága  
szerinte a jó felügyelettől függ.

Dr. L év a y  Ede nem barátja az internátusoknak. A szülői ház 
nevelését azok sohasem pótolhatják s különben sem segítik az ifjú 
jellemének helyes irányban való kifejlődését.

Pirchala  Imre nem kívánná divattá tenni az internátusokat úgy,, 
mint azok Francziaországban vannak, hol olyan szülők is beadják gyer
mekeiket, kik otthon neveltethetnék. A parancs-szóra való nevelés 
káros a jellem fejlődésére, mert az ifjú nem tehet önállóságra szert.
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A részletekrenézve helyesli, hogy annak a gymnasiumnak igazgatója, mely- 
ivei az internatus kapcsolatban áll, legyen ennek is igazgatója, de felügye
lők gyanánt a középiskolai felsőbb osztályú tanulók alkalmazását 
semmiképen sem tarthatja helyesnek, hiszen e tanulók maguk is gyer
mekek, kik felügyeletre szorulnak. Jó felügyelők nézete szerint csakis 
tanárok lehetnek, de belátja, hogy e körülmény igen költségessé teszi 
az internátusokat s épen azért azt kell gyakran tapasztalnunk, hogy 
megbízhatóknak egyáltalán nem nevezhető szolgákkal teljesíttetik az 
éjjeli felügyeletet. Ez eljárást csak elítélni lehet.

Jónás  Jánosnak alkalma volt gyakorlatilag is foglalkozni a kér
déssel s épen azért semmiféle alakban sem barátja az internátusoknak; 
mert azok nevelése fogyatékos; testre és lélekre való hatásában egy
aránt mesterkélt s lehetetlenné teszi az ifjú egyéniségének szabad ki
fejtését, mikor minden mozdulatot felügyelnek. Megbízható felügyelő 
szerinte nincsen. Másfelől egy rossz fiú képes a többit valamennyit 
elrontani. Általában rossz intézménynek tartja az internátusokat, 
melyek még Angliában sem azok a minta intézetek, milyeneknek a 
távolból látjuk s a mennyiben ott mégis __sikert mutatnak fel, azt az 
angol nép természetének kell betudnunk. () a maga részéről azt tartja, 
hogy az anyának, vagy más nőnek az ifjúra gyakorolt befolyását semmi 
sem pótolhatja. Az internátusok szüksége a kormányok ama ferde 
intézkedésének a következménye, mely a nagyvárosi iskolák rendkívüli 
pártolásában nyilvánul. Pedig épen azokat tartja a helyes nevetésre leg
alkalmatlanabbaknak. Az iskolák decentralisálására kellene törekedni, 
hogy ne legyenek túl népes iskolák s ne a helybeli tanulók menjenek 
ritkaság számba, mint most, hanem azok, kik vidékről jönnek. Az ide
genbe adott gyermeket is családra bízná, mert csak ott fejlődhetik 
egészséges irányban jelleme. Kellő díjazás mellett az osztályfőnökök 
feladatává tenné a tanulók és koszthelyek felügyeletét.

Dr. W agner Lajos szükségeseknek tartja az internátusokat, mert 
a koszthelyek nem megbízhatók, de azt kívánja, hogy az internátusok 
olcsók legyenek. A bennök szokásos egyenruha szintén sok költségkímé
léssel jár s megvan az a jó oldala, hogy a külsőben nem enged különb
séget tenni gazdag és szegény közt. Felügyelőkul tanárjelölteket kívánna 
alkalmaztatni s melegen pártolja, hogy az internátusokban alkalom 
nyujtassék a kézügyességek elsajátítására.

Pirchala  Imre a tanulók nagy városokba tódulását nem hely
teleníti, mert az a tapasztalata, hogy kis városokban kevesebb az 
alkalom a tanulók jó elhelyezésére. Végül összegezi a nyilvánított véle
ményeket, melyek szerint: I. Az internátusok nem tarthatók ugyan a 
legjobb nevelőintézeteknek, de sok esetben szükséget pótolnak; 2. Az 
internátusok berendezését illetőleg nagy részben egyetért a gyűlés elő
adóval, de a felügyeletre csakis megbízható s arra hivatott egyének 
megnyerését tartja czélszerűnek.

II. Ezután a S za b a d  Lyceum  megalkotására Antolik  Károly áll. 
főreáliskolai igazgató elnöklete alatt kiküldött bizottság jelentését ter
jeszti elő A lbert József, a bizottság előadója. Mindenekelőtt ismerteti 
ama felolvasások természetét, melyeket városunkban időnként a Toldy- 
kör, az orvos-természettudományi társulat, a socialista-kör s a magyar 
iparosok köre szokott rendezni s felveti a kérdést, vájjon van-e itt 
szükség ezek mellett még másnemű előadások tartására is?  A felelet 
erre csakis igenlő lehet, ha meggondoljuk, hogy Pozsonyban nagy 
számban élnek a magyar intelligentia oly tagjai, kiknél az iskolák 
elvégzése után megszakadt a tudományos ismeretekben a kapcsolat, de 
megvan a kedv és hajlam arra, hogy a támadt hézagokat pótolják. 
Erre a közönségre kell és lehet is nekünk számítanunk. Ajánlja tehát,
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hogy mondja ki a tanári kör, hogy a S za b a d  Lyceum  létesítésére 
vállalkozik. Az intézmény megnyitását tekintettel az előkészületekre, 
de különösen a közeledő magyar színi saisonra, halaszsza el 1898. 
október havára. A S za b a d  Lyceum  vezetésére négytagú bizottságot 
küldjön ki, melynek ilyformán elég ideje lesz a szellemi és anyagi 
szükségletek megszerzéséről gondoskodni.

Pirchala  Imre teljesen hozzájárul a bizottság javaslataihoz, csakis 
azt óhajtaná, hogy a kiküldendő végrehajtó bizottság előbb állapítsa 
meg, milyen előadásokat kivan tartatni s ehhez képest szólítsa fel az 
alkalmas előadókat a részvételre.

Polikeit Károly szintén már a kész terv alapján kívánja az elő
adókat felszólíttatni.

A ntolik  Károly azt hiszi, hogy bárkikből álljon is a végrehajtó
bizottság, munkájának csakis akkor lehet sikere, ha a körben képviselt 
négy intézet vezetőinek jóakaró támogatására számíthat. Az ily előadá
sokhoz igen sok eszközt kell igénybe venni, egy intézetben pedig min
dent nem lehet megtalálni, épen azért azt óhajtaná kimondatni, hogy a 
bizottság tagjai s a felolvasók valamennyi intézet együttes támogatá
sára számíthatnak.

Jónás  János nagy örömmel látja, hogy az ügy jó útra került, 
de óhajtaná, hogy a kör már e héten nyissa meg a S za b a d  Lyceum ot.

Dr. W agner Lajos tájékoztatóul előterjeszti a müncheni hasonló 
czélú intézmény szervezetét

Z orkóczy  Samu teljesen egyetért a bizottság előadójával s ajánlja, 
hogy a gyűlés is oly értelemben határozzon. A végrehajtó bizottságba 
A ntolik  Károly állami főreáliskolai igazgató elnöklete alatt A lbert 
József lyceumi, dr. L évayY A e  főgymnasiumi tanárokat s a kereskedelmi 
akadémia tanári testületének egy tagját kívánná kiküldetni.

A gyűlés egyértelműleg elfogadja Zorkóczy  indítványát s ki
mondja, hogy a bizottság működését mindenben támogatni fogja.

III. Pirchala  Imre elnök felszólítására Göllner Károly áll. főreál
iskolai tanár bejelenti, hogy a februári gyűlésen hajlandó a „Szolgálati 
pragm atikáró l“ felolvasást tartani. Vállalkozását a gyűlés köszönettel 
vette tudomásul.

Ezután elfogadtatott Jónás  János azon indítványa, hogy a kör 
titkára, tekintettel a közönség érdeklődésére, gyűléseink lefolyásáról a 
helyi lapoknak is küldjön tudósítást.

A lbert József indítványozza, hogy gyűléseinket tekintettel a 
résztvevők nagy számára, ezentúl ne a gymnasium szűk tanácskozó 
termében, hanem másutt tartsuk.

A többi tanintézet jelenlévő igazgatói egyértelműleg felajánlják 
e czélra a rendelkezésükre álló helyiségeket, mire a gyűlés — szem 
előtt tartva a kereskedelmi akadémia kedvező fekvését — kimondja, hogy 
Jónás  János köri alelnök vendégszeretetét kívánja igénybe venni s 
ezután a kereskedelmi akadémia dísztermében tartja összejöveteleit; 
egyszersmind köszönetét mond a gymnasium igazgatójának az eddig 
használt helyiségért, melyben 14 éven át tartotta a kör gyűléseit.

Még Hirschmann  Nándor köri pénztárnok terjesztette elő helyes
léssel fogadott jelentését a pénztár állásáról, minek meghallgatása után 
az elnök bejelentette, hogy a f. hó 28-án tartandó központi választmányi 
gyűlésen Jónás  János alelnök fogja körünket képviselni s köszönetét 
mondva a nagy számban egybegyült tagoknak, a gyűlést bezárta.

Gyűlés után kedélyes társasvacsorára jöttek össze a tagok az 
„Arany s z a r v a s “ első emeleti külön termében, mely szintén szöknek 
bizonyult a résztvevők nagy számának kényelmes befogadására.

Dr. L év a y  Ede, a kör titkára.
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Szatmár vármegyei kör.
A Szatmár vármegyei tanári kör f. évi deczember hő 8-án tartotta 

alakuló közgyűlést a szatmári kir. kath. főgymnasium dísztermében. 
A kör szervezője R a tk o vszk i Pál, szatmári igazgató nyitja meg az 
ülést a szatmári tagok és nagybányai küldöttek jelenlétében s beszámol 
eddigi eljárásának eredményéről. A körbe tagokul eddig a következők 
léptekbe: Vida Aladár áll. főgymn. igazgató. Geday .János, Gurnesevics 
Lajos, dr. G yiszálovics  Vidor, In cze  Lajos, dr. K áplán y  Antal, K iss  
Gábor, M isk o vszk y  Ernő, Ném eth  József tanárok a nagybányai állami 
főgymnasiumból; Hán  József kegyesr. igazgató, N ádor Béla, H olcz inger 
Imre, Jakab  Gyula, Csóti Márk, Schüssler  Albert, Poór János, Som ogyi 
István, Lőrincz  Gábor, M ajoros  Endre, 'kimár Péter, Guba Pál tanárok 
a nagykárolyi kegyesr. főgymnasiumból: R a tk o v szk i  Pál igazgató, 
R a d lin szk y  József, L ehóczky  József, dr. K u rtz  Sándor, Glósz János, 
K ro m p a szk y  Béla, M ajoros Károly. Walton Róbert, Sarm aságh  Géza, 
dr. Fechtel János, Fölkel Béla, dr. Fodor Gyula, E rdélyi Imre, H ozás  
János, dr. R eiser  György, N agy  József, Löfler József, Orosz Alajos, 
dr. Török  István, Jaskov ics  Ferencz, dr. Schó'ber Emil a szatmári kir. 
kath. főgymnasiumból.

Ezek szerint elnöklő R a tk o v szk i  Pál a tanári kört 42 taggal 
megalakultnak mondja ki. Ezután az alapszabályok megállapítására tér 
át a kör, a melyeknek tervezetét Sarm aságh  Géza dolgozta ki és 
olvassa föl. Majd pontonként tárgyalja a kör az alapszabályokat s 
ezeket némi módosításokkal el is fogadják a körnek jelen volt szatmári 
tagjai, valamint a nagybányaiak három küldöttje. De mivel a károlyiak 
ez alkalommal a piarista rend 300 éves fordulója alkalmából rendezett 
ünnepségek miatt nem lehettek jelen, a kör azt a határozatot hozza, 
hogy az alapszabályokat véglegesen megállapítottaknak most nem 
mondja ki, hanem azokat hozzászólás végett a nagykárolyi tagoknak 
megküldi.

A kör czíme: Szatmár vármegyei tanári kör; a kör székhelye 
évenként felváltva a három városban lesz s az időszerinti székhely 
tanáraiból alakítja meg a tisztikart is. Üléseit — évenként legalább 
ötöt — a székhelytől függetlenül szintén fölváltva tartja meg úgy, hogy 
Nagybányán és Nagykárolyban minden évben legalább egy ülést tartson 
s mindig a legutóbbi ülésen határozza meg a következő ülés helyét. 
A kör székhelye ez évben Szatmár lesz. A kör most a tisztviselői kart 
alakítja meg a szatmári tanárokból: elnök: R a tk o v szk i  Pál; alelnök: 
R a d lin szk y  József; titkár: O rosz Alajos; pénztáros: Löfíer József. 
A kör a következő ülését Szatmáron fogja tartani.

Orosz A lajos, titkár.

Udvarhely-kerületi kör.
Az udvarhely-kerületi tanári kör folyó év szeptember 30-án tar

totta tisztújító ülését. Dr. Solym osi Lajos elnök szívélyes szavakkal 
üdvözölvén a kerületi kör megjelent tagjait, örömének adott kifejezést, 
hogy ismét és újult erővel foghatunk a nyári szünet miatt félbeszakadt 
munkához. Örvend, hogy annak idején reményen felül sikerült a kör
alakítás, még pedig a tagok nagy száma miatt „kerületi kör“ czímen, 
mely rövid élete alatt is nemcsak a száraz, tudományos vitáknak, hanem 
az egyénismeret, az emberbaráti becsülés. a kartársi együttérzésnek s a 
kedélyes elszórakozásnak is kiinduló pontjává lett.

Ezek után rövid visszapillantást vetett a kör múlt évi munkássá
gára s Bőd  Károlynak az első ülésen tartott, a czél és eszme komoly

18*
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ságához méltóan megírt vallás-nevelési felolvasásáért újólag is köszö
netét mondott. Majd felemlítette, hogy a kör mintegy öt, több órán át 
tartott rendkívüli ülésen foglalkozott a Tanterv-revisio kérdésével, mely 
téren fokozott lelkesedéssel végzett munkásságunkat a Győrött tartott 
közgyűlés is kitüntető figyelemben részesítette; erről szóló jegyzőköny
veinket a központ be is kérette. Végül elnöki megnyitójában még meg
emlékezett Vajda  Emil, Pogány Kornél és dr Rózsa, Géza főreáliskolai és 
H ajkő  László főgymn. tanárok eltávozásáról s indítványára a kör jegyző
könyvileg adott sajnálatának kifejezést. Majd tiszttársai nevében lemond.

S zabó  András ajánlja, hogy a volt tisztikar egyhangúlag és újra 
választassák meg. Minthogy azonban az Ügyrend absolut többséget igénylő, 
titkos választást ír elő minden egyes állásra, H la tk y  Miklós korelnöksége 
mellett kezdetét vette a szavazás. Beadatott 23 szavazat, melyek alapján 
a kör ez évi tisztikara ismét a régi maradt.

A kör úgy ezen, mint a november 25-én tartott ülésen is hossza
san foglalkozott a szabad lyceum megvalósításának kérdésével s miután 
felolvasások tartására számosán jelentkeztek, elhatározta, hogy tudomá
nyos színvonalon álló, de népszerű formába öntött előadásainak sorozatát 
csekély belepő díj mellett januárban meg is kezdi.

Utolsó ülését deczember 2-án tartá, melynek legérdekesebb pontját 
Tom pa  Árpádnak „A tanárok társadalmi állása“ czímű értekezése képezte. 
A kör ugyanis, mielőtt K ardos  Albert collegánk önérzetes hangon tar
tott és a tanárok érdekeinek nagy szolgálatot tevő, derék felolvasása 
megjelent volna a Közlönyben, már megmozdult s előlegesen is szóvá 
téve az október 27-én kelt ministeri rendeletet, azt bővebb megvitatás, 
eszmecsere avagy határozat-hozatal tárgyául a deczemberi, mint iegköze- 
lebbi ülésre tűzte ki. Érezte az erkölcsi állásfoglalás kényes voltát, de 
érezte mélyen a tanárokat úgy anyagilag, mint ethikai tekintetben 
lealázó és kárral járó súlyát is a rendeletnek s így e kettős ok hatása 
alatt annak napirendre tűzése elől annál kevésbbé zárkózhatott el, mert 
váratlan kelte mellett, implicite még bizonyos czélzatosságot is rejtett 
magában az udvarhelyi tanársággal szemben.

Tom pa  épen azért mielőtt positiv javaslattal állana elő, rámutat 
felolvasásában a szomorú rendelet okára és mélyreható következményeire. 
Kötelességének is tartja, mert K ardos  czikkében, egy bizonyára egyol
dalú és helytelen informatióból eredő megjegyzésében, egyenesen ránk, 
udvarhelyi tanárokra czéloz, mint a ki nem érdemlett rendelet okára, 
midőn föltevésében azt állítja: úgy látszik, azért kellett az egész tanár
ságot rendelettel megrendszabályozni, mert egy erdélyi városkában az 
iskola emberei talán nagyon is átadták magukat a vagyonszerzés gond
jainak ?

Igaz, valljuk be, hogy legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint 
a hivatott rendelet kiadására okul az udvarhelyi tanárság egy része szol
gált; és pedig az ötletből, hogy az itteui áldatlan politikai viszonyok 
következtében a szabadelvű párt elveit szolgáló egyes tanárokat a Hazánk 
czímű politikai lapban az ellenzék — egyéb ürügy hiányában — azért 
támadta meg, mert az udvarhelymegyei és székelyegyleti takaréknál meg 
zálogkölcsönintézetnél javadalmazott és jövedelmes elfoglaltatásuk van

Mint tudjuk — mondja tovább Tompa — a Hazánk e dörgedelmes 
czikke, kollegáink e rettenetes bűnével terhelten — az ellenzék némely 
tagjai czéljának megfelelően az összes középiskolák és minden felettes 
hatóságnak és testületnek megküldetett s mint a rendelet kibocsátásá
ból kitetszik, a tanárok érdekeit szivükön viselő honfitársaink czéljukat 
el is érték. Igaza van tehát K ardos  kollegának, midőn a rendelet kibo
csátása okául egy erdélyi városka (!) tanárait gyanítja, de nincs igaza 
azon gyanúsításában, mintha az illető erdélyi városka iskolájának vagy 
iskoláinak emberei „nagyon is átadták volna magukat a vagyonszerzés
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gondjainak“. Ezt az elfogult information alapuló vádszerű gyanúsítást 
— különösen hamis általánosításánál fogva is — visszautasítjuk Bár 
másfelöl a gyanúsítás tárgyául szolgáló tényt korántsem tartjuk oly 
nagy szégyennek, nem is nézzük ezt oly szürke szemüvegen keresztül, 
mint illetékes felsőbbségeink.

Mert hát csakugyan oly nagy csapás lenne az iskolára, társada
lomra vagy államra, ha némely tanár becsületes úton-módon, sem egyik, 
sem másik meg nem károsításával a vagyonszerzésre adná magát ? Vizs
gáljuk meg s döntsük el ezt a fölvetett kérdést, mert az egész ministeri 
rendelet jog- és czélszerűsége legnagyobb részt e kérdésre nyerendő 
feleleten fordul meg. Azonfelül a nyerendő felelet bizonyos középkori, 
hogy ne mondjuk, még római ósdi balitéletet is eloszlathatna, a mely 
sajnos még ma is kisért s ama meggyőződésben nyilvánult, hogy a 
tanítónépség lenézett, szegény ideolog és semmi egyéb tartozik lenni.

A vagyonosság jog-, ész- és czélszerűségének kérdését egyetlen 
egy igazsággal eldönthetjük, azzal t. i., hogy óhajtott, keresett és köve
tett-e a vagyonszerzés útja, vagy mellőzött, elkerült és hátrányos? Hogy 
hasznos-e vagy ártalmas? A fölvetett kérdésre adandó válaszban mai 
napság nincs eltérő nézet. A becsületes úton-módon való vagyonszerzés 
nem ütközik sem tételes, sem természetjogba, sem a közjó, sem a köz
morálba.

Jogba bizonyára nem ütközik, mert akkor nem keresnék főpap
jaink és uraink, törvényhozóink, íróink és művészeink, iparosaink és 
kereskedőink, szóval: mindenki.

De hogy ész- és czélszerű is a vagyonszerzés és gazdagodás, azt 
az előbbi példák mellett a köztörekvés igazolja legtisztábban s hogy az 
idealismus sem zárja ki s a közmorál sem bélyegzi meg, az oly notórius 
vagyonszerzők példájával is igazolható, mint Shakespere, Calderon, 
Hugó Victor, kiket pedig sem a büntetőbíróság, sem a közmorál, de 
még az utókor sem ítélt el.

Tehát nem olyan nagy csapás az, ha némely tanár vagyonszer
zésre adja magát, nem; s bizonyára a vagyonszerzés sem jogi, sem 
erkölcsi bűn, sem megtorlandó, sem megbecstelenítő cselekmény az előbbi 
példák után nem lehet; sem a büntetőbíróság, sem a társadalom nem 
sújtja elítélésével és nem is ütközik az a tanárokra nézve is semmi 
egyébbe, mint, sajnos — a gyakorlatba — és egy ministeri rendeletbe.

Mindnyájan tudjuk, hogy a Lajos Fülöp idejében kiindult „en 
rischesson nous“ azóta meghódította egész Európát, többet: az egész 
világot. E vezéreszme küllőjébe fogódzott államférfi és tudós hadvezér 
és költő, pap és világfi, iparos és kereskedő; férfi és nő, öreg és fiatal 
szóval: mindenki, hogy boldoguljon; hogy ebben ismeri föl mindenki a 
jólétet és haladást, a műveltséget és tudást, a hatalmat és dicsőséget, 
tekintélyt és befolyást A pénz, a vagyon szerepének egyesnél és összes
nél való megállapítása és jelentőségének fejtegetése után rátér felolvasó 
a rendelet inopportunus voltára, mely épen azon időben jelenik meg, 
midőn mindenfelé a tanárok társadalmi és a mitől az is függ: a tanárok 
anyagi helyzetének javításáról volt szó. Mert a rendelet épen attól a 
feltételtől fosztja meg az egyes tanárt, a mitől a maga és családja, 
őszintén szólva: osztályának boldogulása és érvényesülése is függ. Meg
fosztja becsületes munkája keresményétől, a mivel gyermekei nevelését 
és tanítását, a mivel a maga továbbképzését eszközölhetné; megfosztja 
az egyletekbe, társulatokba való belépés, szereplés lehetőségétől; meg
fosztja szellemi munkája bevégzése után a szükséges társadalmi és más
nemű szórakozások megszerezhetésétől; megfosztja, igenis a haladás, 
a jólét, az anyagi és erkölcsi függetlenség megnyerésétől.

És megfosztja akkor, midőn mindazon fölsorolt dolgok elérhetését 
önmaga szerezte meg magának, mert az állam nem tudta megadni.
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Megfosztja akkor, midőn annyi nélkülözés, mellőzés után a mil- 
lennaris év, melynek pedig dicsősége, előkészítése tekintetében a tanár
ságnak annyi része volt, s melytől az is annyit várt, nem hozott e 
branchra egyebet a keserves csalódásnál, no meg a nem kért, nem várt, 
nem is érdemlett rendeletnél, mely megfosztja a tanárokat becsületes 
mellékkeresményöktől az idealismus nevében, szakképzésük továbbfej
lesztése érdekéből!

Hát vájjon nem az ok és okozat összezavarása-e ez ? Avagy tapasz
talta-e valaki, hogy a szegénység és nyomor az idealismus melegágya; 
hogy a nélkülözés, a gond a szakképzés föltételei ? Nincs senki, a ki 
ezt elhinné, nincs senki, a ki az ellenkezőjét ne vallaná!

Azért hát hadd beszéljenek az idealismus hirdetői eszményről, 
elvekről, a melyeket kevesen vallanak és még kevesebben követnek: 
de az eszményeket bizonyára nem a koldusok teszik népszerűekké, nem 
ők terjesztik azokat el. Hiszen az idealismus alapja is az anyagi jólét, 
s az eszme apostolai is csak a jómódúak közül telhetnek ki. Ezek után 
áttér a rendelet eredményének taglalására, hogy ez a tanárokat mikép 
találta s ha végrehajtják és ellenőrzik: mi lesz a következménye?

A magyar tanárság bizonyos, nem épen nagy perczentje, bizo
nyosan nem könnyű munka, utánjárás és fáradság után bejutott a némely
kor az 6 közreműködésével alakított pénzegyletekbe, melyekbe családja 
megtakarított fillérein kívül tudását, becsületességét és munkáját is bele
vitte, mint vezető vagy ellenőrző közeg. Itt arra a cunclusióra jut, hogy 
a mely bankot tanárok igazgattak, ott csőd, sikkasztás, vétkes bukás 
még nem fordult elő. Ezek után kérdi, hogy hiba-e, bűn-e tanárnak vagy 
bárkinek is ilyen pénzintézeteket, segélyegyleteket stb. alakítani? Elő
mozdítani a magánvagyon összegyűjtése, gyömöicsözése által a köz- és 
nemzetvagyont, fölholmazni a megtakarított munkát? Vinni bele ész
szerűséget, szerezni azoknak megbízhatóságot. Nemzetiségi vidéken pl. 
Felső-Magyarországon, vagy az erdélyi részekben a pénzintézetet a 
magyarság, a nemzeti ügy szolgálatába hajtani; megóvni nagy kiterje
désű vidékek lakosságát, különösen pedig a népet az uzsorától.

Megszerezni az anyagi függetlenséget, mint az erkölcsi független
ség alapját; mert hogy mit jelent az anyagi függetlenség a tanár pae- 
dagogiai működésében, azt feletteseink is nagyon jól tudják. Bizonyos 
politikai befolyáshoz jutni, társadalmi tekintélyhez különösen a tanárok
nak, kiknek munkakörük oly szűkös, társadalmi tekintélyük és befolyásuk 
oly fogyatékos. Hát ez bűn, melyet üldözni, melyet megvetni, melytől 
tiltani kell ?

Aligha. Hiszen főuraink, főpapjaink, törvényhozóink, legbefolyá
sosabb közéleti alakjaink is tagjai, részvényesei, vezetői, ellenőrzői az 
ilynemű legelső pénzintézeteknek.

Hogyha azoknak lehet, hogyha szabad az orvosnak, mérnöknek, 
ügyvédnek stb.. hát miért nem szabad, miért nem lehet épen a tanárok
nak, kik leginkább rá vannak utalva, szorulva s a kikre leginkább 
rászorultak.

Hogy miért nem lehet, azt leginkább megmagyarázza a kérdéses 
ministeri rendelet, a mely a 83: XXX. t-cz. 32. §-a intentióját magya
rázva kifejti, hogy: szellemi tevékenységünket, mely tanári hivatásunk 
betöltésére szükséges — akadályozhatná az évi, hard, heti, vagy akár 
1—2 órai munka.

De hát csak a javadalmazott munka árthat — a díjnélküli 
munka nem ?

Mert hiszen a tanárok ezután is lehetnek az Emkének, Ekének, 
Fkének választmányi és fizető tagjai; casino tagok és titkárok, elnökök, 
pénztárnok, jegyzők akár itt, akár a jótékony nőegyletnél, zene-, dal- és 
színpártoló egyletnél; lehetnek korcsolya-, fehér-, veres- és rongyos-egy-
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leti vagy bálbizottsági tagok; tarthatnak felolvasásokat akár kísérletek
kel is egybekötve s a szabad lyceuniokban: leghelyesebb, ha cyclusos 
előadásokat tartanak, de mindezek csak akkor és úgy, ha — díjtalanok, 
illetve a tanárok fizetnek.

Mi tehát a szellemi tevékenység akadálya? A tele has, a tele zseb, 
a jólét, az anyagi és erkölcsi függetlenség, a tekintély, a tisztelet s a 
hatalom ?

És mi a tanári hivatás ? A szegénység, a mellőzés, lenézés, kicsiny- 
lés, a díjtalanság, a gond, a bánat, a törődés, munka, az örökös függő- 
érzet, szolgalelkűség, megalázkodás.

Ezek után elvárja a kerületi kör bölcseségétől, hogy tiltakozni 
fog a jog, a méltányosság, de mindenesetre az igazság és a magunk 
és családjaink jól felfogott érdekében, a jövő tanárnemzedék és a közjó, 
a nemzet érdekében ez ellen a szerencsétlen impulsus folytán létrejött, 
de hatályba még nem léptetett rendeleti ellen, a mely a míg egyfelől a 
tanárokkal is közös természeti és tételes magánjogot támadja meg, addig 
a tanárok százainak méltányos és becsületes keresetét, jövedelmét con- 
fiskálja el s azokat társadalmi helyzetük nehezen elfoglalt positiójából 
leszorítva a társadalom páriáivá sülyeszti alá. Végül indítványozza: 
kéressék föl az Országos Középiskolai Tanáregyesület, hogy találjon módot 
odahatni, miszerint a szóban forgó rendelet hatályon kívül helyeztessék

A kör Tom pának  mély hatást tett felolvasását általános éljenzés
sel jutalmazta és indítványát egyhangúlag magáévá tette.

Ugyancsak jegyzőkönyvi köszönetét szavazott K ardos  Albert kar
társ úrnak a tanári érdekekért való síkra szállásáért s mert úgy van 
meggyőződve a kör, hogy a Közlönyben ránk vonatkozó czélzata, mely 
szerint mi volnánk a ministeri rendelet szülő oka, mint a kik túlsá
gosan vagyont hajliásztunk, merőben hamis informatio alapján jött 
létre, bár módjában állott volna objectiv adatokat nyerni, avagy talán 
épen a közvetlen informatio tévesztette meg: módot kiván nyújtani a 
hazai tanárvilág előtt minket dehonestáló mondatának rectifikálására 
ama statisztikai adatok közreadásával, melyek az udvarhelyi tanárság 
pénzintézeti elfoglaltságára és anyagi jövedelmezőségére vonatkoznak.

A reáliskola igazgatója vezérigazgató az Udvarhelymegyei takarék- 
pénztárnál; az ev. ref. és kath. főgymnasium egy-egy tanára 1. és II. 
aligazgatója a Székelyegyleti takarékpénztárnak. Elfoglaltatásuk napon- 
kin 1 — 2 órára terjed, oly időben, midőn az iskola nem veszi igénybe 
munkájukat. Együttes jövedelmök, az intézetek fokozatos föl virágzásával 
1896-ban 3060 frt.

Megjegyzendő, hogy részt vettek az intézetek alapításában ezelőtt
20—25 évvel már s az első 6—8 évben teljesen díjtalanul vitték nemcsak 
az igazgatói, de a jegyzői, sőt a pénztárosi teendőket is. Ma sincs hát 
nagy fizetésök, erre pedig jogot tarthatnak, mert minden munkás méltó 
a maga bérére.

A reáliskolának egy, — a két gymnasiumnak 3—3 tanára igaz
gatósági tagjai a zálogkölcsön-int. és betéti pénztárnak, az Udvarhely- 
megyei és Székelytakarékpénztárnak. Az első elfoglaltatása naponkint 
egynegyed vagy fél óra saját tetszésétől függő időben; hatásköre a kézi 
pénztárból a napi fölösleget átvenni vagy a túlkiadást a főpénztárból 
fedezni, a napi elkönyvelések helyességét ellenőrizni. Felekkel sohasem 
érintkezik, kölcsönök megszavazásában részt nem vesz. A másik hat 
elfoglaltatása hetenkint egy nap 9—12, illetőleg hat hétben négyszer 
10—1-ig, és hetenkint egy nap d. u. 5 —6-ig. A hétnek együttes jöve
delme 1350 frt.

Végre mint felügyelő bizottsági tagok működnek a kath. gymna
siumnak három, a ref. collegiumnak és főreálnak két—két tanára.
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Havonkint, illetőleg két havonként egyszer, az általuk választott 
d. u. órákban vannak elfoglalva. Együttes jutalékuk 440 frt

Hogy a feltüntetett elfoglaltatás mennyiben akadályozhatja az 
illető tanárokat tanári hivatásuk buzgó teljesítésében, vagy hogy a 
17 egyén k ö z t m egoszló 4850 fr t  mennyiben szolgálhat alapul vagyon
szerzésre, annak eldöntését a kör nyugodtan bízza t. kartársaink elfogu
latlan ítéletére.

De van ám az éremnek másik oldala is! Ugyanazon tanárok fizető 
tagjai az Elnkének, Ekének, megyei népnevelési, gazdasági, méhész, 
korcsolya-, nő- és színpártoló-, fehér-, vereskereszt- iparosegyletnek, dalár
dának. tanáregyesületnek, term.-tudományi, történelmi, irodalmi társa
ságnak, akadémiai könyvkiadó-vállalatnak. Elnökei, titkárai, pénztárosai, 
jegyzői, választmányi tagjai a casinónak, polgári körnek, iparos szövet
kezetnek, nőegyletnek, közbirtokosságnak, gondnoksági tagjai az állami 
f.-leányiskolának, vagy négyféle iskolaszéknek, egyházközségnek, a vár
megye és város felszámlálhatatlan bizottságainak. Szóval az udvarhelyi 
tanárság felét tevén Udvarhely intelligens társadalmának, évtizedek óta 
vezérharczosa, éltető szelleme, teremtő ereje, initiáló eleme minden 
fáradságot, utánjárást és áldozatkészséget igénylő humanus és hazafias 
mozgalomnak. Ezekből tehát láthatni, hogy a vagyonszerzés gondja, az 
„auri sacra fames“ túlhajtott szenvedélye nem nagyon gyötörte az udvar
helyi tanárságot s ha volt is hasznuk a réven, bőségesen visszafizették 
a vámon. Tehát az okot egyedül és kizárólagosan a politikában kell 
keresni és feltalálni s ha ily irányban szólal meg e rendelet, senki azon 
megbotránkozni nem fog, mert a localis ferde viszonyok a tanárságot 
is belehajtják a politika karjaiba, minek hátrányos voltát tanügyi tekin
tetben kétségbe vonni alig lehet Mert a tanár pártszempontok szerint 
nem válogathatja össze tanítványait; a politika több ellenséget szerez, 
mint barátot; már pedig a tanárnak állásánál fogva inkább barátra, 
mint ellenségre van szüksége. A politika pedig, ott és úgy üt, a hol s 
a hogyan lehet. Hogy czélját érje, nem válogat az eszközökben. Végül 
a kör teljes solidaritást vállalván többek azon indítványával, hogy semmi
féle nobile officiumot addig nem visel, míg e rendelet hatálya fennáll: 
a kör tagjai kedélyes lakomára gyűltek össze az „Európa“ szállóban, 
hol is az együttérzés, a tanári érdekek s a sérelem azonossága tekin
tetében. no meg a folyó ügyek tárgyalásában is teljes compatibilitás 
uralkodott.

E m bery Árpád, a kör jegyzó'je.

I R A T T Á R .

MINISTERI TISZTVISELŐK A KÖZOKTATÁSI TANÁCSBAN.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 1039. ein. szám alatt 
a következő rendeletet intézte dr. Beöthy Zsolt min. tanácsos egyetemi 
tanárhoz, mint a közoktatási tanács alelnökéhez:

Áz országos közoktatási tanács több rendbeli intézkedéseim értel
mében jelenleg a középiskolai és népiskolai tantervek revisiójával, 
továbbá a polgári iskolák reformjának kérdésével s a tanítóképző-inté
zetek tantervi utasításaival foglalkozik Tekintettel arra, hogy Méltó
ságodnak hozzám intézett jelentéseiből kitetszőleg a tanács a megjelölt 
ügyeket illetőleg már bizonyos megállapodásokra jutott vagy legalább 
a rájuk vonatkozó előkészítő tanácskozásokat befejezte, a munkásság
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jelen stádiumában szükségesnek tartom immár arról is gondoskodni, 
hogy a tanács tagjainak a megjelölt kérdésekre vonatkozólag rendel
kezésükre álljanak azon administrativ tapasztalatok is, melyeket első 
sorban a tanügyi közigazgatás képviselői szerezhetnek. Ennélfogva élve 
a közoktatási tanács szabályzatának 8. §-ában gyökerező jogommal, a 
fent említett középiskolai és népoktatási kérdések tárgyalásaihoz ezen
nel a következő tanügyi tisztviselőket rendelem ki: dr. A xam éth y  
Lajos ministeri tanácsost, dr. Boncz Ödön osztálytanácsost, dr. E rődi 
Béla kir. tanácsos és székes-fővárosi kir. tankerületi főigazgatót, 
dr. F ináczy  Ernő kir. tanácsos és főgymnasiumi igazgatót, H alász  
Ferencz osztálytanácsost, dr. Hóman  Ottó ministeri tanácsost, dr. K acs- 
kovics  Mihály ministeri titkárt, M olnár Viktor osztálytanácsost, dr. Mor- 
lin  Emil osztálytanácsost, dr. N em ényi Imre kir. tanácsost és kir. tan- 
felügyelőt és dr. Verédy Károly kir. tanácsos és székes-fővárosi kir. 
tanfelügyelőt.

Fentartom magamnak, hogy a mostani vagy jövőben tárgyalandó 
kérdések szempontjából még szükséges hasonló kirendelésekről a körül
ményekhez képest annak idején intézkedjem.

Erről Méltóságodat további eljárás végett azzal értesítem, hogy 
a nevezett tisztviselőknek szóló hivatalos rendelvényeket elnöki irodám
mal kézbesíttettem.

Budapest, 1897. deczember hó 5-én.
W lassics Gyula.

A BÉKE-EGYESÜLET FÖLHÍVÁSA.

A VII. nemzetközi béke-congressus a magyar béke-egyesület 
indítványára elhatározta, hogy a történelem tanáraihoz szózatot fog 
intézni s arra kéri őket, hogy az ifjúságra a békés felfogás érdekében 
hassanak. A berni központi iroda aztán elküldte a maga szózatát min
den béke-egyesületnek, hogy fordíttassa le a maga nyelvére s akár így, 
akár módosítva juttassa a tanárokhoz.

A magyar béke-egyesület, — melynek K em ény  Ferencz titkár 
szerkesztésében megjelent évkönyve tájékoztat a congressus s az egye
sületi eszme munkájáról — most adja ki e figyelemre méltó fölhívást, 
melybe Jóka i Mór, a Béke-egyesület elnöke, is írt egy passust.

A magyar fölhívás tehát így hangzik:

S zó za t a z  ifjú ság  nevelőihez, tanítóihoz s  főleg a történelem  
tanáraihoz 1

Önök, az ifjúság nevelői vannak első sorban hivatva arra, hogy 
a nemzedékek jövendő sorsát előkészítsék, mert a gyermekkorban nyert 
benyomások állandóak és teljesen sohasem tűnnek el.

Hogy milyen sors vár azon nemzetekre, a melyeket véres hős
tettek csodálásában nevelnek, valamint arra, hogy az erősebbnek jogát 
a gyengébbel szemben feltétlenül jónak ismerjék; azon népekre, a 
melyek a nemzeti gőgben, a valódi hazafíságnak gyűlöletes túlzásában 
és elfajzásában sínlenek, arra megfelel a történelem, mely azt mutatja, 
hogy olyan népeknél beáll az állandó nyugtalanság, a múló diadal és 
öndicsőítés állapota, a fenyegető balsors és visszaesés, az erkölcsi és az 
anyagi végromlás mind a győzőknél, mind a legyőzötteknél. Az önkény 
folytonosan veszélyezteti a nyilvános életet, a szomszédos viszonyokat, 
sőt a családot és a magánéletet is; mert mihelyt nagyban az igazság
talanságot szentesítjük, az mint vészthozó szabály beférkőzik az ember-
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nek embertársaihoz való viszonyaiba és következményeiben megtámadja 
a társadalom egészének minden szervét.

Vájjon szükséges-e esztelen párviadalokban avagy tömeges gyil
kosságokban vért ontani csak azért, hogy felebarátainknál különb 
voltunkat bebizonyítsuk? Vájjon nem szerethetjük-e a hazát a nélkül, 
hogy szomszédainkat gyűlöljük és őket rosszhiszeműséggel gyanúsítsuk?

„A hazaszeretet nem zárja ki az emberszeretetet.“ Ha az értelmes 
tanult fiatalság testi és lelki erejét saját nemzetének gyarapítására 
szentelné, sokkal nagyobb hazafiságot mívelne, mint bárminő hőstettek
kel, a miket idegen nemzetek megrontására elkövet.

A „szabadság, egyenlőség, testvériség“ egy szétválasztliatatlan 
háromságot képez; együtt teremtő elem, különválasztva holt betű.

A nemzetiségi gyűlölet Európa átka.
Ez átok súlya alól felszabadítani az új nemzedéket a közmíveltség 

vezérkarára, a tanítói karra van bízva a gondviseléstől
Egy nagy államférfi azt mondá a tanítókról, hogy azok vívták ki 

a hadjárat diadalát.
Higyjük azt, hogy azok fogják kivívni a béke diadalát is!

(Jókai Mór.)

Ifjúság nevelői! Kérve könyörgünk Önöknek, vegyék szivükre e 
szavait ama férfiúnak, a ki hazáját forrón szerette.

Legyenek tanítványaik vezetői az igaz és a jó keresésében, mert 
ezek inkább teszik a nemzeteket nagygyá, mint az erőszak és a becs
vágy. melyek a népeket mindenha csakis anyagi romlásra és erkölcsi 
elzüllésre juttatták!

Bizonyára Önök is tapasztalták azt, hogy a legtöbb történelmi 
iskolakönyv ugyanazon eseményeket nagyon eltérő módon tárgyalja. 
Ugyanazon tény, mely emezeknek valóságos hőstett, másoknál gazság
ként van feltüntetve, mert a nemzeti hiúság eltompítja az igazság iránti 
érzéket és meghamisítja a valódi hazafiságot, mely csak akkor tarthat 
tiszteletre számot, ha felvilágosodott, jóakaró és méltányos.

Midőn Önök az iskolakönyvek tartalmát tanítványaiknak meg
magyarázzák, arra kérjük, hogy fejleszszék e közben a jogérzéket és a 
türelmességet, melyek minden tisztességes ember alaptulajdonságai és 
a melyek őt képtelenné teszik arra, hogy felebarátját gyűlölje és neki 
ártson!

Törekedjenek tanítás közben arra, hogy a népek politikai, társa
dalmi, művészeti és tudományos fejlődésének nagyobb fontosság tulaj- 
doníttassék, mint harezias tetteiknek, de e mellett ne feledkezzenek meg 
azon valóban dicső tettekről sem, melyekre hazájuk büszke lehet. Az 
okok és a következmények kiderítése kapcsán, mutassák meg növen
dékeiknek, hogy a hódító és lenyűgöző háborúkban kiontott vér a 
népek haladásának és jólétének csiráit enyésztette el. Világítsák meg 
kellően a béke termékeny és termékenyítő alkotásait az ipar, a keres
kedelem, a tudományok és művészetek terén, nemkülönben a népek 
lelkes, teremtő és éltető versenygését szemben ama vak hajszával, mely 
rombol és Ínségre juttat! Állítsák tanítványaik szeme elé a bátorságnak 
és az önzetlenségnek ama nemes példáit, a melyeket a béke birodalmá
ban a kötelességek hű teljesítése, a felebaráti szeretet és a lelki nagy
ság teremtettek meg! Mondják meg nekik, hogy a békés erkölcsök leg- 
kevésbbé sem zárják ki a jellem szilárdságát, valamint a létért való 
küzdelemben az áldozatkészséget és a hősiességet sem. Távolítsák el
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végre az Önök gondozására bízott ifjú kedélyekből a balvéleményeket, 
úgyszintén tévedéseit és álnokoskodásait azoknak, a kik a háborúsko
dást szükségesnek, hasznosnak, sőt erkölcsnemesítőnek tüntetik fel!

Az igazságosság és a békesség érdekében kifejtendő nemes fel
adatuk előmozdítására, akadályozzanak meg, az iskolai falain belül és  
kívül, a nyers erőnek minden visszaélését, minden erőszakos cselekede
tet; toroljanak meg minden féktelen hatalmaskodást, a melyet a növen
dékek egy része a másikkal szemben érvényesíteni akarna. Igyekezze
nek a gyermekekkel már zsenge korukban megértetni azt, hogy ők 
gyakran ok és jog nélkül haragusznak meg, hogy többet bízzanak 
társaik jóhiszeműségében és hogy apró viszályaik elintézésekor inkább 
folyamodjanak elöljáróik elfogulatlan ítélkezéséhez. Ily eljárás és nevelés 
után idővel meg fogják ők érteni azon tanokat is, a melyeket Önök az 
általános emberségről, a nemzetközi jóakaratról és a népek egymás
közti türelmességéről nekik hirdetnek.

A művelt országokban fennálló valamennyi béke-egyesület, első 
sorban pedig a „Magyar Szt. Korona Országos Béke-egyesülete“, min
denkor szent kötelességének fogja tartani, hogy azon kérdésekre, a 
melyeket Önök e fontos tárgyra vonatkozólag felvetnének, készséggel 
válaszoljon* és hogy Önöknek magasztos, nemes, de egyúttal felelősség
gel járó feladatuk megoldásában, anyagi és szellemi tehetségéhez mér
ten, rendelkezésére álljon.

VEGYESEK.
Wlassics Gyula minister a fejedelmi kegynek és elismerésnek méltó 

jutalmában részesült. A király ő felsége a vaskorona-rend első  o sz tá 
ly á v a l  tüntette őt ki. A magyar cultura minden munkása szívből kivan 
e magas kitüntetéshez szerencsét annak a ministernek, ki annyiszor 
adta jelét, hogy melegen érez az iskola emberei iránt s ki ministersége 
alatt oly jelentékeny összeggel — jövő évre is egy millióval — tudta 
emelni a culturalis czélok állami dotatióját.

Rendes tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
H allay  Zoltán rozsnyói ágostai hitvallású evangélikus főgymuasiumi 
helyettes tanárt a nevezett főgymnasiumhoz a fennálló szerződésből ki
folyólag rendes tanárrá kinevezte.

Számfölötti rendes tanár. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister M alonyay  Dezső dr. okleveles középiskolai tanárt a IX. fize
tési osztály 2-ik fokozatába sorozva, az állami középiskolák tanári lét
számába, számfölötti rendes tanárrá nevezte ki. (1897. deczember hó 
7-ről 68.760. sz.)

Hittanár előléptetése. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
L a cze k  Gyula losonczi állami főgymnasiumi rendes hittanárt a X. fize
tési osztály harmadik fokozatából ugyanezen fizetési osztály második 
fokozatába léptette elő. (1897. deczember hó 7-ről 89.174. sz.)

Tanári succrescentia nevelése. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister W irker  Ernő tanárjelöltnek 1000 forintos párisi utazási ösztön
díjat adományozott.

* Felvilágosítással szívesen szolgál K em én y  Ferencz titkár (Buda
pest, VI., Lovag-utcza 18.).
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Véglegesítések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister E xner  
Győző székesfej érvári állami főreáliskolai és R ich ter  László ungvári 
kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárt és Tokaji N agy  Kálmán, körmöcz- 
bányai áll. főreáliskolai rendes tanárt, rendes tanári minőségökben 
véglegesen megerősítette.

Ministeri köszönet A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
T em esvár  sz. kir. város, Ungvár város, D eés város és Szolnok-Doboka  
várm egye közönségeinek, melyek a folyó tanév elején megnyílt temes
vári áll. főgymnasium, ill. ungvári áll. alreáliskola és deési áll algym- 
nasium létesítéséhez anyagi erejökhöz mért jelentékeny áldozatok meg
ajánlásával hozzájárultak, ezen áldozatkészségökért elismerő köszönetét 
nyilvánította.

A soproni evang. főiskola köréből Írják: Fögymnasiumunk Gombocz 
igazgató, H etvényi és K irá ly  tanárok rendezése mellett f. é. decz. 12-én 
szépen sikerült vallásos es té t rendezett. A most kezdeményezett intéz
mény első próbájának sikere arra buzdítja a tanári kart, hogy az 
ifjúságra nagy hatású családias összejöveteleket, melyeken az érdeklődő 
szülők és tanügybarátok mindig szívesen láttatnak, állandósítsa. Az 
első összejövetel offertoriumából karácsonyfa-ünnepélyt szándékozik 
rendezni a tanári kar azon szegénysorsú tanulók számára, a kik a 
karácsonyi szünidőt távol a szülői háztól lesznek kénytelenek eltölteni. 
Főiskolánk (theol főgymn tanítóképző-int.) „Ifjúsági zenetársasága“ 
pedig évenkint tartani szokott, tánczczal egybekötött hangversenyét 
1898. jan. 29-én fogja megtartani a soproni casino termeiben. Ezen 
rendezés tiszta jövedelme fele részben az „Ifjúsági zenetársaság“ alap
tőkéjének gyarapítására, fele részben a szegény tanulókat segítő magán
kórház-alap növelésére van szánva.

Ösztöndíj-pályázatok. Az 1897/98. tanév kezdetétől betöltendő budai 
és váezi M ária T erézia-féle 120 fitos ösztöndíjakra pályázat hirdettetik. 
Csak magyarországi kath. vallású és gymnasiumba vagy reáliskolába 
járó jeles előmenetelő szegény tanulók bírnak igénynyel. A folyamod
ványok a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímzendők s 
1898. évi január hó 5-ig a tanintézetek elöljáróságainál benyújtandók; — 
A kincstári M ária T erézfa-féle ösztöndíjak közül egy 150 frtos és két 
120 frtos ösztöndíj-állomás töltendő be. Ez ösztöndíj-állomásokra kizáró
lag csak pénzügyi hivatalnokok tanuló fiai tarthatnak igényt, ha kath. 
vallásúak és a középiskola I. osztályát jeles előmenetellel elvégezték. 
A folyamodványok a m. kir. pénzügyi ministerhez, mint pártfogóhoz 
czímzendők és az illető tanintézetek elöljáróságánál az 1898. évi január 
hó 5-ig benyújtandók.

Műcsarnoki jegyek. A budapesti kör pénztárnoka: Balog  Mór értesíti 
a tagokat, hogy a körben és nála 22 krért kedvezményes műcsarnoki 
jegyek kaphatók.

Tartalom: A deczember 28-iki választmányi ülésre bejelentett indítványok. 
N égyesy  László főtitkártól. — Európa és Észak-Amerika középiskola
ügye. (I.) Dr. W aldapfel Jánostól. — Az igazgatói utasítás. — 
E gyesü leti élet. — Ira ttá r. — A Béke-egyesület fölhívása. — 
Vegyesek.
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O R S Z Á G O S

K Ö Z ÉP ISKOLAI TANÁREGYESÜLET!

KÖZLÖNY.
S zer k e sztő ség  S zerk eszti Kiadóhivatal

VI. kér. Aradi-utcza 58. szám. R a ju e r  FereilC Z . V. kér. állami fóreáliskola.

GONDOLATOK A NEVELÉS ÉS TANÍTÁS VILÁGÁBÓL.

IV.
Pia desideria.

Az élet mindenféle látványai, fel-felhangzó panaszai eszünket és 
szivünket nem hagyhatják érintetlenül; azért nincs is jóravaló ember, a 
kit a világ megjavításának gondolata olykor-olykor ne foglalkoztatna.

A meghatottság ily pillanatai szülik a világjavító gondolatokat, 
a meghatottság ily állandó érzelmei a világjavító hősöket: az utópistákat, 
a nagy gondolkodókat és a reformátorokat.

A ki a jelenlegi világot, úgy a mint az van, akarja megjavítani, lehe
tetlent kivan, tehát az utópisták közé tartozik. A termő fa érett gyümölcsét 
már nem lehet nemesíteni; a ki azonban a talajt, a magot, a csemetét 
praeparálja, gondozza, az nemesíti a fát, nemesíti a gyümölcsöt is. És 
a hol egy fa nemesíthető, nemesíthető az egész gyümölcsös, egész erdő 
is. így vagyunk a világ megjavításával is. Hiába javítjuk az intézménye
ket, ha magát az embert nem javítjuk; de viszont hiába akarjuk javítani 
a már tökéletesen kialakult embert. A világ természetes fejlődése, 
haladása, az evolutio is csak bizonyos fokokon át történik.

A haladás e lehetősége szüli a vágyat is egy szebb, egy jobb 
világ után De ez a szebb, jobb, boldogabb világ mindaddig hiú ábránd 
marad, míg fel nem ismerjük azt az igazságot, a mely szerint: a világ  
m egj oh tiltásán ak egyedüli m ódja  a z  ifjúság lelkének, sz ivén ek  nem e
sítése. És bár mi paedagogusok ennek a nagyszerű, fenséges gondolat
nak igazságáról mélyen meg vagyunk győződve, még igen sok időnek 
kell lefolynia, míg ez az idea a köztudatba fog átmenni. Mert az ideák, 
fájdalom, nem úgy terjednek mint a fényhullámok.

Mi a fejlődésnek még csak azon a fokán vagyunk, hogy csak a 
testünket megfertőző bajok ellen védekezünk, teszünk óvóintézkedése
ket. A himlőt, a pestist, kolerát közcsapásnak tekintjük; olyan bajnak, 
mely mindnyájunkat fenyeget, mely ha megtámad, rettenetes bajokat 
szül. Messze kikerüljük a kolerást, de közönyösen haladunk el a szalon
kabátba öltözött, nyájasan mosolygó gonosz ember mellett, fcözönynyel 
nézzük a mellettünk haladó kis neveletlent. Pedig az a kis csirkefogó 
magára hagyva rövid idő múlva gazember lesz. Az az úri ruhás gaz
ember, az a kis csirkefogó mindnyájunk közös veszedelme. Gondolunk-e 
tehát arra, hogy egy gonosz ember közelében, vagy általában gonoszok 
közt mindenünk: egészségünk, vagyonunk, becsületünk, életünk minden 
pillanatban koczkán forog? Gondolunk-e arra, hogy egy gonosz ember
nek közelsége annyi, vagy még sokkal több veszélyt rejt magában, 
mint egy kolerás?

Orsz. Középiskolai Taváregyesiileti Közlöny. XXXI. 19
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Minden gonosz gyermek, gonosz ifjú a jövendő gonosz embere. 
Gonoszsága most egy kis körre van localisálva, vésztliozó ereje fojtva 
lappang, de csak ideig, óráig. Olyan mint az az életerős bacillus, mely 
csak alkalmas talajra vár. Nagyon bölcsen mondotta azért hazánk nagy 
bölcse F áy  András, hogy ritkán  véthet a szü lő  nagyobbat a z  em beri
ség  ellen, m in t ha gyerm ekeit nem neveli jó l. Gyermekeiben, úgymond 
mint megannyi ölyvöt eresztget ki kebléből a szelíd galambok közé, 
s az Ínséget egész nemzetségekre önti ki.

Logika-e ezek után, ha mi a gonosz ifjat közcsapásnak nem 
tekintjük, ha mi e közcsapás megszüntetésére minden lehetőt meg nem 
teszünk? Az életben, fájdalom, a legtöbben így gondolkoznak: „Nem 
enyém a gonosz gyermek; mi közöm hozzá; törődjék vele az, a kié; majd 
meglakol bűneiért!“ Pedig ez rendkívül hibás okoskodás. Ki mondhatja 
magáról, hogy 6 minden gonoszszal szemben immunis? Kolerások köz, 
még biztosabb az ember egészsége, mint gonosz emberek közt vagyona, 
joga, becsülete, élete. Minthogy a sorsunk az, hogy jók és gonoszak 
közt kell élnünk, bármily állásban legyünk is, nagyon természetes, hogy 
minél több a gonosz a világon, annál több juthat e gonoszból osztály
részül nekünk is. A ki megrontja az emberek levegőjét, ivóvizét, az 
nem egynek rontja meg, hanem mindazoknak, a kiknek azt a levegőt 
szívniok, azt a vizet inniok kell.

Mindaddig tehát, míg az ifjúság erkölcsi állapotát, mindnyájun
kat a legközelebbről érdeklő kincsnek vagy romlásnak nem tekintjük, 
míg ezen gondolatok a köztudatba át nem mennek, közállapotaink 
alapos javítását czélzó minden reform csak utopia marad.

Nem kell félnünk, hogy ez a gondolat maga is az utópiák vilá
gába tartozik. Élő és ható idea, erő már is, mely lassan-lassan készíti 
elő a talajt. A természetet, a világ haladását útjában semmi fel nem 
tartóztathatja. Magával a haladással járó romok, visszás állapotok, 
tűrhetetlennek látszó helyzetek szükséges lépcsői a haladásnak, s a 
jobbnak csiráit hordják magokban. Nem álom az, hanem a lángeszű 
költőnek előre látása, midőn azt mondja Vörösmarty:

„Még jönni kell, még jönni fog 
Egy jobb kor“.

És ha ez a szebb, ez a boldogabb idő elkövetkezik, akkor a neve
lés, az iskola kérdése az állami, a társadalmi életnek elsőrangú kérdése 
lesz. Akkor be fogják látni az emberek, hogy a jó l  nevelt ifjú ság  a z  
állam i és társada lm i élet fennállásának, a haladásnak, boldogulhatás- 
nak egyedüli b izto s záloga. Be fogják látni, hogy minél több művelt 
ember lesz a világon, annál kevesebb lesz a bűn, a per, annál jobb 
és becsületesebb lesz minden téren a munka, józanabb, takarékosabb az 
ember s így annál kevesebb költsége és gondja lesz az államnak is a 
pénz-, had-, kereskedelem- és igazságügyre.

Természetes, hogy abban a szebb korban a politika elsőrendű 
kérdései is mások lesznek. Be fogják látni az emberek, hogy az ember- 
nevelés milliószor fontosabb mint pl. a lótenyésztés. A szalonokban nemcsak 
agarakról és lovakról, az irodákban nemcsak korteskedésről, az ágié
nak hullámzásáról, a boltokban és műhelyekben nemcsak az anyagok 
áráról, hanem a nemzet iskoláiról, a nevelés és tanítás kérdéseiről is 
fognak beszélni. Az emberek jól meg fogják különböztetni az önzésnek, 
pénz-, hír- és hatalomvágynak a politikában gyakran lappangó, de 
széphangzású szavakba burkolt elemeit a közjóllét és közboldogság 
elemeitől. És mikor az ifjúság nevelésének kérdése a közboldogság egyik 
kérdésévé válik, akkor a nevelés munkája nem egyesegyedül egyesek 
műve lesz, hanem oly közmunkává válik, melyből minden józan ember
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kiveszi a maga részét. Gyermekekkel és ifjakkal szemben minden 
ember nevelőnek fogja magát érezni.

Hogy ez azonban bekövetkezzék, a nevelés három fórumának: 
a  szülőnek, a z  iskolának, a z  életnek csakugyan nevelnie kell. Ma 
csak némely szülő nevel, a legtöbb iskola csak tanít s az élet legtöbb
ször csak rombol. Vessünk futó pillantást mind a háromra. Nézzük elő
ször a szülőket.

Különös is a világ felfogása némely kérdésben. Ma pl. a hivatal
nok ember 16—18 évig folytatott tanulmány után, az iparos, a keres
kedő, a gazda is különféle elméleti és gyakorlati tudomány megszerzése 
után, a tanulatlan ember pedig az élet iskolájának keserves tanfolyama 
után lép ki az életbe, végre családot alapít; a gyermekeit nevelnie 
kellene, — de a nevelés kérdései egész terra incognita előtte! Micsoda 
gyermeknevelés az, a hol az apának, az anyának sejtelme sincs a neve
lésről? Az egyiket a homályos ösztön vezeti, a másik előtt saját nevelésé
nek emlékei lebegnek, a harmadik szomszédoktól, rokonoktól, ismerősök
től tanul valamit, a negyedik egy saját rendszert gondol ki, az ötödik, 
mindent a cselédekre bíz, a hatodiknak meg absplut nincs ideje, 
de nem is akar a saját gyermekeivel foglalkozni stb. És ez így megy 
uraknál és szegényeknél igen sok helyen.

Mindezekből nagyon tisztán következik, hogy mindazokat a 
szülőket, a kik ez irányban kiképezve nem voltak, először magokat 
kellene a nevelés elemi kérdéseire kitanítani. Mert, ha a szülő csak 
magának nevelhetné a gyermekeket, ha a nevelés ténye magánügy 
lenne, melyből senkire semmi sem háramlik, — akkor ez állapot ért
hető lenne. Ámde a szülő a társadalomnak, az államnak neveli gyer
mekeit, tehát mindnyájunknak. Jogunk és kötelességünk volna tehát 
a ro ssz  nevelés ellen küzdeni, s  a z t a közjó  egy orvoslandó sérel
m ének tekinteni A jövő bizonyoson fog gondoskodni arról is, hogy a 
házasulandó felek a nevelés elemi kérdéseivel tisztában legyenek. Most 
még fájdalommal kell az embernek tapasztalnia, hogy igen sok helyen 
nem tudják, mit lehet és mit nem lehet a gyermekek előtt tenni és beszélni. 
Hány család van, a hol egyáltalán nem veszik figyelembe a társalgás
nál a gyermekek jelenlétét Van pl. apa, a ki élvezettel beszéli el tanuló 
fiainak, hogy csalta meg, hogy csúfolta ki professorait. Sok gyermek 
romlásának okai azok az otthoni beszélgetések, tettek, a melyeknél nem 
lett volna szabad jelen lennie.

Sok gyermek a szülői házból hozza a hamis elveket, hamis ideálo
kat, a bűnöket, melyek ellen aztán az iskola hiába küzd.

A második nevelő: a z  iskola  a legtöbb esetben csak száraz isme
reteket közöl, szakismeretekkel tölti meg a tanítványok lelkét. A szó 
szoros értelmében vett nevelés ma rosszabbul áll, mint állott ezelőtt. Mi 
mint tanulók többet tanultunk és tudtunk mint a maiak, és nagyobb 
erkölcsi, érzelmi tőkével, erősebb akarattal és munkabírással indultunk 
az életnek. Abból a rengeteg sok száraz ismeretből, melyet a tanuló
nak most magába kell szednie, nem fejlődik ki az az életenergia, mely 
az élet nagy kötelességeinek teljesítéséhez, terheinek elviseléséhez, 
komoly küzdelmeihez megkivántatik. Sem az aurisztusok, sem a harmad
fokú egyenlet, sem a polarisatio tana, sem a pún háború évszámai nem 
azok az elemek, melyek sorsunkat, boldogságunkat megalkotni liivat- 
vák. Ahhoz, hogy az életben boldogulni tudjunk, a szakismereteken 
kívül még sok más lelki tulajdonság kell. Ilyenek a jellem, az akarat, 
erkölcsi elvek, érzelmek, munkabírás és munkaszeretet stb. Ism ere teke t 
mindig lehet pótolni, ja v íta n i, ső t óriási módon g ya ra p íta n i: de jellem , 
érzület, a kara t csak  egyszer fejlődik és nem corrigálható bármikor. 
A mai iskola szervezete, tanterve, utasításai szerint csak tanít, de nem 
nevel oly mértékben, mint ezt tennie kellene. Mindaddig míg a közép

18*
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iskolai tanításnál a tanítás és nevelés elemei nem egyensúlyozzák egy
mást, míg tehát a tanítás óriási tömege nem áll arányban a nevelés 
elemeivel, az ifjúság sem fog azzá lehetni, a mivé lennie kellene.

A harmadik nevelő: a z  élet, a hétköznapi élet még igen sok 
esetben semmi tekintettel sincs a gyermekekre, az ifjúságra. A kik csak 
az élet iskoláját járják, a nélkül, hogy máshonnan valami kis erkölcsi 
tőkét hoztak volna, megromlanak, elpusztulnak. Nálunk még minden 
városban, főleg a fővárosban, annyi az absolut semmi házi és iskolai 
nevelésben nem részesülő úgynevezett kis „csirkefogó“, hogy még a 
messze jövőre is jól el leszünk látva mindenféle gazemberekkel. Mert 
az nagyon természetes, hogy, a kiben senki sem teremtett erkölcsi kép
zetköröket, attól senki se várjon erkölcsi tetteket. Még kevésbbé 
akkor, ha mint most sok esetben, maga az élet tanítja bűnre a kis és 
a nagy embereket. Nem gondolunk itt azokra a scenákra, melyeket 
műveletlen emberek butasága, indulata, szenvedélye, részegsége rög
tönöz az utczákon. Ez csaknem kikerülhetetlen. Van azonban elég olyan 
utczai kép és scena, a mely ki is volna kerülhető. Nem is szándékunk 
ezeket itt mind felsorolni, csak egy két jelenetet hozunk fel. Nézzük pl. 
a főváros utczai életének hatását az ifjúságra és a tömegre. A gyerek, 
a mint korán reggel az iskolába indul, legelőször a kirakatok képes 
újságainál áll meg. Korán reggel, friss elmével szedi be e képek impres- 
sióit. És ezek a képek borzalmasak. A gyilkosságok és öngyilkosságok 
egész panorámája látható nap nap után. A hányféle bűn és vétek csak 
л ап, a hány csak lehetséges, azt mind ábrázolják ezek a lapok. A mint 
egy rémes, egy borzasztó scenának híre jön valahonnan, azt másnap a 
mi képes journáljaink már 3—4-féle alakban közük, az újságárusok pedig 
közbámulásra a kirakatokba kiteszik. Minden reggel egész kis tömeg 
gyerek, inas, úr, nem úr bámulja e képeket. Sok ifjúnak, sok munkás
nak még sejtelme sem volt arról, hogy még ilyen vétek és bűn is 
lehetséges.

Ezek a képek egyesekben ugyan semmi kárt sem csinálnak, leg
feljebb felesleges borzalmas képekkel telítik emlékezetét, s kezdetben 
kissé talán meg is rázzák idegrendszerét; de arra, a ki akár testi disposi- 
tiőjánál, akár körülményeinél fog\'a a bűnös cselekvésre hajlandó, már 
másképen hatnak. Az ilyennél egy megfelelő kép gondolatot, eszmét ad 
valamely bűn megtevéséhez, másoknál a puszta szándékból tettet csinál, 
a boszúnak, az öngyilkosságnak kivitelére mindenféle mintákat mutat be. 
Minden néző ugyanis elképzeli az ily képnek a cselekvését; minél élén- 
kebb phantasiájú, minél műveletlenebb, annál élénkebben képzeli el, 
annál jobban éli magát bele. Ez a phantasiában való cselekvés azonban 
nyomokat hagy az ember idegrendszerében, melyek egyeseknél a cse
l e z é s  motívumaivá is válhatnak. A kiben elég erkölcsi erő van, annál 
a nevelés képzetei az ily képek hatását a minimumra szállíthatják le, 
vagy lefeljebb csak az idegességét ne\relik, de a hol kevés az erkölcsi 
tőke, ott az ily képek is rontanak.

De van e képek mindennapi szemlélésének más hatása is. A sok 
öngyilkosságnak és gyilkosságnak, illetve ezek képeinek látása csök
kenti azt az erkölcsi undort és borzalmat, melyet a bűn különben fel 
szokott kelteni

Nem lehet jó hatással tanulóinkra a napilapok rendes olvasása 
sem. A mi a nagykorúnak egészen ártalmatlan, az a kiskorúnak méreg 
is lehet. Most pedig, hogy egy krajczárjával. sőt újabban ingyen is 
adják a lapokat, csaknem lehetetlen, hogy ifjúságunk is rendesen ne 
olvmsson. Az eredmény rendszerint: időelőtt való érettség, az iskolai 
munkának kicsinylése, elhanyagolása, elégületlenség, majd meghasonlás.

Ifjúságunk erkölcsiségének nyílt ellenségei azok a botrányos álla
potok, melyek különösen a főváros utczáin láthatók. A prostituált nőket
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értem itt, a kik különösen este felé óriási számban ácsorognak utczáin- 
kon. a sarkokon valósággal lesik az embereket, megállítják, megszólít
ják, csábítják, behúzzák tanulóinkat. Sokszor egész nemzedékek nyo
morának, szerencsétlenségének itt a forrása, itt a kezdete. Egy jobb 
kor bizonyosan fog gondolni arra is, hogy az ifjúság testét és lelkét az 
ily állapotok meg ne fertőzzék.

Most még mindez: pium  desiderium !
(Budapest.) S zitn ya i Elek.

AZ 1898-IEI ÚJ BUDGET.

A jövő évi budget, melyet általános vonásaiban s főleg közép
iskolai részében már ismertettünk, több új intézkedést statuál a tanítás 
intensitása érdekében a többi ágazatoknál is.

Magában a központban, a rninister iam ban. a munkaerőt szapo
rítja. A létszámnak ez az emelése eléggé indokolva van az által, hogy 
az ügyforgalom immár megközelíti a 80.ü00-et. De szinte kétséges, 
vájjon segítni fog-e a bajokon, ha csak az alsóbb rangú állásokat 
szaporítjuk s nem segítünk azoknak terhén, kiken az irányító s felül
bíráló tiszt felelőssége nyugszik.

Bennünket, a középiskola embereit, legközelebbről az a változás 
érdekelhet, hogy dr. F ináczy  Ernő igazgató ( hiszen az indokolás körül
írása másra nem érthető) kilép a mi testületünkből s valóságos ministeri 
tisztviselővé lesz. A budget titkári állást statuál számára. Az ő kipróbált 
munkássága továbbra is megmarad tehát abban a körben, a melyben 
oly sok derék munkát végezett, — csak czíme változik s mintegy példá
jával szerzi meg a bizonyságot, hogy a ministeriumi hivatalnoki karon 
belül a tanár is ép oly kilátással keresheti a haladás útját, akár a jogász.

Szaporodni fog a személyzet egy számtanácsossal, két számellen
őrrel, egy fogalmazóval, két segédfogalmazóval, két fogalmazó-gyakor
nokkal, egy számtiszttel és három számgyakornokkal. Tehát összesen 
12 munkaerővel.

S az indokolás kiemeli annak a szükségét is, hogy a ministerium- 
nak állandó épület emeltessék, a mi bizony nemcsak a decorumért 
szükséges, hanem azért is, mert a mai szűkös és czélszerűtlen elhelye
zés a munka-kifejtést is hátráltatja.

A bu dapesti tudom ány-egyetem en  nem történik lényegesebb vál
tozás, csak a szemészet és a chemia tanszéke kapnak új adjunctust, az 
új szülészeti klinika pedig tanársegédet; az egyetemi könyvtár első őre 
meg a VII. fizetési osztályba jut. A tanárképzést is érdekli, hogy az 
aesthetikai gyűjtemény az eddigi 400 írt helyett 1000 frt dotatiót kap.

A ko lozsvári egyetem  tizenegy rangidősb tanárának fizetését 
2500 írtról fölemelik 3000 írtra, vagyis a budapesti egyetemi tanárokéval 
teszik egyenlővé s az indokolás kijelenti, hogy ezt fokozatosan ki fog
ják terjeszteni a többi tanszékre is.

A budapesti gyakorló főgym nasium  tanszer-átalánya az eddigi 
600 frt helyett 1000 frt lesz. Az Eötvös-collegiurnhan  pedig 500 frtot vettek 
föl a tanárjelöltek tornázására is.

A  műegyetemen  az adjunctusi állások (megfelel a IX. fiz. osztályú 
tanári állásnak) száma hattal fog szaporodni. Tulajdonképen csak kettő 
lesz új, a geodesia és a kísérleti physika mellett; míg a másik négy 
két-két mostani repetitori és constructeuri állás helyébe lép.

A  k a ssa i jogakadém ia  tanárai, kik velünk együtt csak 100 frtos 
korpótlékot élveznek, jövő évtől megkapják a 200 ír to s  quinquenniumot. 
a mi egyetlen biztos módja a mi állásunk emelésének is.
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A népnevelés terén  a következő új tételek szerepelnek. A budget 
szervez három új segédtanfelügyelői és hat tollnoki állást Azon tanítók 
fizetését, a kik legalább tíz éve szolgálnak, 500 frtra emeli és számol 
azzal, hogy a tanítók 1898-ban megkapják már a korpótlékot is. Mi 
tudjuk legjobban, mennyire rászolgáltak erre a kis segítségre!

40 új elem i iskolára  a budget 100.000 frtot vesz föl s ebből 
40 új tanító állást 500 írttal, de 80-at csak 400 frttal szerveznek

Új polgári iskola  nyílik jövő tanévvel Iglón, Körmenden, Hajdú
szoboszlón és Segesvárit A tanerők száma 30-czal nő. A 605-ös létszám
ból 61-en vannak a IX. fizetési osztályban, a többiek egyenlően oszlanak 
meg a X. osztály három fokozatában.

A tanító képző i tanárok  fizetési viszonyai ugyanúgy osztvák be, 
mint a miénk. A különbség csak az, hogy ott 1800 frtos igazgató nincs, 
de van 1400 frtos.

A  tanítónő-képzők tanárainak  beosztása még kedvezőbb, mint 
a miénk. Ott egyharmadnál többen (28-ból 11-en) vannak a VIII. osz
tályban s az egésznek egyhetede az 1800 frtos felső fokon.

A budai Paedagogiumban  két új tanári állást szerveznek.
Lesz továbbá 20 új kisdedóvó, a minél bizony több is elkelne, 

kiváli a nemzetiségi vidékekre.
A kereskedelm i isko la i tanárok  képzésére nézve az indokolás 

érdekes kijelentést tesz. A tanárképzést a minister továbbra is az egye
tem feladatának tekinti, de a gyakorlati szakok tanárainak képzésére 
külön seminariumot is akar szervezni valamelyik felsőbb kereskedelmi 
iskolával kapcsolatban. A fizetési fokozatok itt még zavarosak, a minek 
oka egyrészt bizonyára a képesítés különféleségében rejlik, de talán 
abban is, hogy különbség van téve az önálló és a polgárival kapcsola
tos iskolák közt. A budget erről nem ad képet. Hiszen az államnak 
csak három önálló felső kereskedelmije van (Fiume. Sopron, Brassó), 
e czímen mégis 18 igazgató és 50 tanár szerepel. Tanári állás 1400 írtnál 
magasabb nincs.

Államsegély van fölvőve a székesfehérvári és győri felső keres
kedelminek is.

A  zene-akadém ián  tervben van, hogy az összes hangszereknek 
fokozatosan külön tanszék állíttassék.

A szín m ű vésze ti akadém ia  igazgatói állásán a VI. fizetési osz- 
tálylyal szervezik s ennek fejében dr. Várady  Antal lemond arról a 
nyugdíjról, melyet mint volt reáliskolai tanár élvez.

A vakok in tézete  mellett ipari foglalkoztató telepet szerveznek, 
hogy a szegény vakok ne legyenek csupán a zenélésre utalva.

De a szorosan vett iskolai intézményeken kívül is van a budget- 
nek néhány olyan tétele, melyet örömmel üdvözölhetünk, mint a hazai 
culturára hasznot hozó intézkedést.

Megemlítjük ezek közül, hogy a n em zeti m useum  1000 frtot kap, 
hogy leíró lajstromot készíttessen, a mi a tudományos haladásnak 
kitűnő segédeszköze lehet.

A tud. akadém ia  5000 frtot, hogy a magyar tudományosságnak 
külföldön leendő terjesztésére folyóiratokat tartson fönn és 2000 frtot 
egy szótári bizottság költségeire.

A K isfa lu dy-társaság  1500 frt segítséget népköltési gyűjteményre.
Hazánk ethnikai és n yelvterü leti viszonyainak feltüntetésére 

pedig a minister egy nagy m unkát tervez, mely 60 ívre terjedne, 
1900-ra készülne el s 4000 példányban jelenne meg, összesen 18.500 frtra 
számított költséggel Az 1898-iki budgetben 2000 frt van rá fölvéve

Szóval, mint e kivonatos ismertetés is mutatja, a milliós többlet
ből sok okos dologra jut egy-egy kisebb összeg. Ha a haladás érvről- 
évre ekkora lesz, culturánk pár év alatt nagyot izmosodhatik.
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ISMERTETÉSEK.
A Fáráók országában. írta E rődi Béla. Budapest. Lampel R. 1897.
Élvezettel olvastam. Hálásan teszem le kézből. Bevezetésül elisme

réssel kell szólnom a könyv külsejéről. A tartalomnak megfelelő stíl- 
szerű atábla; a borítékon egy ó-egyiptomi templom pilonja — kaputornya; 
mellette sphynx pihen, balra pálmaliget, jobbra tevekaraván, a háttér
ben a nagy pyramisokkal. Mindez színes nyomásban. A papír a legjobb 
sárga nyomtató-papir; betűi élesek; a fejezetek elején pompás szél- 
diszítések s kezdőbetűk; a szövegben nyolczvannál több remek kép s 
a könyv végén értelmes térkép. Ennyi külső előnynyel, ennyi díszszel 
kevés ifjúsági könyv jelent meg a magyar piaczon.

Mindez méltó kifejezője a belső tartalomnak. Életteljesebb köny
vet alig olvastam. Nem egyszerű leírás ez, mely ékes stílusgyakorlattal 
szellőzteti meg tárgyát. Ez valóságos utazás, mely kézen fogja olvasóját 
s aztán Fiume hullámos partjaitól a görög szigeteken s a Földközi ten
geren végig abba a titokzatos országba vezeti be, megmondván, röviden 
összefogván mindent, a mit az érintett tárgyról tudni illik és szükséges. 
Végig jártam magam is a szerző úti irányát: ismerősként üdvözöltem 
minden göröngyöt, vizet, földet, embereket, tündéri mecseteket, az ó-világ 
halhatatlan emlékeit; mégis mohón olvastam végig a könyvet, a nélkül, 
hogy kézből letettem volna Éreztem, hogy ez mind igaz; éreztem, hogy 
ez az egyszerű elbeszélő stíl lendületes emelkedéseivel nemcsak meg
ragadja az ifjú lelkét, hanem abba az ismeretnek roppant kincsét is 
helyezi belé.

Az utazás a görög szigetekkel kezdődik. Életre kel azokon az ó 
görögök classikus élete s a jelennek története; közbe beleszólnak a 
tengeri hajós élet kalandos eseményei. Alexandriával Egyiptom földjére 
érünk. Egy futó pillantás e város múltjára s jelenére, — s aztán sietünk 
Kairóba. Egyiptomnak, illetőleg a nagy folyónak földrajza s az ország- 
története következik azután nagy vonásokban, Ménától, az első ember 
királytól, a görögök, rómaiak s mohammedánok uralmán keresztül a 
mai angol uralomig. Világos, tiszta kép ez, kielégítő teljesen. Azonban 
úgy tetszik nékem, hogy az angol uralommal E rődi nincsen meg- 
békülve. Pedig valósággal ez a kor Egyiptom népének az aranykora. 
Hatezer évi elnyomás, borzasztó szolgaság után, most az angolok ideje 
óta érzi legelőször a felláh, hogy ő is ember, kinek a kötelességek 
rettentő terhén kívül még jogai is vannak. Becsületes közigazgatás, 
jóravaló igazságszolgáltatás, igazságos adózás hatezer év óta csak 
most az angolok ideje óta terem először Egyiptom földjén!

Kézen fog bennünket a szerző s aztán végig visz a jelenen, a 
múlton s az ősi időkön Bemutatja először Kairót az ő keleti pompájá
ban; a Muszki utczát az ő páratlan sokszínűségében; a városrészekre 
terjedő bazárokat tenger kincseikkel; a mohammedán világ mecsetjeit, 
a főiskolát, a nagy pasák, Mehemed Ali és Ismail pasának alkotásait, 
a fényességes alabastrom mecsetet a fellegvárban s a tündéri Esbekie 
kertet. Elszállunk a közel múltba, a cserkesz szultánok, kalifák sírjaihoz, 
a hol is mély fájdalom ül kedélyünkre, látván ez aranyházak borzasztó 
pusztulását. Hanem hát a mozlim azt mondja; kiszmet! a végzet! — 
Elszállunk a keresztény ó-korba a Níluson át O-Kairóba, a hol a mono- 
physita keresztényeknek egy ősi s egy újabb temploma áll. Majd el
szállunk az ősi idők tengerébe.

Nem szólhat az mély megindulás nélkül, a ki ezeket a halhatatlan 
nagy dolgokat szemtől szembe látta. Évezredekkel áll itt folyton szem
ben, tárgyakkal, melyek az ezredek mélységéből beszélnek hozzánk
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nagyon is értheti emberi hangon. Ugyanazok a törekvések, érzelmek, 
szenvedélyek, szenvedések; ugyanazok az eszközök a czélok elérésében. 
Erény, bűn, nagyság, nyomor, fény és sötétség — akár csak a jelenben. 
Nagyon kár, hogy az ó-világ kincseiről a Boulak-i museum után ír 
Erődi! Micsoda a Boulak-nak hét terme, a jelenleg Gizehben levő 
museum nyolczvanhét terméhez képest! S e nyolczvanhét óriás terem 
tele van az ősi idők mérhetetlen kincseivel! E rődi nem látta Ranofer 
úrnak s nejének a bájos Nefertárinak megrendítően szép 6000 éves 
szobrait; nem látta, a XII. s XVIII. dynastiák hallatlan arany kincseit! 
Nem vált volna írói egyéniségének hátrányára, ha ezt a részt valakivel 
mással íratja meg!

El a pyramisokhoz Gizehbe, a pvramisokhoz és sírokhoz Mem- 
phiszbe és Szakkárába! Itt is az ezredévek köde száll felénk; az emberi 
nagyságok múlandósága, ezredévek történetének viharai, melyeknek e 
nagy emlékek tanúi voltak! E mulékonyságnak intő példája a Kairótól 
északkeletre fekvő Heliopolis, évezredeken át a vallás gyakorlatainak 
s a tudomány művelésének virágzó melegágya — s ma a múlt nagy
ságából csak egy  obeliszk maradt meg intőjelnek!

Kairóból Felső-Egyiptomba visz utunk, vasúton, hajón egyaránt. 
Virágzó területek odább rettentő örök sivatag kisér bennünket jobbról 
is, balról is. Emlék emléket ér; s valamennyiről tud Erődi érdekes dol
gokat mondani! Első megállás Lukszor és Karnaknál történik! E nagy 
és halhatatlan emlékek gondolatától is beteg a lelkem! Hogy ezek a 
kincses házak, az építőművészeinek, a tudásnak remekei is a pusztulás
nak esnek áldozatul! Persze ezekre is ránehezedik az ezredévek terhe! 
Erődi végig kalauzol bennünket Lukszoron, Karnakon, a Nilus nyugati 
partján elterülő temető városon, a Ramzeszek temető templomain, a 
XVIII. s XIX. dynastiák fényességes temető helyein Erődi könyvéből 
igaz képet merítünk mindarról a fényről, dicsőségről, nagyságról, mely 
valaha a szent folyó két partján itt ragyogott Sajnálom, hogy a lukszori 
templom égbenyuló, de páratlanul szép csarnokait ismét saját régi 
impressiói alapján írja le! A csarnokokat im m ár  nem éktelenítik a 
bennszülöttek sárviskói; eltűnt az onnan valamennyi. A karcsú, 20 méter 
magas oszlopok csodálásába zavartalanul mélyedhet el a lélek s nyu
godtan elmélkedhetik az emberi sors múlandósága felett annak a 20—22 
colossalis szobornak láttán, melyeket II. Ramzesz önmagának állított, s 
melyek legújabban kerültek ki a törmelék alól.

A legvégső állomás Asszuán. Ez már a fekete emberek országá
nak, Núbiának határán fekszik. A Vörös tengerről jövő karavánoknak 
végpontja, emporiuma Szudánnak s így az angolok kezében fontos 
kulcsa Egyiptomnak. Nevezetessége a Nilus sellőiben és Philae szigeté
nek tündéri romjaiban áll. Philae egykoron Isis istennő tiszteletének 
főhelye volt: aztán a pogány templomok kopt-kereszténységnek lettek 
erős váraivá; s ma elhagyott romok lévén, mintha csak a délibáb csodás 
képei volnának, oly varázslatosan emelkednek ki a Nilus habjaiból. 
Erődi ecsetjében életre kél Philae, a szomszéd Elephantine s a hajdani 
gránitbányák, a melyekből az obeliszkek s a Fáraók palotáinak, templo
mainak szobrai kerültek ki.

Az utolsó út Kairóból a Szuezhez vezet Útközben képzeletünkben 
benépesül Gosen földje, Jákob ivadékainak egykori lakóhelye; látjuk 
Tuniszban s Bubasztiszban az elnyomó Fáraók dölyfét; látjuk Izráel 
fiainak menekülését; a Sinain Mózesnek forrását; — de látjuk egyúttal 
a nagy francziának, Lessepsnek genialis alkotását, a szuezi csatornát, 
a melylyel Ázsiát s Afrikát kettéválasztja, az Iszlámot kettészakítja és 
meggyéngíti.

S ezzel a könyvecskének végére értünk. A záró sorokban is csak 
a legőszintébb elismeréssel nyilatkozhatom róla. Tartalma igaz; tartalma



élvezetes és mindenek felett tanulságos az ifjúra nézve; de nemcsak 
az ifjúra, hanem minden művelt emberre nézve. Méltó e könyv arra, 
hogy iskoláinknak egy könyvtárából se hiányozzék!

Záradékul csak egy kis megjegyzést kívánok tenni. Jobb szeret
ném, ha a 222-ik lapon — a Mózes könyveiről szólván — nem csúszott 
volna be a „legenda“ szó. mely talán félreértésre is adhat okot. Úgy 
hiszem, toll-hiba; a második kiadásnál, mely hovahamárabb lásson nap
világot, ne kerülje el a figyelmet.

(Szeged.) Dr. P la tz  Bonifácz.

A széptan előcsarnoka, a szépet kedvelő tanulóifjúság és általában 
minden müveitek számára. írta Z silinszky  Mihály; II. bővített, képes 
kiadás, Budapest, 1897. Lampel R. kiadása, 1 frt 50 kr

Széptani irodalmunk kopársága, melyről szerzőnk könyve első 
kiadásakor panaszkodott, sajnos ma, egy negyedszázad múlva sem szűnt 
meg. A szemrehányás, melyet a II. kiadás előszavában tesz az ifjabb 
nemzedéknek, hogy fiatalkori dolgozata még nem vált fölöslegessé, 
nagyon is jogosult s azért munkájának újból való közrebocsátását 
örömmel üdvözöljük. A könyv czéljának: hogy a középiskolák irodalom
mal és művészettel foglalkozó tanulóinak aesthetikai ismereteik bővíté
sénél segédeszközül szolgáljon és őket a művészetek világában kalauzolja 
— jelen javított és bővített kiadásában egészben véve megfelel és annál 
inkább tehet majd hasznos szolgálatokat, mert ifjúságunk aesthetikai 
képzése amúgy is el van hanyagolva. A könyv mindazoknak, kik az 
iskolában nyert, kissé gyér széptani ismereteiket bővíteni akarják és a 
művészetekkel jobban óhajtanak megismerkedni, kívánatos olvasmányul 
fog szolgálni, mely továbbképzésükhöz alkalmas bevezetést és hasznos 
útmutatást nyújt.

Az új kiadást egybevetve a régivel, mindenekelőtt constatáljuk, 
hogy stílusában csinosodott, csiszoltabb; az idegenes és helytelen ki
fejezéseket, magyaros szólások és szavak váltották föl, csak itt-ott talá
lunk még egyes kiküszöbölhető szavakat pl. mozam, játszdal, egy-egv 
germanismust, mint: lett fölfedezve, nem hagyja magát legyőzni stb.

A bevezető fejezet, mely az aesthetika történetét adja dióhéjban, 
a tanuló ifjúságnak és a nagy közönségnek szánt könyvben talán egészen 
mellőzhető lett volna. A munka terjedelme meg nem engedte a hosszabb 
magyarázatokat, így aztán, mert lehető teljességre törekszik előadásában, 
arra szorítkozott, hogy egyszerűen és pusztán, a különböző koroknak a 
szépről alkotott meghatározásait sorolja elő. Pedig ezen definitióknak 
megértése már bővebb philosophiai és aesthetikai ismereteket tételez 
föl. Nem is hiszem, hogy középiskolai tanuló ezt a bevezetést értelmileg 
megemészsze és nagy lelki haszonnal olvassa. Más ily természetű, sok
kal terjedelmesebb művekben, pl. a Véron széptanában hiába is keres
sük azt. Szerzőnk meghagyta és el kell ismernünk, hogy tömörségén 
közbeszurásokkal és toldásokkal lehetőleg segíteni iparkodott. Különösen 
nyert ez által a magyar aesthetikusokat tárgyaló fejezet. Általában 
dicsérettel kell kiemelnünk azon törekvését, hogy a magyar vonatkozáso
kat fölvegye könyvébe: a magyar művészek és műalkotások mindvégig 
kellő figyelemben részesülnek, példáit előszeretettel a magyar költészet 
köréből vette. Szerettük volna azonban látni, hogy a II. kiadás azon 
aránytalanságon segített volna, mely a költészet és a képzőművészet 
tárgyalása között mutatkozik, mert míg az előbbi teljesen kielégítő 
mértékben történik, a művészetekkel nagyon röviden bánik el. Ugyanaz
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az eljárás, mint iskoláinkban, a hol a poétika részletes tanítása mellett 
a művészet kérdéseiről, a stílek fejlődéséről alig hall valamit a tanuló. 
Pedig sokan kereshetik joggal e könyvben pl. a történelemben nyert 
hézagos, néha csak nevekből, üres fogalmakból álló műtörténelmi ismere
teik gyarapítását. Az ú. n. kis művészeteket még névleg sem említi a 
szerző, mindössze a véső művészeteknek szentel néhány homályos sort, 
melyben a cames és intaglis magyarázata van összezavarva a relieffel. 
A réz és fametszésről egyáltalában nincs szó, holott ez mindenesetre 
fontosabb művészet a műkertészetnél, a melyet egész külön fejezetben 
tárgyal. Tallérosy Zebulon magyarázatának több időt szentel a szerző, 
mint az összes építészeti stílek ismertetésének; különben is, helyén lett 
volna a 60-as évek e ma már kevésbbé ismert alakja helyett élcz- 
lapjaink egy mostani, érthetőbb alakjával illustrálni a humort.

Rendkívül emelik a könyv értékét és használhatóságát a képek, 
melyek a szöveg szűkszavúságát pótolva, a művészetek egész történetét 
adják jellemző példákban és a költészet, művészet és zene legkiválóbb 
képviselőinek arczképeivel ismertetik meg az olvasót, mindenütt első 
sorban a magyar művészetre való tekintettel. A képek egy-kettő kivé
telével tiszták, igen csinosak, kitünően vannak reprodukálva s mind 
külön ,e  könyv számár j. készültek. Helyes tapintattal vannak meg
válogatva s egyáltalán nem követik az ily természetű munkák illustra- 
tióinak unalmas sablonját. Ajánlatos lett volna a szöveg és az illustra- 
tiók közt a képre való utalással szorosabb kapcsolatot létesíteni, a tanulót 
mintegy figyelmeztetni, mit is nézzen azon a képen. Becses sajátsága 
a kis munkának, hogy az egyes fejezetek végén az olvasmányul ajánl
ható művek jegyzékét nyújtja s így a szakirodalomban járatlan olvasót 
útba igazítja. Ebbe a bibliographiába azonban sok oly munka tévedt, 
melyhez a tanulóifjúságnak és a nagy közönségnek, hogy úgy mondjam, 
semmi köze. Mert ezeket a munkákat néha a szakszerű aesthetikus 
sem olvassa, részben mint elavultakat, részben pedig mint olyanokat, 
melyek amúgy sem szerezhetők meg. Pl. Palladis deli’ Architectur-ja, 
mely 1570-ben jelent meg olaszul és 1698-ban német fordításban; Fiorelli 
Gesch. der zeichn. Künste 1798-ból, Stieglitz építészeti munkái a múlt 
századból, Bonin, Galante és theatralische Tanzkunst 1712-ből, Porkel, 
Gesch. d. Musik 1778-ból stb. Minek és hol olvassa ezeket a tanuló? 
Viszont A. Schultz, Riegel népszerű munkáira vagy a kitűnő, minden 
téren tájékoztató Quantin-féle Bibliothéque de l’enseignement des Beaux 
Arts köteteire nem történik utalás.

Végül meg kell emlékeznünk a könyv helyesírásáról. Sajnos, 
nálunk többféle helyesírás járja, az akadémiáétól a Budapesti Hirlapéig; 
de bármelyikhez szegődünk, egyet nem szabad figyelmen kívül hagy
nunk: a következetességet; különösen nem: tanulóknak szánt könyvben. 
A c és ez-s írásmód az egész könyvön végig váltakozik, ép úgy ehez 
és ehhez; öszhang és összhang; tragédia és tragoedia; rósz és rossz, 
játsza és játszsza, Coriolán és Koriolán, Polycletus és Polykleit, Aegyptom 
és Egyptom stb.

A fölhozott kifogások azonban nem csökentik a munka érdemét, 
csak azt czélozzák, hogy egy esetleg szükségessé váló III. kiadás, még 
használhatóbb legyen mint a milyen a II., mely melegen ajánlható 
segédkönyvül úgy a tanuló ifjúságnak, mint a művelődni óhajtó közön
ségnek és díszes kiállításánál fogva alkalmas ajándék- és jutalomkönyvül 
szolgálhat.

(Budapest.) I)r. Láng Nándor.
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EGYESÜLETI ÉLET.

Debreczeni kör.
(K észü letek  a tanáregyesü leti közgyűlésre. — A m agyar nyelvtan  

a z  alsó osztá lyokban .)

A debreczeni kerületi kör f. évi deczember 11-én tartotta második 
rendes gyűlését, melyen jelen voltak: D óczi Imre elnök, Cserhalmv 
József, D om okos Jenő, D óczy  Gedeon, E lek  Lajos, Géresi Kálmán, 
dr. Gulyás István, dr. H orvay  Róbert, K a ra i  Sándor, Pogány  Kornél, 
P rivá ry  József, Sinka  Sándor, S tarck  Andor, S. S zabó  József, dr. Szántó  
Sámuel, Zimm ermann  Gyula, Zvér  Ferencz körtagok és dr. K ardos  
Albert, a kör jegyzője.

D óczi Imre elnök napirend előtt felszólal, hogy megemlékezvén 
a piarista-rend háromszázéves fennállásának folyó hó 8-án lefolyt jubi- 
laeumi ünnepéről, meleg hangon üdvözölje a rendet és a rendnek a kör
höz tartozó tagjait és lendületes szavakban méltatta e tanító-szerzet
nek a magyar cultura és hazaliság téren szerzett érdemét.

Az átalános helyesléssel fogadott megemlékezésért Cserhalmy 
József piarista gymnasiumi igazgató mondott a maga és rendtársai 
nevében köszönetét, rámutatván arra a közös kapocsra, a mely a piarista
rend tagjait a magyar közművelődés és a hazafias nevelés többi munkásai
val, a többi tanárokkal összefűzi

A gyűlés ezután tárgyalta és elfogadta azon javaslatokat, melye
ket az orsz. tanáregyesületnek Debreczenben tartandó közgyűlését elő
készítő bizottság dolgozott ki. A javaslatok közül megemlítjük azt, hogy 
a debreczeni kör is gondoskodni óhajt oly tájékoztató füzetről, a milyen
nel a kassaiak és győriek lepték meg a közöttük lefolyt közgyűlés 
tagjait; kiküldött tehát egy Géresi Kálmán tanker, főigazgatóból, D óczi 
Imre, Cserhalm y József és F azekas  Sándor középiskolai igazgatókból 
álló szerkesztő bizottságot és megbízta Sinka  Sándor ev. ref. főgymn. 
tanárt a Debreczen történeti vázlatát és mai culturalis képét magában 
foglaló füzet megírásával.

A gyűlés tárgysorozatába fölolvasás is föl volt véve, melyet 
dr. Gulyás István ev. ref. főgymn. tanár tartott „A m agyar n yelvtan  
a középiskola alsó osztá lya iban “ czímen. A felolvasó behatóan és 
kritikailag foglalkozik számos methodikus hibával, melyeket a magyar 
nyelv középiskolai tanítása közben szoktak elkövetni. így hibáztatja az 
analizáló eljárást a III. osztályban, a mikor már csak az első két osz
tályban inductiv úton szerzett ismereteknek a rendszerbe foglalása volna 
a feladat, de még inkább megrója azoknak az eljárását, a kik a mód
szeres nyelvtant betanultalak elemző példástul, szabályostul, a nélkül, 
hogy előbb a tanulók maguk ismerkednének meg a nyelvtényekkel és 
maguk jutnának rá a nyelvtényekben mutatkozó törvényekre. Értekező 
általában nem barátja a m ódszeres nyelvtanocskáknak, melyek a 
tanulót nem vezethetik, a tanárt pedig csak megkötik, egyéniségében 
csak korlátozzák. Szerinte a tanterv és utasítások szellemének leginkább 
az felelne meg, hogy ha a tanuló az I—II. osztályban, az elemző eljárás 
folyamán nem szorulna semmiféle nyelvtani kézikönyvre, de ha ez az 
ideális állapot nem érhető el, adjunk inkább a tanuló kezébe rendszeres 
nyelvtant, a melyben az elemzés útján nyert nyelvtani szabályokat 
pontosabban megfogalmazva és rendszeresebben elhelyezve találhatja 
meg. Ez elvi álláspontjából kifolyólag az értekező több határozati javas
latot terjeszt a kör elé.
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A felolvasás nyomán hosszú és élénk vita támadt, melyben elsőnek 
D óczy  Gedeon ev ref. felsőbb leányisk. igazgató szólalt fel Az előadó 
javaslatai közül különösen azokat pártolja, melyek szerint az alsó 
osztályokban a magyar nyelv tanítása mindig gyakorlott emberre és 
szaktanárra bizandó és a melyek egy a tanároknak szánt módszeres 
vezérkönyv szükségét hangoztatják.

Géresi Kálmán tanker, főigazgató maga is arról van meggyő
ződve, hogy többféle hiány és ferdeség mutatkozik a magyar nyelv 
tanításában. Nagy baj, hogy a gyermeki lélek nincs megérlelve az 
önálló munkásságra, az inductio útján való haladásra; hibáztatja, hogy 
számos fiatal tanár nagyon elmélyed a részletekbe és tudományos nagy 
apparátussal nehezíti az anyagot. Általában egyetért a felolvasó gondolat- 
menetével és javaslataival.

K ardos  Albert örömmel üdvözli a tanulságokban gazdag föl
olvasást, de nem nyomhatja el csodálkozását olyan bajok felpanaszlásá- 
nál, melyekről mindeddig nem hallott. Nem róhatja meg eléggé azok 
eljárását, a kik akár az I—II. osztályban tisztán szabályokat tanítanak, 
akár a Ш.-ban még folyton elemeznek. E bajok orvoslását azonban 
nem találhatja meg azon remédiumban, melyet az előadó ajánl, t. i. a 
módszeres nyelvtan kiküszöbölésében. A módszeres nyelvtan nemcsak 
mintául, hanem biztosítékul is szolgál, hogy a tanár még sem hagyja 
el teljesen az inductio és analízis útját.

S ta rck  Andor piarista gymn. tanár osztozik a felolvasó azon 
tapasztalataiban, melyek a magyar nyelvtanítás hiányaira vonatkoz
nak. A sokféle bajnak egyik okát abban kereste és találta, hogy az 
elemi osztályokból a tanulók egészen más nyelvtani ismeretekkel kerül
nek föl. mint a milyenekre a középiskolának szüksége van. Nem kevés 
vesződséget okoz, hogy nemcsak az elemi iskolai kézikönyvek különböz
nek a középiskolaiaktól felfogásra és fogalmazásra nézve, hanem a 
középiskolaiak között is kiáltó ellentétek mutatkoznak.

D óczi Imre elnök őszinte örömmel üdvözli a felolvasót ez egyik 
legfontosabb didaktikai kérdésnek a tanári kör előtt való fölvetéséért. 
A magyar nyelv tanításában még folyton annyi hiba, tévedés és fogyat
kozás vehető észre, hogy nem fordíthatjuk elég gyakran e kérdésre 
figyelmünket. A felolvasással általában egyetért, de határozati javaslatai 
közül a legfontosabbat nem teheti magáévá. Nem nyughatik ugyanis 
abban meg, hogy az I—II. osztály kezébe né adjunk semmiféle kézi
könyvet, de még abban sem, hogy a módszeres nyelvtant rendszeressel 
cseréljük ki. Az előadónak e javaslata ideális kívánság, mely mindaddig 
meg nem valósítható a gyakorlatban, míg a középiskola az Utasítások 
színvonalára nem emelkedik. A megvalósítás elé gátat vetnek nemcsak 
a zsúfolt osztályok, hanem azon kényszerítő körülmény, hogy épen az 
alsó osztályokban kénytelenek vagyunk kezdő vagy más szakbeli taná
rokra rábízni a nyelvtanítást, a kik rendkívül jó hasznát veszik a vezér
fonalul szolgáló módszeres nyelvtannak. A mi pedig a visszaélést illeti, 
visszaélést még súlyosabbat lehet elkövetni a rendszeres, mint a mód
szeres nyelvtannal. A többi javaslatokhoz kész örömmel hozzájárul.

Dr. Gulyás István a zárszó jogával élve, ellenvetéseket tesz 
K ardos  Albert és D óczi Imre megjegyzéseire, ismételve hangsúlyozza 
azon elvi álláspontját, hogy nem tartja szükségesnek a módszeres 
nyelvtant.

Elnök összegezi az értekezés és a vita tartalmát, mire a kör a 
felolvasónak köszönetét és elismerést szavaz, a dolgozatnak a Közlöny
ben való megjelenését kívánatosnak nyilvánítja, a határozati javaslato
kat pedig a következő formában fogadja el:
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1. Legyen az I—II. osztályban a magyar nyelv tanítása a szó 
igazi értelmében analytikus; minden nyelvtani szabályt a tanár az 
olvasmányok elemzése alapján vezettessen le a növendékekkel.

2. Mellőzzük a III. osztályban az analysist; legyen ez osztály fel
adata az utasítások értelmében tisztán a rendszerezés.

3. Az I—II. osztályban minden nyelvtani szabály legyen kapcso
latban írásbeli feladattal, melynek szerkesztésére és kijavítására fordít
son a tanár lelkiismeretes gondot.

4. Hogy azonban a szaktanár e nagyon fontos feladatának lelki- 
ismeretesen megfelelhessen, legyen a magyar nyelv tanárának minden 
oly intézetben, a hol az osztályokbeli létszám a 40-et meghaladja, óra
száma a mainál három órával kisebb.

5. Bízzuk a magyar nyelvtan tanítását, főkép az I—II. osztályban, 
gyakorlott szaktanárra, a ki a tanítás methodikájával tisztában van s 
a ki szeretettel is foglalkozik e tárgygyal.

6 Tekintettel arra, hogy kezdő vagy nem szakbeli tanárok 
alkalmazása, kivált a mai tanárhiány miatt, nem kerülhető el, de tekin
tettel arra is, hogy a magyar nyelv tanításának legalább elvi alapon 
álló egységét minden módon előmozdítani középiskolai oktatásügyünk 
első rendű érdeke: kívánatos egy tanárok használatára szánt vezér
könyv, mely teljes részletességgel magában foglalná az I—II. osztály- 
tantervéhez képest a inagyar nyelvtan methodikáját

K ardos Albert, a kör titkára.

Kolozsvári kör.
A kolozsvári kör szombaton d. u. 5 órakor az ev. ref. főgyrnn 

természettani termében havi ülést tartott. Dr. Má,rki Sándor elnöklete 
alatt jelen voltak: Balogh Károly, dr. Borcsa Mihály, Boros Sándor, 
dr. Csengeri János, Bernjén  Zoltán, E rdélyi Lajos, F azekas  József, 
dr. Gál Kelemen, Gazelly Árpád, Kaufm ann  György, K iss  Sándor, 
K ovács  Béla, K ovács  Dezső, K ovács  János. N agy  Lajos, dr. P á líy  Már
ton, dr. Sárkány  Lajos, dr. Schneller István, dr. S zéchy  Ákos, dr. S zép lak i 
János, T árkán yi György, dr. Török  István, Ulár Pál. dr. V ersényi 
György.

Dr. M árki Sándor behatóbban ismertette a német történettanítás 
mai állapotát, különösen Herbst és Jäger nyomán, figyelmeztetvén a 
nemzeti elemnek az ú. n. világtörténelmi tanításban való fontosságára. 
Már csak azért is kiemelte ezt, hogy a chauvinizmus vádját távol tartsa 
a készülő ministeri tanterv-javaslattól, mely az eddiginél mindenesetre 
tágabb tért nyit ugyan a nemzeti szempontoknak a világtörténelemben, 
de a praeponderantia elméletét nem kergeti a végletekbe. Másrészt 
behatóbban utalt mindazokra a segédeszközökre, melyek a sikeresebb 
történettanításnak magyar középiskoláinkban már is rendelkezésére álla
nak. Egyúttal jelenti, hogy közelebb. Dr. Török  István tisztán a magyar 
középiskolák szempontjából fogja tárgyalni az egyetemes történelem 
tanításának kérdését.

A gyűlés jegyzőkönyvi köszönetét mond az érdekes előadásért.
Gyűlés után a „New-York“-szálló nagy termében kedélyes lako

mára ültek össze.
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HELYREIGAZÍTÁS.

Személyes kérdésben kérek szót. A székely-udvarhelyi kör f. évi 
decz. 2-án tartott gyűlése foglalkozván az én „Szolgálati kérdések“ czímű 
(a Közlöny f. évi nov. 28-iki számában megjelent) felolvasásommal, föl
hív, hogy rectifikáljam egy a székely-udvarhelyi tanárokra czélzó s 
őket dehonestáló mondatomat. E fölhívásnak akarok ezúttal eleget 
tenni, a mennyiben tehetek. Nem tagadom, hogy a felhívásomban 
említett erdélyi városkán csakugyan Székely-U dvarhelyt értettem, de 
azt már nem ismerhetem el, hogy szavaimnak dehonestálás lett volna 
a czéljuk. Azt sem engedhetem meg, hogy az informatio-szerzésben jár
tam volna el kevésbbé lelkiismeretesen Hírlapi czikkek, sőt röpirat is 
foglalkoztak a székely-udvarhelyi tanárok pénzintézeti állásával; ha jól 
emlékszem, egyik ilyen czikk egyenest a közoktatási ministerhez volt 
adressálva. E támadások ellen sehol sem olvastam az érdekelt tanárok 
tiltakozását, ellenben nyomban következett a ministerium tiltó rendelete. 
Lehet, hogy ha a székely-udvarhelyi tanárok már akkor közrebocsátják 
az 6 pénzintézeti állásaikra vonatkozó adataikat, nemcsak az én czélzá- 
som maradt volna el, hanem talán az a ministeri rendelet sem látott 
volna napvilágot.

Debreczenben, 1897. deczember 20.
K ardos Albert.

VEGYESEK.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Sükösd  
Gyula karczagi ev. ref. gymnasiumi rendes tanárt a hódmezővásárhelyi 
ev. ref. főgymnasiumhoz a fennálló szerződésből kifolyólag rendes tanárrá 
kinevezte. (1897. decz. 19-ről 78.366. sz.)

„Ifjúság és Egészség“1 czím alatt új folyóirat indul meg, a mely 
hézagot van hivatva pótolni. Az iskolai hygiena ügyét kívánja szolgálni 
s egészségtan-tanár iskolaorvosok adják ki. Dr. Gerlóczy Zsigmond 
szerkeszti, Biegler, Schuschny és W aldm ann  iskolaorvos tanárok közre
működésével. A folyóirat ára évenként 2 forint, tehát elég olcsó arra, 
hogy terjedjen.

NÉVSORA
azon tagoknak, kik az 1897. október 25-töl deczember 15-ig tagdijat fizettek.

1885/86-ra, 1886/87-re és 1887/88-ra: Baráczy Sándor.
1888/89-re: Baráczy Sándor, Bogsch Albert (II. felét).
1889/90-re: Baráczy Sándor, Bogsch Albert.
1890/91-re: Baráczy Sándor, Bogsch Albert (I. felét), Göllner 

Károly.
1891/92-re: Baráczy Sándor, Hahóthy Sándor, Szitnyai Elek (még 

1 frt 80 kr.).
1892/93-ra: Baráczy Sándor, Fekt Ferencz, Hahóthy Sándor, Péter 

János, Staufer Emilia, Szitnyai Elek (2'20).
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1893/94-re: Baráczy Sándor, Berecz Ede (2 fit), Boga Imre, Eder 
Géza, Fekt Ferencz, Hahóthy Sándor, Péter János, Staufer Emilia.

1894/95-re: Gerő Viktor (II. felét), Hornisohek Henrik (még 1 frtot), 
Irsa Béla, Izák János, dr. Kovalik János, Simon Géza (még 1 frtot), 
*Szterényi Hugó (6 frt), *Timár Pál (5 frt).

1895/96-ra: Albert József, Hahóthy Sándor, Haj kő László (II. felét), 
Hornischek Henrik (3 frt), Izák János, Martinkovics Iván, Molnár János 
(I. felét), Schön Dávid (II. felét), Simon Géza (1 frt), Szterényi Hugó 
(3 frt), Tanfi Iván (még 1 frtot).

1896/97-re: dr. Ágh Timót, Berko vies Arnold (II. felét), Borbély 
György, Czóbel Gyula, Hajkő László (I. felét), Ivó István (II. felét), 
Józsa János, dr. Kálnai Adolf, Lichtenegger József, dr. Pávai-Vajna 
Gábor, Schön Dávid (I. felét), dr. Waldapfel János (még 2'50).

1897/98-ra: Adamis Károly, dr. Alexander Bernát, Albrecht János, 
Alpár Ignácz, dr. Antal Géza, Antolik Károly, Arany Dániel, Ábrái Lajos, 
Ágotha Imre, dr. Badics Ferencz, dr. Balassa József, Baráth Ferencz, 
Barcsi József, Bartoniek Géza, Bartos István, Bárdos Rémig, Báthory 
Nándor, dr. Bauruel Ede, dr. Becker F. Ágost, Belányi Tivadar (I felét), 
dr. Beöthy Zsolt, Bergmann Ágost, Berkovics Arnold (I. felét), dr. Békefi 
Rémig, Bittera Károly, Bitter Illés, Bogyó Samu, Bricht Lipót, Bründi 
Ödön, dr. Burány Gergely, Buzássy Ábel, dr. Cherven Flóris, Gsajági 
Béla, Császár Árpád, dr. Cserép József, Csizik Gyula, Dach János, 
Dalotti Ödön, dr. Demkó Kálmán, Dobay Sándor, Dósa Elek, Drajkó 
Béla, Dsida Ottó, Eberling József, Erdélyi Jenő, dr. Erdélyi László, 
dr. Entz Géza, Esztegár Gergely, Faragó János, Farkas Dezső, Feichtinger 
Győző, Fekete Endre, dr. Ferenczy Alajos, dr. Fialowszky Lajos, dr. Finály 
Gábor, Freund Bernát, Gaal Mózes, Gáspár Károly, Gáty Zoltán, Gellért 
Jenő, dr. Genersich Antal, dr. Geréb József, Gobi Ödön, Greifl György, 
Grost Leopoldina, Grünwald István. Gyertyánffy István, György Aladár, 
Győri Gyula, Győrik Márton, Hajtsch Sámuel, Halász Árpád, Halász 
Gyula, dr. Halmos Ákos, Hándlok Gyula, dr. Hankó Vilmos, Hanusz 
István, dr Harrach József. Haverda Mátyás, Hegedűs Béla, dr. Hegedűs 
István (Budapest), Hegedűs István (Pozsony), Hegedűs Károly, dr. Hein
rich Gusztáv, Hettlinger József, Hirschmann Nándor, dr. Hittrich Ödön, 
Hoffmann Alfréd, Horváth József (Budapest), Hummer Nándor, Jablonszky 
János, Jankovszky Demeter, Ja.nky Károly, Janny László, Jánosi Boldizsár, 
dr. Jeszenszky István, Jónás János, Jóo István (I. felét), Józsa Menyhért, 
dr. Kapossy Luezián, dr. Kassai Gusztáv, dr. Kárpáti Károly, lveczer 
Géza (I. feléti, dr. Kelen Ferencz, Keleti Gusztáv, dr. Kemény Ferencz, 
Kempf József (I. felét), Király Béla (I. felét), Király Pál (Budapest), 
Kiss Ernő, Kiss E. János, Kiss Gábor, dr. Koch Antal, Kolbai Arnold, 
dr. Koltai Virgil, Kovács János, dr. König Gyula, dr. Körösi Albin, 
dr. Köröss Endre, Kratochvill Péter. dr. Krenner J. Sándor, Kroller 
Miksa, dr. Kunos Ignácz, dr. Laky Mátyás, Lasz Samu, Láday Kázmér, 
Lederer Ábrahám, Lencsó János, dr. Lengyel Béla, dr. Lévay Ede, 
dr. Losonczi Lajos, Lutter János, Makay István, Marikovszky Menyhért, 
Markusovszky Sámuel, M. Dietz Sándor, Márton Jenő, Mázy Engelbert, 
Mebold J. I., Mészáros Lajos, Miller Gyula, dr. Mitrovics Gyula (Sáros
patak), Mittelmann Nándor, Mokos Gyula, dr. Molnár István, Molnár 
József, dr. Molnár Szulpicz, Morelli Gusztáv, Mórocz Emílián, Müller 
József, Nátafalussy Kornél, Obermayer György, dr. Oláh Béla, Orbán 
Ferencz. dr. Ottó József, Paszlavszky József, dr. Pauer Imre, dr. Pecz

* =  a 10 frtos tagdíj II. fele.
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Vilmos, Perényi Adolf, dr_ Petz Gedeon, Pintér Kálmán, Pircliala Imre, 
Polikeit Károly, Posch Árpád, Pugin Leó, Rácz László, Reif Jakab. 
Reimlinger Gyula, Requinyi Géza. Rácséi L. Farkas, dr. Réthi Mór, 
dr. Riedl Frigyes, Róna Zsigmond, Röser János, Rubner Ádolf, Rucsinszky 
Lajos, dr. Rupp Kornél, Ruzsicska Aurél, Sajósy Alajos, Samu Ferencz. 
Sarudy György, dr. Schenek István, dr. Schmidt Ágoston, dr. Scholtz 
Ágoston, Schuch József, Sebestyén Dávid, Serényi Imre, dr. Simonyi 
Zsigmond, dr. Staub Mór, dr. Steinmayer János, Stettner Gyula, dr. Stir
ling Sándor, Suták József, Szabó Szilveszter, dr. Szántó Károly, dr. Szekeres 
Kálmán, Szemák István, Széky István, Szíjártó Miklós, Szily Kálmán, 
dr. Sziimyei József, Szmetana Ágost, Szőke Adolf, dr. Takács Sándor, 
Ternyei Ferencz, dr. Theisz Gyula, dr. Thewrewk Árpád, Tiber Ágost, 
dr. Tolnai Vilmos, Tóth Kálmán, dr. Varga Bálint, Vasváry Benő. 
Vaszary Dózsa, Várkonyi Odilo, dr. Vikol János, Virkler Endre, Yozári 
Gyula (2 frt), dr. Wagner Alajos, dr. Wagner Lajos, Vittenberg Ignácz, 
dr. Wargha Samu, Weinhardt Ferencz, Wodiaher Arthur, Wolfner 
József, Závodszky Adolf, Zierer Géza, Zorkóczy Samu.

1898/99-re: Hoffmann Mátyás.

E l ő f i z e t t e k :
1897/98-ra: budapesti II. kér. felső keresked. iskola, budapesti II. 

kér. áll. tanítónőképző, budapesti IV. kér. kegyesr. főgymnasium, 
budapesti V. kér. főgymnasium, budapesti V. kér. főreáliskola, budapesti
VI. kér. felső leányiskola, budapesti VII. kér. főgymnasium, budapesti 
VIII. kér. főgymnasium, budapesti tanárképző gyakorló főgymnasium. 
budapesti IX. kér. ev. ref. főgymnasium, Fehér Ipoly, győri szt. B. r 
székház, Gyürky Ödön, Hirling Antal, Kilián Frigyes, kolozsvári keresked. 
akadémia (II. felét), komáromi kath. gymnasium, körmöczbányai áll. 
főreáliskola, miskolczi áll. felső keresked. iskola, modori polgári iskola, 
'agy-szombati katb. gymnasium, pápai szt. B. r. székház, soproni szt. 

• székház (II. felét), özv. Szarvas Gáborné, székely-keresztúri unit. 
*;"m, sz.-udvarhelyi ev. ref. collég., szilágysomlyói gymnasium. 

 u..*.olyi prem. főgymnasium.
1898/99-re: kolozsvári keresked. akadémia (I. felét), soproni szt. 

B. r. székház (3 frt).

Budapesten, 1897. deczember 15.

Müller József, egyesületi pénztáros. 
(V. kér. főreáliskola).

Tartalom: Gondolatok a tanítás és nevelés világából. (IV.) S zitn ya i 
Elektől. — Az 1898-iki új budget. — I sm e r te té se k : E rődi Béla 
„A Fáráók országában“. Dr. P la tz  Bonifácztól. — Z silinszky  Mihály 
„A széptan előcsarnoka, a szépet kedvelő tanuló ifjúság és általában 
minden műveltek számára“. Dr. Láng  Nándortól. — E gyesületi élet. 
— Helyreigazítás. K ardos  Alberttól. — Vegyesek. — N évsora  
azon tagoknak, kik az 1897. október 25-től deczember 15-ig tag
díjat fizettek. Müller József pénztárostól.

HORNYÁNSZKY VIKTOR, BUDAPEST.
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ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁR EGYESÜLETI

A MAGYAR GRAMMATIKA KÖZÉPISKOLAI TANÍTÁSÁNAK 
KÉRDÉSÉHEZ.

— F elo lvasta to tt a debreczeni tan ári körnek 1897. decz. 11-iki ülésén. —

A legközelebb felmerült tanterv-revisio kérdésének országos meg
vitatása alkalmával legjobb nevű paedagogusaink erősen hangsúlyoz
ták, hogy a tanterv általában véve jó ; a hozzá kiadott Utasítások az 
európai gyakorlati paedagogiai irodalomban is számottevő, kiváló munka; 
a tanításban mutatkozó sikertelenség megszűnik, mihelyt a tantervet, 
a mint az az Utasításokban körvonalozva van, igazán megvalósítjuk az 
iskolában.

Ez más szóval azt teszi, hogy nem a tantervben, hanem az iskolá
ban van a hiba, a mennyiben nem ragaszkodik szigorúan a tanterv 
elveihez s különösen gyakorlati útmutatásaihoz.

Ez formális vád. még pedig erős vád az iskola ellen, a mit 
nem háríthatunk el egészen sem a zsúfoltsággal, sem a tanárképzés 
hiányainak felsorolásával. De a vádban benne van az útmutatás is 
hibáink elenyésztésére : tanítsunk a tanterv szellemében. A törvények 
régen codifikálva vannak, csak végre kell őket hajtani!

Semmi sem mutatja jobban e vád alapos voltát, mint épen a 
magyar grammatikai tanítás állapota, — a melyről pedig azt hangoz
tatják, hogy aránylag a legjobb. Legyünk őszinték, ismerjük be, hogy 
bizony itt sem járunk helyes úton, ha a tantervet tekintjük, mert nem 
követjük a tantervnek még a betűjét sem, annál kevésbbé a szellemét. 
Pedig a magyar grammatika tanítása közmeggyőződés szerint rend
kívüli fontosságú középiskolai tanításunkban. Énnek feladata növendé
keink előtt felfedni a magyar észjárás sajátosságait, bevezetni őket a 
magyar tárgyi, gondolat- és érzelem világba; képesíteni tiszta, világos, 
öntudatos gondolkozásra s ennek megfelelő szóbeli és írásbeli előadásra; 
ezenkívül a magyar grammatikai tanítás feladata még szilárd, biztos 
alapot rakni az idegen nyelvek tanításának, sőt az Utasítások szavai 
szerint, „a magyar grammatika egyszerű, világos systematikája nyitja 
meg az ö sszes  gym nasium i (és reáliskolai) tanulm ányok szá m á ra  a 
rendszeres tanfolyamok sorát, mintegy könnyen érthető példáját adva 
a tudományos tárgyalásnak“.

Ilyen nagy, ilyen alapvető fontossága lévén a magyar grammatika 
tanításának, méltán el lehet várni az iskolától, hogy annak érdekében 
minden tőle telhetőt megtegyen, hogy a rá vonatkozó tantervi Utasí
tásokat, melyeket senki nem kifogásol, lehetőleg megvalósítsa.

Hogy a kitűzött czélt most el nem éri, az az általánosan hangoz
tatott panaszokból világos. Az idegen nyelvek tanárai folytonosan emle

Orsz. Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny. XXXI. 2 0

Szerkesztőség
VI. k é r. A rad i-n teza  58. szám .

Szerkeszti
Rajner Ferencz,

Kiadóhivatal
V. kér. á llam i fö reá lisk o la .
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getik, hogy a növendék nincs tisztában anyanyelvével, ezért nehéz a 
haladás ; maguk a magyar irodalom szaktanárai panaszkodnak, hogy a 
felsőbb osztályokban is helyesírási hibákkal, grammatikai pontatlan
sággal kell a növendékeknek küzködniök, sőt grammatikai elemi hibák 
még az érettségi magyar dolgozatokban sem ritkák; az élőszóbeli elő
adásban való járatlanság pedig — köztudomás szerint — általános 
fogyatkozása középiskolai növendékeinknek.

Az a kérdés most már, hol ennek az oka : a tantervben-e, vagy 
az iskolában? Vájjon, ha a tantervet pontosan követnők, lehetne-e 
reményünk a jelenlegi fogyatkozások megszűnésére ? Az első kérdésre 
már előbb megadtam a feleletet, midőn azt állítottam, hogy a hiba az 
iskolában, nem a tantervben van. A második kérdésre pedig azt fele
lem, hogy igenis, meggyőződésem szerint a tanterv követése, igazi, 
lelkiismeretes végrehajtása legnagyobb részben megszüntetné a pana
szokat okaikkal együtt. A tanterv nemcsak pontosan, félreérthetetlenül 
mondja ki a czélt, hanem megmutatja a czélravezető utat is s a baj 
csak abban rejlik, hogy mi ezt az utat egyáltalában nem követjük 
lelkiismeretesen.

Lássuk röviden, hogyan intézkedik a tanterv a tanítás czéljára 
és módjára nézve s ezzel szemben hogyan jár el az iskola.

A magyar grammatika tanításának a tanterv három évet szentel 
„főleg a végből, hogy időt nyújtson a nyelvtanítás ama gyakorlati 
módjának betetőzésére, mely az elemi iskola megkezdett tanfolyamát 
végig viszi, csak a harmadik évben követelvén a nyelvtan rendszeres 
épületének áttekintését. A mondatelemzés kapcsában történő nyelvtaní
tásnak az első két évben főleg gyakorlati a czélja: a nyelv pontos ki
ejtésének és helyesírásának tökéletes begyakorlása; azonfelül hivatva 
van arra, hogy a nyelvtan általános kategóriáinak megértésével, a mire 
nyelvünk világos szerkezeténél és alaki gazdagságánál fogva igen alkal
mas, segédkezet nyújtson az első idegen nyelv tanításában“.

Továbbá : „A helyes nyelvtanítás a kezdőfokon, mint minden 
nyelvben, a magyarban is magukból a nyelvtényekből indul ki, A tár- 
gyilag már megbeszélt olvasmány nyelvtani elemzése, vagy vele 
kapcsolatban álló írásbeli munkálat lehet kiinduló pontja az összes 
nyelvtani oktatásnak. Pőeszköze a mondatelemzés, mert a mondatbeli 
gondolatnyilvánításban legszembetűnőbb a kifejezés helyességének és 
szabatosságának fontossága. N yelvtan i kézikönyvet a z  alsó ké t 
osztá lyban  csa k  akkor czélszerű  használni, m integy összefoglalásu l 
és a z  em lékezetbe vésés segítségére, ha a z  o sz tá ly  egy-egy czikk  
vagy fe jezet ta rta lm á t m ár a z  elem zés segítségével m egtanulta“.

A III. osztály „elméleti feladata a szerzett nyelvtani ismeretek 
rendszeres összefoglalása és így áttekintő ismétlése“.

íme, ezek az Utasítások általános intézkedései a grammatikai 
tanítás mikéntjére nézve. Soha. tudtommal legalább — ez intézkedések 
ellen sem paedagogiai, sem gyakorlati kivihetőség szempontjából senki 
kifogást nem tett s grammatikai tanításunk még sem halad ezen a 
csapáson.

I.
Az első eltérés az, hogy a tanterv csak az I—II. osztályban követel 

analytikus oktatást, a harmadik évet tisztán arra szánja, hogy az első 
két év analysisének eredményét rendszerbe foglalja. Ezzel szemben a 
mai gyakorlat a III. osztályban is analysis alapján akarja elsajátíttatni 
a rendszeres nyelvtant, a minek az eredménye egyrészről a növendékek 
felesleges túlterhelése, másrészről a III. osztály oívasmányi feladatának 
természetszerű elhanyagolása.



2 8 7

Hogy a nyelvtannak a III. osztályban csak ismétlésnek kell lennie, 
az Utasítások ide vonatkozó világos kijelentésén kívül még az is mutatja, 
hogy a tanterv ennek az osztálynak csak 3 órát szentel, holott még a 
IV. osztályban is a sokkal kevesebb stilisztikai anyag elvégzésére 4 óra 
van szabva, nyilván azért, mert itt más új szempontok szerint kell 
tárgyalni a nyelv anyagát, míg a III. osztályban ismeretes elemekből 
a félig-meddig már szintén ismeretes rendszert kell tökéletesen kiépíteni.

Hogy pedig az ismétlésnek tisztán synthetikusnak, a tanítási 
eljárásnak egészen deductivnak kell lennie az Utasítások szerint, mutatja 
az olvasmányok kezelésére vonatkozó intézkedés. Míg ugyanis az I—II. 
osztályban az olvasmányok mindig szoros kapcsolatba vannak hozva a 
grammatikával, amazok elemzése kapcsán halad ennek a tanítása; addig 
a III. osztályban az olvasmányok tárgyalása a grammatikától már tel
jesen független, egészen más szempontból történik

De az egész rendszeres nyelvtannak mondattani alapon való 
tárgyalása a III. osztályban teljes lehetetlen is, tekintve a csekély óra
számot és az anyag terjedelmét. Felesleges is, a mennyiben az első két 
osztályban azt tette a növendék s a nyelvtan minden részével tökélete
sen tisztában kell lennie, mire a harmadik osztályba ér; itt már egyéb 
feladata nincs, mint az elemzés alapján megértett, elsajátított egyes 
törvényeknek tudományos rendszerbe való foglalása.

Sokan, még az iskola emberei közül is, egészen elborzadva hallják 
(s szörnyííködésöknek elég gyakran kifejezést is adnak), hogy a III. 
osztályban a nyelvtan tudományos rendszerét kell tanítani. Ezek fel
fogása szerint a 13—14 éves növendék nem áll még azon a fejlettségi 
fokon, hogy tudományos abstractiókat megbírna,

Azonban ez a kifogás egyátalában nem állhat meg sem az Utasí
tások, sem a gyakorlat tanúsága szerint.

Az Utasítások egyenesen kimondja, hogy a magyar nyelv világos 
rendszerének ezen a fokon való áttekintése épen paedagogiai szempont
ból kívánatos, hogy legyen a gymnasium és reáliskola növendékeinek 
mihez kötni idegen nyelvi ismereteit. Azt egészen felesleges volna 
bizonyítgatnom, hogy idegen nyelveknek gyammatikai alapon való 
tanítása az anyanyelv rendszerének  tökéletes ismerete nélkül nagyon 
is illusorius.

A ki pedig valaha az I. osztálytól kezdve elemzés alapján tanította 
a magyar nyelvtant s igyekezett feladatának lelkiismeretesen megfelelni, 
az bizonyára meg van arról győződve, hogy a III. osztályban semmi 
szükség sincs már analytikus eljárásra s ez ott nem is volna egyéb 
szalmacséplésnél; továbbá: a rendszerbe öntés két évi analysis után 
nem is olyan nagy dolog, mint a minőnek első tekintetre látszik. Hiszen 
az abstractio, az általánosítás nem is ebben az osztályban, hanem az 
I—Il.-ban történik s itt már csak egyes tényeket kell összeállítani; a 
téglák elkészültek, csak épen össze kell őket rakni.

Általában az abstractiőtól való azt az iszonyodást, a mit mai nap- 
ság tapasztalhatunk, megvallom, én megérteni nem tudom: az abstrac- 
tiónak a szemlélettel való szembeállítását pedig téves felfogásnak lehet 
csak tulajdonítani. Mert hiszen ez a kettő nem zárja ki egymást, sőt a 
szemléleti tanításnak csakis anyiban van értéke, a mennyiben az ab- 
stractióra képesít. A tanulás az ábécétől kezdve csakis annyiban tanulás, 
a mennyiben a növendéket öntudatos abstrahálásra szoktatja. Hála 
Istennek, az abstrahálás képessége nemcsak a tudós birtokában van 
meg, ezen alapul a 3 éves gyermek beszélni tudása s nagy mértékben 
ki van ez az — úgy szólván — alap lelkierő fejlődve a gymnasiumba 
lépő 9—10 éves növendéknél. Nem kell azért attól tartanunk, hogy a 
növendéket az öntudatos abstractióra való szoktatással megerőltetjük, 
fejlettségi fokát felülmúló munkára kényszerítjük. A rendszeres, bizo
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nyos irányelvek szerint való abstrahálásra már csak azért is szoktatnunk 
kell növendékeinket, mert erre az ösztön nagy mértékben megvan 
bennök annyira, hogy vezetés nélkül abstrahál folytonosan, de magára 
hagyva természetesen helytelen irányban; a mi épen legnagyobb aka
dálya aztán a további haladásnak. Abstrahálni igenis tanítanunk kell 
növendékeinket, csak abstraetiót ne tanítsunk nekik!

Azt is tekintetbe kell venni végre, hogy anyanyelvvel van dol
gunk, melynek nyers anyaga birtokában van a növendéknek. A mondat
tani viszonyokat gyakorlatból ismeri s a hároméves cursus tökéletesen 
elegendő arra. hogy a világos, magyarázatra nem szoruló nyelvtények- 
ből a bennök rejlő törvényeket levezessük, a levezetett törvényeket 
rendszerbe foglaljuk.

II.
Mikor azt állítottam, hogy a III. osztályban semmi szükség már 

analytikus tanításra, mindig magától értetődő dolognak vettem, hogy 
az I—II. osztály tanítása legyen igazán analytikus. S itt van a másik, 
rendkívül fontos, lényegbe vágó eltérés a tanterv s az iskolai gyakorlat 
közt. A tanterv, illetőleg az Utasítások ugyanis a nyelvtannak a z l — II. 
osztályban olvasmányok elemzése alapján való tanítását hangsúlyozza; 
azt, hogy a növendék maga vezessen le két évi cursusa alatt minden 
nyelvtani szabályt concret nyelvtényekből; az önmaga által levezetett 
szabályokat foglalja rendszerbe a III. osztályban; a III. osztályig köny
vet ne tanuljon, legfeljebb a már saját maga által levezetett szabályok 
összegezése végett vegye nyelvtanát időnként kezébe.

Ezzel szemben az iskola analytikus n yelvtan t tanít.
Ez, tapasztalaton alapuló meggyőződésem szerint, a legtöbb eset

ben igen nehéz akadályokat gördít a tanterv intentióinak megvaló
sítása elé.

Nézzük csak a gyakorlat szempontjából, mi különbség van a 
tan„erv követelte analytikus tanítás és az iskola analytikus nyelvtan
tanítása között.

Az analytikus nyelvtanításnál a gyermek maga analysál, a tanár 
kérdései alapján maga fejti ki az előtte lévő nyelvtényekből a törvé
nyeket, magának kell felfedeznie a nyelvtani alakok között levő analó
giát, s magának kell végül megalkotni a szabályokat; szóval, magának 
kell abstrahálni. Ennek az eljárásnak két megbecsülhetetlen paedago- 
giai haszna van. Egyik az, hogy a növendéknek valóságos gyönyörű
sége telik abban, ha látja, hogy eleintén egy kis segítséggel, később 
egymaga is hogyan tudja kifejteni lépésről-lépésre a concret nyelv
tényekből az elvont szabályokat; ez a tapasztalat megkedvelteti vele 
tárgyát, érdeklődéssel végzi a tanulást mindig, hogy az erejét nem 
múlja felül. A másik az, hogy a növendék megtanul a maga lábán járni. 
A saját okoskodása útján jutván el a szabályokhoz, azokat, mint saját 
munkájának eredményét, nemcsak megbecsüli, de hűségesen meg is 
őrzi; ha pedig elfelejtené, a már megpróbált úton ismét levezeti 
magának.

Ellenben mai gyakorlatunkban az analysist készen találja köny
vében a szabálylyal együtt. S a ki próbálta, tudja, hogy a tanuló 
munkájának ez az úgyvélt megkönnyítése nem megkönnyítés, hanem 
valóságos megterhelés s azonkívül hanyatt-homlok ellenkezik az analy
tikus eljárásnak igazi intentiójával. Mert hiszen a gyermek a könyvé
ben neki feltálalt analysist úgy tekinti, mint egy rá nézve idegen elme 
productumát, melyet neki meg kell tanulni. Ez aztán igazán nem 
könnyű dolog. Mert, hogy a növendék a könyv módszerét megérthesse, 
magára nézve értékesíthesse, bele kell magát élnie a könyv szerzőjének 
észjárásába, elemző, elvonó munkájának menetébe, a mi, a mellett,
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hogy az önálló elemzésnél sokkal nehezebb, meg is fosztja őt önállósá
gától. Természetes dolog, hogy erre a nehéz és háládatlan munkára a 
legtöbb tanuló nem is vállalkozik, hanem a könnyebb végét fogja a 
dolognak: megtanulja, bevágja  a vastag betűvel nyomtatott szabályokat. 
A nagyobb rész megéri ennyivel, a kevés jobb fiú pedig azt teszi, hogy 
a megtanult szabályból indul ki, azt alkalmazza olvasmányának elem
zésekor, szóval, deducál. Tehát analysis helyett synthesis, a mi merőben 
ellenkezik a tantervi Utasítások szellemével, sőt betűszerinti útmutatá
sával is. Épen ezért nagyon káros és minden későbbi tudatlanságnak 
kiapadhatatlan forrása is az analytikus nyelvtan, mert a növendék a 
szabályokat nem maga vonja el. hanem csak emlékezetébe vési jól- 
rosszul s így nem is mehet vérébe. Innen van aztán, hogy későbbi idő
ben, gyakorlat hiánya miatt a betanult szabályok kiesvén emlékezeté
ből, egyre-másra követi el a legelemibb hibákat; a mi nem történhetnék 
meg, ha a szabályok saját inductiójának eredménye volnának.

De az analytikus nyelvtan-tanítás nem vezethet czélra azért sem, 
mert felette fogyatékos, nagyon is vázlatos s még csak halvány copiája 
sem lehet magának az analytikus eljárásnak. A ki ismeri módszeres 
nyelvtanainkat, tudni fogja, hogy azokban az elemző eljárásnak csak a 
legesleggerincze található fel. Olyan nyelvtanunk, mely valamely olvas
mánynak teljes analysisét adná, egy sincsen. Olyan pedig, mely az 
egész nyelvtani anyagnak összefüggő olvasmányok elemzésén alapuló 
analysisét adná. mint iskolai kézikönyv már csak terjedelménél fogva 
sem lehet. Pedig a növendékre épen az a tanulságos, épen az jár 
haszonnal s épen az az érdekes is. a mi elmarad: az elemző eljárásnak 
a húsa, a vére. Módszeres nyelvtanaink, mai alakjukban, akár rend
szeres nyelvtanokul is tekinthetők. Annyi világosító példának, a mennyi 
ezekben a nyelvtanokban van, lenni kell s van is minden jól szerkesz
tett rendszeres nyelvtanban is. A különbség csak az, hogy a módszeres 
nyelvtanban a példák elől vannak, azután következik a szabály, a 
rendszeres nyelvtanban pedig megfordítva.

De hát mire való akkor a szaktanár — kérdezhetik sokan — ha 
nem arra, hogy a nyelvtan hézagait kitöltse, a hiányokat eltüntesse, a 
könyvbe fel nem vett aprólékos részleteket pótolja? Mire való, ha nem 
arra, hogy a könyvben található példák szerint az olvasókönyv olvas
mányait is feldolgoztassa s így az analysist teljessé tegye, begyakorol
tassa? Hát — szerény nézetem szerint — minden egyébre való, csak 
épen erre nem. Azt meg lehet várni a magyar nyelvnek minden szak
tanárától, hogy a grammatikát módszeresen tanítani tudja ; de azt nem 
követelheti tőle jogosan senki sem, hogy a foltozó varga szerepére 
vállalkozzék. Annyival kevésbbé. mert ennek a foltozásnak se elméleti, 
se gyakorlati értéke nincs.

Vegyük csak szemügyre, hogyan kell eljárnia az Utasítások 
szerint, a mely analytikus nyelvtant nem ismer „Az igazi nyelvtani 
oktatás a mondatelemző kérdezés begyakorlásával kezdődik, oly módon, 
hogy a tanár felteszi a kérdést s feleltet rá, vagy megfordítva, a mondat 
egy-egy részére tudakolja a kérdést“. Ezek az Utasítások szavai. Most 
kérdem, hogyan használja a tanár a nyelvtant? Előbb az az olvasó
könyvből elemeztet-e valamely olvasmányt? vagy rögtön elővéteti a 
gyermekekkel a nyelvtant s felolvastatja abból az analysist egészen a 
szabályig ?

Ha előbb elemeztet az olvasókönyvből s az elemzés alapján le
vezetteti a szabályt a növendékkel, mint a hogy természetesen eljárnia 
k e ll: akkor nincs szükség a könyv töredékes analysisére, legfeljebb az 
emlékezetbe vésés végett a levezetett és formulázott szabályra; ezt 
pedig czélszerűbb mindjárt a rendszeres nyelvtanból kikeresni és meg
jegyezni.
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Ha pedig az elemzést a nyelvtanból olvastatja fel, akkor vége a 
gyermek, sőt az egész osztály önmunkásságának, gondolkozásának. 
Mert hiszen hiába tesz fel a tanár kérdéseket, a növendék a helyett, 
hogy azokon a fejét törné s a feleletet kitalálná, belenéz a könyvbe s ki
olvassa onnét. S kénytelenítve van a tanár a könyv szerint elemeztetni. 
ha már egyszer az a növendék kezei közt van, különben a könyvnek 
semmi értelme n incs; a növendék pedig tudván, hogy az elemzést 
megtalálja a könyvben, nem figyel az iskolában, hanem arra számit, 
hogy majd megtanulja otthon. Természetes, hogy ez a számítás a leg
több esetben megmarad jó szándéknak, annak a kárát aztán bizonyít
gatni nem szükséges.

De az analytikus nyelvtanok használatának nemcsak semmi paeda- 
gogiai értéke nincs, nemcsak a növendék önálló munkásságát gátolja, 
nemcsak az igazi analysissel áll homlokegyenest szemben, hanem emel
lett még bizonyos tekintetben a tanárra, is nagyon kellemetlen. Kelle
metlen különösen két szempontból. Először is az analytikus nyelvtannak 
a gyermek kezébe adása megalázó rá nézve, mert felteszi róla, hogy a 
köteles olvasmányokat ő a maga erején analysáltatni talán nem is 
tudná. De meg is köti a kezét.

Hiába volna neki magának talánjobb, egyéniségének megfelelőbb 
methodusa; hiába tudna alkalmazkodni növendékeinek felfogásához, 
egyéniségéhez, mindennek hasznát nem veheti, mert azt nagyon hang
súlyozzák s természetes is, hogy ha egyszer könyvet adunk a tanuló 
kezébe, tartsuk is magunkat a tankönyvhöz egészen. A tanár csak arra 
való, legalább a diák felfogása szerint, hogy a könyvet interpretálja; 
minthogy pedig a legtöbb bízik magában, hogy interpretatio nélkül is 
meg fogja érteni, nem is fordít arra olyan figyelmet, mintha tudná, hogy 
a tanár magyarázatára, vezetésére van teljesen utalva.

Mindezekből természetesen következik aztán, hogy mire az I—II. 
osztálynak vége van, csak annyit tud a nyelvtanból a diák, a mennyit 
emlékező tehetsége a betanult szabályokból megtartott, a mi rendesen 
nem sok szokott lenni. Ekkor aztán а III. osztályban ismét tanulnia 
kell magát a nyelvtant, a helyett, hogy a jól megtanultakat vele rend
szerbe foglaltatni lehetne.

Az analytikus nyelvtanok használatának van még egy nagy 
hátránya, s ez az, hogy a gyermekek fejletlenebb felfogásához akarván 
alkalmazkodni, bennök a grammatikai szabályok rendesen másképen 
vannak fogalmazva, mint а III osztály rendszeres nyelvtanában. Ez — 
állítólag — az Utasítások azon intézkedésén alapszik, hogy а III. osz
tályban már más szempontból kell megvilágítani a nyelvtényeket s így 
a növendék több oldalról megismervén azokat, jobban meg is fogja 
tartani. De rendesen nem ez az eredmény, hanem az, hogy a növendék 
а III. osztály nyelvtanát valami új dolognak tartja; azt hiszi, hogy 
azt most kell neki elsőbben tanulnia s minthogy abban két évi tan
anyag van összefoglalva, apjával, anyjával s a szegény megterhelt 
tanulók fölött siránkozó laikus közönséggel együtt szentül meg van 
győződve, hogy neki erejét felülmúló munkát kellene végeznie. Hogy 
ennek aztán paedagogiai szempontból milyen jelentősége van, felesleges 
fejtegetnem. Ellenben, ha nem az analytikus, hanem a rendszeres nyelv
tant vétetjük meg már az I-ső osztályban a növendékkel — a mint 
azt az Utasításokból is érthetjük — egészen másként fog alakulni a 
dolog. A tanár elemzés útján megtaníttatja, levezetteti két év alatt az 
összes nyelvtani szabályokat olyan sorrendben olyan methodussal, a 
mint neki könnyebb, vagy az épen keze alatt levő tanuló anyag minő
sége követeli. Egy-egy rész befejezésekor elővéteti a rendszeres nyelv
tant, rámutat a tanulók közös munkájával már levezetett szabályokra, 
a melyeket könnyen is, szívesen is tanulnak meg, mert hiszen az ő
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munkájok eredménye azok. így  aztán a III. osztályban könnyű lesz a 
rendszerbe foglalás, mert hiszen minden növendék tudja, hogy az anyag 
nem új, hogy csak ismétléssel van dolga. S minthogy új fogalmazású 
szabályok betanulására nincs szükség, a tanár a rendelkezésére álló 
bizony nem sok időt teljesen a nyelv rendszerének megértetésére for
díthatja, a mire — az Utasítások szerint is — kivált a többi stúdiumok 
kiépítése szempontjából, de a helyes és öntudatos írás és beszéd feltétele
ként is oly igen nagy szükség van.

III.
Az elemző eljárással a legszorosabb kapcsolatban van az írásbeli 

feladatok készíttetése; e nélkül a leggondosabb szóbeli oktatás is kétes 
értékű s szinte haszontalan fáradság. Hogy itt sem teszszük azt, a mit 
tennünk kellene, a mit az Utasítások követel, kétséget sem szenved. 
Ez azonban nem a mi hibánk, legalább jó részben nem. Hiszen az 
osztályok zsúfoltsága, a nagy óraszám ebben a tekintetben igazán 
legyőzhetetlen akadályokat gördítenek a tanár elé minden népesebb 
intézetben. S ez igen nagy baj, hogy így van. Mert legalább az I—II. 
osztályban a grammatika minden tételére kellene írásbeli dolgozatot 
készíteni, azt pontosan ellenőrizni s magával a növendékkel kijavíttatni.

Az analysis eredménye csak így válnék öntudatossá, csak így 
maradhatna meg állandóan. S ha a magyar nyelv csakugyan olyan 
fontos, csakugyan olyan alapvető, a mint azt a tanterv hangsúlyozza, 
mindenesetre tennünk kell valamit, változtatnunk kell a mai viszonyo
kon, hogy anyanyelvűnk tanítását a tanterv Utasításai értelmében 
lehetőleg tökéletessé tegyük. Meg vagyok győződve, hogy, ha ezt 
teszszük. nemcsak a magyar nyelv tanításában most mutatkozó hiányok 
enyésznek el, hanem sokkal nagyobb, sokkal biztosabb eredményt fog 
felmutatni idegen nyelvi tanításunk is. Az anyanyelv tökéletes ismerete 
megkönnyíti nemcsak a tanuló, de a tanár munkáját is.

I V .

Ezzel be is fejezhetném vázlatos megjegyzéseimet, ha még egy 
nagyon fontos, élénken érzett és hangoztatott kétséggel, melyet az 
analytikus nyelvtanoeskák mellett fel szoktak hozni, számolnom nem 
kellene.

Lássuk azért ezt is röviden.
Az analytikus kézikönyvekre — így hangzik az ellenvetés — már 

csak abból a szempontból is nagy szükség van, mert épen az I—II. 
osztályban rendesen kezdő, legtöbb esetben oklevél nélküli tanárok 
tanítják a magyar grammatikát, a kik épen a gyakorlat hiánya miatt 
nincsenek abban a helyzetben, hogy ezt a fontos tantárgyat a rend
szeres nyelvtan alapján biztos, eredményre vezető methodussal kezel
hetnék. Sokan e kezdő tanárok közül magával a rendszerrel sincsenek 
még tökéletesen tisztában, nem hogy határozott módszer birtokában 
volnának. Csak a sikert koczkáztatnók azért, ha a módszert olyan 
gyakorlatlan tanárokra biznók, a kik hivatali koruknál és tanárképzé
sünk hiányos voltánál fogva a magyar grammatika elemző tanítását 
teljes biztossággal és határozottsággal nem kezelhetik.

Ez mindenesetre nagyon komoly, nagyon megszívlelendő észre
vétel ; de épen nem következik belőle mai gyakorlatunk igazolása.

Sajnos, tökéletesen úgy van, hogy a magyar grammatika taní
tását épen a kezdő fokon rendszerint kezdő emberekre bízzák. Szinte 
érthetetlen, de való jelenség, hogy tanáraink, hacsak lehet kerülik a 
legalsó osztályokban való tanítást, kerülik épen azok, a kiknek a gramma
tika módszerében már jártasságuk van, vagy legalább lehet. Az a fel
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fogás van elterjedve, hogy hiszen a magyar grammatikát minden tanár
nak tudni kell, tehát tanítani is tudja. Ebből a felfogásból kiindulva, 
nem egy középiskolában rábízzák a magyar nyelvtan tanítását még 
nem szakemberre is. Ezek aztán — a kezdő és nem szakemberek — 
minthogy rendszerint kénvtelenségből vállalkoznak, rendesen botorkálnak 
s bizony maguknak is szükségük van útbaigazításra módszer tekin
tetében.

De hát a tanár képzettségének hiányait, s e képzettség hiányá
ból folyó eredménytelenségét miért akarjuk akként elhárítani, hogy a 
tanuló kezébe adunk m ódszeres n yelvtan t ? Talán azért, hogy ha a 
tanár nem tudná is feladatát teljesíteni, megtanulhassa a tanuló, a mi 
neki szükséges? Ez, mai paedagogiai fogalmainkkal teljes ellentétben 
állana. Hiszen így a tanár nem volna egyébre való, mint hogy a leczkét 
feladja és kikérdezze.

Megvallom, én ennek az eljárásnak a logikáját felfedezni nem 
tudom. Szerény nézetem szerint a szaktanár, vagy mondjuk: a kezelő 
tanár képzettségének hiányain egészen másként kell segítenünk: adjunk  
a tan ár kezébe m ódszeres n y e lv ta n t! Ám használjon maga a tanár 
ilyen vezérfonalat, ha csakugyan szüksége van rá; ennek van értelme; 
bár az volna a legkívánatosabb, ha a magyar grammatikát, annyira 
hangsúlyozott fontosságát tekintve, mindig csak képzett, gyakorlott 
szaktanárok tanítanák legalább az I—II. osztályban, mely két osztály 
helyes vezetése, lelkiismeretes, tökéletes kiképzése alapul szolgál nem
csak az egész magyar nyelvi tanfolyamnak, hanem az idegen nyelvek 
rendszere megértésének is.

V.
Összefoglalván most már az eddig mondottakat, magyar gramma

tikai tanításunk érdekében a tanterv szellemének megfelelőleg a követ
kező methodikai megállapodások elfogadását látnám szükségesnek:

1. Az I—II. osztályban legyen a tanítás a szó igazi értelmében 
analytikus; mellőzzük az analytikus nyelvtanocskákat, hagyjuk a mód
szert teljesen a szaktanárra, a ki az olvasmányok elemzése kapcsán 
maga vezettessen le minden nyelvtani szabályt a növendékkel.

2. Legyen meg minden növendéknek már az I. osztályban a 
rendszeres  nyelvtana, de ezt az I—II. osztályban csak akkor vegye 
elő, mikor valamely szakaszát analysis útján már tökéletesen elsajátí
totta (mint az például a latin nyelvi oktatásnál is történik ugyancsak 
az I—II. osztályban).

3. A III. osztályban mellőzzük az analvsist. Legyen ez osztály 
feladata az Utasítások értelmében tisztán a szerkesztés, az előző két 
osztály analysisét természetszerűen követő synthesis.

4. Az I—II. osztályban minden nyelvtani szabály levezetését írás
beli feladat előzze meg; ez írásbeli feladatok szerkesztésére, kijavítá
sára, ez alapon a nyelv-törvények megértetésére fordítson a tanár 
lelkiismeretes gondot és soha addig tovább ne menjen, míg a tárgyalt 
részszel legalább az osztály nagy része tökéletesen tisztában nincs.

6. Hogy azonban a szaktanár az írásbeli dolgozatok rendkívül 
fontos, de épen annyira terhes vezetését lelkiismeretesen teljesíthesse, 
kívánatos, hogy legalább nyers idővel rendelkezhessék. Ez pedig csak 
úgy érhető el, ha minden oly intézetben, melyben egy-egy osztály lét
száma a 40-t haladja, a magyar nyelv tanárának a mostaninál legalább  
három m al kevesebb óraszáma lesz.

6. Bízzuk a magyar grammatika tanítását, legalább az I—II. osz
tályban, lehetőleg mindig gyakorlott szaktanárra, a ki a tanítás metho- 
dikájával tökéletesen tisztában van s a mellett szeretettel is foglalkozik 
e tárgygyal.
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7. Tekintettel arra, hogy kezdő tanárok alkalmazását el nem 
kerülheti sok intézet, kivált a mai tanárhiány mellett; de tekintettel 
arra is, hogy a magyar nyelv, s ez úton általában a nyelvtanításnak 
legalább elvi alapon való egységét minden módon előmozdítani közép
iskolai oktatásügyünk elsőrendű érdeke: kívánatos egy vezérkönyv 
írása tanárok használatára, mely 'magában foglalná teljes részletesség
gel, — a középiskola I—II. osztályának tantervéhez képest — a magyar 
nyelvtan tanításának methodikáját.

(Debreczen.) Gulyás István .

EGYESÜLETI ÉLET.
A RANGSOR ÜGYE.

A választmányi ülés decz. hó 28-án az egész napot igénybe vette. 
Délelőtt 9—1 és délután 3—7 tartott s csaknem az egész időt a rangsor
ügye töltötte be. Nem is csoda, hogy az eszmecsere ilyen sokáig tartott. 
Hisz a helyzet fölötte nehéz, sőt mondhatnám kritikus. Rangsor-ügyünk 
minden bonyadalma abból ered, hogy az 1893. IV. t.-cz. nem illik ránk már 
a tanári állás természeténél fogva sem; de különösen sem azért, mert a 
legkülönbözőbb czímű iskoláknál teljesítjük a magyar culturának ugyan
azon szolgálatokat s ez a mai törvény nem engedi meg az egyenlő 
méltánylást. Mi egynek érezzük magunkat s a törvény osztályokra bont 
bennünket. Érdek-ellentéteket támaszt ott, a hol ilyen nem volt s nem 
is volna szabad lennie. Valóban nem gondolták meg, a kik alkották, 
hogy e törvény milyen átok lesz a tanárságon s közvetve a magyar 
középiskolán és általa a magyar culturán.

De ha már ez a törvény megvan, először is meg kell tartani s 
levonni a consequentiáit, a mellett, hogy megváltoztatására teljes erőnk
ből törni kell. A míg ez meg nem történik, teljes békesség és nyugalom 
sem lehet közöttünk. A törvény-fakasztotta érdekellentéteket pedig 
egyelőre is a törvény keretében kell elsimítani. Erre pedig csak egyetlen 
mód van: a pótlékok rendszere

Mindnyájan tudjuk, hogy ez így van. S ugyanennek a gondolat
nak adott kifejezést egyesületünk igazgatósága is ama fölterjesztés 
tervezetében, melyet a választmány tárgyalásai alá bocsátott.

Csak hogy a ministernek ismert leirata egy másik feladatot is 
tűzött az egyesület elé. Tételes választ kért arra: hogyan kell vezetni a 
rangsort a törvény rideg szavai szerint. Tehát mindennemű újabb 
pénzáldozat nélkül, s a nélkül, hogy a méltánytalanságok orvoslására 
egyedül alkalmas pótlékokat számításba vennők.

S ebben az utóbbi kikötésben áll a kérdés nehézsége. Mert azt 
könnyű megmondani, hogy a törvény mit követel; de az ebből kelet
kező méltánytalanságokat elenyésztetni a személyes pótlékok kizárása 
mellett nem lehet. Az ilyen munkálatból ám lehet szabályzat, — de 
a kérdés megoldása nem.

Az igazgatóság álláspontja az volt, hogy a megtisztelő fölhívás
nak mégis csak meg kell felelni; elkészíteni a rideg tervezetet, de 
rámutatni, hogy az törvényes, de sokszor méltánytalan, sőt káros. És 
hosszú vita után erre az álláspontra helyezkedett a választmány is, csak 
annyit változtatván a dolgon, hogy nem pusztán a fölterjesztésben, hanem 
már magában a tételes tervezetben is kimondja, hogy a pótlékok e l
kerülhetetlenek.

Magát a végleges alakot nyert tervezetet és fölterjesztést — mely 
utóbbi az egyesület álláspontját, felfogását és programmját fejti ki — 
akkor fogjuk közölni, a mikor beadatik. De még előbb részletes tudó
sítást közlünk az ülések lefolyásáról. Súlyt helyezünk rá, hogy a refe
rátum hű legyen s ilyet két nap alatt elkészíteni nem lehet.
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Ungvári kör.
Az ungvári tanári körnek 1897. deczember hó 22-én tartott ülésén 

Hódoly László elnök megnyitván az ülést s üdvözölvén az egybegyült 
tagokat, felkéri D ani Edét. hogy a „Zsúfoltság bajainak orvoslásáról“ 
czímű bejelentett értekezését előadni szíveskedjék Erre D kni Ede a 
zsúfoltság hátrányainak orvoslásáról szóló terjedelmes értekezését szabad 
szóval előadja Előadását kivonatosan a következőkben ismertetjük. A 
zsúfoltságot az iskolai élet egyik legnehezebben leküzdhető bajának 
tartja. E baj főképen az ungvári főgymnasiumban, mely egyik az ország 
legnépesebb intézeteinek, érezhető. A tanulók száma egyes osztályokban 
a törvény által megszabott maximumot is túlhaladja már. A paralleli 
osztályok_ sem csökkentik a bajt, mert azokban is megvan a teljes 
létszám. Új tanintézetek létesülnek ugyan, de nem oly számban, hogy 
a tanulók kellő eloszlását lehetővé tegyék. Még nagyon távol állunk 
attól, hogy mint a külföldön 36—40 legyen a tanulók maximuma osz- 
tályonkint. Azért gondoskodni kell arról, hogy a megfelelő viszonyok 
között minél kevesebb hátrány háramoljék ennek daczára a tanuló 
ifjúságra, mely az I. osztályba is legtöbbször nagyon hiányos képzettség
gel lép. Mily nehéz a középszerű tanulók zömét vezetni, azokat kiismerni, 
egyéniségükre hatni, tehetségüket fejleszteni s rájuk irányítólag hatni! 
A tanár nehezen őrizheti ellen a tanulót, nem foglalkoztathatja behatóan 
s így a tanuló közönyössé, számítóvá, hanyaggá válhat. Az évvégi nem 
eléggé részletes s beható vizsgán is átcsúszhatik a meg nem felelő 
taiiuló s így mind gyengébb anyagot kap a felső osztály. Pedig a közép
iskola neveli az intelligentiát és hányán vannak az életben, kik sok 
tárgyból csak annyit tudnak, a mennyit ott tanultak és abból is mennyit 
felednek el később! A zsúfoltság által bekövetkezett hiányokon pótló 
órákkal lehetne segíteni. E pótló órákon az egyes tárgyakból gyengék
nek ítélt vagy elmaradt tanulók — tanárok vezetése mellett ismételt 
oktatásban részesülnének. A túlnépes iskolában — a különben is nehe
zebb munkát végző tanárnak azért méltányos tiszteletdíj biztosíttatnék. 
Ez volna a tanárnak leghasznosabb foglalkozása. Az ily túlnépes iskolá
ban egy tanuló taníttatása az államnak úgy is kevesebbe kerül arány
lag mint a kis népességű intézetekben, így csekélység volna az, mit az 
ily tiszteletdíjak kitennének. A tanári testület időről-időre megbeszélné 
a követendő eljárást, az igazgató pedig ellenőrizné az egésznek , egy
öntetűségét.

Az oly tanulók, kik nem nyújtanak kilátást a haladásra, pótló 
tanításban ne részesüljenek. A túlterhelés kikerülésére az ismétlő taní
tásban részesülő tanulók — a szülők egyetértésével — még az otthoni 
rendkívüli foglalkozástól is vissza volnának tartandók, hogy a tanuló 
szorosabb hivatásának, a jó s alapos kiképzés feladatának éljen. Nagy 
gond fordítandó az iskolai működésnek legmegfelelőbb órarend készí
tésére és a rendes tanóráknak lehetőleg délelőttre való áttételére. Az 
instructorkodási rendszert lehetőleg szűk határok közé kell szorítani, 
mert a felső osztályú gyenge tanuló sem jól nem tanít, sem pedig maga 
nem tanul, ha idejét óraadással fecsérli.

A tanulók az időszak végén referáljanak. Csak ily eljárással volna 
elérhető az, hogy a tanár az időszak végén ne legyen kénytelen két 
avagy épen egy felelet után megítélni a tanuló készültségét, vagy azt 
hogy az időszak végén tömeges egyszeri feleletből osztályozzon. Az pedig, 
hogy a tanár néha csak az időszak végén felelteti a tanulót, oly hibás 
eljárás, melynek elbírálásához kommentár sem kell.

Elnök  a kör nevében köszönetét mond az értekezőnek tanulságos 
előadásáért és felkéri a kör tagjait, hogy esetleges észrevételeiket meg
tenni szíveskedjenek. Mire Schürger Ferencz szólalt fel. Szerinte — habár
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az értekező által felvetett eszmék általában ismeretesek — mindazon
által elismeri, hogy tanulságos eszmecserének szolgálhatnak alapul 
Helyesli, hogy az évvégi vizsgálatok ne legyenek puszta formalitások, 
hanem az ott nyert feleletek az érdemjegyekre is befolyással legyenek. 
Az instructoroskodást is korlátozni kell, különösen nálunk, hol sok a 
szegény tanuló, kik közül a leggyengébbek is házi tanítással foglalkoz
nak s ez által kettős hibát követnek el: a rájuk bízott tanulónak nem 
használnak, maguknak pedig — az időfecsérlés miatt — ártanak.

Új az értekezésben az, hogy D ani a zsúfoltság bajainak orvoslá
sát a tanárok által államilag díjazott magánórákban látja. Szóló nem 
barátja ennek az eszmének. Igaz ugyan, hogy az ilyen módon contemp- 
lált magántanítás a régi priváta-rendszertől — melyet mindnyájan 
elítélünk — lényegesen különböznék, de így sem látja be annak czélját. 
Tapasztalata szerint a tudományos haladásra képes tanulók a tanterv
ben megállapított rendes órák mellett is kellő haladást mutatnak fel. 
Annak nem barátja, hogy a tudományos pályára egyáltalán nem való 
elem mellékeszközök alkalmazásával is a neki különben sem való 
tudományos pályára kényszeríttessék. Azután ez a magántanítás túl
terhelésre vezetne, a mi a testi fejlődés rovására történnék, szóló pedig 
a test nevelését egyenértékűnek tartja az értelmi neveléssel. Az ismétlő 
tanításnak csupán egy nemét tartja jogosultnak, azt, melyet a napok
ban a közoktatásügyi minister rendeletileg ajánlott. Ha ugyanis vala
mely tárgyban föltűnő elmaradást tanúsítana valamely osztály, akkor 
jogában áll az illető tanárnak más oly tárgy rovására, melyből kellő 
haladást tüntet fel az illető osztály — számfeletti órát adni. így elkerül
hető a túlterhelés. Másban látná a zsúfoltság orvoslását. S zü n tesse  be 
m agát a zsú fo ltságo t a z  állam  a rendelkezésére álló alkalmas eszkö
zökkel. Szerinte az ungvári főgymnasiumban — valószínűleg másutt is 
— nem a tudományos pályára alkalmas, hanem az oda épen nem való 
elem okozza a zsúfoltságot. Gondoskodni kell tehát ezen a közép
iskolába nem való elemnek alkalmas módon való levezetéséről. Ilyen 
eszköznek tartja a gyakorlati életre képesítő szakiskoláknak (polgári, 
kereskedelmi, ipari stb.) szaporítását.

Ezek után K ova lóczy  Rezső szólalt fel. A zsúfoltság folytán kelet
kezett visszás állapotokat — úgymond — maga a magas tanügyi kor
mány is belátja, a mennyiben hivatalos jelentéseiben e bajokra rámu
tat s kijelenti, hogy azokon okvetetlenül segíteni kell s tényleg igyekszik 
is segíteni, csakhogy pénzügyi nehézségek miatt e bajokat egyszerre 
és teljesen sanálni nem képes. Nézete szerint segíteni lehetne némileg 
a régi felvételi vizsgálatoknak újból való életbeléptetésével. Hivatkozik 
Ausztriára, a hol a felvételi vizsgálatokon a jelentkezők ÍO°/0-a vettetik 
vissza.

H orostsák  Gyula a felvételi vizsgálatra megjegyzi, hogy az csak 
az alsó osztályokban éreztetné hatását, pedig ő még inkább eltűrné az 
alsó osztályokban a nagyobb létszámot, mintsem a felsőkben. Nézete 
szerint tehát azon tanulókkal kellene felvételi vizsgát tétetni, a kik a 
IV.-ből az Y. osztáhba lépnek fel, hová csakis az odavalókat kellene 
felbocsátani, mi által mindenesetre qualifikáltabb elemet küldhetnénk 
az életbe. Egyébiránt ő is óhajtja a felvételi vizsgálatot.

Pogány  Gyula évek óta tapasztalja, hogy az alsó osztályokban, 
különösen az I-ben a tanulók mindinkább gyengébbek. Míg a felvételi 
vizsgálatok érvényben voltak, addig a szülők a vakáczióban is foglal
koztatták gymnasiumba készülő gyermekeiket, úgy hogy azok, kik 
felvétettek, nagyobb részt meg is feleltek a követelményeknek, most 
azonban akad számos tanuló az I. osztályban, a ki még írni-olvasni sem 
tud. Ezen a bajon csakis a felvételi vizsgálat által lehet segíteni.
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M azuch  Ede elismerését fejezi ki az előadónak, hogy ilyen minket 
közelről érdeklő kérdést vetett fel, melynek alapos megbeszélése intéze
tünknek különösen érdekében van. A felolvasó előadta nézeteit a zsúfoltság 
káros következményeiről tanárra, tanulóra és a közöttük levő viszonyra 
nézve. A kérdés fontos és a belőle származó bajok orvoslását méltán 
elvárhatja tőlünk a közvélemény. Az előadó részletesen foglalkozott a 
kérdéssel és a zsúfoltságból származó bajok orvoslására többféle módot 
jelölt meg. Elkerülte azonban figyelmét a zsúfoltságnak hátránya erkölcsi 
tekintetben. Nem említette pl. milyen nehézségekkel jár a zsúfolt osztá
lyok fegyelmezése s milyen könnyen mételyezheti meg az ifjúság nagy 
tömegét egy-egy rossz tanulónak a példája. Azt sem hozta fel, mily 
nagy nehézséggel jár az ilyen osztályokban az írásbeli dolgozatok ellen
őrzése és általában a tanulók írásbeli munkásságának fokozatos eme
lése. Azokhoz, miket a felolvasó és az utána felszólaló tagtársak a 
zsúfoltság bajainak orvoslására nézve felhoztak — eltekintve a felolvasó 
által ajánlott pótló magánóráktól — szóló készséggel hozzájárul és a 
maga részéről még azt indítványozza: hasson oda a tanári kör, hogy a 
magas kormány a tanulók osztályonkint megállapított maximális számát 
60-ról 40-re szállítsa le.

Ezek után Dáni Ede reflectál a felhozott észrevételekre. Örvend 
a szép eszmecserének, melynek felkeltése volt értekezésének tulajdon- 
képeni czélja. A magánoktatást elítélő észrevételekre megjegyzi, hogy 
ő sem tervezi azt az egész osztálylyal, hanem csakis egyes tantárgyak
ban gyenge tanulókkal. Elismeri, hogy a kormány új iskolák állításával 
segíteni igyekszik a bajokon, de ennek jótékony hatása csak későbben 
fog nyilatkozni, míg ő a mai bajokon óhajt segíteni, s kijelenti, hogy' 
az általa ajánlott pótló oktatást a tanügy érdekében hasznosnak tartja.

Schürger Ferencz alelnök. a ki időközben az elnökséget átvette 
összefoglalván az eszmecsere folytán felmerült indítványokat, azon meg
győződésének ad kifejezést, hogy a felolvasó által indítványozott pótló- 
magánoktatás eszméje a kör tagjainál visszhangra nem talált. Kérdést 
intéz azután a kör tagjaihoz, hogy a felmerült indítványok közül melye
ket óhajt határozattá emelni — mire a kör egyhangúlag határozatilag 
kimondja: a) Felkérendő a magas kormány, hogy oly városokban, hol 
zsúfolt középiskola van — e bajon polgári, kereskedelmi vagy ipar
iskolák felállításával segítsen; b) hogy a tanulók osztályonként törvény
ben megállapított maximalis számát 60-ról 40-re szállítsa le; c) s végre 
óhajtja, hogy a tanulók a középiskola első osztályába felvételi vizsgálat 
alapján vétessenek fel.

Következett a napirend második pontja: indítványok. Mazuch  
Ede az eszmecserék megkönnyítése végett óhajtaná, hogy minden fel
olvasó előadásának vázlatát, különösen pedig az előterjesztendő indít
ványokat legalább egy héttel az ülés előtt a, titkár útján a kör tagjai
nak tudomására hozza. A kör az indítványt egyhangúlag elfogadja.

Schürger Ferencz a következő indítványt terjeszti elő:
Kérje föl a tanári kör az országos tanáregyesület útján a magas 

kormányt, hogy azon igazgatókat és tanárokat, kik szolgálatuknak 
harminczadik évét már betöltötték s így a teljes nyugdíjra jogosultság
gal bírnak, az általános rangsorozatból kivenni és külön állományba 
foglalni méltóztassék.

Kötelességének tartja kijelenteni, hogy indítványával nem akarja 
az idősebb tanárok érdekeit sérteni, kikről szívesen elismeri, hogy hosszú 
évek során át szerzett paedagogiai tapasztalataikra az államnak a tan
ügy érdekében szüksége van. Sőt óhajtaná, hogy a kormány mindazon 
tanároknak, a kik 3Ö évi szolgálat után sem mennek nyugalomba, 
500 frt személyi pótlékot adna. a mivel semmit sem veszítene az állam, 
mert a nyugalmazott tanár helyébe legalább is helyettes tanárt kell



2 9 7

alkalmazni, a kinek évi fizetése 800. Ezáltal ösztönt is adna azoknak 
a további szolgálatra, a kik elérvén fizetésüknek maximumát, pusztán a 
lakbérért tovább szolgálni nem hajlandók. Bármennyire óhajtandónak 
tartja is azonban a teljes nyugalomra jogosult tanároknak további 
szolgálatát, mégsem habozik kijelenteni, hogy azoknak a többi tanárok
kal egy rangsorozatba való helyezését igazságtalan és méltánytalannak 
tartja. Jelenleg körülbelül 52 olyan igazgató és tanár van, kik már 
30 évnél tovább szolgálnak. Mennyire másképen alakulnának a tanárok 
előléptetési viszonyai, ha ezek külön állományba tartoznának és nem 
akadályoznák fiatalabb kartársaiknak az egész vonalon az előléptetést. 
Az olyan tanár pedig, a ki valamely külső körülmény folytán hibáján 
kívül további szolgálatra képtelenné válik s pl. 25. évében kénytelen 
nyugalomba vonulni, egész életére meg van rövidítve; mert ha az az 
52 igazgató és tanár előléptetésének útját nem állotta volna, így a 
VIII. díjosztály I. fokozata után kapná a nyugdíját, míg így a II., sőt 
esetleg a III. fokozat fizetése után kapja azt. Ajánlja indítványának 
elfogadását.

A kör az indítványt egyhangúlag elfogadja.
Fülöp Árpád bejelenti, hogy a kör legközelebbi ülésén a tanárok 

önműveléséről fog értekezni, a mit a kör örvendetes tudomásul vesz.
Több tárgy nem lévén, alelnök köszönetét mond a tagoknak szives 

megjelenésükért és az ülést feloszlatja.
Dr. H olosnyay Irén, köri jegyző.

Kassai kör.
A kassai kör deczember hó 20-án tartotta rendes havi ülését 

dr. Gerevich Emil elnöklete alatt. Elnök szívélyesen üdvözli a csaknem 
teljes számban megjelent tagokat s örömmel jelenti három új tagnak 
belépését. A kör tagjai közé újonnan beléptek: L év a y  István polg. isk. 
igazgató, dr. Sthulm ann  Patrik és dr. Vali Tibor főgymn. tanárok.

1. Dr. Takács  Menyhért alelnök előterjeszti az University Exten
sion létesítése czéljából kiküldött bizottság jelentését. Az elnöklete alatt 
kiküldött bizottság az University Extension eszméjét, meghonosításának 
módozatait tüzetes megbeszélés tárgyává tette s abban állapodott meg, 
hogy az teljesen a tanári kör által szerveztessék, első sorban a kör 
tagjainak közreműködésével és a mennyiben vállalkoznának, a külön
böző társadalmi osztályok egyes kiváló képviselőinek belevonásával. 
A felolvasások a nagyböjt folyamán tartatnának hat héten keresztül, 
hetenként egy-két felolvasással. A felolvasások úgy lesznek csoporto
sítva, hogy egy estére lehetőleg egy elméleti s egy demonstrativ elő
adás kerüljön Az előadások helyéül az előzetes érdeklődés szerint a 
város valamelyik nagyobb termét kérjük ki.

A tagok közül eddig közreműködésüket bejelentették: dr. Gere
vich Emil elnök, dr. Takács  Menyhért alelnök, Greguss Imre, V adász  
József, L év a y  István, D ietz  Lajos, Bóbita  Endre és K ardos  K.

Azonkívül a különböző társadalmi osztályok több kiváló tagját 
is sikerült megnyernünk közreműködőkül — így: dr. K atona  Mór, 
dr. E szte rh á zy  Sándor és dr. R áth  Zoltán jogakadémiai tanárokat, 
Hoffmann Arnold és C siszárik  János theologiai tanárokat, továbbá 
K o vá csy  Béla gazdasági intézeti igazgatót, K ozora  Vincze városi fő
jegyzőt, dr. Blánár Béla ügyvédet, dr. G orbinszky Kázmér és Neuwirth  
Elek orvosokat, Gallik Géza gyógyszerészt.

A végleges programra megállapítása s a részletek tüzetes meg
beszélése a bizottság további feladata leend.
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1. A kör megbeszélés tárgyává teszi azon legújabban kibocsátott 
ministeri rendeletét, mely a tanárokat eltiltja a pénzintézetek, részvény- 
társaságok stb. alapításában való részvételtől, s mindezen intézetekben 
bármily javadalmazással járó tisztség vagy állás viselésétől. A felvetett 
kérdéshez többen hozzászólanak s kifejtik a tanárság helyzetét a ren
delettel szemben. A felszólalások alapján a kör elhatározza, hogy telje
sen csatlakozik a debreczeni kör indítványához s azt minden pontjában 
magáévá teszi. A maga részéről is felkéri a központi választmányt, 
hogy teljes erejével hasson oda, hogy a szóban forgó rendelet hatályon 
kívül helyeztessék, vagy ha ez nem volna lehetséges, legalább olvképen 
enyhíttessék, hogy csak az egyes concret esetekre legyen alkalmazva.

A kör felkéri s megbízza Bóbita, Endre titkárt, hogy a helybeli 
lapokat értesítse körünk munkásságáról.

Végül dr. Gerevich Emil elnök indítványára a kör elhatározza, 
hogy a társulati szellem ápolása s a collegialis érzület erősítése czéljá- 
ból a rendes havi ülések után a kör tagjai közös vacsorára gyűlnek 
össze. D ietz L ajos, jegyző.

JUBILAEUM 1 ÜNNEPÉLY.

A székesfehérvári állami főreáliskola tanári kara f. évi deczember 
hó 23-án melegérzésű ünnepélyt rendezett az intézet igazgatójának: 
dr. K u th v  József tanügyi működésének 25 éves fordulója alkalmából. 
A megyeház dísztermében — a hol az ünnepély lefolyt — Székesfehérvár 
teljes intelligentiája megjelent. A közönség sorában ott voltak: Spitkó  
Lajos kir. tanácsos tankerületi főigazgató, H u szár  Ágost Fehér vár
megye alispánja, H avran ek  József polgármester, dr. H a lá sz  Ignácz 
kolozsvári egyetemi tanár, K rán itz  János tábornok, V. honvédkerületi 
parancsnok, ki napi parancsban ajánlotta a honvédség tiszti karának 
ez ünnepélyen való részvételt, S a y  Viktor ny. tábornok, Görgey J. 
tábornok, L yro  Emil uhlanus ezredes, K u th y  Márton, K reucz  Ignácz, 
K árolyi János kanonokok. Az ünnepélyt Spitkó  Lajos szép beszéde nyi
totta meg, ki úgy a vallás- és közoktatásügyi minister, mint saját 
nevében üdvözölte a jubilánst, egyszersmind felolvasta dr. W lassics  
Gyula ministernek következő levelét:

„Örömmel értesültem, hogy Igazgató Ur e napon ünnepli tanügyi 
szolgálatának 25-ik évfordulóját.

A magyar közoktatásügy terén eltöltött ezen hosszú idő alatt 
Igazgató Ur mindenkor meleg ügyszeretettől vezéreltetve, lankadatlan 
ügybuzgalommal szolgálta a hazai tanügyet.

Munkásságának e határpontja nekem is kedvező alkalmul szolgál 
arra, hogy melegen üdvözölve, a tanügy érdekében és különösen a reál
iskolai oktatás terén kifejtett hasznos működéséért őszinte köszönetét 
mondjak.

W lassics Gyula.“

Alig hangzottak el a lelkes éljenek, melyek e levél s a főigazgató 
beszédét követték, H avranek  József Székesfehérvár polgármestere lépett 
az emelvényre és az ünnepelt férfiút a város közönsége nevében üdvö
zölte, utána S zen czy  Győző, a cziszterczita gymnasiam igazgatója, 
dr. F aludy  Miksa a kereskedelmi iskola tanári karának nevében, 
Vargha F. a szombathelyi állami felső kereskedelmi iskola nevében 
mondtak üdvözlő beszédet. Dr. K u th y  József minden egyes beszédre
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meghatva válaszolt. E beszédek után egy tanuló K oronczy  Imre főreál- 
iskolai tanárnak ez alkalomra írt „Ünnepi ének“-ét szavalta el. 
Dr. K uthy-t ovatiókban részesítették még a helybeli Vörösmarty-kör, 
valamint a különböző paedagogiai társulatok.

Végül Borostyán  Sándor üdvözölte a jubilánst a főreáliskola 
tanári karának nevében, egyszersmind egy értékes tömör ezüstből 
készült jardiniére-t és a jubiláns igazgatása alatt szolgált összes tanárok 
arczképeit tartalmazó díszalbumot nyújtott át neki emlékül. A régi 
tanítványok nevében R é vé sz  Tivadar budapesti újságíró, a jelenlegi 
tanítványok nevében egy VIII oszt. tanuló üdvözölte a jubilánst, kinek 
ez utóbbi ezüst babérkoszorút, egy ezüst serleget és díszalbumot nyúj
tott át mint a hálás tanulók ajándékát.

Dr. K u th y  József, ez utóbbi üdvözletekre nagyobbszabású beszéd
del válaszolt, melyben az iskola apotheosisát nyújtotta. Nagy hatást 
keltett még K u th y  Márton helybeli kanonoknak Borostyán  Sándorhoz, 
mint a rendező bizottság elnökéhez intézett levelének felolvasása, mely
ben arról értesíti a tanári kart. hogy e nap emlékére 1000 koronából 
álló ösztöndíjalapot létesít.

Ez ünnepély után fényes banket volt a „Vörösmarthy-kör“ dísz
termében. A lakomán olvastattak fel a beérkezett üdvözlő iratok is. 
Ilyeneket küldtek: Z silin szky  Mihály államtitkár, Homan  Ottó minist, 
tanácsos, Fehér Ipoly pannonhalmi főapát, Vajda, Ödön zirczi főapát, 
dr. Schw arcz  Gyula és dr. M oravcsik  Emil egyetemi tanárok. P la tz  
Bonifácz főigazgató, a debreczeni főreáliskola és zentai gymnasium 
tanári kara és számos más testület.

VEGYESEK.

Rendes tanári kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister Incze  Béni és dr. Csepreghy Kálmán fiumei, Popovics  Iván 
budapesti VIII. kerületi, továbbá B arczán  Endre makói állami főgym- 
nasiumi helyettes tanárokat, jelenlegi állomáshelyükön meghagyva, 
rendes tanárokká nevezte ki (1897. évi deczember 21-ről 78.303. sz.).

Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Hirn 
Lajos pécsi állami főreáliskolai rendes tanárt, rendes tanári minőségé
ben véglegesen megerősítette.

Századnegyedes tanári pálya. Az ungvári állami reáliskola deczem
ber hó 18-án tartott tanácskozásán a tanártestület meleg ovatióban 
részesítette S im sa  Kornél r. tanárt azon alkalomból, hogy középiskolai 
tanári működésének 25 évét betöltötte. A tanártestület nevében D ortsák  
Gyula igazgató üdvözölte a jubilánst, fejtegetve a középiskolai tanári 
hivatás kiváló fontosságát s teljes méltánylással emlékezett meg az 
ünnepelt kartárs kiváló buzgóságáról s a tanítás terén elért érdemeiről. 
A kartársak eme szives megemlékezéseért az ünnepelt hálás köszönetét 
nyilvánítván, megújult irányában a szivélyes meleg ovatio.

A budapesti körben szerdán, január hó 5-én felolvasó ülés lesz. 
Dr. B ozóky  Endre ismerteti a Keleti F. pragmatika-tervezetét.
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Színházi kedvezmény. A „M agyar S zín h áz“ kedvezményt adott 
budapesti körünknek. Első erkélyre a II—Y. sorban 60 kr., a VI—XIV. 
sorban 50 kr. egy hely. Utalványokat két krajczárjával az egyesületi 
helyiségben vagy Balog Mór pénztárosnál lehet kapni.

Ösztöndíj-pályázatok. Az 1897 98. tanév kezdetétől következő ösztön
díj-állomások töltendők be: 1. A Széchényi győri ]jüspök-íé\e alapít
ványnál egy 3U0 frtos és két 150 frtos állomás; 2. A L ippay győri 
püspök-ié\e  alapítványnál egy 30u frtos állomás; 3. A M a ttya so vszk y-  
féle alapítványnál egy 90 frtos állomás; 4. A gróf H arrach-féle alapít
ványnál két 120 frtos állomás; 5. A Szvoboda-ié\e  alapítványnál egy 
150 frtos állomás; 6. A L atin  ovit s -Ше alapítványnál egy 150 frtos 
állomás; 7. Az A dam ovics-Шв alapítványnál egy 100 frtos állomás. 
Ez ösztöndíjakra általában csak oly r. katli. vallású tanulók tarthatnak 
igényt, kik legalább is már a gymnasium vagy reáliskola I. osztályát 
jeles előmenetellel befejezték Ez általános feltételek mellett a Széchényi 
és Lippay-féle ösztöndíjakat első sorban az ezen ösztöndíj-alapból kisebb 
ösztöndíjat élvező tanulók előléptetésként és ha ilyenek nem pályázná
nak másodsorban más dunántúli származásúaknak van azokra elsőbb
ségi igényök. A Mattyasovszky-ösztöudíjnál első sorban családbeli ifjak, 
másodsorban Liptó, Trencsén, Turócz, Árva és Szepes vármegyékből 
származó tanulók. Az Adamovics-féle ösztöndíjnál pedig a rokonok 
részesülnek elsőbbségben. A Latinovits-ösztöndíjra csak családbeli ifjak, 
a Szvoboda-féle ösztöndíjra pedig az Eszterházy herczeg uradalmában 
alkalmazott tisztek gyermekei tarthatnak igényt. A folyamodványok a 
Széchényi és Lippay-féle ösztöndíjakért a győri püspökhöz, a Mattya- 
sovszky-féleért a nyitrai püspökhöz, a gróf Harrach-félékért a grófi 
család idősbikéhez Mosonmegye útján, a Latinovits-féleért a Latinovits- 
család idősbikéhez Bácsmegye útján, az Adamovics-féleért Bács-Bodrog 
vármegyéhez mint illetékes pártfogóhoz, végre a Szvoboda-féleérti kér
vények a vallás- és közoktatásügyi ministerhez intézendők az illető tan
intézeti elöljáróságnál az 1898. évi január hó 10-ig benyújtandók.

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 ez utóbbi módja legczélszerübben és leg
olcsóbban az első számhoz mellékelt p o sta ta k a rék p én ztá ri befízetési 
lappal történik, melvlyel a t. tagok a tagdíjat az ott helyben levő 
postahivatalnál az egyesület javára teljesen díjtalanul fizethetik be. 
A körök székhelyeire menő példányokhoz ily befizetési lap nincsen 
mellékelve. A tisztelt előfizetők az előfizetési díjat szintén a befizetési 
lappal fizethetik. Kérem a t. tagokat és előfizetőket, hogy a tagdíjakat 
és az előfizetési díjakat minél előbb befizetni szíveskedjenek.

Müller József, egyesületi pénztáros.

Tartalom: A magyar grammatika középiskolai tanításának kérdéséhez. 
Gulyás Istvántól. — E gyesületi élet. Jubilaeumi ünnepély. 
Vegyesek. — Figyelmeztetés és kérelem. Müller József pénztárostól.
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ORSZÁGOS

KÖZÉP ISKOLAI TANÁREGYESÜLETJ

A választmány karácsonyi ülése egy napi erős munka után vég
zett feladatával. Reggel 9 órától Vsl-ig s d. u. y s4-től Vs^-ig folyt a 
tanácskozás, melynek főtárgya a rangsor-szabályzat volt. A vita élénk, 
fordulatos, sok helyt tüzes volt, úgy hogy csak a B eöthy  Zsolt ki
próbált elnöki képességei tudták megtartani medrében; azonban szen
vedélynek, személyeskedésnek híre sem volt, kitűnő szellem uralkodott 
az ülésben s egymás meggyőződésének őszinte, loyalis tisztelete. Végre 
is sikerült a rangsor-szabályzatot nagy küzdelmek után és nem egy 
módosítással elvégezni, a kisérő felterjesztést is letárgyalni, s végül az 
indítványokat is elintézni. Egyszerűsítette a dolgot az az intézkedés, 
hogy a javaslatokat minden választmányi tag eleve megkapta nyom
tatásban és tanulmányozhatta, úgy hogy az ülésen felolvasottnak lehetett 
tekinteni a javaslatok szövegét.

Az ülésre a helybeli tagok mellett vidéki kartársaink is szép 
számmal jöttek el. Jelen voltak Beöthy  Zsolt elnök, H ofer Károly 
alelnök, N égyesy  László főtitkár, M üller József pénztáros, R ajner  
Ferencz szerkesztő, Tiber Ágost, a segélyalap pénztárnoka, Schm idt 
Ágost (egyszersmind a budapesti kör elnöke) az igazgatóság részéről; 
E rődi Béla, Веке Manó, K áro ly  Gy. Hugó, Staub  Móricz, Badics Ferencz, 
Demkó  Kálmán budapesti választmányi tagok: Balogh Péter, Fest 
Aladár (egyszersmind a fiumei kör elnöke), Keress Ignácz, Jónás János 
(egyszersmind a pozsonyi kör alelnöke), K ardos  Albert, L a k y  Mátyás, 
S zéke ly  István, Cseréj} József vidéki választmányi tagok; B ozóky  
Endre, Balog  Mór, Keit' Jakab a budapesti kör képviselői; S zkun zevics  
Kornél az eperjesi kör képviselője; Gerevich Emil a kassai, Török  
István a kolozsvári, Schürger Ferencz az ungvári kör képviselője. 
Továbbá György Lajos, Gerevich Gusztáv, Gyomlay Gyula és S zíjá rtó  
Miklós vendégek. Elnök volt B eöthy  Zsolt, jegyző N égyesy  László. 
Gyorsíró nem volt alkalmazva, egész nap a főtitkár egyedül jegyezte a 
gyűlés folyását, a mellett, hogy a vitában is sűrűn felszólalt, A szó
szerinti pontosságban lesz egy kis hiány s ezért elnézést kér, de a 
lényegben alkalmasint lesz oly hű, mint mikor gyorsírói jegyzetek 
voltak, melyeket későn is kapott s revisio végett postán kellett m eg
küldeni a felszólalóknak.

Az elnök körülbelül a következő szavakkal nyitotta meg az ülést. 
T. Választmány! Van szerencsém a legszívesebb örömmel üdvözölve 
megnyitni az egyesület választmányának jelen ülését. Igen jól esik e
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kötelességemet emelkedett és örvendő hangulatban teljesíthetnem azon 
jelenségek után, a melyek a magyar tanárságnak hosszú ideje folytatott 
jogos küzdelmében a legutóbbi napokban felmerültek. Egyesületünk 
orgánumai: igazgatósága, választmánya, hosszú időn át nagy küzdelmet 
folytattak, hogy a magyar tanárságra végre türhetőbb állapotok követ
kezzenek be. Messze vagyunk attól, hogy érdekeink, melyek nemcsak 
jogosak, hanem a tanügy érdekeinek is megfelelők, kellő kielégítésre 
találjanak; de nem zárkózhatunk el annak elismerésétől, hogy a jövő 
1898. évi költségvetésben ő Excellentiája, a minister úr egy lépést, 
még pedig egy határozott nagy lépést tett a létező bajok orvoslására; 
nem zárkózhatunk el annak köszönő elismerésétől, hogy megtette e 
lépést oly körülmények közt, melyek ügyünkre nem voltak kedvezők. 
A mikor a költségvetés előkészítése folyt, az államháztartás oly terhek- 
nek nézett eléje, melyek súlya akkor kiszámíthatatlan volt. 0  excellen
tiája bírt bátorsággal, belátással és erélylyel, e lépést oly nehéz körül
mények közt is megtenni, s megbiztatni bennünket, hogy a többi lépések 
is el fognak következni, az ő erélyén és belátásán nem múlnak. Ez 
örvendő hangulatban van szerencsém megnyitni e választmányi ülést, 
melynek főtárgya a rangsorkérdés, melyre nézve ő Excellentiája az 
igazgatóságot meghallgatni kívánta. Erre nézve az igazgatóság egy 
tervezetet készített, melyet ezennel a választmány elé terjeszt. Ismerik 
önök azokat a szinte legyőzhetetlen akadályokat, azt a megkötöttséget, 
melyekkel az igazgatóságnak a ministeri rendelet és a törvény korlátái 
közt küzdenie kellett; nem kérek sokat, ha bizonyos méltányosságot 
kérek az iránt a buzgóság iránt, melyet feladata megoldásában az 
igazgatóság kifejtett. Kérem a t. választmányt, ne tekintse magában 
azt az ideiglenes tervezetet, hanem a comitivát is, és méltóztassék tekin
tetbe venni, hogy a mi felfogásunk és a tanárságé nem ama tervezet
ben van letéve, a mi felfogásunkat, igazságérzetünket a comitivába 
tettük bele. Méltóztassék ezt a tárgyalás során jóakarólag figye
lembe venni.

Az ülés első tárgyai a hivatalos jelentések voltak. N égyesy  
László főtitkár a következő jelentést terjesztette elő.

Mélyen tisztelt Választmány!
Napirendünk fontos tárgyaira tekintettel, rövid pontokban óhajtom 

összefoglalni jelentésemet.
A nyári közgyűlésünk óta lefolyt majdnem félévi idő alatt nem 

merült fel olyan ügy, mely az egyesület egész egyetemét a szokottnál 
erősebb mozgásba hozta s az igazgatóságnak okot adott volna arra, 
hogy rendkívüli lépéseket tegyen bármely irányban. Hála ministerünk 
erélyének és bölcseségének, s igaz köszönet középiskolai szakosztályunk 
új vezetőjének, az idei költségvetés nem liozott ránk csalódást, banem 
beváltott valamit abból, a mire nemcsak nekünk, hanem az országnak 
a tanári succrescentia érdekében szüksége van. E határozott lépés, bár
mily messze van is még a czéltól, megnyugtatott bennünket s így az 
idén eddig a költségvetés kérdése nem vált acuttá. Visszagondolva a 
múlt évi november és deczember eseményeire és izgalmaira, aránylag 
csendesnek tűnik fel egyesületünk ez évi első időszaki élete.

Mindazáltal elég serény munka folyt az egyesület egyes szervei
ben. Az igazgatóság a mellett, hogy ez időszak alatt tartott öt ülésében 
végezte a rendes ügymenet teendőit, egyrészt a tantervrevisióra vonat
kozó jegyzőkönyvek összegyűjtésével, rendezésével és fölteijesztésével 
volt foglalatos, másrészt pedig elkészítette a nmeit, vkministeriumtól 
kívánt rangsor-szabályzat tervezetét és a hozzávaló felterjesztést. E 
munkálatok létrejöttéről a t. vál. tagok bizonynyal értesültek a Köz
lönyből, tudják, hogy előzőleg egy öt tagú bizottság fáradozott e tér-
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vezetek elkészítésével, valamint azt is, hogy a nmeit. vkm. középiskolai 
osztályának vezetője és egy másik főtisztviselője is jelen voltak az igaz
gatóság ülésein, megtették a magok észrevételeit, melyek nem egyszer 
tájékoztatásunkra voltak s ad referendum vették észrevételeinket és 
óhajtásainkat. A magam részéről csak két férfiúnak lelkes munkásságát 
emelem ki itt; egyik az előadó, Ján osi Béla úr, ki a kisérő levelet 
szerkesztette s a módosításokat is fáradhatatlanul beledolgozta munká
latába; másik szerkesztőnk, R ajn er  Ferencz, a ki mind az ez ügyre 
vonatkozó tárgyalásokban, mind az egyesület többi ügyeinek meg
vitatásában és intézésében az ő ismert odaadásával és elmeélével kiváló 
részt vett; a főtitkárt mind a ketten sok munkától mentették fel s kedves 
kötelességem buzgóságukat a választmány színe előtt is megköszönni.

A rendes ügymenetből fölemlítem, hogy az iktatókönyv száma 
eddig 73; hogy a tagmozgalomnak a múlt évben észlelt örvendetes 
iránya folytonos, az idén is már 7ü tagot vettünk fel, míg kilépést négy 
tag jelentett. Tömegesebb belépések újabban is történtek; a benczés- 
rendből hat új tagunk van 1897/98 elejétől, s ebben kiváló érdeme van 
elnökünk mellett választmányunk benedek-rendi tagjának; a nagybányai 
áll. főgymnasium igazgatója dr. Viel a  Aladár hat új tagot ajánlott; az 
erzsébetvárosi állami főgymnasium igazgatója, Vikol István négyet; 
választmányunk tagja: dr Demkő  Kálmán ötöt, dr. Gerevich Emil 
10-et, dr. S olym ossy  Lajos Székely-udvarhelyről ötöt. Lenner Emil győri 
igazgató hármat, a kolozsvári tanári kör hatot. A közgyűlés leírásának 
hat vászonkötésű; színnyomatos példányát megküldöttük Győr sz. kir. 
város, a pannonhalmi főmonostor és Magyar-Ovár város könyvtárának, 
gr. L aszh erg  Rudolf főispán. Fehér Ipoly főapát és Zechm eister Károly 
polgármester uraknak. A kolozsvári theologiai ifjúsági egyesületnek a 
Közlönyből ingyen példányt engedélyezett az igazgatóság. Kedves 
ünnepnapunk volt az, melyen dr. E rődi Béla tanker, kir. főigazgató 
vál. tagtársunkat 25 éves jubilaeuma alkalmából üdvözöltük. Viszont 
fájdalmas részvétünknek adtunk kifejezést V olf György halála alkal
mából koszorúnkkal, ülésünkön, jegyzőkönyvünkben és a mélyen sújtott 
özvegyhez intézett levelünkben. Választmányunknak egy másik tagját 
is elvesztettük B auer  Simon lőcsei tanárt, a szepesi kör képviselőjét. 
Tisztelettel indítványozom, hogy halála felett érzett részvétét jegyző
könyvébe foglalja a választmány.

Köreink is immár mindenfelé megalakultak, megtartották tiszt
újításukat, munkához láttak, sőt egyes körök kitűnő kedvvel és sikerrel 
dolgoztak. Ily kitűnő szellem hatja át a többi közt a már 14 éves 
pozsonyi kört, mely sűrűn tartja népes üléseit, változatos és fontos 
tárgyakról értekezést, működésének körét is, tagjainak körét is terjesz
teni törekszik. De nemcsak e körünk, hanem a budapesti, debreczeni, 
kolozsvári, székelyudvarhelyi, mint népesebbek, szintén élénken dolgoz
nak, de a kevésbbé népesek is és bizonynyal azok is, melyekről eddig 
kevesebb tudósítás van előttünk. A tárgyak közt, melyekről a körök 
értekeznek, nevezetes a szolgálati pragmatika kérdése (debreczeni, 
budapesti kör, a pozsonyi is fogja tárgyalni), továbbá a felsőbb leány
iskolák kérdése (fiumei kör); mind a kettő oíy tárgy, melyet a közgyűlés 
terelt a körök elé. Nevezetes tünet, hogy több körünkben fölmerült az 
university-extension, szabad-lyceum terjesztésének gondolata. E tervvel 
foglalkozik nevezetesen a pozsonyi kör, a kassai kör és az udvarhely
kerületi. Hasonló irányban dolgozik az eperjesi kör. mely ismeretterjesztő 
felolvasás-cyclusokat rendez, egyet a psychoiogia és egyet a physika köré
ből, belépti díjjal, az idén a tanulók kirándulási alapja javára; továbbá 
a máramaros-szigeti kör. mely népszerű felolvasások sorozatát rendezi; 
mind a két kör saját szép kezdeményét folytatja ez évben is. Actuális 
kérdéseket tárgyaltak: a kassai kör (Gerevich Emil előadása alapján)

21*
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a rangsor kérdését (1. Közi. 121. 1.); a pápai kör a nem állami tanárok 
nyugdíjügyének javítását ; a székelyudvarhelyi kör [Tom pa  Árpád 
előadásával) a tanárok társadalmi állását, vonatkozással a mellékfoglal
kozásokról szóló ministeri rendeletre; a debreczeni kör (K ardos  Albert) 
ugyancsak a mellékfoglalkozások kérdését; a budapesti kör (előadó 
Balogh Péter) a tanári közszellemet, a pozsonyi kör iIjéva y  Ede) a 
tanárhiányt. Didaktikai és nevelésügyi kérdések voltak: a kassai körben 
dr. T akács  Menyhérttől: Erkölcsi nevelés a középiskolában; a pozsonyi 
körben a görögnyelv és görögpótló tanfolyam (Posch  Árpád), a magyar 
irodalomtörténet tanítása \G aal Mózes), a középiskolai internatusokról 
(M arku sovszky  Sámuel); a debreczeni körben: a magyar nyelvtan a 
középiskola alsó osztályaiban (Gulyás István előadása a módszeres 
nyelvtanok ellen); a kolozsvári körben: magyar írásbeli tételek (V ersén yi 
György), az önképzőkörökről (K ovács  Dezső); a német történettanítás 
mai állapota (dr. M árki Sándor); az ungvári kör a zsúfoltság bajainak 
orvoslásával foglalkozott (Dani Ede előadása alapján). A fiumei kör el
határozta, hogy fiumei tanügyi ügyekkel fog foglalkozni.

Több körünk, nevezetesen a pozsonyi és a kassai a környék tanár
testületeinek bevonásával terjeszkedni törekszik. Örvendetes, hogy az 
eperjesi kör elérte azt a létszámot, mely vál. tag küldésére jogosítja; 
a kör kiküldte S zku n zevics  Kornélt.

Végül örömmel jelenthetem, hogy köreink száma szaporodott 
egygyel; megalakult ugyanis, mint azt S zieber  Ede főigazgató úr már 
rauft évben szives volt jelezni, a szatmármegyei tanári kör deczember 
8-án a szatmári kath. főgyinn., a nagybányai áll. főgymn. és nagy 
károlyi gymn. tanáraiból 42 taggal, R a tk o v szk i  Pál igazgató elnöklete 
alatt, kinek S zieber  Ede főigazgató mellett legtöbb része volt a kör 
létrehozásában.

Annak egyrésze, a mivel köreink foglalkoztak, később indítványok 
alakjába elénk kerül. Ezek lesznek a mi acut kérdéseink; de azt hiszem, 
a bennünket átható közszellem keresztülsegít bennünket e kérdések 
nehézségein is.

Kérem jelentésem tudomásul vételét.
Budapesten, 1897. deczember 28.

Dr. N égyesy L ászló , főtitkár.
A jelentést egyhangú helyesléssel fogadták ugyan s többen han

goztatták, hogy köszönettel kell tudomásul venni, azonban a jelentésben 
érintett általános helyzetre két választmányi tag észrevételeket tett.

K ardos A lbert hozzájárul — úgymond — a köszönethez, de meg 
kell jegyeznie, hogy a jelentésben az öröm nyilvánítása igen hangos és 
nem felel meg az egész tanárság érzelmi állapotának. Senki sem irígyli 
az idősebb kartársak örömét, kikre az új költségvetés kedvező; de 
ugyanakkor ne hagyjuk említetlenül, hogy másfelől ép oly jogos kíván
ságok betöltetlenül maradtak, és szerette volna, ha ez a kis dissonans 
hang is belecsúszott volna a főtitkári jelentésbe (Felkiáltások: Benne 
van!). Elismeri, hogy a ministeriumtól a legkényelmesebb és legtörvény
szerűbb lépés volt, a mit tett: betölteni a fizetési kereteket — de nem 
a legméltányosabb. Azokon segített, a kik úgyis elsőbbségben voltak s 
a kik már a fizetésrendezéskor is nyertek és emelkedtek. Szívesebben 
látta volna a korpótlékok emelését, mely mindenkin segített volna, s 
egy másik ministeri Ígéret beváltását, hogy a tanári status fele fel- 
menjen a VIII. fiz. osztályba, — ez is több emberen segített volna. Ha 
kifejezzük is örömünket, emlékezzünk meg ama két teljesítetlen kíván
ságunkról, melyről nem mondhatunk le.

Beöthy Zsolt elnök emlékezteti a felszólalót, hogy az adott hely
zetből nem tehetünk a ministeriumnak semmiféle szemrehányást. A mi-
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nister a mада hivatalos állásából kifolyólag nem tehetett mást. mint 
hogy a törvényszerű kereteket betöltse, s hogy ezt megtette, ily nehéz 
körülmények között, az épen nem ok arra, hogy panaszszal éljünk. 
(Elénk helyeslés.) Egyébként a titkári jelentés feladata arról referálni, 
a mi történt s a jelentés ezt tette.

S zékely  Is tvá n  szerint, a mi történt, az két ministeri ígéretnek 
a honorálása. О is csatlakozik azon elismeréshez, melyet a költségvetés 
intézkedései iránt az elnök és a főtitkár kifejezett. De felemlíti azt a 
körülményt, hogy a főigazgatói pótlékok rendszeresítése, mely állítólag 
ellenkezik a törvény szellemével, semmivel sem haladt tovább. Fel
említi, hogy a minister a költségvetés megokolásában a tanárhiány 
orvosságául nem arra utalt, hogy a tanári állást kívánatossá szándé
kozik tenni, hanem, hogy az Eötvös-collegium útján kíván a bajon 
segíteni.

Beöthy Zsolt elnök azt a kijelentést teszi, hogy a mi a pótlékok 
és az egyenletes beosztás kérdését illeti, az igazgatóság e kérdések 
előbbvitelére a szó szoros értelmében napról-napra mindent megtesz s 
a választmány és az egyesület megnyugvást meríthet arra nézve, hogy a 
kérdések szünetelése és napirendről levétele addig nem következik be, 
míg ez az igazgatóság vezeti az egyesület ügyeit.

E nyilatkozat nagy hatást tett a jelenvoltakra s általános helyes
léssel fogadták. Az ülés köszönettel tudomásul vette a főtitkári jelen
tést, s a benne foglalt indítványhoz képest részvétét fejezte ki Bauer 
Simon vál. tag halála fölött.

S zékely  István a főtitkári jelentéssel kapcsolatban egy indítványt 
tesz. Epen ő indítványozta volt a múlt évi közgyűlésen, hogy a szolgá
lati pragmatika kérdésének a Közlönyben állandó rovat nyittassák. 
Jelent is meg e tárgyról néhány közlemény, de a tantervrevisio mint 
ideálisabb tárgy egyidőre háttérbe szorította saját érdekeink tárgya
lását. Az idén azonban újra megindult a kérdés vitatása. A ministerium 
kibocsátotta az igazgatói utasítást és fegyelmi szabályzatot is Ígér. Ez 
a kettő tulajdonkép integráns része a szolgálati pragmatikának. A mi
nisterium e munkálatokban csak kötelességeinket codifikálja, holott 
jogainkat is meg keli állapítani. Szükséges, hogy az egyesület is tár
gyalja a kérdést, s azért indítványozza, hogy a szolgálati pragmatika 
tervezetének kidolgozására egy bizottságot küldjön ki a választmány.

B ozóky  Endre felvilágosítólag megjegyzi, hogy a fegyelmi eljárást 
nem szabályrendeletnek, hanem törvénynek kell rendeznie, s e tekintet
ben különbség van az igazgatói utasítás és a fegyelmi szabályzat közt. 
Az igazgatói utasítás olyan természetű rendelkezéseket tartalmaz, melyek 
az általános tisztviselői pragmatikában nem foglalhatnak helyet; a fe
gyelmi szabályoknak törvényen kell alapulniok. E kérdés körülbelül 
már a legközelebbi évben a törvényhozás elé fog kerülni. Az általános 
hivatalnokegylet kidolgozta a pragmatika tervezetét s most az adatokat 
gyűjti hozzá. Mi ebből nem vonhatjuk ki magunkat, mert a törvény' az 
állami tanárokat az államtisztviselők közé sorozta; hanem arra kell 
ügyelnünk, hogy a magunk speciális érdekeit az általános keretben 
megóvjuk. S zék e ly  indítványához azt a módosítást ajánlja, hogy ne 
bizottságot küldjön ki a választmány a tervezet elkészítésének feladatá
val. hanem az igazgatóságot bízza meg, hogy kisérje szoros figyelemmel 
az általános szolgálati pragmatika készültét s ott érvényesítse a tanári 
pálya speciális követelményeit. E módosításhoz S zékely  István is hozzá
járulván, a választmány ily értelemben határozott.

A főtitkár ezután bemutatta a megjelenésűkben akadályozott vál. 
tagoktól érkezett kimentéseket. (Rom bauer alelnök vonata 8 órát késett, 
s azért Kolozsvárról vissza kellett fordulnia.)
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Müller József pénztári jelentése következett ezután az 1897 98. 
egyesületi év első feléről. E szerint az eddigi összes bevételek 2403 frt 41 kr., 
kiadás 2350 frt 93 kr., készpénz 52 frt 48 kr.

A bevétel főtétele a tagdíjak, előfizetés és hirdetésekből 2912-89, 
a múlt évben ugyanezen idő alatt 1749 frt 95 kr., tehát az idén több 
162 frt 44 krral.; [a múlt évben azonban az ügyvéd útján befolyt 368 frt 
80 kr., az idén pedig 85 frt 45 kr.. ezeket tekintetbe véve az eredmény 
a f. év javára még kedvezőbb (1381 frt 15 kr. és 1827 frt 44 kr. a 
szabadon befizetett összegek)].

A Nagyméltóságú Ministeriumtól engedélyezett 1000 frt még 
nincsen utalványozva, azért mégis sikerült a nyomdában 1150 frtot 
fizetni, igaz hogy e czélra a kirándulási alapot is 254 60 frt erejéig újra 
igénybe kellett venni, ezt azonban ismét takarékpénztárba fogjuk helyezni, 
mihelyt az engedélyezett 1000 frt utalványozva lesz.

E jelentés tudomásulvétele után azt indítványozta a pénztárnok, 
hatalmazza fel az igazgatóságot a választmány, hogy a régibb adósok
tól, továbbá a kilépettektől, a kik nem is fizetnek, nem is válaszolnak 
a sürgetésekre, bírói úton hajthassa be a követeléseket. Egyik vál. tag 
azon kérdésére, hogy hány éves hátralékokról van szó, M üller pénz- 
tárnok azt a felvilágosítást adja, hogy az alapszabályok értelmében az 
egyesületnek már a két éves hátralékosokkal szemben joga van peres 
úthoz folyamodni, azonban ő csak olyanokra nézve tette indítványát, 
a kik legalább 4 év óta hátralékban vannak s nemcsak nem fizetnek, 
de nem is reagálank a felszólításokra, továbbá a kik kiléptek, de még 
nem feleltek meg kötelezettségöknek. Mint az összeállított jegyzék  
mutatja, az egyesület ilynemű követelése tetemes összegre megy. A 
választmány az elnök felszólalása után arra adott felhatalmazást, hogy 
a pénztárnok ügyvéd útján szólítsa fel az illető hátralékosokat, s az 
esetleg fizetni azután is vonakodók felől a per megkezdése előtt a 
húsvéti választmányi ülésnek tegyen jelentést.

Tiber Ágost bemutatja a XXVIII kimutatást az orsz. középisk. 
tanáregyesület segélyző alapjáról.

B e v é t e l :

1. A XXVII. kimutatás szerint volt kész
pénzben ...................................................

2. Győri közgyűlésen adományokból be
folyt: Beöthy Zsolt, Kroller Miksa, dr. 
VVargha Samu 10— 10 frt, dr. Demkó 
Kálin., Szuppán Vilmos, Baksay Istv. 
5—5 frt, Bódiss Jusztin 2 frt, Mázy 
Engelbert 1 frt 3u kr., Rombauer Emil, 
Négyesy László 1 - 1  frt, Lenner Emil 
ig. a pannonhalmi kirándulás mara
déka 28 frt 05 kr......................................

3. Adakozásból: Hofer Károly 5 frt, Bour-
náz Ján., dr. Klug Lipót, Hettlinger 
József 1—1 f r t ...............................

4. Kassai kör a lap ítván ya .........................
5. Felvételi díjakról . ...............................
6. T örlesztésb ől..............................................

271 frt 63 kr.

78 frt 35 kr.

8 „ -  „ 
5U 0  „ —  „ 

23 „ -  „ 
10 „ -  „

Összesen: 890 frt 98 kr.
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K i a d á s :
1. Földhitelin tézetbe................................................................... 600 írt — kr.
2. Segélyezésre .   170 „ — „
3. Ügyviteli kiadás........................................................................ 4 „ 50 „

77-i frt 50 kr.
B e v é t e l ............................... 890 frt 98 kr.
K ia d á s ................................... 774 „ 50 „

Marad a pénztárban : 116 frt 48 kr.
Budapest, 1897. deczember 27.
H oíer K áro ly , Tiber Ágost,

segélyzö bizottsági elnök. segélyzö bizottsági pénztáros.
E jelentést tudomásul vette a választmány s az elnök indítványára 

általános éljenzés közt köszönetét szavaz áldozatkészségéért a kassai 
körnek, különösen nagybuzgalmú elnökének, dr. Gerevich Emilnek, ki 
erre néhány szóval azonnal reflectált.

*

Következett az ülés főtárgya, a
R angsor szabá lyza t.

Beöthy Zsolt elnök kérdésére kimondja a választmány, hogy az 
igazgatóság munkálatait, melyek nyomtatásban minden választmányi 
tagnak jó előre megküldettek, felolvasottaknak tekinti. Kéri az elnök a 
választmány tagjait, hogy épen a tárgy fontosságára való tekintetből 
lehetőleg röviden fogalmazzák hozzászólásaikat, hogy mindenki időt 
nyerjen nézetének érvényesítésére. Fölkéri Ján osi Béla előadót, hogy 
ismertesse a kérdést általánosságban.

Ján osi Béla előadó röviden ismerteti az igazgatóság munkálatait 
s azon körülményeket, melyek közt e javaslatok létrejöttek. Kéri a 
választmányt fogadja el a javaslatokat az általános tárgyalás alapjául.

Веке  Manó nem fogadja el a rangsor-szabályzatot. Tagja volt 
ugyan a szabályzatkészítésére kiküldött ötös bizottságnak, de betegeske
dése miatt nem vehetett végig részt a tanácskozásokban, s itt jelenti ki, 
hogy ellentétes álláspontot foglal el. Az egész szabályzat olyan, hogy 
mi magunk sem ajánljuk, a mint azt a kisérő levélben ki is fejezzük. 
Mikor a ministerium azt kívánja, hogy a törvény keretében csináljuk 
meg a szabályzatot, s az jó legyen, akkor azt kívánja, hogy fából vas
karikát csináljunk. S ilyen az eredmény is: beterjesztünk egy javaslatot, 
melyet a kisérő levélben nem helyeslünk. Ez az eljárás nem vezet czélra. 
Hiába emelünk óvást a kisérő levélben: a szabályzat megmarad, a 
kisérő levelet elvetik, s egy okkal több lesz a ministerium kezében, 
hogy a tanárság jogos kívánságait ne teljesítse. Mondja ki a választ
mány, hogy a megtisztelő megbízásnak nem tud megfelelni, s a törvény 
keretében a pótlékok rendszere nélkül a középiskolák fejlődését bizto
sító módon nem lehet megoldani a kérdést. A ministerium négy év óta 
töri a fejét rajt s nem tudott mást tenni, mint a tanáregyesületre hárí
tani a gondot, hogy az vesződjék a kérdéssel. E törvénynek ránk 
alkalmazásában oly rendszertelen elv érvényesül, a minő sehol a világon. 
Mindenféle branclinál, a főnök fizetése legalább egy fokkal feljebb kez
dődik, nálunk esetleg alább; az igazgatóvá kinevezett tanár nem nyer 
fizetésben, sőt előlépési esélyei megromlanak. Csak a pótlékok rendszere 
segíthet a törvény keretén belül; maga a létra a mi pályánkon nem 
segít, mert az a létra nálunk majdnem vízszintes. A bemutatott javaslat 
egy kérdést sem old meg. 0  a kisérő levelet fölterjesztené, de a rangsor
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szabályzatot itthon hagyná. Indítványozza, hogy a választmány köszönje 
meg a megbízást s mondjon le róla.

Balogh Péter csatlakozik а Веке indítványához. Sajnálja, hogy a 
ministeri leirat kikötései miatt az igazgatóság odaadó buzgalma oly 
munkálatot létesített, melylyel a tanárság egyáltalán nem rokonszen
vezhet. De véleménye szerint az igazgatóság a ministeri megbízáson is 
túlment. A ministeri leirat csak arra hívja föl az egyesületet, hogy a 
tanárság részéről támasztható igényeket és kívánságokat tételekbe vagy 
pontokba szedve terjeszsze föl a ministeriumnak, de azt nem kívánja, 
nem is kívánhatja az egyesülettől, hogy tagjaira nézve kötelező, azok 
érdekeit sértő rangsor-szabályzatot készítsen. Ez a központi administratio 
feladata, nem az egyesületé. Egy ily szabályzat, mely mindenféle kiköté
sek miatt méltányos és helyes nem is lehet, nagyon odiosus egy mun
kálat. Viselje ezt az ódiumot a ministerium, mely elég erős annak 
elviselésére, ne pedig az egyesület, melynek tagjai jóakaró támogatá
sára oly nagy szüksége van. Azért csatlakozik а Веке indítványához, 
mindazáltal oly módosítással, hogy abból hagyjuk el azt a passust, 
mely azt kívánja, hogy a tanárságot vegyék ki a fizetési osztályokból 
Szeretné, ha valaliára ez immár időszerűtlen kívánság hangoztatásával 
felhagynánk. Ezt mostanság úgy sem teljesíthetik; de meg nincs is róla 
oly igen meggyőződve, mint sokan, hogy ránk nézve föltétlenül hasznos 
volna, ha a rangosztál vökből kivennének bennünket Ezt csak az eset
ben kellene sürgetnünk, ha a tanárság iránt mind a közvélemény, mind 
az államkormányzat azzal a meleg rokonszenvvel viseltetnék, a melylyel 
ez idő szerint, fájdalom, nem viseltetik. A pótlékok rendszerének meg
honosításával összes sérelmeinket orvosolhatónak tartja. Ily módosítás
sal járul а Веке indítványához.

N égyesy  főtitkár kéri a választmányt, vegye figyelembe azt, hogy 
az igazgatóságnak erkölcsi kötelessége volt a minister felszólítására 
munkának állni s legjobb tudása szerint megkísérlem a kérdés meg
oldását. Az eredmény ugyan eléggé előrelátható volt akkor is, mikor a 
felszólítás érkezett; de az igazgatóság nem tartotta részint a megbízó 
iránti tisztelettel, részint a maga felelősségével összeegyeztetlietőnek, 
hogy már akkor a ministeri megbízásról való lemondást ajánlja a 
választmánynak. Ha az egyesület akkor azt teszi, hogy megoldhatatlan
nak mond egy kérdést, melylyel nem foglalkozott, e nyilatkozatának 
nem lett volna elegendő súlya. Egészen más most a helyzet, most 
tényleg hivatkozhatunk arra, hogy az egyesület becsületes munkával, 
bizottsága, igazgatósága, választmánya útján hónapokon át foglalkozott a 
kérdéssel, s megoldhatatlannak találta. Ha ezt most kimondjuk, annak 
van súlya, mert őszinte törekvéseinkről a ministeriumnak is van tudo
mása. De előbb ezt az álláspontot elfoglalni, korai lett volna. Kéri, hogy 
az igazgatóság működését ebből a szempontból ítéljék meg.

B eöthy  elnök a főtitkár nyilatkozatához kiegészítéskép megjegyzi 
még, hogy a mint tárgyalásaink haladtak, odajutottunk, hogy a létre
jött szabályzat jobban ad oculus demonstrálja a lehetetlenséget, mint a 
comitiva; minél rosszabb ez a szabályzat, mely a törvény consequentiái- 
nak szigorú levonásával keletkezett, annál tarthatatlanabb.

E két felszólalás csak tájékoztatásnak volt szánva, nem capacita- 
tiónak. S azért а Веке és Balogh javaslatával szemben először

R ajner  Ferencz foglalt állást. Szerinte a kérdés az: a ministeri 
megbízással szemben a negatio terére lépni, vagy megfelelni a meg
bízásnak s készíteni bizonyos javaslatot. Vívmány és haladás az. hogy 
a ministerium ily administrativ ügyben hozzánk fordult s felszólított: 
próbáljátok meg a kérdés megoldását. ÍÉlénk mozgás.) A jóakaratot e 
megbízás keletkezésénél nem lehet tagadni. (Közbekiáltás: Hisz nem is 
tagadja senki!) Azzal szemben, a kinek jóakaratára szükségünk van, a
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válaszunk nem lehet a merev tagadás. Feladatunk: kimutatni azt, hogy 
a részletekre nézve, a mi állásunk viszonyaihoz képest, m i köve tkezik  
a törvényből, és pedig kimutatni ezt pontokba szedve. Mert Balogh 
téved, hogy a ministeri leirat nem tervezetet kivan; egyenesen azt 
kivan a leirat is, valamint egyéb közlésekből is tudomásunk van 
róla, hogy a ministeriumnak ez az intentiója. Ám ne nevezzük a ponto- 
zatokat tervezetnek, hanem mondjuk, hogy logikusan ez és ez követ
kezik a törvényből. De ezt meg kell mondanunk. A kisérő levél aztán 
mutasson rá minden ebből származó bajra.

Gerevich Emil sajnálja, a mit R ajner  mondott, hogy örüljünk, 
a mért szóba álltak velünk: nem tartja ezt komolyságunkkal megférő 
nyilatkozatnak. Nem is új vívmány ez. Már Trefort minister azt mondta, 
hogy bizalmas orgánumának szeretné tekinteni a tanárság egyesületét. 
Az érdeke az ügynek és felvilágosodottság jele, ha az intéző hatalom 
azokkal az orgánumokkal lép érintkezésbe, a kik hivatvák az illető 
kérdésben véleményt nyilvánítani. Adjuk meg a feleletet, mutassuk be 
a kísérletet, s nagy méltánylattal hangsúlyozzuk elégtételünket a fölött, 
hogy megkérdeztek bennünket; de nyíltan mondjuk meg, hogy ez a 
javaslat nem javít az állapoton; még a pótlékok mellett is meglesznek 
az abnormitások; kérjük fel nyíltan a ministert, hogy bátor kezdeménye
zésével tegye meg a törvény módosítására a lépést. Beöthy elnök észre
vételére, hogy ez egészen az igazgatóság álláspontja, kijelenti a szóló, 
hogy akkor elfogadja, de még határozottabban kell hangsúlyozni, hogy 
a szabályzatot, mint a törvényből következőt bemutatjuk, de megvaló
sításra nem ajánljuk.

Jónás  János constatáija, hogy általános vita van a fölött, a mi 
nem a dolog érdemét illeti. Formaszerű kérdés, hogy a minister meg
tisztelő kérdésére minő formában feleljünk: szabályzattal-e vagy memo
randummal; egyik sem lényege e dolognak. Az az aggodalom őt is 
bántja, hogy a tervezetet majd a tanárság véleményének tekintik, s 
azért azt ajánlaná ő is, hogy ne terjeszszük fel a szabályzatot, mert 
kiteszszük magunkat annak, hogy a ministerium azt mondja: én is 
abban a kényszerhelyzetben vagyok mint ti, s ráütöm a javaslatra a 
pecsétet. Ez absurd javaslat egy esetben lenne fölterjeszthető, ha lenne 
benne egy § a pótlékok rendszerére. Ha a törvényről való felfogásun
kat kifejező § felvehető a tervezetbe, akkor belemehetünk. S a maga 
részéről azt a harmadik javaslatot teszi, hogy a mennyiben a választ
mány szükségesnek tartja, hogy a pontozatok a pótlékokra is kiterjesz
kedjenek, vegye contemplatióba a 200 frtos quinquenniumokat, ámbár 
jelentse ki, hogy a tervezet még így sem kell. A mennyiben e javaslata 
nem lenne elfogadható, Веке indítványához csatlakozik.

K ardos  Albert a szabályzat felterjesztése mellett emel szót, mert 
szép — úgymond — a merev következetesség és büszke negatio, de a 
ministeri megbízást nem hagyhatjuk érdemleges felelet nélkül, mert az 
igazgatóság engage-álva van; ha most nem felelünk meg a felszólítás
nak, máskor nem fordulnak hozzánk tanácsért. Elfogadja Веке és Balogh 
okait, de következtetéseikhez nem járul hozzá. Igenis az igazgatóság 
következetesen járt el s eljárását opportunusnak tartja, jogaink teljes 
épségben tartásával.

D em kó  Kálmán úgy találja, az a kérdés: tervezet legyen-e a 
válasz, vagy memorandum. A mellett van, hogy a minister felszólításá
nak tervezet formájában tegyünk eleget. Megjegyzi, hogy nem a jelen
legi tervezet formájában, mert az sok pótlásra szorul.

S zéke ly  István is az igazgatóság álláspontját teszi magáévá: 
meg kell kísérelni, megcsinálni a tervezetet az adott viszonyokból ki
indulva is, hiszen a mit kívánunk, az még úgy sincs meg, s addig is 
kell valami zsinórmérték, míg az adott viszonyok állnak fenn. E viszo

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXXI. 22
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nyok nehezek, de valamit ezek közt is lehet tenni, s az igazgatóság erre 
helyesen mutat rá, csak az a kár, hogy a memorandum kissé hosszú. 
Ellene van Веке indítványának, mert kimondani, hogy nem tudunk 
semmit csinálni jóformán szegénységi bizonyítvány lenne magunkról. 
(Ellenmondások.) Javításra ez a szabályzat is nyújt már módot, s nem 
tartalmaz megszorítást, mint Balogh véli.

Staub  Móricz: Az eddigi vitából látni, hogy senki sem kételkedik 
a ministerium jóakaratában. Valóban jóakarat és jótett a ministertől, 
hogy anyagi érdekeinket közel érintő kérdésben hozzánk fordul. Azért 
okvetetlen szabályzatot kell fölterjesztenünk, sőt egyenesen arra ten
nünk a súlyt. Ő nem a szabályzattal, inkább a comitivával nem ért egyet. 
Nem lenne férfias azt mondani: íme a szabályzat, de ne fogadd el. 
Készítsük el a tervezetet s ahhoz a kísérőlevelet.

Müller József utal arra, hogy kezdetben a rangsor-bizottságnak 
több tagja volt azon a nézeten, hogy nem lehet megcsinálni a rangsor- 
tervezetet, de e rideg álláspontot nem lehetett elfoglalni. Ajánlja, fogad
juk el a tervezetet is a tárgyalás alapjául.

B ozóky  Endre: a ministerium kötött marsrutát adott, s azért nincs 
abban szegénységi bizonyítvány, ha a lehetetlen föltételek közt nem 
tudunk helyes szabályzatot alkotni. Lehetetlen feladatokata mathematikus, 
sem oldhat meg. A ministerium sem tudta megoldani, mi sem tudjuk. 
(A pénzügyministerium rangsorozatában ki van kerülve a beszúrás.) Ha 
pedig nem tudunk helyes szabályzatot készíteni, ne terjeszszünk fel 
semmit. Mert ha felterjesztjük a tervezetet, de a kísérőlevélben azt 
mondjuk, hogy ne fogadják el, komikus dolgot teszünk. Веке és Balogh 
véleményét fogadja el.

Török  István (a kolozsvári kör képviselője). Tenni kell valamit, 
de a forma felől nem vagyunk tisztában. Pedig a felelet tiszta: a választ
mánynak azt kell mondani, a mit a tanárság jogos érdeke kiván. Vegye 
bele fölterjesztésébe a választmány mindazt, a mi a helyzet orvoslására 
szükséges. Mondjunk meg mindent, most alkalmunk van rá. A kisérő 
irat kimerítő felterjesztéssé átalakítva küldessék fel. (E nézet érdeme 
szerint a szabályzatot el kell készíteni, de túl lehet benne terjeszkedni 
a ministeriumtól vont határokon.)

Eró'di Béla szólalt még föl. Ha a minister bizalommal akarja 
hallani szavunkat, illő azt bizalommal viszonozni. Úgy megoldani nem 
tudjuk a kérdést, a hogy a tanárság érdekei kívánják; de épen annál- 
fogva, hogy legjobb akarattal is olyat alkottunk, a mi képtelen, rá fog 
jönni a ministerium, hogy más úton keli keresni a megoldást. Az igaz
gatóság előterjesztését pártolja.

Szólásra többen nem lévén feljegyezve, Beöthy  Zsolt elnök fölteszi 
először is azt a kérdést, hogy a részletes tárgyalás alapjául elfogadtatik-e 
a tervezet. A többség az elfogadás mellett nyilatkozott.

E szerint a vá lasztm án y megfelelni óhajt a m in ister úr azon  
kívánságának, hogy a rangsor vezetésére n ézve sza b á ly za ti ja v a s 
la to t te r je szszen  föl, s  a z  igazgatóságtó l bem u ta to tt te rvezete t 
elfogadja a ré szle tes  tárgyalás alapjául.

Az elnök erre föltette azt a második kérdést, hogy a tárgyalás 
folyamán megmaradunk-e a ministeri leiratban megjelölt keretek közt, 
vagy fentartja magának a választmány, hogy olyan javaslatokat is 
tárgyaljon, melyek túlmennek a leiratban kifejezett föltételeken

Többek kívánságára az elnök megengedte még e kérdéshez a 
hozzászólást, mire nem épen hosszú, de elég erős vita indult meg.

Веке Manó föltétlenül kívánatosnak tartja, hogy ha már bele
megyünk a tervezet elkészítésébe, foglaljuk bele a szabályokba is 
(necsak a comitivába) mindazt, a mit kívánunk.
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N égyesy  László ellenzi ezt, mert a mit kívánunk, az a comitivába 
való; a mit kívánunk, de megadva még nincs, azt nem lehet codifikálni 
abban a szabályzatban, mely a tényleg már meglevő viszonyokból 
indul ki s azokra ád directivákat. Hogyan lehetne a kívánságokat 
§-okba formulázva ily szabályzatba beleiktatni ?

R ajner  Ferencz is ellenzi Beké indítványát. A minister azt mondja: 
Adva van egy törvényszem helyzet, a mely talán nem kedvező, de ma 
ezt nem áll hatalmamban megváltoztatni. A míg ez a helyzet fennáll, 
addig is kell gondoskodni a viszonyok szabályozásáról, tehát adjatok 
nekem tanácsot, mikép tudnátok a meglevő kereteken belül szerzett 
jogotokat megvédeni. Ha olyan eszközökre is kiterjeszkedünk, melyek 
jelenleg nem állnak a minister rendelkezésére, akkor a legactuálisabb 
kérdésre nem adtunk választ A szabályzatot készítsük el arra a czélra, 
hogy az adott helyzetben érdekeink meg legyenek védve; a jövőre 
vonatkozó kívánságainkat pedig fejtsük ki a kísérő levélben.

S zéke ly  István: A ministerium javaslatot kívánt. Mi beleveszszük, 
a mit óhajtunk, a minister megtartja, a mit lehet Pótlandó a tervezet 
azzal, hogy kénytelenek voltunk a kereteket tágítani.

Elnök  felvilágosítja a hozzászólókat, hogy a kérdés, melyet föl
vetett, nem a dolog érdemét illeti, hanem csak a tárgyalás menetét. 
Nem az a kérdés még most, hogy valóban vegyünk-e be a szabályzatba 
egyebet is, hanem csak az, hogy a tárgyalás egyszerűsítése szempont
jából most eleve döntsük el, mellőzzük-e vagy megengedjük magunk
nak a tárgyalásba vonását oly javaslatoknak is, melyek túl mennek a 
ministeri leirat körén.

Fölteszi azért szavazásra a kérdést, hogy tárgyalásaink során a 
kijelölt és az igazgatóság által is elfogadott keretekben maradjunk-e ?

Volt 9 igen, 15 nem. E szerint a választmány kimondta, hogy 
tárgyalás alá vesz oly módosításokat is, melyek a pótlékok rendszerére, 
és a ministeri leiratban nem érintett egyéb módozatokra vonatkoznak.

Ezzel az általános tárgyalás véget ért.
(A részletes tárgyalást jövő számunkban közöljük.)

Az igazgatóság ülése 1897. decz. 6-án.
Ez ülésnek, melyen az elnöklést Beöthy Zsolttól később H ofer Károly 

vette át, a folyó ügyeken kívül két főtárgya volt: a rangsorszabályzat 
tervezetének befejezése és a karácsonyi választmányi ülés napirendjének 
megállapítása,

A rangsorszabályzat utolsó négy pontját nagyobb vita nélkül 
letárgyalta az igazgatóság. Az egész munkálatra visszapillantva, N égyesy  
főtitkár rámutatott arra, hogy ha már az ötös bizottság javaslata sem 
volt megfelelő, mily kevéssé vállalhatja el az igazgatóság a felelősséget 
a javaslat mostani alakjáért, mely úgy jött létre, hogy az ötös bizottság 
munkálatából a garantiális pontok mind kimaradtak, ama czímen, hogy 
azok nem a rangsor vezetésére vonatkoznak. R ajner  szerkesztő és 
Beöthy Zsolt elnök felszólalására újból kimondta az igazgatóság, hogy 
a szabályzat fölterjesztésében különösen hangsúlyozni fogja, hogy e 
szabályzatban csak  a fennálló törvény következm ényeit vonta le, de 
nem ta r tja  e sza b á ly za to t a m agyar tan árság  fejlődésére kedvezőnek  
és állandóságra valónak; hogy pedig ez a felfogás a czímben is kife
jezést nyerjen, az igazgatóság a választmány elé nem ja v a s la t,  hanem 
ideiglenes te rveze t czímén fogja terjeszteni.

Ezután a Ján osi Bélától szerkesztett felirati javaslatra került a 
sor. Ezt némi módosításokkal elfogadta az igazgatóság, azonban egy

22*
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igen fontos kiegészítéssel, melyet R ajner  Ferencz javasolt. A felirat 
végső conclusiója eredetileg az volt, hogy a jelen törvény keretében az 
ellenmondásokat és bajokat csak a pótlékok rendszerével lehet meg
szüntetni. Rajner az igazgatósági ülésen megtoldotta ezt azzal a javas
lattal, hogy mivel a jelen törvény egyáltalán nem alkalmas a tanári 
állásnak a többi tisztviselői pályákétól annyira elütő visszonyaira, kérjük 
a tanárságnak az 1893. évi IV. t.-czikk határozmányai alól való kivé
telét s javadalmazásuknak az osztrák tanárokéhoz hasonló rendezését. 
Az osztrák javaslat elvei (1400 fit törzsfizetés, kétszer 200 és háromszor 
300 frt ötödéves pótlék stb.) nagyjában nálunk is alkalmazhatók s akkor 
az államosítás, igazgatóvá kinevezés, a mi most a rangsornak annyi 
megbolygatásával jár, semmiféle zavart nem okoz; minden államosítás 
tisztán csak budgetkérdés lesz. Az elnök  helyeselte az egyenlő törzs
fizetés, fokozatosan emelkedő quinquenniumok, tanári érdemeknek előbb 
engedélyezett quinquenniumokkal jutalmazása elvét. Hozzájárult az igaz
gatóság is és megbízta Ján osit és R ajnert, hogy ezzel bővítsék ki a fel
irati javaslatot. Az igazgalóság egyszersmind jegyzőkönyvileg köszönetét 
szavazott Ján osi Bélának.

Megállapította továbbá az igazgatóság a választmányi ülés napi
rendjét, s tárgyalta a választmányi ülésre eddig beérkezett indítványokat 
s formulázta álláspontját.

Élénk vitára adott alkalmat a debreczeni körnek a tanári mellék- 
foglalkozások kérdésében benyújtott indítványa, mely azt czélozta, hogy 
az egyesület tegyen lépéseket a rendelet visszavonásának kieszközlésére. 
Az igazgatóságban ez indítványt M olnár István nagy hévvel támogatta. 
A vidéki tanár (Budapesten a tanár nem igen tagja a pénzintézetek igazga
tóságának) ott szerez mellékjövedelmet, a hol tud. Injuria, hogy ha a kor
mány nem tud neki elegendő kenyeret adni, azt is kiüti kezéből, melyet 
maga szerzett magának tisztességes úton. A pénzintézeti foglalkozás 
hasznosabb a vadászásnál, kártyázásnál s a gazdálkodásnál is. És e 
foglalkozás egészen tisztességes. A ministerium megkövetelheti, hogy 
a tanár tegye meg a kötelességét, de a személyes szabadságot ne kor
látozza. Egyiknek nagyobb a munkakedve és ereje, mint a másiknak, 
az iskolának is kitünően eleget tesz, más munkákat is jól elvégez; vagy 
nagy a családja és kénytelen keresni. E rendelet által nem nyer az 
iskola semmit. Mi a biztosíték, hogy az alatt, míg mellékfoglalkozást 
nem űz a tanár, tanul is ? Az iskola érdekére közömbös, hogy melyik 
megengedett mellékfoglalkozástól van kifáradva a tanár. Fölkérendő a 
ministerium, hogy e végrehajthatatlan rendeletet vonja vissza. Tiber 
utal arra, hogy vidéken több helyt nem is találnak egyes pénzintézetek 
más alkalmas és oly megbízható embert, mint a tanárt.

Az igazgatóság többsége abban a nézetben volt, hogy felírni a 
rendelet ellen nem vezetne czélra. A törvényben tényleg benne is van 
az a pont, hogy rendes fizetéses állásokat nem szabad elfogadni, 
s hogy a mellékfoglalkozások engedélyezése a minister joga s azért 
nem lennénk abban az erős helyzetben, hogy azt mondhassuk, hogy 
a rendelet nem törvényen alapul. Lehet, hogy ez a törvény igen 
szigorú, de érvényben van. A rendeletre tényleg némely visszaélés 
adott alkalmat, a mi a közvéleményt a ministeri rendelet mellé te
reli. Bizonynyal baj, hogy egyes esetekből oly hamar általánosítottak, 
azonban nem remélhető, hogy egy kiadott rendeletet két hét múlva 
visszavonjanak. A törvény határozmányainak lehetőleg kedvező értel
mezését a pragmatika keretében lehet pontokba foglalni Addig is 
azonban remélhető, hogy a ministerium és administrativ hatóságai 
lehetőleg méltányosan fogják a gyakorlatban az egyes eseteket elintézni. 
Ily értelemben szóltak Müller. Beöthy  és Rajner, s egy határozati javas
latot fogadtak el, mely a választmányi ülés elé terjesztetik.
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A folyó ügyek során a főtitkár jelenti, hogy az elnök a Szarvas- 
szobor ügyében sürgető beadványt intézett Rózsavölgyi Gyula tanács
nokhoz, mivel az öntést már meg kell kezdeni.

A budapesti kör, tekintettel arra. hogy a tantervrevisio a közok
tatási tanácsban hír szerint már befejeztetett, s ott állítólag oly nézetek 
érvényesültek, melyek a tanárság megfontolt javaslataival előre nem is 
sejteti ellentétben vannak, azt a kérdést intézi az igazgatósághoz, mi 
történt a tanárság munkájával, figyelembe vették-e azt, vagy nem ? Ez 
írásbeli beadványt élőszóval is támogatták Tiber és Schm idt A főtitkár 
részletesen ismerteti a revisionális tárgyalások összegyűjtésének nehéz
ségeit és rendkívül késedelmes és vesződséges folyását; a budapestikor 
mintaszerű pontosságát sok helyen nem követték; a felterjesztésnek 
külön nem lett volna értelme. Épen most állítja össze a főtitkár a jegyző
könyvekhez való registert, a mi tulajdonkép használhatóvá teszi az 
anyagot, s annak elkészültével a felterjesztés azonnal meg fog történni. 
A közoktatási tanácsban a reáliskolai tanterv még egészen hátra van, 
a gymnasiumi tantervvel is a plenum még ezután fog foglalkozni. A 
tanárság nézetének figyelembe vételére megvolt a mód, mert a tárgya
lások benne voltak a Közlönyben, már a tavaszszal nyomtatásban 
olvasták a tanügygyel foglalkozók, e nézetek bátran érvényesülhettek 
a tanügyi közvéleményben. Hogy a közoktatási tanács mit fogad el a 
mi munkálatunkból, az az ő dolga; mi a magunk munkálatát nem is a 
tanácshoz intézzük, hanem a ministeriumhoz, a mely a döntő forum 
lesz a tanács munkálatára nézve is, ép úgy, mint a miénkre nézve. 
Egészen a ministerium belátásától fog függeni, hogy a mi javaslatainkat 
kiadja-e a tanácsnak, vagy közvetlenül veszi tekintetbe. Az igazgatóság 
megnyugvással tudomásul vette a főtitkár válaszát.

Új tagokul felvétettek: Ballenegger Henrik és B erky  Gusztáv 
temesvári áll. főreálisk. tanárok, ajánlja Laky Mátyás, és Them  László 
iglói főgymn. hitoktató, ajánlja Róth Márton.

A segélyző alap a kassai kör 1000 koronás alapítványát már 
elhelyezte az egyesület értékeit kezelő pénzintézetnél, mely az összeget 
talajjavítási kötvényekbe fektette. Az alap három özvegynek egyenként 
30 frt segítséget szavazott meg.

N égyesy L ászló , főtitkár.

Igazgatósági ülés 1897. decz. 28-án reggel 8 órakor.
A választmányi ülés előtt egy órával igazgatósági ülés volt, mely 

tárgyalta a még újabban bejelentett indítványokat és megállapította 
rájok vonatkozólag a választmány elé terjesztendő határozati javasla
tokat. Azonkívül megejtette a candidatiót a segélyző alap elnöki állásá
nak betöltésére nézve.

Az ülés fájdalmas részvéttel vette tudomásul dr. P ozder  Károly 
bártfai főgymn. igazgató és jeles tudósnak, az egyesület tagjának 
váratlan halálát.

Dr. Gerevich Emil, a kassai kör elnöke, nem kevesebb, mint tíz 
új tagot ajánlott, a kiket az igazgatóság felvett Ezek a következők: 
B alassa  János, áll. középiparisk. tanár Kassán; dr. Stuhlmann  Patrik, 
premontrei főgymn. tanár Kassán; Vályi Tibor, premontrei főgymn. 
tanár Kassán; Zongor József, r. kath. felső leányisk. igazgató (nyitra- 
egyházmegyei lelkész, szentszéki tanácsos, oki. középisk. tanár, kath. 
gymn. tanár) Nyitrán; dr. Tóth János, theologiai és róm. kath. fels. 
leányisk. tanár, szentszéki tanácsos Nyitrán; Skoiudo  Lajos, róm. kath 
fels leányisk. hittanár. áldozópap Nyitrán; L évay  István, polg. és fels. 
keresk. igazgató (oki. középisk. tanár) Kassán; dr. D udek  János, theol.
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és rém. kath. fels. leányisk. tanár, szentszéki tanácsos Nyitrán; Kam - 
pan yik  Czelesztin, apátplebános, róni. kath. fels. leányisk. igazgató 
(oki. középisk. tanár) Lőcsén; L in kess  Miksa, róm. katli. fels. leánjnsk. 
tanár (oki. középisk. tanár, áldozópap) Lőcsén. — Dr Solymossy Lajos 
ajánlatára beléptek: V aszilk ievics  Viktor, Szigethy  István, dr. V ass  
Miklós r. kath. tanárok Székelyudvarhelyt; Pillich Lajos, áll. kő- és 
agyagipariskolai tanár u. o.; N ősz  Gusztáv, főreálisk. tanár u. o. — 
Draskóczy Gábor ajánlatára W ozáry  Miksa, k. gymn. tanár Máramaros- 
szigeten.

N égyesy L ászló , főtitkár.

EURÓPA ÉS ÉSZAK-AMERIKA KÖZÉPISKOLAÜGYE.

I.
Történelmi alakulás.

(Angolország  — S kó tország  — W ales — Írország .)
Angolország  iskolaügye századunk elején igen szomorú képet 

mutat. A 18-dik század érdeklődését majdnem egészen absorbeálták 
volt a nagy vallásos politikai kérdések, és a közoktatás ügye teljesen 
háttérbe szorult. A reformatio korában és a 17-dik században nagyon 
fellendült grammarschoolok — melyek egészben véve megfeleltek a 
középeurópai latiniskoláknak — a 18-dik százád folyamán mindinkább 
züllésnek indultak, a régi alapítványi iskolák pedig egészen elmaradtak 
a kor szellemétől. A szülők nagy része nem is adta iskolába gyermekeit, 
hanem házi nevelőkkel taníttatta őket. Azonkívül keletkeztek a 18-dik 
században nagy számmal magániskolák is. E magániskolákban nagyob- 
bára igen nyomorúságos állapotok voltak, melyeket a nagy angol 
regényírók (Dickens, Thackeray, Miss Bronte — a „Jane Eyre“ szerzője —■) 
leírásaiból is ismer a művelt világ.

Ily értéktelen magániskolák és rossz alapítványi iskolák lepik el 
Angliát századunk elején. A napóleoni háborúk eleinte egészen lekötik 
az ország erejét és szó sem lehet oly belső bajok orvoslásáról, minők a 
közoktatásügyet emésztik. Csak a külső veszedelmek elhárítása után 
gondolhatnak reformokra e téren.

1816-ban sürgeti Lord Brougham  a közoktatás ügyének vizsgá
latát és reformját; és nemsokára létesítenek is egyes kiválóbb paeda 
gogusok jelentős újításokat a középiskolák szellemében és tantervében. 
Első helyen említendő itt dr. Thomas Arnold, a Rugbyschool híres 
rectora, a ki 1828-ban lépett ez intézet élére. 1828-tól 1842-ig kifejti 
A rnold  áldásos tevékenységét, a ki különösen a növendékek vallásos 
és jellembeli nevelésére helyezett súlyt, őket „Christian gentleman“-ekké 
kívánta nevelni, az igazságszeretetet még a legkisebb dolgokban is nagy 
szigorúsággal követelte, a testi nevelésre nagy gondot fordított, a tan
tervet tetemesen gyarapította stb Arnold  reformjai nemsokára messze 
hatottak, az 6 vezetése alatt volt tanítókat nagyon keresték más inté
zetek igazgatóiul, és így az egész országban gyümölcsözött elmélete és 
példája. Az iskolák nagy része azonban még századunk közepéig meg
maradt régi, fogyatékos állapotában, melynek megszüntetésére az angol 
államnak kevés a hatalma és úgylátszik kevés a kedve.

Nagyon javította ugyan az állapotokat az 1846-ban létrejött lon
doni „College of Preceptors“, mely vizsgálatai útján ösztönzőleg hatott 
az iskolákra, de még nagyobb befolyása volt a két nagy egyetem, 
Oxford és Cambridge, intézkedéseinek, melyek 1867, illetőleg 1858 óta 
mind több és több iskolát vonnak úgynevezett „localis vizsgálataik“
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körébe. Ez évi vizsgálatok megállapítják a tan tervek alapvonásait, be
folyásolják a methodust is kiváló examinatorok gondos jelentései útján, 
és erős erkölcsi nyomást gyakorolnak a különböző iskolákra, úgy hogy 
ezek nagy része mindinkább hozzáilleszkedik az ő követelményeikhez, 
így  a College of Preceptors és az egyetem intézkedései igen üdvös 
hatással voltak a középiskolák belső fejlődésére, a nélkül hogy az állam 
beleavatkozott volna. Ez egyelőre beérte avval, hogy 1858-ban a nép
iskolaügy tanulmányozására küldjön ki egy királyi bizottságot, mely
nek munkálatai végre az 1870-iki népiskolai törvény alkotására vezettek.

1861 óta foglalkozik csak az állam behatóbban az ország közép
iskoláinak ügyével, bárcsak az iskolák egy kis részében és ott is első 
sorban csak az anyagi ügyekkel. 1861-ben ugyanis küldték ki az első 
királyi bizottságot — L ord Clarendon elnöklete alatt — a régi „nagy“ 
public schools állapotának megvizsgálására. Hét internatusra (Eton, 
Winchester, Westminster, Charterhouse, Harrow, Rugby, Schrewsbury) 
és két externatusra (St. Paul’s, Merchant Taylors’) terjesztette ki e 
bizottság vizsgálatát E bizottság jelentése 1864-ben jelent meg és rá
mutatott igen sok hiányra ez iskolák igazgatásában és tantervében. E 
jelentés alapján jött létre 1868-ban az ú. n. „Public Schools Act“, mely
ben egy külön végrehajtó bizottság számos reformot létesített a hét 
nagy internatus számára.

De már 1864-ben kiküldtek egy újabb bizottságot, az első bizott
ságtól nem érintett többi angolországi és walesi alapítványi iskolák 
megvizsgálása végett. E bizottság Angolországnak legkiválóbb paeda- 
gogusaiból állott és minden oldalról igen hathatós támogatásban része
sült. E bizottság még sokkal többet tett, mint a mivel megbízták volt, 
és a szó szoros értelmében vett alapítványi iskolákon kívül még, a 
mennyire lehetett, a testületi és magániskolákat is vonta vizsgálatainak 
körébe. Beható jelentése, mely 782 grammarschool viszonyait tárgyalta, 
21 kötetben jelent meg és ma is még nagybecsű anyagot tartalmaz. 
A jelentés nagyobbszabású javaslatokat is tett különösen az iskolák 
anyagi és igazgatási viszonyainak tökéletesítésére nézve

E jelentés alapján készült 1869-ben az alapítványi iskolákra nézve 
egy kisebb méretű törvény, a „The Endowed Schools Act“, de egy 
általánosabb, az egész középiskolaügyre vonatkozó törvényjavaslatból, 
melyet 1870-ben dolgoztak ki, mai napig sem lett törvény. De azért 
a „Schools Enquiry Commission“ — így nevezték az utóbb említett 
1864-ben összeült bizottságot — minden tekintetben nagyon élénkítőleg 
hatott az összes angol középiskolai mozgalmakra, és 1870-től, az angol 
népiskolatörvény létesítésétől egészen 1892-ig, egy újabb jelentős fordu
lat évéig, is számos intézkedés történt, melyek közvetlenül vagy köz
vetve üdvös befolyással voltak az angol középiskolák fejlődésére. Külö
nösen a régi egyetem ek , Oxford és Cambridge, sze re z te k  nagy érde
m eket a közép iskolák  ügye körül. 1873-ban Oxford és Cambridge 
együttesen egy vizsgáló hatóságot szerveztek (Oxford and Cambridge 
School Examination Board, nagyobbára röviden „the Joint Board“-uak 
nevezik), mely elsőrangú iskolákat, ha kívánják, vizsgál és inspiciál, és 
a melyeknek bizonyítványai sok tekintetben igen értékesek. 1879-ben 
felállítja a cambridgei egyetem a Teachers Training Syndicatet, a tanár
képző syndicatust, és ezzel kifejezi meggyőződését arra nézve, hogy 
szü kségesek  a tanárok szám ára  cursusok a z  elm életi és gyakorla ti 
paedagogiából, valamint szükségesek a tanárvizsgálatok és képesítések 
is. 1884-ben több új tanszéket teremt Cambridge oly tanszakok számára, 
melyeket eddig sehogysem vagy csak csekély mértékben ápoltak, és 
velük kapcsolatban szerveznek és javítanak bizonyos vizsgálatokat is. 
Különösen az újabb nyelvek tanulmányozására vonatkoznak ez intéz
kedések.
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Sok történt a Schools Enquiry Commission jelentésének kibocsátása 
óta a magánintézmények részéről és egyesületi úton is. Maguk a tanárok 
számos egyesületet alkottak és ez úton kezdték rendjük érdekeit érvé
nyesíteni. A nép minden rétegében fokozódott az érdeklö'dés az iskola
ügyi kérdések iránt; ennek folytán kénytelenek voltak az alapítványi 
és magániskolák is tanterveiket módosítgatni, még pedig különösen a 
modern szakok, újabb nyelvek, természettudományok és technikus sza
kok javára. Az egyes igazgató-testületek, melyek a különböző közép
iskolákra felügyeltek, élénkebb tevékenységet fejtettek ki. De ez élén- 
kebb tevékenységgel vele járt az a veszedelem, hogy az egyes szer
vezetek esetleg egymással szemben is működnek, és így egymás 
munkásságának eredményeit kölcsönösen lerontják és azért megindultak 
a törekvések arra nézve, hogy mindnyájukat beleilleszszék a nemzeti 
nevelés közös épületébe. E törekvések első eredménye volt a Heury 
Roscoe és Arthur A cland  kezdeményezése folytán létrejött National 
association for the promotion of technical and secondary education, 
melynek Devonshire herczeg az elnöke. Ez egyesület ösztönzésére kidol
goztak 1892-ben egy nagyszabású törvényjavaslatot a középfokú oktatás 
újjászervezése érdekében.

Az angol közoktatásügy élére ekkor az új liberalis kormánynyal 
az imént említett Arthur Acland  állott, az 1892-ben megjelent „Studies 
in Secondary Education“ szerkesztőtársa, egy erélyes és a középiskolák 
reformálására elszánt férfiú, a ki minden tekintetben pártolta az utóbb 
említett középiskolai törvényjavaslatot Most úgy látszott, mintha e 
javaslat csakhamar törvénynyé is válnék.

De Angolországban mindig nagyon óvatosak reformok létesítésé
ben. Ezúttal is még különböző előmunkálatokat tartottak szükségesek
nek 1893-ban rábírta Sadler, az oxfordi University Extension titkára, 
az oxfordi egyetemet arra, hogy az összes, a középiskolaügygyel köz
vetlenül vagy közvetve kapcsolatban testületeket közös conferentiára 
hívja meg a középiskolaügy érdekében. Érdekes volt az egyetem m eg
hívójának szövege. „Tekintettel a z  egyetem m unkája és a közép isko
lá k  m unkája k ö zö tt fennálló kapcso la tra  — úgymond e szöveg ■— 
valamint arra a valószínűségre, hogy a középiskola ügyét legközelebb 
törvény útján rendezni fogják, kibocsátotta az egyetem e meghívást, 
hogy egyfelől a középiskolák szervezése terén gyűjtött tapasztalatokat 
megismerje, másfelől pedig biztosítsa a bekövetkezendő tárgyalásokban 
az egyetem tapasztalatának és ítéletének az őt megillető helyet.“ A 
meghívásnak meg is volt a kívánt sikere és a conferentiát megtartották 
1893 októberében. A conferentiában résztvettek Angolország legkiválóbb 
paedagogusai, közöttük nők is. Az értekezlet tárgyalásairól nyomtatás
ban megjelent jelentés igen szemléletes képet ad a ma fennálló viszo
nyokról, de egyszersmind elárulja azt a nagy bizonytalanságot és inga
dozást, melyet Angolország közvéleménye mutat a középiskolák ügyére 
nézve, és a mely világosan visszatükröződött a különböző testületek kép
viselőinek egymástól rendkívül eltérő véleménynyilvánításaiban. A 
tárgyalások folyamán többször elhangzott az a kívánság is, hogy a 
jelenleg fennálló viszonyokat vizsgálja meg egy újabb királyi bizott
ság S csakugyan nemsokára a conferentia befejezése után intézett is 
Oxford egyeteme egy kérvényt Gladstone ministerelnökhöz, hogy küldjön 
ki egy újabb királyi bizottságot a Jelen fennálló viszonyoknak, a nép 
szükségleteinek, és az e szükségletek kielégítésére való legjobb esz
közöknek megvizsgálására“.

Ez indítvány folytán összeállította Arthur Acland  1894 márcziusá- 
ban immár a harmadik királyi bizottságot. Feladatául azt tűzte ki, hogy 
vizsgálja meg ezúttal nemcsak az alapítványi iskolákat, hanem vala
mennyi a népiskolai oktatás körén túl emelkedő intézetet igazgatásukra
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és egymáshoz való viszonyukra nézve. A tanterv alakításának kérdé
seit, melyekkel az 1864 iki „Schools Enquiry Commission“ foglalkozott, 
ezúttal kizárták a bizottság feladatai közül. Szükséges volt ugyanis, 
hogy a bizottság munkálatai ne tartsanak nagyon sokáig, és hogy minél 
előbb benyújthassa jelentését. A bizottság 17 rendes tagból állott; közöttük 
volt három nő; elnöke volt James Bryce.

A bizottság 17 hónapig működött és 105 ülésben igen gazdag, 
nagy paedagogiai értékű anyagot dolgozott fel. A bizottság jelentése 
a gyűjtött anyaggal együtt kilencz nyomtatott kötetet tesz, mely 1895 
novemberében jelent meg. A jelentést mindjárt megjelenése után szó
noklatokban és értekezésekben behatóan tárgyalták és egész irodalom 
fűződik hozzá.

E jelentés, melyet a bizottság összes tagjai írtak alá, tulajdon
képen az egyes bizottsági tagok között létrejött compromissum ered
ménye. Kitünően egyesül benne a létező viszonyok iránt való tisztelet 
a szükséges reformok erős hangsúlyozásával. Legfontosabb javaslatai a 
következők voltak: A középiskolák igazgatása mindenekelőtt grófságon- 
és városonként localis hatóságok kezében legyen. Ezek felett álljon 
felügyelő és tanácsot adó hatóságképen egy központi hatóság, mely a 
ministeriumnak tegye egy részét és egy közoktatásügyi ministernek 
legyen alárendelve. E központi hatóság egyesüljön a létező népiskolai 
osztálylyal, és beléje olvadjanak a nevelési czélokra való alapítványok 
ellenőrzésére szolgáló felügyelő tanács, valamint a „Science and Art 
Departements“, a tudomány, irodalom és művészet ápolására fennálló 
ügyosztályok. Legyen egy legfelső közoktatási tanács is, melynek tag
jait részint a korona, részint az egyetemek kinevezései, részben pedig 
kiegészítő választások állapítsák meg. E közoktatási tanács (Educatio
nal Council) felvilágosításokkal szolgáljon a ministernek a köznevelést 
illető kérdésekben, különösen egyes iskolákra nézve, és ő állítsa össze 
és vezesse folytatólagosan az államilag elismert tanárok lajstromát is. 
A tandíj akkora legyen, hogy fedezze az összes költségeket Az alapít
ványi pénzeket vagy az államtól külön támogatásképen adott pénzeket 
fordítsák mindenekelőtt — nem szólva az iskolaépületek felállításáról 
és fentartásáról — sokat ígérő szegény tanulók iskoláztatására. A tanárok 
helyzetét javítsák, és a fiatal kezdő tanároktól kívánjanak bizonyítványt 
a paedagogiából is, a mi részükről feltételezi a komoly foglalkozást az 
oktatás elméletével és gyakorlatával.

Midőn a javaslatok köztudomásra jutottak, általában azt gondol
ták, hogy főbb részeiket nemsokára törvény fogja megvalósítani. A 
liberalis ministerium, és vele együtt Arthur Acland, visszalépett ugyan 
még 1895 június havában, de azt hitték, hogy a közoktatásügy új 
vezetője, John Gorst, szintén pártolja a bizottság javaslatait. Hogy a 
kormány minél gyorsabban megindítsa a szükséges actiót, és hogy a 
bizottság javaslatait még egyszer nyomatékos módon támogassa és meg
világítsa az ország paedagogusvilága, Cambridge egyeteme 1896 áprilisára 
újabb conferentiát hivott össze, melynek feladata az lett volna, hogy a 
három évvel előbb Oxford egyetemétől megindított munkát befejezze 
és a kormánytól egyetértőleg gyors törvényhozói intézkedéseket kérjen.

A cambridgei conferentiát április 21-ére hívták meg, de az ország 
nagy meglepetésére John Gorst már inárczius 31-én terjesztett új köz- 
oktatásügyi javaslatot a parlament elé. E javaslat tulajdonképen két 
külön biliből állott. Az egyik majdnem kizárólag a népiskolák ügyére 
vonatkozott és csak egyetlenegy paragraphusban (12. §.) érintette a 
középiskolák ügyét. A másik, rövidebb javaslat a sokszor követelt 
„Registration of teachers“-re vonatkozott, vagyis az államilag elismert 
tanárok lajstromának készítésére. Mindjárt a javaslatok közzétételekor 
a középiskola ügyének barátai nagyon sajnálták, hogy a középiskolák
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ügyét így összekeverték a népiskola ügyével. A javaslatnak a nép
iskolákra vonatkozó része csakugyan mindenütt nagyon felszította a 
szenvedélyeket, míg a középiskolákra vonatkozó paragraphussal általá
ban igen keveset törődtek.

Időközben megtartották a cambridgei conferentiát, melynek tagjai 
a legfontosabb kérdésekben örvendetes egyetértést mutattak. E con
ferentia tárgyalásairól is egy külön kötet tesz tanúságot.

Nemsokára a cambridgei conferentia után tárgyalták a parlament
ben Jolin Gorst törvényjavaslatait. A liberálisok nagy hévvel m egtá
madták őket, de a conservativ kormány barátai is csak igen lanyhán 
támogatták, és a kormány öt ülés után jónak látta, hogy mind a két 
javaslatot visszavonja.

Vájjon a legközelebbi időben benyujtanak-e űjabb törvényjavas
latot a középiskolák ügyében, kérdéses. Nagyon sokáig ugyan nem 
késhetnek vele, és valószinű hogy századunk vége előtt még reákerül 
a sor az utolsó királyi bizottság javaslatainak megvalósítására. Ma már 
Angolországban nem oly nagy az ellenszenv az állami segítség iránt, 
mint azelőtt volt; csakhogy a középiskola dolgaiban csak állami támo
gatást kívánnak, nem pedig állami monopóliumot. Azaz oly törvényt 
remélnek, mely azt a feladatot juttatja az államnak, hogy segítsen 
szervezni, adjon tanácsot és anyagi segélyt, döntsön nehéz esetekben, 
gyakoroljon felügyeletet a tanárok felett, de az igazgatás nagy részét 
és egy elastikus, a különböző vidékek szükségleteihez alkalmazkodó 
nevelési programúi keresztülvitelét engedje át a helyi bizottságoknak.

Skótországban  régi idők óta, különösen kétféle iskolák végezték 
a középfokú oktatás feladatát. Első sorban a 17-ik század óta fennálló 
parochialis iskolák (parish  schools), a tulajdonképi sköt nemzeti iskolák, 
melyek alapjukban véve népiskolák voltak, de sok esetben az egyetemre 
is készítettek elő, és másodszor a városi iskolák, burgh schools vagy 
szintén gram m ar schools, melyek kizárólag középfokú oktatással foglal
koztak. Az utóbbiakat kitűnő módon vezették, és igen nagyok érdemeik 
az ország magasabb közműveltsége körül. Sikereik valósággal meglep
ték a paedagogusokat, kik 1864-ben az angol királyi bizottság példáját 
követve meglátogatták e skót iskolákat is.

1872-ben jelent meg egy fontos skót „Educationsact“, melynek 
czélja az volt, hogy az „egész skót nép“ számára gondoskodjék köz
oktatásról, és minthogy az oktatás terjedelme és felső határa nem volt 
megszabva, a tanterv kiterjedhetett a középfokú oktatásra is. E törvény 
belevonta a burgschoolokat is a nemzeti köznevelés rendszerébe és a 
parochialis iskolákkal együtt „school boards“ — helyi iskolahatóságok 
— alá rendelte őket. Ugyanebben az évben, 1872-ben, szerveztek Skót
ország számára egy külön közoktatásügyi főhatóságot, a „Board of 
Education --t, melynek helyébe 1878-ban a mostani „Education Depar
tement“ lépett. Ez megint a legmagasabb központi hatóság, a „Scottish 
Committee of Privy Council on Education“ alatt áll.

Korszakot alkot a skót középiskolaügy legújabb történetében az 
1882-iki „Educational Endowments Act“, mely tetemesen bővítette a 
kormány hatáskörét a középfokú iskolákat illetőleg. 1886 óta kötelező 
a középfokú alapítványi iskolákra nézve az állami inspectio, a mivel 
Skótország megelőzte Angliát. Ez inspectio kiterjed ép úgy a tulajdon
képi endowed schooiokra. mint a burgschool-okra és a magániskolákra 
is. 1888-ban behozta az Education Departement, az élén álló Creiks 
kezdeményezése folytán, az első abituriensi vizsgálatokat (Leaving Certi
ficate Examinations); a róluk szóló bizonyítványokat elismeri Skótország 
és Anglia számos testületé, közöttük a két régi egyetem és a skót
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egyetemek. Az ország jobb iskolái mind, a magániskolák is, alávetik 
most magukat e vizsgálatoknak, melyek igen üdvös hatással vannak 
az ország középiskolaügyére. Skótország középiskolaügye így egy-két 
pontban haladást mutat Angolországéhoz képest, és egészben véve igen 
kedvező fejlődés stádiumában van.

Nagy buzgóságot mutat újabban a középiskolaügy terén a kis 
W ales is, melynek középiskolái a fentemlített Schools Inquiry Commis
sion vizsgálatai idején (1865-ben) még igen szomorú állapotban voltak, 
azóta azonban mindinkább fellendülnek. E fellendülés, vagy legalább 
is a középiskolák ügye iránt való lelkes édeklődés oly nagy volt, hogy 
a kis Walesnek már régen sikerült, a mire Angolország még mindig 
nem tudott szert tenni: neki már 1889 óta megvolt a maga közép
iskolai törvénye (Welsh Intermediate Education Act), mely egyelőre 
ugyancsak ideiglenesen rendezte Wales középiskolaügyét. 1896 óta 
Walesben is áll egy központi főhatóság „Central Educational Board 
for Wales“ a közoktatásügy élén.

Lassúbb a haladás, mint az utóbb említett brit országokban, a 
szerencsétlen Írországban. A felekezeti ellentétek, melyek e kis ország
ban annyi bajt okoztak, a közoktatás terén is útját állják a javulás
nak. Századunk közepéig a viszonyok valósággal kétségbeejtők voltak. 
1854-ben megvizsgálta ugyan egy királyi bizottság az Írországi iskolákat, 
de a kedvezőtlen jelentést, melyet a parlament elé terjesztett, eleinte 
nem követték még javító intézkedések. A jobb családok gyermekei 
nagyobbára Angolországban nevelkedtek; a többiekről a dublini egye
tem és a „Queen’s College“-k (Belfast, Cork, Calway-ban) gondoskodtak 
sokszor nagyon elemi tanfolyamaikkal. 1878-ban kapott aztán Írország 
is egy törvényt, mely még ma is mérvadó a skót középiskolaügyre 
nézve. Ez az „Intermediate Education (Ireland) Act 1878“, melyről az 
ir tanférfiak azt tartják, hogy egészben véve igen üdvös volt a hatása. 
E törvény egy főhatóságot szervezett az Írországi közoktatásügy szá
mára (The Intermediate Education Board for Ireland) és nagyobb pénz
összeget bocsát úgy a protestáns, mint a katholikus iskolák rendel
kezésére. A törvény eredményeiről 1879 óta hivatalos kékkönyvek tesz
nek jelentést

(Budapest.) Dr. W aldapfel János.

ISMERTETÉSEK.
Magyar írásbeli feladatok. Iskolai és magánhasználatra. Össze

állította: dr. Л арр  Kornél főgymn tanár. 1897. Hangos Antal bizománva. 
(Budapest, IV. Calvin-tér 5.) 325. 1. Ára 2 frt.

íme egy könyv, melyet régóta óhajtottunk és mihelyt megjelent, 
teljesen magunkévá teszszük czélzatát. Mintha régi ismerősünket köszön- 
tenők benne, úgy hat reánk tárgya és tartalma. Az irodalom tanára 
örömmel fogja fogadni ezen segédkönyvet, mely rendszerrel állítja össze 
a tételeket, hogy mintákat nyújtson, melyek szerint akkor kell eljár
nunk, midőn tanítványaink szellemi fejlettségeinek megfelelő munkát 
akarunk kitűzni. Mennyi időtöltésbe került eddig — főleg a felső osztá
lyokban — az egyes írásbeli tételeknek helyes kiválogatása, mily rostán 
estek át azok sokszor a módszeres tanácskozmányoknak és a főigaz
gatói bíráló megjegyzéseknek didaktikai és az Utasítások által meg
szabott szempontjain. A tanár ez iránybeli házi készülődésének, mint a 
tételek lelkiismeretes kidolgozásának egy csapásra véget vetni ígérkezik



320

egy oly szakgyűjtemény, a melyben a tanár több mint ezer tétel közül 
bátran válogathat. Ha egységül veszszük azon körülményt is, hogy a 
középiskolai magyar írásbeli tételek évi átlagos mennyisége 100, akkor 
a gyűjteményben több évre is találunk elég tételt, fogasabbat és köny- 
nyebbet, a nélkül hogy ismételgetnünk kellene.

Mivel továbbá a módszeresen kezelt tankönyvek amúgy is ritkák, 
mivel olvasókönyveink sem ügyelnek arra, hogy úgy az egyes szaka
szoknál, mint az egyes olvasmányoknál tanulságos függelékül kitűznék 
a belőlük levonható hasznos, okuló vagy fölvilágosító következtetéseket, 
hogy bizonyos szükséges hangsúlyozással figyelmeztetnének az olvas
mányokból meríthető írásbeli tételekre, kétszeresen örvendetes dolog 
egy ily könyvnek megjelenése. Első sorban a soká érzett hiányt pótolja, 
másod sorban nem téveszti el azon hatást sem, hogy az adott tételek 
nagy tömegében más hasonló, vagy tőlük eltérő tételek fölébresztésére 
sarkantyúul szolgál. Azonban, nemcsak a legszükségesebb iskolai téte
leket adja, hanem a helyes választó oly tételeket is fog benne találni, 
melyek megmutatják mily magánolvasmányokat aknázhatunk ki czé- 
lunkra, mily feladatokat tűzzünk ki egy középiskola önképző köri műkö
désénél, mily föladatokat adjunk érettségi írásbeli dolgozatul.

Mai nap, midőn nálunk mindenféle fajta szépirodalmi munka 
elkel, csak a tudomány nem kell, többszörösen ajánljuk e könyvet a 
szaktanároknak külön-külön és a középiskolák minden rendbeli könyv
tárainak, sőt hasznosan forgathatja azt maga a tanuló is.

A könyvben adott tételek a kiszabott fölosztáson belül szorosan 
véve két csoportba oszthatók: a már kidolgozott és a még csak kidol- 
dozandó tételekre. Ezeknek összes létszámáról és mineműségéről a követ
kező összeállítás nyújtson megfelelő képet:

A  t á r g y :
K id o lg o z o t t

t é t e l
K id o lg o z a n d ó

t é t e l Ö s s z e g

1. Reproductiók:
A) Kisebb elbeszélések és népmesék 25 25
B) Népmondák; tanító mesék . . . — 62 62

II. Á ta la k ít á s o k ......................................... 29 38 67
III. Összehasonlítások:

A) Egyszerűbbek....................  . . 15 21 36
B) Elvontabb, elmélkedő tárgyúak u 22 36

IV. Leírások:
A) Az ismertető le ír á s .......................... 21 31 52
В) A költői' l e í r á s ............................... 24 83 107

V. Elbeszélések.............................................. 10 24 34
VI. Jellem képek.............................................. 16 46 62

VII. C h r ia ........................................................ 21 151 172
VIII. Szónoki beszéd ek ....................  . . 9 56 65

IX. Értekezések
A) Történetiek.........................................
B  i Irodalomtörténeti s aesthetikai

4 46 50

tá rg y ú a k ..............................................
C) A természettudományok és a philo-

21 100 121

sophia k ö r é b ő l ............................... 2 75 77
D) Vegyestárgyú föladatok . . . . 18 107 125

Összesen: 201 887 1091
Tekintetbe véve ezen számbeli eredményt és az Utasításoknak a 

magyar írásbeli dolgozatokra vonatkozó megszabott óraszámát, némi 
aránytalanságot éreziink az alsó osztályoknak (reproduotiók, kisebb 
leírások, elmélkedések) és a felsőbbeknek valók közt.



3 2 1

Az I—IV. osztályban kéthetenkint lévén dolgozatírás, tehát egy 
osztályban évenkint átlag 20—22 dolgozat, ellenben az V—V ili. osztály
ban havi dolgozatok, tehát egy osztályban évi 9—10 dolgozat.

A nagy számú tételekkel szemben szívesen láttuk volna, hogyha 
a gyűjtő nemcsak kidolgozott tételeket adott volna, hanem a czímeken 
kívül mindegyiknek vázlatát is kidolgozta volna Míg 204 kidolgozott 
föladat úgyszólván igen sok és főleg az alsó osztályokra szánt dolgoza
tok mintájának nagy száma fölösleges, addig a felsőbb osztályok ki 
nem dolgozott tételeinél hiányát érezzük az útbaigazító vázlatnak, mely 
fölvilágosított volna arról, miként képzeli a szerző a mintaszerű dol
gozatot és így csakis azon benyomást ébreszti, hogy az évi értesítők 
tömérdek számú írásbeli tételeiből alkalmazott érdekesebb kiválasztást.

Hogy az író a szakaszokban a levélre nézve külön fejezetet nem 
szánt, azt talán azon körülmény indokolja, hogy valamint a szónoki 
beszédek minden tételénél külön-külön odatűzi, hogy a tétel legyen 
buzdító, intelmi, dicsőítő, védő vagy emlékbeszéd, úgy szétszórtan a 
leírásoknál és elbeszéléseknél és egyebütt több helyen azt kívánja, 
hogy a földolgozás levél formában történjék. A polgári ügyiratok közül 
csupán az üzleti leírást vette föl, jóllehet, daczára Utasításaink, ezen 
oldalú hiányának, sok helyütt és jogosan tanítják azokat és az új 
gyűjteményben szívesen látnék ez irányú tételeit.

A dolgozatok menete az Utasítások menetét követi. Fokozatosan 
emelkedik a könnyebbektől a nehezekre, ezt nemcsak a szakszerű fel
osztásban, hanem az egyes szakaszok tételeinek lánczolatában is tapasz
taljuk.

Helyesen alkalmazott ideának tartjuk, hogy az egyes szakaszok 
élén stilisztikai meghatározásokat és módszeres gyakorlati útmutatáso- 
kat’nyujt, melyek vezetésében az írásbeli dolgozatok készítendők. Hiá
nyát érezzük ennek a VIII. szakasz (Értekezések) élén.

Ugyancsak helyes gondolat volt némely tételnek a beszélgetés 
formájában való megoldása. (2iH. föl.)

Örömmel látjuk a tárgyhoz érzett szeretetet abban is, hogy 
(kevés ugyan, de) némely tételt többféle kidolgozásban ad és ezzel azt 
minden oldalról megforgatja. Vele elveti azon merev formaiságot, mely 
föltétlenül egy mintához köti magát, (109. 118. föl.). Továbbá abban is, 
hogy sok dolgozat fölosztásának vázlatát, esetleg útbaigazító jelszókat 
ad (112., 276 , 295., 574 . . . .  föl.). Rendszeres fölosztásától eltérve csak 
egy helyen adja előbb a tételt és utána a mintát (301—310. föl.). Ritka 
tételre nem találunk mintát („Szilágyi és Hajmási“ ez. népballada össze
hasonlítva Vörösmarty hasonló czimű költeményével.)

Ritkán ismétlődik a tétel és ha épen megtörténik, mindig más 
szakaszban, mi által azt fejezi ki, hogy ugyanazon tárgynak többféle 
kidolgozását óhajtja (Buda halála 195. old. és 566. föl.).

Nem teljes tételnek tartjuk ezt: „Egy szózat zeng feléd szüntele
nül, csak ezt kövesd“. Madách. (185. old.)

Jámbor óhajul rójuk föl azt is, hogy alkalmas dolog lett volna, 
ha a szerző az egyes tételeknél kitűzte volna azt: mely osztályban 
kivánja a kidolgozást, miben az Utasítások is támogatták volna, mivel 
némely szakasz két, sőt három osztálynak anyagába is beillik. Igaz, 
hogy az okos választás így  is eligazodik, no de azért nem lett volna 
fölösleges dolog.

Vannak néhol igen nehéz tételek, melyek a középiskolai ifjúság
nak tapasztalat- és ismeretkörét meghaladják. (A görög műremekek 
szereplése a világirodalomban (227 old.). Pázmány Péter érdemei a 
nyelvújítás érdekében. Shakspere erkölcsi fölfogása. 720. föl.)

Horatiusi kilencz év tapasztalatainak és fáradságának eredménye 
van a gyűjteményben összefoglalva A szerző át tanulmányozta jelesebb
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olvasókönyveinket (Borbás V., Szvorényi, Badics), átkutatta az évi érte
sítőknek nagy garmadáját, hogy egy gyűjteményét állítsa össze az 
írásbeli föladatoknak. Tekintettel volt az egyes tudományszakoknak 
vonatkozására. Ad irodalmi tárgy mellett történetit, földrajzit, természet- 
tudományit, sőt még elméleti mathematikait. is lelünk benne, miáltal 
mindarról gondoskodott, a mire a nyelv és irodalmi oktatásnak szüksége 
van. A tételek megválasztásában szemmel tartotta a gymnasialis és a 
real oktatást és így a könyvet nemcsak a magyar nyelv tanára, hanem 
a német, sőt a franczia nyelv tanára is haszonnal forgathatja. Talál 
benne fordításnak és az önálló munkásságnak megfelelő minden
féle tételt.

A 325 oldalas kötet ára 2 frt.
(Budapest.) Morva,у  Győző.

VEGYESEK.

Helyettes igazgató. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
dr. Fás Antal zombori állami főgymnasiumi rendes tanárt jelenlegi 
minőségében a bártfai állami gymnasiumhoz helyezte át s őt egyúttal 
az igazgatói teendők helyettes ellátásával megbízta.

A testi nevelés köréből. Egyik múltkori czikkünkben (A közép
isko la i ifjúság és a sportegyletek-. 235. lap) idéztük a budapesti kir. 
tank. főigazgatóságnak 704. sz. rendeletét, mely hivatkozással а К. В  -ra. 
nem engedi meg, hogy középiskolai tanulók sportegyletek tagjai lehes
senek. Immár hírt adhatunk arról is, hogy a m inisterium  nov. 20-án 
68.823. sz. a. k. rendeletével az amabban foglalt intézkedést jóváhagyó 
tudomásul vette és pótlólag még azt is elrendelte, hogy a tanulók egyle
te k  á lta l rendezett versenyekben sem  vehetnek részt. A franczia torna
tanárok országos szövetségének hivatalos közlönyében, a L a  gym nas- 
tique iran caise  utolsó, decz. 15. számában olvassuk, hogy a franczia 
kamarában, a hávre-i olympiai congressus egyik határozatának hatása 
alatt, néhány képviselő a tornatanárok fizetésének felemelését indítvá
nyozta. Noha 22.000 franknyi összegről volt szó, a kamara alig néhány 
szavazattal az indítványt elvetette, a mit nem csupán a szakfolyóiratok, 
de a napi sajtó is csaknem kivétel nélkül helytelenít és megró. Az 
egészből pedig azt a régi tanulságot vonhatjuk le, hogy Francziaország 
elébb jár mint mi. Amott egy magyar ember indítványozta a torna
tanárok fizetésének felemelését s ez eljut a kamaráig; itthon önmagunk 
sürgetjük a rendes tanárok fizetésének javítását, s ezt az erős hangot 
még a Sándor-utczában sem hallják meg.

Protestáns tanárok gyűlése. A tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
középiskolai tanárai — tudvalevőleg — egyesületet alkotnak, a mely 
azonban az utóbbi években nem adott életjelt magáról. A most lefolyt 
karácsonyi szünetben, decz. 29-én közgyűlést tartott az egyesület Debre- 
czenben. a mely gyűlésre a kerület összes gymnasiumai elküldték a 
maguk képviselőit. A közgyűlés kimondotta, hogy újonnan szervezi az 
egyesületet és folytatni fogja régi munkásságát Választott is új tiszti
kart, még pedig elnökké D óczi Imre debreczeni ev. ref főgymn igaz
gatót, jegyzővé S ■ S zabó  József és pénztárossá dr Gulyás István 
debreczeni főgymn. tanárokat. A gyűlésen különben felolvasást tartott 
D óczi Imre az állam segélyről s  a z  autonom ref. középiskolákról, 
továbbá érdekes physikai kísérleteket mutatott be K. K iss  József a
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drót nélküli telegraphálás köréből. A közgyűlést ismerkedő est előzte 
meg és társas ebéd követte a debreczeni kollégium konviktusában. 
Természetes, hogy mi csak örömmel jegyezzük fel a tanárság egyesületi 
életének és tudományos munkásságának minden mozzanatát; ugyan
azért örömmel emlékszünk meg a tiszántúli protestáns tanáregyesület 
újra éledéséről is, de nem hallgathatjuk el azon kívánságunkat, hogy 
szeretnénk kapcsolatot látni az országos középiskolai tanáregyesület és 
e felekezeti alapon szervezkedett tanári testület között Hogy ellentét 
úgy sem lesz köztünk, azt erősen hiszszük, hisz egy lélekkel szolgáljuk 
ugyanazt az ügyet. Sőt reméljük azt is, hogy a protestáns egyesület 
nemcsak nem akadályozza, hanem még inkább elő fogja mozdítani a 
mi országos egyesületünknek és debreczeni körünknek társadalmi és 
culturalis feladatait, (k—a.)

Ösztöndíj-pályázat. A győri árva-a lap ítván yokn ál ал 1897,98. tanév 
kezdetétől következő ösztöndíj-állomások töltendők be: 1. A győri k irá ly i 
árva-alapítványnál két 150 frtos, hét 100 frtos és hét 80 frtos állomás; 2. A 
győri Dlnbács-íé\e árva-alapítványnál három 100 frtos állomás; 3. A gróf 
E szterh á zy-Ше árva-alapítványnál egy 150 frtos, két 100 frtos és egy 
80 frtos állomás. Ezen árva-alapítványbeli ösztöndíjakra csak szegénysorsú 
kath. vallású, jó előmenetelű és iskolába járó avagy inaskodó árva fiúkés 
leányok tarthatnak igényt. A Dlabács-féle ösztöndíjaknál az illető roko
nok, az Eszterházy-félénél pedig az Eszterházy-uradalom könyv- és 
számtiszteinek, továbbá gazdászati tisztviselőinek és szolgáinak gyer
mekei elsőbbséggel bírnak. A folyamodványok a győri árva kir. alap
beli állomásokat illetőleg dr. Bertha, János győri egyházmegyei kano
nokhoz, mint az alap igazgatójához; a Dlabács-félékre nézve Zsolna 
városa tanácsához Trencsénmegye útján, az Eszterházy-félékre pedig 
Eszterházy gróf tatai uradalmához, mint pártfogókhoz czímzendők s 
legkésőbb 1898 évi január 15-ig benyújtandók.

Figyelmeztetés és kérelem. Az alapszabályok 18. pontja 
szerint a tagdíj deczeinber 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 ez utóbbi módja legczélszerűbben és leg  
olcsóbban az első számhoz mellékelt p o sta ta k a rék p én ztá ri befizetési 
lappa l történik, melylyel a t. tagok a tagdíjat az ott helyben levő 
postahivatalnál az egyesület javára teljesen  díjtalanul fizethetik be. 
A körök székhelyeire menő példányokhoz ily befizetési lap nincsen 
mellékelve. A tisztelt előfizetők az előfizetési díjat szintén a befizetési 
lappal fizethetik. Kérem a t. tagokat és előfizetőket, hogy a tagdíjakat 
és az előfizetési díjakat minél előbb befizetni szíveskedjenek.

Müller József, egyesületi pénztáros.

Tartalom: E gyesületi élet. — Európa és Észak-Amerika középiskola
ügye. (I.) Dr. W aldapfel Jánostól. — Ism erte té sek :  Dr. Rupp 
Kornél: „Magyar írásbeli feladatok.“ M orvay  Győzőtől. — Vegyesek. 
— Figyelmeztetés és kérelem. Müller József egyes, pénztárostól. — 
H irdetés.



E L Ő F I Z E T É S I  F E L H Í V Á S
a nm, v a llá s - és közoktatásügyi ministerium által kiadott

55HIVATALOS ml KÖZLÖNY“
( 8 9 8 - i k i  ( V l - i k )  é v f o l y a m á r a .

A „HIVATALOS KÖZLÖNY” a 3290/1895. ein. számú rendelet 
alapján a hivatalos közlés joghatályával ruháztatott fel, minek

következtében az
Üflp minden isskolára

és
ta n ü g y i  hatóságra "фЦ

nézve nélkülözhetetlen.

A fent idézett rendelet megszüntette a vallás- és közoktatásügyi 
ministeri általános rendeleteknek — gyakorlatban volt — különálló 
(Írásbeli) példányokban való szétküldését, úgy bogy ezentúl csak a sür
gős, valamint a bizalmas természetű, vagy pusztán múló alkalomra 
szóló körrendeletek fognak az eddigi módozatok szerint szétküldetni.

A „HIVATALOS KÖZLÖNY“ közölni fogja az általános körrende
ltek en  kívül, úgy mint eddig:

я) közlemények alakjában a ministeriumnak egyes esetekre vonat
kozó elvi jelentőségű határozatait és intézkedéseit, a mennyiben köz
lésre alkalmasak, nemkülönben a ministertanácsnak a ministerium 
ügyk” érintő fontos határozatait, valamint általában oly egyéb 
К cet és adatokat, a melyeknek felvétele egyik vagy másik szem- 

ezélszerűnek mutatkozik;
h személyi és egyéb híreket, ú. m. kitüntetéseket, kinevezéseket, 

áthelyezéseket, véglegesítéseket, nyugalmazásokat, továbbá köszönet- 
nyilvánításokat, a közzététetni szokott segélyezéseket, ösztöndíjadomá
nyokat stb.;

c) hivatalos pályázatokat kivonatosan;
d) engedélyezés czéljából benyújtott tankönyvek hiv. bírálatait.

M egjelen ik  m in d e n  hó 1-én és 15-én.
Előfizetési ára 2 forint 50 kr., a postai küldést beleértve.
Minden évfolyamhoz félbőrkötési táblák 1 ír t  20 k rjáva l

kaphatók.

Az előfizetési összeg legczélszeríibben postautalvány nyal 
küldendő be a lap kiadóhivatalához:

LAMPEL RÓBERT (Wodianer F. és Fiai)
cs. és kir. udv. könyvkereskedéséhez,

Budapesten, Andrássy=út 21. alá.

HOKNYÁN8ZKY VIKTOR, BUDAPEST.
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ORSZÁGOS

KÖZ É PI SKO L AI TANÁRÉ GYE S ÜLETJ

KÖZLÖNY.
S z e rk e sz tő s é g  S z e rk e s z t i  K ia d ó h iv a ta l

VI. k é r . A rad i-tttcza  58. szá m . R a j l i e r  F e r e n C Z . V. kér. á llam i fö reá lisk o la .

83. sz.
1897—987

F E L H Í V Á S
a z  egyesület ö ssze s  t. köreihez és tagjaihoz.

A legutóbbi, 1897. évi deczember hó 28-án tartott választmányi 
ülés elrendelte, hogy az egyesületi segélyző alapnak bold. Volf György 
halálával megüresedett elnöki állása, mely az igazgatóságban való tagság 
tisztével jár, az alapszabályok 39. §-ában előírt módon, betöltessék. Ez 
állásra nézve a választmány a következő kartársak jelölésében állapo
dott meg:

V ám ossy M ihály,
Dr. Cherven Flóris,
Dr. Schm idt Ágost.

A választmány meghagyásából felkérem az egyesület összes t. 
tagjait, szíveskedjenek a választásban, a megnevezett urak egyikére 
szavazva résztvenni, és szavazatukat f. év i február hó 15-ig az igaz
gatósághoz (Budapest, IV., Űjvilág-utcza 2.) beküldeni. A valamely körhöz 
tartozó tagok a kör útján szavaznak. Felkérem a t. köröket, hogy saját 
hatáskörükben a szavazatokat beszedni és a fent kitett határnapig be
küldeni szíveskedjenek.

Tisztelettel

Budapest, 1898. januárius hó 10-én.
N égyesy László , főtitkár.

84. sz.
1897—98.

TÁRGYALANDÓ KÉRDÉSEK.
A z egyesület t. köreihez.

A legutóbb tartott közgyűlés, illetőleg választmányi ülések több 
fontos ügynek a körök elé terelését mondották ki. Az alábbiakban van 
szerencsém e kérdéseket összeállítani s tárgyalásukra a t. köröket a 
választmány megbízásából felkérni.

Orsz. Középiskolai Tanáregyesiileti Közlöny. XXXI. 2 3



326

Az igazgatóság az egyesület alapszabálya ih oz  a következő módo
sítá soka t javasolja:

a) A 18. ponthoz hozzáteendő': „Azoktól a tagoktól, kik május 1-ig 
nem fizetik be a tagdíjat, az egyesület pénztárosa a tagok költségére 
postai megbízás útján szedi be a pénzt“.

b) A 20. pont kiegészítendő a következőleg: „Illetékes valamely 
budapesti kir. járásbíróság, még pedig abban az esetben is, hogyha az 
illető tag mint valamely kör tagja tagdíját az alapszabályok 31. §. 
f)  pontja értelmében a köri pénztárosnak fizethetné, de ezt elmulasztja.“

(L. ez indítványok megokolását az egyesületi Közlöny 1896—97. 
évfolyamának 803—804. lapján.)

Ez indítványt a Győrött tartott közgyűlés a körökhöz utasította 
megfelelő tárgyalás végett. A f. évi közgyűlés foglalkozni fog a kérdés
sel. A t. körök határozatának beküldését a húsvéti választmányi ülésig 
kérem.

I.

II.
Czigler Ignácz felsőbb leányiskolái tanár kartársunk a győri 

közgyűlésen a felsőbb leányiskolák reform járól tartott előadását 
hat tétellel végezte. Mivel ez indítványok olyan természetűek, hogy tüze
tes hozzászólást kívánnak, a közgyűlés megfelelő tárgyalás végett a 
körök figyelmébe ajánlja. Az előadás a Közlöny ez évi 1. számában 
jelent meg. (43—55. 1.).

III.
B ozóky  Endre a budapesti középiskolák elnevezése tárgyában a 

következő indítványt terjesztette a választmánynak 1897. decz. 28-án 
tartott ülése elé:

„A budapesti állami főgymnasiumok és főreáliskolák eddig a 
városi kerületek számaival vannak egymástól megkülönböztetve, a mi 
tévedésre nem adhat ugyan alkalmat, de azon esetben, ha a kerületek 
beosztása megváltozik, kellemetlen zavarokat okozhat. Méltóbb dolog 
lenne, ha most. nemzeti öntudatunk eleven lüktetése idejében, a második 
ezredév küszöbén fővárosi állami középiskoláinkat a nemzet dicső tör
ténete s magas röptű irodalma nagy alakjainak neveivel ruházhatnók 
föl, s azok szerint különböztetnők meg. Felséges Urunk, dicsőségesen 
uralkodó királyunk tíz történelmi nevet talált méltónak arra, hogy viselőik 
érczszobraival díszítsék szép fővárosunkat. Mindenesetre találunk más 
hét dicső nevet, melyek után fővárosi állami középiskoláinkat elnevez- 
hetnők. Kérje föl eziránt a választmány az egyesület igazgatóságát, hogy 
kellő helyen ezen eszmét javaslatba hozza.“

Minthogy a rövid beadvány nem világítja meg behatóbban a 
kérdést, a választmány szükségesnek látta, hogy az illetékes helyi kör 
tárgyalja előbb, mielőtt határozathozatalra kerül a sor. Mivel továbbá 
általánosabb érdekű az ügy s nemcsak a fővárosi középiskolák hasonló 
elnevezése kerülhet szóba, a kérdést általában a körökhöz teszi át s 
elintézését az évi közgyűlésre tűzi ki.

Budapest, 1898. januárius hó 10-én.
N égyesy L á sz ló , főtitkár.
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EGYESÜLETI ÉLET.

A választmány ülése 1897. deczember 28.
R észle te s  tárgyalás.

Megkezdődött a §-ok egyenkénti tárgyalása. Az a mérkőzés azon
ban, mely az iménti szavazásban a kérdés formai oldala körül lejátszó
dott, később, a részletes tárgyalás folyamán is minduntalan megújult 
Egyik oldalon az a vélemény, hogy olyan szabályzatot, mely csupán a 
jelenlegi állapotot szentesíti, ne adjon ki kezéből az egyesület, mert 
akármint tiltakozunk is a comitivában, a szabályzat marad meg s úgy 
tűnik majd fel, mint az egyesület munkálata, azért a szabályzat is 
terjeszkedjék ki a pótlékok rendszerére; másik oldalon az a vélemény, 
hogy adjuk meg az adható feleletet abban a keretben, melyben kérdez
tek, készítsük el a szabályzatot, s mutassuk ki hogyan lehet addig is, 
a míg a jelenlegi rend fennáll, tűrhető modus vivendi-t találni s a 
rangsort a szerzett jogok mentül kevesebb sérelmével vezetni. E két 
nézet sokszor szembe került, de más szempontok is föl-fölmerültek.

Az 1. §-nál K ardos  azt a pótlást indítványozta, hogy „addig, 
míg a pótlékok rendeztetnek.“ E módosítást azonban, mivel a pótlékok 
ügye későbbi pontoknál kerül elő, itt még mellőzte a választmány.

A 2. §-nál, mely megállapítja az igazgatói és tanári állások lét- 
számcsoportjait, több módosítást adtak be. Gerevich azt indítványozta, 
hogy a gyakorló-iskolai tanárok és az igazgatók ne egy, hanem külön 
összesített létszámban vezettesenek, mert ez elkülönítés mindkét fél
nek előnyére válik. — N égyesy  eredetileg is úgy vette be a szabályzat 
szövegébe, hogy a gyakorló-iskolai tanárok külön létszámot alkossanak, 
s ugyanezt a javaslatot tette az igazgatóság ülésén is, de mindkét 
helyen kisebbségben maradt nézetével. Most ismét pártolja Gerevich 
indítványát. — R ajn er  azt fejtegette, hogy a gyakorló-iskolai tanárok és 
igazgatók külön vezetésére nincs ok, ellenkezőleg az csak a tanárság 
kebelében úgyis divó separatismust növelné. — Веке szerint a gyakorló
iskolai tanárok többsége nem kívánja a külön sorozást.

A választmány mellőzte Gerevich elkülönítő indítványát.
Berakó hiányosnak találja az állások felsorolását, mert nincs 

benne a főigazgatói állás. Képtelenség, hogy a főigazgató rangban előbb 
van ugyan az igazgatónál, mégsem kedvezőbb a helyzete egyiknek- 
másiknak. Példákkal mutatja ki, hogy egyes igazgatóknak nagyobb 
lehet a javadalmazásuk mint a 2600 forintos főigazgatóknak. Majd a 
mely pontban a pótlékokról lesz szó, a főigazgatók számára fel kell 
venni a pótlékot. Addig is azonban e pontnál a felsorolásba be kell 
venni a főigazgatókat is. — Ján osi előadó ellenzi a módosítást, mert ez
úttal szabályzat-készítésről, nem helyzetjavításról van szó; a ministeri 
leirat szó szerint a középiskolák igazgatóinak és tanárainak rangsoro
zására kért javaslatot. A közbeiktatást nem is lehet olyan könnyen 
elvégezni, annak több pontnál lehet kihatása, úgy hogy e kérdés külön 
tanulmányt kívánna. — L aky  Mátyás is a mellett van, hogy csupán az 
igazgatókra és tanárokra szorítkozzunk. — R ajner  ellenben, épen hogy 
documentáljuk, hogy a főigazgatókat is testületünkhöz tartozóknak te
kintjük, pártolja B em kó  javaslatát.

A választmány el is fogadta, hogy a javaslatba beleveszi a fő
igazgatókat is.

A viszonosságra vonatkozó 3. §.-nál Gerevich kifogásolja a föl- 
tétlen viszonosságot a kir. kath. és az állami tanárok közt. A csere
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sérti valamelyik status jogait, mert az előlépés nem egyenletes. Javasolja, 
hogy mindkét statusban egyenlő szolgálati évek szerint kell előlép
tetni. — Bozóky  a közös hadsereg és a honvédség analógiájára utal; 
szerinte az előléptetés idejének a másik statusbeli előlépéshez kötése 
hátráltatná a haladást, mert nem az következnék be, hogy a hamarabb 
előlépő kedvéért a másik statusban levő hasonló rangidejű kartársat 
is előléptetnék, hanem ellenkezőleg egyikben sem léptetnének elő, míg 
a másik statusban is a megfelelő rangidőig nem ért az előlépés sora.

A választmány mellőzte Gerevieh javaslatát.
A 4. §-nál K ardos  indítványozza, hogy a viszonosságot ki kell 

terjeszteni a felekezeti és a községi tanárokra is, mert azok is az állam 
czéljait szolgálják, államtisztviselőknek tekinthetők, ha megtagadjuk e 
viszonosságot velők, nem mutatkozunk elég liberálisaknak. — N égyesy  
kijelenti, hogy ha Kardos indítványát elfogadjuk, akkor félre tehetjük 
az egész szabályzatot és elmehetünk haza. A tervezetben az egyetlen 
a mi jó, az, hogy biztosítja a szerzett jogokat s lehetetlenné teszi, hogy 
a rangsort mindenféle közbeiktatásokkal folyton megbontsák. Az álla
mosítandó tanárokkal szemben kívánatos ugyan a liberalismus. de legyen 
liberális az, a ki államosítja őket; nem a mi feladatunk az államosítás 
eszközeit előteremteni s e czélra feláldozni szerzett jogainkat. (Élénk 
helyeslés.) — R ajner  felolvassa a törvényt, s kimutatja belőle, hogy a 
községi és felekezeti tanárokra nem alkalmazható az államtisztviselő 
fogalma. A rangidő csak attól fogva számíthat, mikor állami tanárrá 
kinevezték és hivatalos esküt tett. — Ján osi előadó kifejti, hogy a nem 
állami tanároknak a viszonosságba belevonása sérelmes az állami taná
rokra nézve. A választmány mellőzte Kardos indítványát.

Jónás  indítványozza, hogy a viszonosság a íelső kereskedelmi 
iskolákra is terjesztessék ki. — R ajner  szerint minthogy az elbánás nem 
egyenlő, a reciprocitás nem mondható ki. (Helyeslés.) Erre Jónás vissza, 
vonja indítványát.

A választmány e szakasz szövegét változatlanul fogadta el.
Az elnök  ekkor megszakította a tárgyalást, s a folytatását d. u. 

3 órára tűzte ki. A délelőtti ülés ezzel 12 óra 30 perczkor véget ért.

A délutáni ülés.
Kezdődött félnégykor. Beöthy  elnök a részletes tárgyalás folyta

tására hívja fel a választmányt.
Az 5. §-nál erős vita fejlődött ki. Ez a pont arról szól, mi tör

ténjék azon gyakorló-iskolai tanárrá vagy igazgatóvá kinevezett tanár
ral, a ki már a VIII. fiz. osztály felsőbb fokozataiban van: a létszám- 
csoport végére kerüljön-e, vagy addigi rangidejével iktattassék közbe 
az igazgatók közé. A ministeri leirat kívánatosnak jelezte, hogy találjon 
a választmány valami módot, hogy gyakorló-iskolai tanárrá vagy közép
iskolai igazgatóvá VIII. fiz. osztálybeli tanár is kinevezhető legyen a 
saját sérelme nélkül. A rangsorbizottság és az igazgatóság szigorúan 
ragaszkodott a törvény rendelkezéséhez, mely kimondja, hogy az összesí
tett létszámban kiki a kinevezés kelte szerint kap helyet, s mivel itt 
az illető tanár kinevezést kap, a törvény értelmében nem kerülhet 
máshova mint a régebben kinevezett igazgatók után, a rangsor végére. 
Az igazgatóságban R ajn er  erősen küzdött ugyan a mellett, hogy az 
így kinevezett tanár az igazgatók közt is megtartsa rangidejét; de 
N égyesy  és R om bauer  érvelésére az igazgatóság a mellett döntött, hogy 
ragaszkodik a törvényhez. Ebben az értelemben került a §. a választ
mány elé. Itt R ajn er  ismét megújította indítványát. Az ügy érdekében 
nem egyezhetni bele — mondá — hogy a gyakorló-iskolai tanárrá és 
igazgatóvá kinevezettek végül kerüljenek. A kinevezés tekintetében
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némi különbség is van a kétféle állás közt, mert ha a VIII. fiz. osztályú 
középiskolai tanárt szintén VIII. fiz. osztályú gyakorló-iskolai tanárrá 
teszik meg, ez az áthelyezés  nem veheti el a rangszámot; a tisztviselő 
a fiz. osztályba neveztetik ki, s ha már benne van és u. a. fizetési osz
tály keretében más állásra alkalmazzák, nincs új kinevezés. Máskép 
áll a dolog az igazgatókkal. Az igazgatót a király nevezi ki, s ott a 
törvény értelmében a kinevezés napja dönt. Azonban e pontnál lépjünk 
a compromissum terére. Nem lehet kinevezni talán épen a legalkalma
sabb embereket gyakorló-iskolai tanárrá vagy igazgatóvá, mert ha 
benne vannak már pl. a VIII. fiz. osztály középső fokozatában, akkor 
csak veszthetnek, mert a régi statusban maradva esetleg hamarabb el
érhetik az 1800-as fokot, mint az új létszámban, melynek végére tétet
tek. Csak soronkívüli előléptetéssel (a VII. fiz. osztályba kinevezéssel! 
lehet az ily tanárt igazgatónak megnyerni, a mi ismét sérti a régibb 
igazgatók érdekeit. Indítványozza, hogy ha a gyakorló-iskolai tanárrá 
vagy igazgatóvá kinevezett tanár a kinevezés által fizetésben nem 
nyerne, tartsa meg régi rangidejét az új létszámban is. — N égyesy  
ellenzi Rajner indítványát. A törvény itt világosan szól. az új ki
nevezettek számára félreérthetetlenül kijelöli az új létszámban az 
utolsó helyet. Egész tervezetünknek az az alapelve és létjoga, hogy 
a létező törvényből levonjuk a consequentiákat. Ha e ponton elhagy
juk e szilárd alapot és compromissumra lépünk, akkor rést engedtünk 
ütni álláspontunk következetességén és magunk mutatjuk m egam inis- 
teriumnak, hogyan lehessen a törvényen más pontokban is compromis- 
sutnokkal tágítani. Ne mondjunk ellen minmagunknak. Feltűnőnek ta
lálja, hogy épen Rajner, a ki a Separatismus ellen szólt s gyakorló
iskolai tanárokat és igazgatókat összefoglalt, különbségeket keres a 
gyakorló-iskolai tanárok és igazgatók kinevezésének érvénye közt 
Constatálja, hogy a középiskolai tanár gyakorló-iskolai tanárrá nem 
áthelyezés, hanem kinevezés útján lesz; ez volt az eljárás már e fizetés- 
rendezési törvény előtt is mindig. Az áthelyezés nem elég, mert nem 
azonos functióra alkalmazzák a tanárt, hanem lényegesen más func- 
tióra; neki t. i. ott nem középiskolai tanítás a főfeladata, hanem tanár
képzés. Akár igazgatóvá, akár gyakorló-iskolai tanárrá nevezik ki tehát 
a tanárt, a törvény értelmében új dátumot kell kapnia. A rangidő m eg
tartása mellett fel szokták hozni, hogy a királyi kinevezés csak jogot 
adhat, de jogot nem vehet el, a Vili. fiz. osztály felső fokozataiban levő 
tanártól sem veheti el régi rangidejét s nem vetheti hátrább a felső 
fizetési fokozatba léphetéstől. Ez teljesen egyoldalú szempont. Az igaz
gatóvá kinevezett tanár csak részben és csak látszólag veszt; egyelőre 
lehet hogy hátrább esik, de olyan létszámba kerül, melynek folytatása 
van egy felsőbb fizetési osztályban, melybe mint tanár sohasem jutha
tott volna el Az ő tanári rangideje, mely neki az 1200-tól 1800-ig 
terjedő létrán biztosított helyet, nem lehet azonos értékű az 1600-tól 
24u0-ig terjedő létrán levők rangidejével. Sérelmes a régi igazgatókra, 
ha egy ma kinevezett társuk megelőzheti őket. Semmikép se engedjük, 
hogy tervezetünk azt az egyetlen garantiát, melyet nyújt, a rangsor 
megbonthatatlanságát is elveszítse, s ne járuljunk hozzá, hogy a ránk 
nézve tarthatatlan törvényt a ministerium hosszabb ideig találja tűrhető 
nek. — R ajner  zárószóval élt, élénken festette azokat az anomáliákat, 
melyek közé a mai viszonyok közt egy igazgatóvá vagy gyakorló
iskolai tanárrá kinevezett középiskolai tanár juthat, s ismételve hangoz
tatta, hogy ha compromissumra nem lépünk, a ministerium soronkívüli 
előléptetéssel lesz kénytelen az alkalmas embert odaállítani. Hiába 
szóit még az eredeti szerkezet mellett Ján osi előadó, a ki teljes nyoma
tékkai utalt arra, hogy a törvény kategorikusan szól s a kinevezés 
dátumát jelöli meg a rangidő alapjául; sajnos ugyan, hogy anomáliák
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támadnak, de ha elfogadjuk Rajner indítványát, az elvi alapot kihúztuk 
magunk alól; mivel a szakasznál egyéb kérdések is keveredtek közbe, 
a véghatás nem ez maradt, s a szavazásnál a választmány többsége 
elfogadta Rajner indítványát

Ugyané szakasznál Gerevich azt indítványozta, hogy az igazgatók 
mind a VII. fizetési osztályba tétessenek. — R ajner  örömmel hozzájárulna 
e javaslathoz, ha most a helyzetjavítás volna a kérdés; most azonban 
a rangsor vezetése a tárgy, a tételes törvény alapján, a mely az igaz
gatókat a VIII. és VII. fiz. osztály közt megosztja. — Gerevich erre nem 
tartja fenn indítványát.

Demkó  a helyettes tanárok, továbbá az igazgatók és főigazgatók 
érdekében szólal fel, s kívánja a pótlékok rendszeresítését. Mind gya
koribb jelenség, hogy igazgatót nem kapni. Az igazgatónak sok a 
terhe, nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is, kivált nemzetiségi 
vidéken; vannak társadalmi kötelezettségei, repraesentationalis költségei, 
úgy hogy magánvagyon nélkül alig tehet mind ennek eleget. Az a mód 
kínálkozik itt, hogy állítsák vissza a tanári és igazgatói fizetés közti 
régi különbséget, s ezt minden igazgató pótlék czimén kapja meg. 
Épen úgy pótlékokkal kell emelni a főigazgatók javadalmazását. — 
N égyesy  hozzájárul, hogy a pótlékok rendszeresítését a comitivában a 
legnagyobb erővel sürgessük, de nem lehet formát találni arra, hogy 
a szabályzatba szervesen beleilleszszük, mert a pótlék még nem meg
adott dolog, a miről a mai használatra készített szabályzat rendelkez
hetnék, hanem csak kívánság. Úgy látja, azok, a kik a pótlékok codi- 
ficatióját kívánják, mind abból a föltevésből indulnak ki, hogy itt a 
jövő számára alkotunk végleges rendezést, pedig csak a jelen viszonyo
kat rendezzük. Hogy az illető kartársak aggodalma megszűnjön, tud 
olyan formulát, mely e szabályzatba beleilleszthető s garantiául fog 
szolgálni. Bejelenti, hogy az utolsó 16. § után egy 17. §-t fog indít
ványozni, mely körülbelül azt tartalmazza, hogy a jelen szabályzat 
ideiglenes, érvénye megszűnik abban az egyértelemmel sürgetett idő
pontban, a mikor a ministerium a törvény hiányait egyéb eszközökkel 
is pótolni tudja. — A választmány ez előzetes kijelentést általános 
helyesléssel fogadta. A következő felszólaló, Gerevich már hozzájárult, 
hogy a szabályzatban mellőzzük a pótlékokat, de indítványozta, hogy 
a comitivában a régi igazgatói pótlékok helyreállítását sürgessük 
R ajner  ehhez hozzájárult. Dem kó  emlékezteti a választmányt, hogy a 
délelőtti ülésben magunk mondtuk ki, hogy a szabályzatban kiter
jeszkedünk a pótlékokra is. Beöthy elnök azonban helyreigazítja 
e nézetet, a mennyiben délelőtt csak azt határoztuk, hogy a discussióba 
belevonhatjuk a pótlékok ügyét is, de nem kötöttük le elhatározásunkat 
arra, hogy a szabályzatba csakugyan fel is vegyük a pótlékokat is 
Délelőtti határozatunk a dolog érdemére nem praejudicál.

A szabályzat e pontjának szövegére nézve tehát csak egy módo
sítás volt, a Rajneré, mely szerint azok a tanárok, kik gyakorló-iskolai 
tanárrá, illetőleg igazgatóvá való kinevezésök által nem nyernek, régi 
rangidejök alapján nyernek helyet az igazgatók közt. Ezt az indítványt 
elfogadta a választmány.

A 6. §-nál, mely más állami, de a középiskolai igazgatói, illetőleg 
tanári létszámmal paritásban levőnek nem tekinthető létszámokból a 
középiskolákba átlépettekre vonatkozik, K ardos  azt indítványozza, 
hogy az ilyenek az új létszámnak ne végére kerüljenek, hanem tart
hassák meg régi dátumukat. Ezt kívánja a liberalismus. — Gerevich a 
kassai tanári kör nevében azt a javaslatot terjeszti be, hogy a saját 
hibájukon kívül nem középiskoláknál, hanem más, ugyancsak tanügyi 
szolgálatban oklevéllel töltött évek után a középiskolákhoz később ki
nevezett tanárok pótlékkal recompensáltassanak. — Balogh Péter szintén
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módosítást nyújt be; ne készítsünk olyan szabályzatot, mely a tanárság- 
egyik vagy másik elemét sértheti. Javaslata az, hogy ám kerüljenek az 
illetők a rangsor végére, de kapjanak szolgálati éveiknek megfelelő 
személyi pótlékot.

Mikor így a módosítások e szakasz felett is összetornyosultak, 
hogy a pótlékok beiktatásának harczát ne kelljen minden pontnál újra 
megvíni, N égyesy  főtitkár azt az indítványt tette, hogy abba a végső 
17. §-ba, melynek indítványozását előbb bejelentette, belefoglalhatja a 
választmány a pótlékok rendszeresítését, azért most az egyes pontoknál 
mellőzzük a pótlékok kérdését s hagyjuk azt a végső szakaszra. Egyéb
ként kifejtette, hogy az igazgatóság a maga tárgyalásaival már jórészt 
megjött onnan, a hova egyes felszólalók most elmennek. Ismerteti, 
milyen volt az a javaslat, melyet 6 először készített, s melyet az ötös 
bizottság elfogadott; kifejti, hogy abban benne volt az ily utolsó helyre 
sorozottakról az a gondoskodás, hogy esetleg, min. tanácsi határozattal, 
a törvény 5. §-a 4. bekezdése alapján! felsőbb fizetési foknak megfelelő 

fizetést kapjanak, ez következetesen benne volt minden idevonatkozó 
§-ban. Ezt azonban az igazgatósági tárgyalások során el kellett ejteni. 
Az igazgatóság arról is meggyőződött, hogy a. pótlékokat nem lehet e 
szabályzatban addig, míg meg nincsenek, codificálni. Egyébként ismétli, 
hogy a pótlékok kérdését sommásan, az utolsó §-nál legczélszerűbb lesz 
elintézni. — E javaslat (melynek gondolatát az elnök adta) általános 
helyesléssel találkozott. P est Aladár felszólalásban pártolta. Balogh is 
e pontnál visszavonta és az utolsó §-ra hagyta indítványát. Jónás 
is hozzájárult, hangoztatván, hogy az utolsó §-ban részletezve kell majd 
a pótlékokat felsorolni.

A választmány ezek alapján e pontnál mellőzte a módosításokat.
A 7. §-nál a főtitkár bemutatja mint kapcsolatosat, a k a ssa i kör  

indítványát az államhoz átlépett tanárok érdekében. Gerevich előadja, 
hogy nem kívánja a kör, hogy az ily tanárok miatt az eredetileg is 
állami tanárok rangsora megzavartassék. Az ily tanárok számára talán 
párhuzamos létszámot lehetne állítani. Egyébként belenyugszik, hogy 
az ily tanárokra vonatkozó pont az utolsó §-ba vétessék fel.

E §-t változatlanul elfogadta a választmány. Ép úgy elfogadta a 
8., 9. és 10. §-t is.

A 11. §-nál élénk kis vita kerekedett. E pont az ideiglenes minő
ségű rendes tanárok rangsoráról rendelkezett. K ardos  figyelmezteti a 
választmányt, hogy ilyen tanárokat a törvény nem ismer; a törvényben 
csak helyettes és rendes tanárok vannak. E terminus használata csak 
abusus; hosszú gyakorlatra támaszkodik ugyan, de a tanáregyesület 
nem fogadhatja el. Az egész §. mellőzését javasolja. — N égyesy  belenyug
szik a szakasz elhagyásába, de nehogy védtelenül maradjanak az ilyen 
tanárok, javasolja, hogy jegyzetbe tegyük bele, hogy a hibásan így  
nevezett tanárokra miért nem alkotunk §-t — B ajn er  ellenzi az indítványt. 
Eltiltva nincs az ideiglenesség. A nyugdíjtörvényben is van arról szó 
E §-ra szükség van, hogy a már kinevezett, de meg nem erősített tanár 
érdekei ne szenvedjenek sérelmet; ha e §-ban nem gondoskodunk róluk, 
az eredmény az lesz, hogy három év előtt a helyettest egyáltalán nem 
fogják rendessé kinevezni. Demkó, ismét B ajn er  és K ardos  hozzá
szólása után B ozóky  azt a módosítást ajánlja, hogy ne nevezzük az 
illetőket ideiglenes minőségű, hanem véglegesen meg nem erősített 
tanároknak.

A többség meghagyja a szakaszt, B ozóky  módosításával.
A 12., 13., 14., 15. és 16. §-okat változatlanul elfogadta a vá

lasztmány.
N égyesy  főtitkár beterjesztette előbb jelzett javaslatát egy utolsó 

17. §-ra nézve, mely ki fogja mondani, hogy a szabályzat ideiglenes és
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érvénye megszűnik, abban az egyértelm űig sürgetett időpontban, a 
mikor a ministerium a törvény hiányait egyéb eszközökkel is pótolni 
fogja. — Jónás  elfogadja a főtitkár javaslatát egy külön §. kezdetének, 
de azzal a kiegészítéssel, hogy a), b), c) . . . stb. pont alatt soroltassák 
fel, hogy a szolgálati időnek megfelelő és a szolgálati időbe beszámítandó 
pótlékok rendszeresíttessenek. — Demkó  elfogadja Jónás indítványát, 
kapjanak a tanárok, igazgatók, főigazgatók a rangsorbeli hátrányok 
kiegyenlítésére pótlékokat, s külön soroltassanak fel azok a helyi pótlé
kok, melyek nyugdíj alá nem esnek. — A  fő titkár  mint idetartozót be
mutatja a budapesti körnek a választmányhoz a múlt egyesületi év 
vége felé intézett s a rangsor-bizottsághoz utasított beadványát, mely 
a budapesti IX. fizetési osztályú tanárok tarthatatlan helyzetének orvos
lását kívánja. A mennyiben a választmány belemegy abba, hogy a 
szabályzatba is belevegye a pótlékok rendszeresítését, az illető buda
pesti tanárok érdekeit e pontozatokban okvetetlenül érvényesíteni kell. 
(Általános helyeslés.) K a rd o s  felolvassa a középiskolai törvény 35. §-át. 
mely úgy szól, hogy a nyugdíjról és a pótlékokról külön alkotandó  
törvén y in tézkedik. E törvényszakasz utasítja a ministert, hogy a pótlék- 
rendszerről külön törvényben gondoskodjék. Ezzel törvényes alapon 
formulázhatjuk a főtitkár javaslatát, kimondván, hogy a rangsorszabály
zat addig érvényes, a míg a középiskolai törvény 35. §-a értelmében a 
pótlékok rendezését eszközlő törvény életbe nem lép. (Általános helyeslés.)

A választmány elfogadta Kardos módosítását.
L a k y  Mátyás felhozza, hogy igen sok tanár van, a ki akkor, 

mikor tanárhiány volt, három évnél sokkal tovább szolgált helyettesi 
minőségben, ezeknek érdeke megkívánja, hogy a törvényes három éven 
túl levő helyettesi éveik a rangsorozásnál és pótlékoknál figyelembe 
vétessenek.

Szólásra többen nem lévén feljegyezve, az elnök felteszi a kérdést, 
hogy a 17. §-t a főtitkártól ajánlt rövidebb szerkezetben fogadja-e 
el, a Kardos módosításával, vagy a Jónástól javasolt kiegészítéssel 
együtt.

A választmány többsége a 17 §-t a Jónás-féle kiegészítéssel 
fogadta el. Ezzel a szavazással dőlt el érdemileg az a kérdés, hogy a 
választmány a rangsor-szabályzatba beleveszi a pótlékokat is, oly 
értelemben, hogy addig is míg ez a szabályzat fennáll, mindazon tanárok 
(igazgatók és főigazgatók), kikre nézve e szabályzat sérelmet involvál, 
személyi pótlékkal kárpótoltassanak.

Ez utolsó §. szövegezését az igazgatóságra bízza a választmány, 
egyszersmind megbízza az igazgatóságot azzal is, hogy a kész terveze
tet terjeszsze fel a ministeriumhoz.

A k isé rő  levél.
A kisérő levél tárgyalása minden várakozás ellenére alig pár 

pillanatig tartott. Általánosságban és részleteiben vita nélkül elfogadta 
a választmány, megbízván az igazgatóságot, hogy e mai tárgyalások 
következtében szükségessé vált módosításokat tegye meg. Jánosi 
Bélának az elnök indítványára köszönetét szavaz a választmány, kitűnő 
munkálatáért és fáradozásáért.

A segélyző  alap elnöki á llásának betöltése.
Ez volt a napirend 3. pontja. A főtitkár előadja, hogy boldogult 

Volf Györgynek szept. 13-án történt váratlan eihunytával megüresedett 
a segélyző alap elnöksége s egyúttal az egyik igazgatósági állás. Alap
szabályaink értelmében az évközben bekövetkező üresedés esetében
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a választmány gondoskodik helyettesítésről és rendeli el az új válasz
tást. Az igazgatóság ezúttal oly helyzettel állt szemben, melyre nézve 
az alapszabályok nem intézkednek, t. i. mivel az állás megüresedésé- 
től a választmányi ülés időpontja messze esett, az ügyvitel szempontjá
ból nem lehetett bevárni, hogy a helyettesítésről is a választmány gon
doskodjék, hanem az igazgatóság hozzájárulásával az elnökség intéz
kedett, fölkérvén egyik tagját, Hofer Károly alelnököt a segélyző alap 
elnöki teendőinek ideiglenes ellátására. Kéri ez intézkedés tudomásul 
vételét.

A választmány helyeslőleg tudomásul vette a történt intézkedést, 
Pest Aladár indítványára kimondta, hogy az ez esetben követett eljárást 
praecedensnek ismeri el, H ofer Károlynak pedig köszönetét mondott 
fáradozásáért.

A főtitkár az igazgatóság nevében kéri a választmányt rendelje 
el az új választást, febr. 15-iki határidővel. A választmány ehhez hozzá
járul s az igazgatóság javaslata alapján az állásra V ám ossy  Mihályt, 
Cherven Flórist és Schm idt Ágostont candidálja. — Következtek:

A z  indítványok.
1. A debreczeni körnek a minősítvényi táblázatok nyilvántartására 

vonatkozó indítványára nézve az igazgatóság javaslata alapján egy
hangúlag kimondta a választmány, hogy e kérdést, melyet különben 
már az egyesület közgyűlésileg is tárgyalt, a szolgálati pragmatika 
keretében tartja megoldandónak s az indítványt méltó figyelembevétel 
végett a pragmatika-bizottságnak adja ki.

2. A debreczeni körnek a tanárok a hirlapszerkesztői munkásságára 
vonatkozó indítványát szintén pártolólag a pragmatika-bizottsághoz 
tereli a választmány.

ü. A debreczeni körnek a tanárok mellékfoglalkozása ügyében 
legutóbb kibocsátott min. rendelet hatályon kívül helyezését czélzó 
indítványára egyhangúlag a következő határozatot hozta a választmány:

A vá lasztm án y nagy sa jn á la tta l értesü lt a nagym éltóságú  
vallás- és k ö zok ta tá sü gy i m. kir. m in isterium nak 68.400/1897. sz. 
a. a tan árok m ellékfoglalkozása ügyében k iado tt rendeletéről, m ert 
a rendelet, általános form ájánál lógva, erkölcsi vonatkozásaiban  is  
a z  egész m agyar tan ári karra  n ézve foglal m agában észrevételt, 
holott v issza é lések  legfölebb helyenként fordulhattak elő, anyagi 
tekintetben is  egyesekért általánosságban sú jtja  a tanárságot, m ely
n ek  m unkaképességét és készségét béníthatja  s  tá rsada lm i érvénye
sü lésének egyik ú tjá t zá rh a tja  el; ugyanazért a debreczeni kör indít
ványát párto ló lag  a pragm atika-b izo ttságn ak  ad ja  ki.

Az elfogadást egy kis vita előzte meg. K ardos  örömmel fogadja 
az igazgatóság határozati javaslatát, s véleményének méltóságos for
mában kifejezését, de az utolsó pont megváltoztatását kéri, mivel e 
rendelet nem tűr oly hosszú halasztást, míg a pragmatika ügye dűlőre 
jut. Kérelme a kör és a maga nevében oda terjed, hogy az egyesület 
felterjesztéssel éljen a rendelet visszavonása érdekében. —N égyesy  főtitkár 
ellenzi ezt, mert semmit sem érünk el vele, sőt elronthatjuk a dol
got, mert ha a minister tagadólag válaszol, az a rendelet szigorúbb 
végrehajtására fog ösztönzést adni, míg ha nem provokáljuk a minister 
újabb nyilakozatát, hanem megelégszünk határozatunk kimondásával, 
azzal valószínűleg elérjük azt, hogy az alkalmazásban enyhébben jár
nak el. — -Beöáüyelnök figyelembe ajánlja, hogy a rendelet ellenzéki initia- 
tivára keletkezett, nagy dolgot csináltak az előfordult esetekből, s a 
dolog szine az, hogy a közvélemény a ministeri rendelet mellett látszik 
lenni. Semmi kilátás, hogy a közvélemény ilyen alakulásával szemben
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a rendeletet visszavonják, és senki sem biztosíthat bennünket arról, 
hogy felterjesztésünkre milyen hangú választ kapunk, s mi lesz annak 
a következése az egyesületre. (Általános élénk helyeslés.) — Török  István 
előadja, hogy a ministerium példájára ugyanoly rendeletet adott ki a 
ref. felekezeti hatóság is Erdélyben. Az ő tanártestületök tárgyalta a 
rendeletet, de belátták, hogy egy kibocsátott rendeletnek ellenszegülni 
nem tapintatos. Elő kell készíteni ily ügyben a közvéleményt. Ajánlja a 
határozati javaslat elfogadását. — Jónás  János is magáévá teszi az igaz
gatóság javaslatát, mert úgyis még mindig a levegőben van Trefort 
szerencsétlen szálló-igéje, hogy a tanárság revolutionarius elem. Méltóbb 
a tanárság magatartásához, ha egyszerűen megmondja véleményét. 
Ezek után K ardos  is hozzájárult a javaslathoz, úgyhogy az teljes egy
hangúsággal emelkedett határozattá.

A dehreczeni kör a múlt és a folyó egyesületi évre 26 °/o részese
dést kér a tagdíjból. A választmány a már lezárt pénzügyi évre nem 
adhat meg semmit; de a folyó évre sem emelheti egyes körök dotatióját 
az általánosan megállapított 20 %-nál magasabbra: tekintve azonban, 
hogy a debreczeni körnek ez idén a közgyűlés rendezése miatt tetemes 
kiadásai lesznek, a debreczeni kör számára ez évre 50 frt külön ellát
mányt engedélyez.

A kassai kör első indítványa (az államhoz átlépő tanárok érdeké
ben) már a rangsor tárgyalásánál érdemleges elintézést nyert. Másik 
indítványára, a nem állami tanárok vasúti kedvezménye ügyében, a 
választmány egyhangúlag kimondta, hogy a javaslatot teljes méltány- 
lattal tudomásul veszi és minden tőle telhetőt megtesz, hogy e kérdés 
napirenden maradjon, míg teljesen igazságos és méltányos elintézést 
nem nyerend. E határozatot Gerevich a kör nevében megköszönte. 
Demkó  szükségesnek látja, hogy az állami helyettes tanárok, valamint 
a hittanárok is megkapják e kedvezményt, hiszen a kir. kath. gynma- 
siumok hittanárai kapják, pedig nem tesznek külön tanári esküt. 
Gerevich is említi, hogy állami intézetek vallástanárai, kik a vallás
alapból nyerik 900 frtos „tiszteletdíjukat“, nem kapják meg a vasúti 
kedvezményt. — Mindezeket a választmány tudomásul vette.

B ozóky  Endre indítványozza, hogy a választmány illetékes helyen 
hozza javaslatba a budapesti középiskoláknak kiváló történeti alakok 
nevével elnevezését; ez méltóbb és a nemzeti öntudatnak megfelelőbb 
lesz, mint a kerületek számaival való jelzés, a mi a kerületek esetleges 
megváltoztatása alkalmával kellemetlen zavarokra is adhat alkalmat.

A választmány ez indítványt a körökhöz teszi át s az egyesület 
a közgyűlésen fog határozni. — E határozatnál számot vetett a választ
mány azzal, hogy ily ügyben alapos előkészítés szükséges, s módot kell 
nyújtani az illető körnek, hogy alaposan foglalkozzék a kérdéssel. Mivel 
pedig az indítvány általánosabb érdekű s nemcsak Budapestre vonat- 
kozhatik, czélszerű lesz, ha országszerte megvitatják a körök.

S zku n zevics  Kornél az eperjesi kör nevében két interpellatiót 
intézett az igazgatósághoz. Kérdi hogy az eperjesi körnek a győri 
választmányi ülés elé terjesztett indítványaival mi történt. Nevezete
sen 1. a polgári iskolai tanárok ötödéves pótléka ügyében történt-e 
valami? 2. a felekezeti intézeteknél (más felekezeteknél) töltött évek 
beszámítása tekintetében mi történt? Az erre kiküldött bizottság mit 
tett ? — N égyesy  főtitkár az előbbire nézve megbízást kér az igazgatóság 
számára, hogy tájékozódást szerezhessen; a második kérdésre megjegyzi, 
hogy a győri választmányi ülés határozata, a bonyolult kérdés nehéz
ségei miatt egyáltalán nem oly értelmű volt, hogy a kérdés megoldását 
azonnal munkába vegye az igazgatóság, hanem, a mikor a kellő idő
pontot elérkezettnek látja; ez időpont eddig nem érkezett el; az igaz
gatóság azonban nyilvántartja maga előtt e feladatát s a kellő perczben
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megteszi javaslatát. — Beöthy elnök megjegyzi, hogy a ministerium az 
effélékben a legnagyobb liberalitást tanúsítja, még megkötött szerződé
seket is hajlandó magára nézve kedvezőtlenebb értelemben revideálni, 
megbízottjainak is ily szellemű utasításokat ád. E dolog kedvező elinté
zése a szerződő autonom hatóságokon fordul meg, ők követeljék, hogy 
intézeteik fentartása végett erre és erre van szükségük. Az igazgatóság 
kötelességének ismeri a közgyűlés határozata értelmében eljárni. — K ardos  
magyarázólag megjegyzi, hogy a felekezeti más intézeteknél töltött szol
gálati évek tekintetbevétele forog szóban, s erre van ingerentiája az 
államnak. — A választmány, valamint az interpelláló is tudomásul vette 
a választ.

H ofer Károly alelnök, tekintettel arra, hogy Ő Felsége dr. W lassics  
Gyula vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr 6 nagyméltóságát 
a saskoronarend első osztályával tüntette ki, indítványozza, hogy szi
vünk sugallatát követve, ez örvendetes alkalommal ő nagyméltóságát 
az egyesület nevében küldöttség üdvözölje. Ez indítványt a választmány 
egyhangúlag elfogadja.

B ezárás.
Beöthy elnök megköszöni a buzgó részvételt, s kívánja, hogy a 

tárgyalásoknak kedvező eredményük legyen az ügyre nézve. A jegyző
könyv hitelesítésére Demkó Kálmánt és Török Istvánt kéri fel.

Gerevich Emil megköszöni az elnöknek odaadó működését. Az 
egyesület virágzása annak a lelkesedésnek köszönhető, melylyel az elnök 
vezeti az egyesületet. Biztosítja az elnököt, hogy ama zászló körül, mely 
az elnök kezében oly magasan lobog, együtt fogja látni az egész magyar 
tanárságot mindenkor. (Élénk éljenzés.)

H ofer Károly rámutat arra, hogy nincs a magyar culturának 
iránya, melyet az elnök az ő fényes tehetségeivel előmozdítani ne ipar
kodnék s hathatósan elő ne mozdítana. S a mi csodálatos, mindenütt, 
a hol működik, egész leikével vesz részt, de sehol sem inkább mint itt, 
a tanáregyesületben. Alkalomszerűnek látja, hogy ez érzelmek nyílt 
kifejezésével az elnöknek boldog új évet kívánjunk.— H ofer jókivánatát 
az egész választmány általános lelkesedéssel fogadta magáénak s az 
elnök zajos éltetése közben fejeződött be, esti félhét tájban, az ülés.

N égyesy L ászló , főtitkár.

Pozsonyi kör.
A pozsonyi tanári körnek január hó 8-án Pirchala  Imre tan

kerületi kir. főigazgató elnöklete alatt a kereskedelmi akadémia dísz
termében tartott rendes havi gyűlésén a következő köri tagok voltak 
jelen: A lbert József, A ntolik  Károly, Belányi Tivadar, B rőder  Gyula, 
Czóbel Gyula, F iaszik  Ágoston, H am vas  József, H avas  Miksa, H azs- 
lin szk y  Kálmán, H egedűs István, Holch Ottó, dr. J e s ze n szk y  István, 
Jónás János (alelnök), K a k u ja y  Imre, K olbai Arnold, dr. L év a y  Ede, 
M árton  Jenő, Polikeit Károly, dr. Pró'hle Fr Vilmos, dr. R eibner 
Márton, dr. R encz  János, S zilágyi S. Aladár, Uhlyárik  Jenő', Vargha 
Lajos, dr. W agner Lajos, Zala  Miksa és Zorkóczy  Samu.

Napirendre a következő tárgyak kerültek:
I. Pirchala  Imre elnök jelenti, hogy a vágújhelyi államilag segé

lyezett alreáliskola tanári testületé öt taggal, — még pedig Altm ann  
Jakab igazgató, fíom án y  Ármin, E rdödi Ármin, S za la i Mátyás és 
V ájsz  Gyula tanárok — bejelentette körünkbe való belépését azon 

óhajtás kíséretében, hogy egyszersmind az országos középiskolai tanár
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egyesület tagjai közé valamennyien fel kívánják magukat vétetni. Elnök 
a felvétel iránt megtette a szükséges lépéseket. A nyitrai kath. főgym- 
nasium tanári testületéből Zongor József és P etrovics  László tanárok, 
az országos tanáregyesület tagjai,jelentették be körünkhöz való csatla
kozásukat. A gyűlés a jelentkezéseket s a kör tagjainak folytonos 
szaporodását örömmel vette tudomásul.

II. Elnök felhívására dr. L év a y  Ede titkár felolvassa a tanár- 
egyesület kebelében fennálló segély-alap elnökének átiratát, melyben 
felszólítja körünket, hogy az alap gyarapításához hozzájáruljon.

Jónás  János alelnök szem előtt tartva a nemes czélt, mit a 
segély-alap szolgál, azt hiszi, hogy annak támogatásában mi sem marad
hatunk más körök mögött. Épen azért indítványozza, hogy a pozsonyi 
tanári kör 500 frtos alapítványt létesítsen, még pedig olyformán, hogy 
addig, míg az alapítványi összeg együtt lesz, fizesse be a segély-alap 
pénztárába az évi é°/t-os kamatoknak megfelelő 20 irtot, később majd 
megtaláljuk a módot, melylyel az alapítványi összeget összehozzuk.

A gyűlés A lbert József, Z orkóczy  Samu, Pirchala  Imre, H avas  
Miksa, dr. L é v a y  Ede és Zala  Miksa felszólalása után egyhangúlag 
elhatározza, hogy a segély-alap részére 600 frtos alapítványt tesz, az 
összegnek gyűjtés és mulatságok, felolvasások stb. rendezése útján való 
előteremtésére bizottságot küld ki s addig is, míg az egész alapítványt 
rendeltetési helyére juttathatja, minden évben 20 frtot szolgáltat be a 
segély-alap pénztárába. A gyűjtő-bizottság Jónás  János elnöklete alatt 
dr. L év a y  Ede kir. főgymnasiumi, Göllner Károly áll. főreáliskolai. 
Hirschmann  Nándor ág. ev. lyceumi, Zala  Miksa áll. felsőbb leányiskolái 
és Belányi Tivadar állami tanítónőképző-intézeti tanárokból állítta
tott össze.

III. Jónás  János alelnök jelentést tesz a választmánynak Buda
pesten 1897. évi deczember hó 28-án tartott gyűléséről, melyen körünk 
képviseletében vett részt.

Most is alkalma volt meggyőződni — úgymond — arról, hogy 
az igazgatóság teljesen az új s jónak bizonyuló alapszabályok szellemé
ben vezeti az egyesület ügyeit s nagy buzgalommal és odaadással mű
ködik közre a tanárság érdekeinek előmozdításán; de láthatta még azt 
is. hogy a választmányi üléseken a vidéki körök képviselői is tekin
télyes számban jelennek meg s így az ott felhangzó nézeteket most 
már valóban úgy kell tekintenünk, mint az egész ország tanárságának 
közvéleményét.

A jelentést a gyűlés örömmel vette tudomásul s P irchala  Imre 
elnök indítványára köszönetét szavazott Jónás  Jánosnak a kör kép
viseletéért.

IV. S zilágyi S. Aladár kereskedelmi akadémiai tanár felolvassa: 
„É rin tkezési pon tok  a közép iskola  és kereskedelm i szak isko la  k ö zö tt“ 
ezímű értekezését. Előadó kifejti, hogy az első érintkezési pontot a két
féle iskola között abban látja, hogy hozzá hasonlóan igen sok tanár 
van, ki eredetileg középiskolai tanárnak készült, jelenleg pedig már 
végleg a kereskedelmi iskola szolgálatába lépett át. Még nagyobb lesz 
e szám, ha figyelembe veszszük, mennyi középiskolai tanár működik 
óraadó gyanánt a kereskedelmi iskolákban. E körülményből folyólag 
indokoltnak tartaná, hogy a középiskolai tanárok jobban érdeklődjenek 
a kereskedelmi szakoktatás iránt. Ezen érdeklődésnek első sorban abban 
kellene nyilvánulnia, hogy az érdekelt tanárok iparkodjanak a specialis 
rendeltetésű szakiskola nevelési és oktatási irányelveivel megismer
kedni. Ezek a következők: A felső kereskedelmi iskola a gyakorlati 
kereskedelmi pályára készít elő; a kereskedőnek pedig nemcsak a 
pályájához szükséges szakismeretekkel és mint a müveit társadalom 
tagjának, általános műveltséggel is kell bírnia, hanem magáévá kell
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tennie a kereskedőt ékesítő jó tulajdonságokat is. Ezek: a paedanteriá- 
val határos rend, a zúgolódás nélkül való munkabírás, a gép munkájá
hoz hasonló pontosság, a minden csábításnak ellenálló jellemszilárdság 
és az írásbeli munkálatoknak nemcsak rendes, hanem tetszetős, sőt 
minél szebb kiállítása. Az oktatást illetőleg vezérelvül kell szolgálnia 
annak, hogy minden tárgy tanításán a kereskedelmi szellem lengjen 
át. Ez úgy vihető ki, ha az iskola tanárai elsajátítják a legszükségesebb 
közgazdasági és kereskedelmi ismereteket, azaz megismerkednek a 
közgazdaság és kereskedelem technikájával.

A második érintkezési pont abban van, hogy a középiskola adja 
a kereskedelmi szakiskolának a tanítványokat. Ezek a szakismereteken 
kívül itt folytatják az általános műveltséghez szükséges tantárgyakat. 
Előadó tapasztalata szerint a tanulóknál az átlépésnél különösen a szép- 
és helyesírásban mutatkozik némi fogyatkozás. A szépírás pedig nem 
csak a kereskedőnek, hanem minden embernek oly kincse, mely érdemes 
arra, hogy nagyobb súlyt fektessünk elsajátítására. Erre azonban a 
szépírási órák nem elegendők, épen azért szükségesnek tartja, hogy 
minden egyes tanár, minden írásbeli dolgozat elbírálásánál ítéletét nem 
csak a tartalom helyességétől tegye függővé, hanem a csinos kiállítás 
mellett a szép- és helyesírás kifogástalanságától is, ilyformán a tanuló 
minden oldalról szorítva csak hálára lenne kötelezve tanárai iránt 
akkor, mikor a nyert képességeknek hasznát látja. Kívánatosnak tartaná, 
hogy a helyesen írni nem tudó tanulók még a középiskola második 
osztályába se bocsáttassanak fel.

A harmadik érintkezési pont az általános műveltséget terjesztő 
tárgyak közösségében jelentkezik. Ezekre nézve megjegyzi, hogy a  
kereskedelmi iskolákban működő magyar nyelvi tanároknak nagyobb 
súlyt kell fektetniök a kereskedelmi stílusra, ugyanez a követelmény a 
német, franczia, angol stb. nyelvek tanáraival szemben is. Az utóbbiak
nak azonkívül a speciális czéloknak megfelelően alapul a társalgási 
nyelvet s annak is különösen kereskedelmi szókincsét kell venniök, 
mit természetesen csak úgy tehetnek, ha maguk is ismerik a keres
kedelem műkifejezéseit. A történelem tanárának mindenkor főleg a 
kereskedelem és közgazdaság történetét kell kidomborítania; a föld
rajzban behatóan tárgyalandók az egyes államok termelésére, behozatali 
és kiviteli czikkeire vonatkozó adatok; a világ legfontosabb közlekedési 
útvonalai stb. A természettanban és vegytanban az általános alapelve
ken kívül behatóan ismertetendők azon gyakorlati találmányok, melyek 
a gazdasági és kereskedelmi életben fontos szerepet játszanak.

Végül, mint negyedik érintkezési pontra rámutat előadó a kétféle 
iskolanemnek egymáshoz hasonló rendtartására, fegyelmi szabályzatára 
és érettségi vizsgálattal való befejezésére.

Elnök köszönetét mond Szilágyinak  a tanulságos felolvasásért s 
felhívja a tagokat észrevételeik megtételére.

A lbert József mindig örvend, mikor véleményt hall a középiskolá
ból szakiskolákba lépett ifjak képességeiről, de semmiképen sem óhaj
taná azt, hogy felolvasó kívánsága teljesedjék s a középiskolák ózdi
juktól eltérve szem előtt tartanák a szakiskolákra való előkészítést is. 
A szépírás tekintetében egyetért előadóval, de a helyesírás tekinteté
ben kívánt szigorú elbírálást nem tartja helyesnek; a helyesírás hosszas 
gyakorlat eredménye, első osztályt végzett fiútól e tekintetben tökéletes
séget nem várhatunk.

H am vas  József túlhajtást látna abban, ha az ifjú előtt mindig 
csak azt hangoztatnék, a mi hasznos, ily túlzást még a kereskedelmi 
szakiskolákban sem helyeselhet.
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S zilágyi Aladár annak feltüntetését csak ott kívánja, a hol bele
illik a keretbe.

Jónás  János a középiskolákban is megkívánná, hogy hozzájárul
janak az egész nemzet észjárásának oly irányú átalakításához, mely 
azt a megkívánt széles látkorrel ruházná fel az újabb nagy gazdasági 
problémák befogadására. E czélt nem szabad tisztán a kereskedelmi 
iskolákra bízni. A nemzeties jellem kellő kidomborítása mellett nem 
tartja lehetetlennek, hogy már a középiskolák ez irányban is fogékony
ságot keltsenek az ifjakban. Ezt tartja ő a fő érintkezési pontnak a 
kétféle iskola között; különben előadónak a részletkérdésekben kifej
tett nézeteit helyesli.

Belányi Tivadar szerint a középiskolák nem szegődhetnek semmi
féle szakiskola szolgálatába se; annál kevésbbé, mert gondoljuk csak 
meg, mivé lenne a középiskola, ha a gazdasági, kereskedelmi, katonai 
stb. intézeteknek különleges czéljait mind szem előtt tartaná.

Dr. R encz János a Jónás  János felszólalásából azt veszi ki, hogy 
a praktikus érzék felköltését kívánná kitűzni a középiskola czéljául. 
Ezt nem fogadhatja el; utal Angolország példájára, hol az iskolákban 
ily czélzatnak nyoma sincs s a nép mégis gyakorlati észjárással bír

Pirchala  Imre elnök annak kijelentése mellett, hogy R encz  félre
értette Jónás felszólalását, a vitát berekeszti.

V. Hegedűs István, kir. főgymn. tanár „A leányok középfokú  
ok ta tá sá n a k  reform járó l“ értekezett. A felsőbb leányiskolák mai tan
terve — úgymond — teljesen megérett a revisióra. A felsőbb leány
iskolákat úgy kell reformálni, hogy a kiváló tehetségű leányokat elő
készíthessék az egyetemre is, melynek kapui immár megnyíltak a nők 
előtt is. Ezt a feladatot a mai hat osztályú felsőbb leányiskola az érvény
ben levő tanterv mellett meg nem adhatja. Meg kell tehát toldani két 
továbbképző tanfolyammal, mely míg egyrészt szerves összefüggésben 
állna az előző tanfolyamokkal, addig másrészt tisztán az egyetemre való 
előkészítést tartaná szem előtt. Az így szervezendő felsőbb leányiskola 
neve leánygytnnasium lenne a IV. osztályig teljesen egyöntetű tanterv
vel s csak az V. osztályban kezdődnék a latin nyelv tanítása. A görög 
nyelv egészen kihagyandó, hanem ennek helyét a görög irodalom reme
keinek olvastatása pótolná. A kik akár fogyatékosabb tehetségüknél 
fogva, akár egyéb okból felsőbb tanulmányokat folytatni nem szándé
koznának, azoknak nevelése a IV. osztályban befejeződnék.

Fentartandónak tartja értekező a polg. leányiskolákat is megja
vított tantervvel s leánygymnasiumot csakis ott kellene felállítani, a hol 
polg. leányiskola már fennáll. Szabályozni kell az átlépést is, hogy a 
kitűnő tehetségű polg. leányiskolái növendék előtt se legyen elzárva az 
egyetemre vezető út.

Kiterjeszkedik ezután a leánygymnasiumi tanerők képzésére és 
képesítésére is, valamint arra, hogy a polg. leányiskolákra képesített 
tanítónőknek meg kellene könnyíteni az egyetemre juthatást, hogy ma
gasabb qualificatiót szerezhessenek. Végül tíz pontból álló határozati 
javaslatot terjeszt elő.

Pirchala  Imre elnök az előrehaladt időre s a szóbahozott tárgy 
fontosságára való tekintettel a határozati javaslatok tárgyalását a jövő 
gyűlés napirendjére kívánja kitűzni.

Belányi Tivadar érdemleges megjegyzéseit a jövő alkalomra tartja 
ugyan fenn, de már most jelezni kívánja, hogy előadónak a felsőbb 
leányiskolák mai szervezetére irányuló elítélő nyilatkozatait nem osztja.
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A gyűlés ezután a február 12-én tartandó legközelebbi össze
jövetel napirendjére Zala, Miksa felsőbb leányiskolái tanár felolvasása 
mellett kitűzi a H egedűs-féle határozati javaslatok tárgyalását, minek 
következtében Göllner Károly, áll főreáliskolai tanárnak „A szo lgá la ti 
pragm atikáró l“ tartandó felolvasása a márcziusi gyűlésre halasztatott.

A gyűlést kedélyes társas-vaosora követte az „Arany szarvas“ 
szálloda első emeleti külön éttermében.

Dr. L é v a y  Ede, a kör titkára

ISMERTETÉSEK.
Schulreformen und Schulreformbestrebungen in den skandinavischen 

Ländern. Yon W. W etekam p. (Oberlehrer am Realgymnasium zum 
heiligen Geist zu Breslau und Mitglied des Hauses der Abgeordneten.) 
Breslau 1897, 45 lap.

Nem elméleti subtilitások, hanem gyakorlati tapasztalatok és 
kísérletek lehetnek csak döntők az iskolák szervezetének reformjaiban, 
s azért hálával tartozunk az északi államoknak, hogy e téren előljárnak 
és mintegy helyettünk végzik az előmunkálatokat. E helyes gondolattal 
fejezi be a szerző tartalmas tanulmányát, melyet nem csupán kartársaim
nak ajánlok elolvasásra, de az intéző köröknek megszívlelésül és oly 
forrásul, melyből a középiskolai reform megindítására erőt és tudást 
meríthetnek. Mert ne áltassuk magunkat: a szakemberek és a művelt 
közönségnek véleménye és meggyőződése eléggé kifejlődött és érett: 
csak bátor és biztos kézzel kellene az ügyet megragadni és az egységes 
középiskola  vajúdása véget érne.

A füzet tartalma rövid vázlatban a következő. Bevezetésül a szerző 
utal arra, hogy a jelen kornak fokozott követelményei a középiskolának 
felette sokféle ágazatát érlelték meg, melyeket immár szükséges egy
szerűsíteni és összefoglalni. Az eddigi reformiskolák, összhangzásban a 
modern kultúra fejlődésével, mind megegyeznek a classicus nyelveknek 
szánt óraszámok redukálásában. Ezt bizonyítja Dán-, Svéd- és Norvég- 
országnak eredeti kútfők alapján ismertetett középső oktatásügye (9—37. 
lap), melyből hitelesen megtudjuk azt is, hogy ott nincs elégedetlenség 
és senki sem gondol visszafejlesztésre, mint azt az ellenpárt hireszteli, 
hanem ellenkezőleg egyértelműen oda törekszenek, hogy a latin és a 
görög nyelv tanításának megkezdését még jobban késleltessék, illetőleg 
a legfelsőbb osztályokba tereljék.

A mai állapotot a következő adatok tüntetik fel. D ánországban  
küszöbön áll azon kiegészítő érettségi vizsgálat eltörlése, melyet az 
1871. évi törvény a reáliskolát végző tanulóknak a felsőbb tanulmányok 
bizonyos csoportjára megszabott. A sv éd  kamara előtt indítványok 
vannak, melyek az 1898. évre 100.000 korona megszavazását kérik a 
végből, hogy magánintézeteken kísérleteket tehessenek a legújabb refor
mokkal. Legelői jár N orvégia , hol immár 25 év óta a görög rendkívüli 
tárgy, a latin pedig lényegesen meg van szorítva és a modern tárgya
k a t felölelő egységes középiskola  él és virágzik.

Ezen ismertetés után W etekam p  a németországi reformokra tér 
át és azon meggyőződését fejezi ki, hogy itt is liova-tovább a classicus 
nyelvek a középiskolák alsó hat osztályából el fognak tűnni és a fel
sőbbekben is csak mint rendkívüli tárgyak fognak szerepelni (!). Egyéb
ként az osztályrendszer rovására, a felsőbb osztályokban lelkes híve a
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szakrendszernek, a tanulmányok szerint csoportosított külön vizsgálatok
nak és a tanulók öntevékenységére irányuló tanításnak.

De van e tanulmánynak egy másik oldala, mely azt különösen 
reánk magyarokra nézve teszi tanulságossá és fontossá. Az t. i., hogy 
oly országokkal foglalkozik, melyek anyanyelvűket illetőleg Magyar- 
országgal analog viszonyban vannak. A középiskolai reform kérdése 
lényegileg nyelvprobléma, s nem szabad felednünk, hogy a magyar 
nem lévén világnyelv, ezzel némileg hátrányban vagyunk a nagy 
európai nemzetekkel szemben. A párhuzamos fejlődésnek egy másik 
adata, melylyel nálunk és az említett északi államokban találkozunk, a 
facultativ görög és a classicus íróknak fordításokban való o lvasta 
tása , melyet szerzőnk ismételten tárgyal (1. 7, 10, 13, 14, 40 lap.)

A ki még részletesebben érdeklődik a tárgy iránt, annak ajánlom 
a Wychgram-féle „Deutsche Zeitschrift für ausländisches Unterrichts
wesen“ ez. folyóiratban (II. évf. 3—4. fűz., III. évf.: 1. f. és folyt.) m eg
jelenő „Der Schulkampf des 19. Jahrhunderts auf norwegischem Boden“ 
ez. értekezést F oss P. krisztianiai gymnasiumi igazgatótól.

W etekam p  füzete nagyon megérdemli az olvasást és az elmél
kedést. Hátha néhány újabb hívet és hívőt szerez a reformpártnak!

(Budapest). K em ény Ferencz.

I R A T T Á R .

FIUMEI TANÁRI SUCCRESCENTIA.
A vallás- és küzokt. m. kir. minister 1898. január 9-én 484. sz. a. 

a bpesti kir. m. tud.-egyetem tanácsához a következő rendeletet intézte:
„A fiumei áll. főgymnasium jövendő tanárszükségletére való tekin

tettél két tanárjelöltet szándékozom Olaszországba küldeni az olasznyelv 
gyakorlati elsajátítása s az olasz nyelv és irodalom körébe vágó szak- 
tanulmányoknak az ottani főiskolákon való folytatása czéljából.

A kiküldendő tanárjelöltek szaka: 1. classica-philologia, 2. magyar 
nyelv és irodalom, kapcsolatban más nyelvvel.

Az illetők arra kötelezik magukat, 1. hogy az ösztöndíj engedélye
zése napjától számított 10 hónapig Olaszországban időznek, valamely 
olasz egyetemen főiskolai tanulmányokat folytatnak, melyeket bizonyítvá
nyokkal igazolni tartoznak, s az olasznyelvet lehetőleg teljes mértékben 
elsajátítják, 2. a nyert ösztöndíj ellenében legalább öt évre tanári szol
gálataikat a közoktatásügyi kormánynak bármely állami középiskolánál 
rendelkezésére bocsátják, s esetleg még hiányzó tanári vizsgálataikat 
mielőbb leteszik.

A kiküldendő tanárjelöltek, kiknek lehetőleg a szakvizsgálat leté
telét, minden esetre pedig az egyetemi négy évi tanfolyam elvégzését 
kell igazolniok, a fentjelzett időre egyenként 1200 frt külföldi utazási 
ösztöndíjban részesülnek.

A vallás- és közokt. m. kir. ministerhez czímzett folyamodványok 
f. é. január 20-áig a budapesti, vagy kolozsvári tud.-egyetem tanácsánál 
nyújtandók be.

Felhívom a tanácsot, hogy ezen ösztöndíjakat azonnal hirdesse 
ki, s a beérkezett és kellőleg felszerelt folyamodványokat az illető kar 
javaslatával együtt f. é. február 15-éig terjeszsze fel.“

Tartalom: Felhívás az egyesület összes t. köreihez és tagjaihoz. N égyesy  
László főtitkártól. — Tárgyalandó kérdések. N égyesy  László főtitkár
tól. — E gyesületi élet. — Ism erte té sek :  W. Wetekamp: „Schul
reformen und Schulreformbestrebungen in den skandinavischen 
Ländern“. K em ény  Ferencztől. — Ira ttá r .

HORNYÁNSZKY V IK TO R , BU DA PEST.
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ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET!

A „Hivatalos Közlönyének újesztendei második száma közli az 
új rangsort is, a mit biztatóul vehetünk, hogy ebbeli kívánságunk a 
jövőben is teljesülni fog. Az a leirat, melylyel a ministerium figyelméből 
lapunk is megkapta e rangsort, megjegyzi, hogy ez a rangsorozat is 
általában m ég a z  eddig k ö ve te tt elvek  szerint állíttatott össze s így a 
korábbiaktól az időközben bekövetkezett változásokon és egyes, külön 
rendeletekkel foganatosított igazításokon kívül főként abban különbözik, 
hogy a minister a z  egy és ugyanazon napon k in evezettekn ek  egymás- 
közötti rangszámát az 1893. évi IV. t-ezikk 4. §-ában foglaltaknak 
szigorú figyelembe vételével kiigazíttatta.

Ez a rangsorozat a „Hivatalos Közlöny“ legközelebbi számában 
azzal a felhívással tétetik közzé, hogy a mennyiben a rangsorozatban 
foglalt igazgatók vagy tanárok közül egyeseknek ezen rangsorozatnak 
az eddig kibocsátott rangsorozatoktól eltérő valamelyik tétele ellen 
jogosnak vélt panaszuk volna, erre vonatkozó felszólalásukat illetékes 
közvetlen hatóságuk útján ennek a rangsorozatnak a „Hivatalos Köz
lönyében való megjelenésétől számított 30 napon belül nyújtsák be.

Alábbiakban közöljük ez új rangsorból a leglényegesebbet: a nevek 
sorrendjét és a rangszámot.

S z e rk e sz tő s é g
VI. kér. Aradi-utcza 58. szám.

S z e rk e sz ti
Rajner Ferenez.

Kiadóhivatal
V. kér. á llam i fö reá lisk o la

AZ ÚJ RANGSOR.

VII. fize tési osztá ly, 
d ) c s o p o r t .

1 Hofer Károly
2 Kármán Mór dr.
3 Staub Mór dr.
4 Mauritz Rezső
5 Köpesdy Sándor
6 Ferenczy József dr.
7 Mayer József
8 Wagner Alajos dr.
9 Fináczy Ernő dr.

10 Schurina István
11 Cherven Flóris dr.

12 Fankovich Sándor
13 Laky Mátyás dr
14 Kuthy József dr.
15 Badits Ferenez dr.
16 Gyomlay Gyula dr.
17 Fest Aladár
18 Demkó Kálmán
19 Rozsnyai Károly
20 Dischka Győző
21 Négyesy László dr.

V III. f ize tési osztály. 
g '  c s o p o r t .

2 Tordai György
3 Téglás Gábor
4 Gresits Miksa*

1 Valkovszky Miklós 5 Lenner Emil
6 Gerevich Emil dr.
7 Mika Sándor dr.
8 Rombauer Emil

* Eddig 1800 frt.
Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXXI. 24
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9 Веке Manó dr.
10 Zolnai Károly
11 Fazekas Sándor
12 Krcsméry Károly dr.
13 Buday József
14 Hanusz István
15 Dortsák Gyula
16 Solymossy Lajos dr
17 Dánilovios János
18 Boros Vida
19 Ormai Sándor
20 Vida Aladár
21 Barna Mihály

22 Király Pál
23 Kemény Ferencz
24 Antolik Károly
25 Putnoky Miklós
26 Tóth Sándor dr.
27 Vikol János dr.
28 Mártonfi Lajos dr.
29 Geréb József dr.
30 Krüger Viktor
31 Orlovszky István
32 Homor István
33 Wallner Ignácz dr.
34 Groszbauer József.

VIII. fize tési osztály, 
h )  c s o p o r t .

1 Mendlik Ferencz
2 Szemák István dr.
3 Kassai Gusztáv dr.
4 Szalkay_ Gyula dr.
5 Heller Ágost
6 Kreybig Lajos
7 Miletz János
8 Bodnár Zsigmond
9 Straub József

10 Brózik Károly dr.
11 Pórszász József
12 Müller József
13 Borbás, Vincze dr.
14 Tiber Ágost
1.5 Paszlavszky József ig. ez.
16 Klug Lipót dr.
17 Závodszky Adolf
18 Reif Jakab
19 Mangold Lajos dr.
20 Simonkai Lajos dr.
21 Pugin Leó
22 Palóczi Lipót
23 Kovács Mihály
24 Fialovszky Lajos dr.
25 Reichenhaller К. dr.
26 Buday József dr.
27 Hankó Vilmos dr.
28 Matskássy József
29 Jancsó Benedek dr.
30 Szavkay Ede
31 Theisz Gyula dr.
32 Deseő Béla dr.
33 Szemethy Béla
34 Szilasi Móricz
35 Hegedűs Béla
36 Szigetvári Iván dr.
37 Hornischek Henrik
38 Biczó Géza
39 Schnábl Róbert dr

40 Ágotha Imre
41 Kiss Károly dr.
42 Held Károly
43 Heinrich Alajos dr.
44 Innocent Ferencz
45 Kempf József
46 Klupathy Jenő dr.
47 Szterényi Hugó dr.
48 Császár Árpád
49 Szmetana Ágoston
50 Bayer József
51 Schwicker Brúnó dr.
52 Rajner Ferencz
53 Pruzsinszky János dr.
54 Némethy Géza dr. egyet. rk. t.

czím és jelleg
55 Ottó József dr.
56 Balog Mór
57 Tímár Pál
58 Csopey László
59 Cebecauer János
60 Kordos Gusztáv
61 Jankovszky Demeter
62 Szabó Cyrill
63 Szecsödy József
64 Joris Mátyás
65 Helinár Ágost
66 Angheben Albin
67 Darvai Móricz dr. ig. ez.
68 Moravcsik Géza
69 Kürschák József műegyet. ny, 

rk. tanári czím és jelleg
70 Jánosi Béla dr.
71 Zolnai Gyula dr.
72 Szikla Gábor
73 Jakab Ödön
74 Skoff Ferencz
75 Pszotka Ferencz
76 Gidófalvy Géza*

* Eddig 1600 frt.



343

77 Imrei János 131 Áldor Imre
78 Péter János 132 Zimay Vazul
79 Vánky József 133 Simsa Kornél
80 Steiner Antal dr. 134 Jánosi Boldizsár
81 Bóka Peter 135 Valló Vilmos
82 Deésy Károly 136 Rados Ignácz
83 Kovacsits Jenő 137 László Ede
84 Görög Gyula 138 Laukó Albert
85 Beniczky Kálmán 139 Farkas Antal
86 Hollós Gyula 140 Aujezdsky Adolf
87 Csonka Lajos 141 Gébé János
88 Végh Endre 142 Gerecze Péter dr.
89 Bach Nándor 143 Sarlay János
90 Polányi Ferencz 144 Janka Sándor
91 Berky Gusztáv 145 Váczy János dr.
92 Kosztka György 146 Angyal Dávid dr.
93 Themák Ede 147 Szőke Gyula
94 Schey Lipót 148 Szirtes Ignácz
95 Fankovich Gyula 149 Szukovszky Mihály
96 Hekinger István 150 Ferenczy István ideigl. igazg.
97 Nemes Imre dr. 151 Borostyán Sándor
98 Vadász József 152 Méhely Lajos
99 Lukácsi György 153 Körösi László dr.

100 Schultz Antal 154 Csuday Jenő dr.
101 Pálffy Károly 155 Dörre Tivadar
102 Molnár Károly 156 Reissig Adolf
103 Ferenczy Gyula 157 Horváth József
104 Márton Dávid 158 Szongott Kristóf
105 Szabó József 159 Novák Gerő
106 Baczonyi Albert 160 Ballenegger Henrik
107 Requinyi Géza 161 Sinkovics József
108 Kiss Rezső 162 Polgár János
109 Hann Rezső 163 Csomár István
110 Vizy Ferencz 164 Bella Lajos
111 Jeszenszky Dezső 165 Madaras Elek
112 Molnár József 166 Holzmann József
113 Ambrus Mór 167 Novák Antal
114 Wagner Lajos dr, 168 Kuszák József
115 Hlatky József 169 Szombathy István dr.
116 Hlatky Miklós 170 Teschler György
117 Kárpáti Károly dr. 171 Malesevics Miklós
118 Huzsik Jakab 172 Winter József
119 Ujváry Béla 173 Dudinszky Emil
120 Kurovszky Adolf 174 Molnár István dr.
121 Forberger Vilmos 175 Kohlbauer Ferencz
122 Láng István dr. 176 Láng János
123 Szól Sándor 177 Bászel Aurél dr.
124 Klatt Virgil, 178 Harmath Gergely
125 Bergmann Ágost 179 Zsuffa Fausztin
126 Jeszenák Rafael * 180 Szekeres Kálmán dr.
127 Zambra Péter 181 Létmányi Nándor dr.
128 Nicora Vincze 182 Wirth Gyula
129 Matisz János 183 Budaházy Tamás
130 Fail Attila dr.* 184 Oláh Béía dr.

* 1600 írt.
2-1*



185 Prém József dr.
186 Homolya István
187 Lichtenegger József
188 Hajduczky József
189 Weiss Károly
190 Szőke Adolf
191 Zimmermann Gyula
192 Bodnár György ideig! igazg.
193 Hickl József
194 Bellaágh Aladár
195 Bodrogi Lajos
196 Domokos Jenő
197 Wälder János
198 Vajda Viktor
199 Csonka Ferencz

200 Klincsek József
201 Bäuinel Ede dr.
202 Dömötör László
203 Mozog István
204 Körösi Sándor
205 Krécsy Béla
206 Lenkei Henrik
207 Németh Kelemen
208 Still Nándor
209 Borostyány Béla
210 Gyurits Gyula
211 Csernus Gerő
212 Burián János
213 Habina János.

IX . fize tési o sztá ly, 
f) c s o p o r t .

1 Nádasdi Alajos
2 Kolbai Károly
3 Vajda Károly dr.
4 Simon,József dr.
5 Wolf Árpád
6 Potássy János
7 Egyed Mózes
8 Kiss Lajos
9 Küts István

10 Kovaliczky Antal
11 Spannraft Alajos
12 Holosnyay Ambrus
13 Romanecz Mihály
14 Sápy József
15 Baranyi Balázs
16 Varga Ferencz
17 Fuchs Károly
18 Hornyik József
19 D’Ouvenou Gyula
20 Solcz Róbert
21 Bohner Jákó
22 Roediger Lajos
23 Fesztóry Lajos
24 Horváth István
25 Malesevits Emil
26 Kartner Gyula
27 Sztancsa Gyula
28 Streitmann András
29 Wigand János ideig! igazg.
30 Mika Károly dr.
31 Ujházy László
32 Theisz János
33 Boromisza Mátyás
34 Bezeghy Miklós
35 Boros Gábor dr. ideig! igazg.
36 Barla Kálmán
37 Simon Mihály
38 Vigh Béla
39 Németh Illés

40 Bogseh János
41 Jákó János dr.
42 Perényi Ferencz
43 Hegedűs Pál
44 Fleischhacker Frid.
45 Jaszencsák Sándor
46 Vas Antal dr.
47 Schelling Kornél dr.
48 Balugyánszky Béla
49 Hettlinger József
50 Szinte Gábor
51 Téri József
52 Faragó Lajos
53 Vajda Emil dr.
54 Koronczy Imre
55 Layer Antal dr.
56 Tompa Árpád
57 Beczner Frigyes
58 Türr Lajos dr.
59 Kiss József
60 György Lajos
61 Pintér Ede
62 Kutrucz Rezső ideig! igazg
63 Szépréthy Béla
64 Taíferner Béla
65 Cserép József dr.
66 Zerdahelyi Ödön
67 Prilisauer Adolf
68 Baló Gyula
69 Kiss Lajos
70 Serényi Imre dr.
71 Medgyesi Lajos ideig! iga
72 Mészáros Lajos
73 Posch Jenő
74 Danielovics Kálmán
75 Rettegi Károly
76 Klimó Mihály
77 Erdélyszky Mihály
78 Fajtli Mátyás ideig! igazg.
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79 Novák Antal
80 Csehély Adolf
81 Kappel György
82 Székely Salamon
83 Kátay Lajos
84 Szilágyi Albert dr.
85 Kárpáthy Gusztáv
86 Walther Béla ideigl. igazg.
87 Szitnyai Elek
88 Zsámár Lajos
89 Csics Gyula
90 Bauer József
91 Latkóozy Mihály
92 Förster Rezső
93 Mailand Oszkár
94 Perényi József dr.
95 Seemann Kálmán
96 Kardos Albert dr.
97 Dózsa Elek
98 Balázsovics Norbert
99 Pólya Ferenez

100 Szalay István
101 Derzsi Kovács Fér.
102 Iványi Ede dr.
103 Bécsy Márton
104 Zindl Béla dr.
105 Dergács Sándor
106 Weinhardt Ferenez
107 Roseth Arnold
108 Reimlinger Gyula
109 Göllner Károly
110 Knüppel Gyula
111 Sárify Aladár dr.
112 Bittera Károly
113 Szontágh Gusztáv
114 Jáhn Károly dr.
115 László Dávid
116 Waldherr József
117 Perjéssy Lajos
118 Jablonszky Flóris
119 Raidl Sándor
120 Bonyhádi Ede
121 Berkeszi István dr.
122 Háhn Adolf
123 Besse Dávid
124 Rácz Soma
125 Mike Géza
126 Lasz Samu
127 Lengyel Vilmos
128 Perényi Adolf
129 Hegyesy Károly
130 Paulay Ödön
131 Pechány Adolf
132 Körösi Henrik
133 Mikus László
134 Bencsik János

Mally Nándor 
Jakab Géza 
Szántó Kálmán dr.
Laczkó Károly 
Kiss Endre dr.
Székely István dr.
Markovics Sándor 
Schönvitzky Bertalan dr. id. ig. 
Vilim Ferenez 
Morvay Győző dr.
Bartos Fülöp 
Janell József 
Bajzáth Lajos 
Berecz Sándor dr.
Gáspár János 
Marossy Sándor 
Dékány Lajos 
Hortobágyi Zsigmond 
Javorik János 
Zlinszky Aladár dr.
Bakos János 
Sztrojiny Lajos 
Gáspár Károly 
Kovalik József 
Szölgyémy Ferenez 
Liohtenegger Győző 
Gurnesevits Lajos 
Temesváry János dr. 
Bulyovszky Sándor 
Bútorka Száva dr.
Takács Gyula 
Káplány Antal dr.
Kobzy János 
Tóth Márton 
Binder Jenő 
Szalay Jenő 
Horvát Rezső 
Barabás Ábel dr.
Jancsó Géza 
Greguss Imre 
Richter Rezső 
Vozáry Gyula 
Bozóky Endre dr.
Gerecz Lajos 
Balassa József dr.
Arnhold Nándor 
Pogány Kornél 
Grünwald Miksa 
Kassai Nándor 
Endrei Ákos 
Halmos Béla 
Kocsis János dr.
Odörfer Kristóf 
Jakobi Károly 
Dömötör János 
Kircz Jakab dr.

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
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191 Kálmán Miksa dr.*
192 Alföldy Dénes dr.
193 Zimányi József dr.
191 Strauch Béla
195 Tóth István
196 Nemes János
197 Simsay Lajos dr.
198 Szentimrei István
199 Bournáz Ernő
200 Kálnai Adolf dr.
201 Simon Béla
202 Henning Rezső
203 Schwicker Alfréd 
201 Liszka Béla
205 Máthé György
206 Arany Dániel
207 Péterfl Lajos
208 Ficsór József
209 Schmidt Attila dr.
210 Dietz Lajos
211 Gál Kálmán
212 Petry Gyula
213 Major Károly dr.
211 Kovalik János
215 Krisztiáni István
216 Kartner Ferencz
217 Besze Mihály
218 Káldor Ágost
219 Gérecz Károly
220 Szemerjay Károly
221 Veszprémi Vilmos dr.
222 Szíjártó Miklós
223 Kratochwill Péter
224 Wolff Béla
225 Széki István
226 Szántó János
227 Tuczy János
228 Fellegi Alajos
229 Baumgartner Alajos
230 Gallovich János
231 Szörényi József
232 Exner Győző
233 Dózsa Jakab
234 Haitsch Samu
235 Schuber Mátyás
236 Havas Tivadar
237 Berkovics Arnold
238 Dalotti Ödön
239 Ágh Lajos Norbert
240 Király László
241 Ferencsik Lajos dr.
242 Keil Alajos dr.
243 Könye Nándor
244 Kiss Gábor

245 Kende Ferencz
246 Karvasi Lajos
247 Barabás Jenő
248 Gyöngyösi László
249 Petényi István
250 Huszár Frigyes
251 Hirn Lajos
252 Incze József
253 Uhlmann Miklós
254 Cserey Adolf dr.
255 Esztegár Gergely
256 Richter Aladár dr.
257 Tokaji Nagy Kálmán
258 Demek Győző dr.
259 Hollós László dr.
260 Hauszner Ignácz
261 Pálfy József
262 Smigelschi Oktáv
263 Vári Rezső dr.
264 Negovetich Arthur dr.
265 Samu István
266 Kraut Győző
267 Kalmár Jenő
268 Skopál István
269 Héber Bernát
270 Maurer Mihály
271 Hornyánszky Gyula dr
272 Schvannauer Ferencz
273 Gaál Lajos
274 Vendl Aladár
275 Dobos Ferencz
276 Schmidt Ágoston
277 Józsá János
278 Feczkó János
279 Macher Ede
280 Bodiu Mihály
281 Asztalos József
282 Klein Felix dr.
283 Fülöp Imre
284 Kiszelák Ferencz
285 Frosch Károly dr.
286 Cholnoky Károly
287 Mahler Miksa dr.
288 Unger Emil
289 Mandola József dr.
290 Török Mihály
291 Nyers Károly
292 Horay István
293 Molnár Albert
294 Farkas János
295 Steiner Simon dr
296 Halász Árpád
297 Madzsar Gusztáv
298 Gyulai Ágost dr.

* Eddig 1300 frt.
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299 Garda Samu dr.
300 Szántó Zsigmond dr.
301 Kubicsek Albert
302 Metz Vilmos
303 Szántó Soma
304 Telts Gusztáv
305 Egri Gyula
306 Centis Henrik
307 Cseley József
308 Pékár Károly dr.
309 Láng Nándor dr.
310 Viszota Gyula dr.
311 Schmidt Győző
312 Duda János dr.
313 Faragó József
314 Makoviczky György
315 Rodt Lajos
316 Treszkony János
317 Páll Bogdán
318 Krémer István
319 Borbély György
320 Décsi György
321 Rózsa Géza dr.
322 Finta Ferencz
323 Kovács Gyula dr.
324 Auerbach Lipót
325 Karsai Gyula
326 Bátori Ármin
327 Vargha Lajos
328 Molnár Gyula
329 Lázár Béla dr.
330 Horvay Róbert dr.
331 Kniesner Ágost
332 Lukács Lajos László
333 Czóbel Gyula
334 Szende Gyula dr.
335 Mittelmann Jakab
336 Vidor Salamon
337 Kovács Zoltán dr.
338 Szerényi Géza

339 Szabó Ernő dr.
340 Balló Emil
341 Sebestyén Károly dr.
342 Pawlas Ede
343 Schlesinger Sámuel
344 Szappanos Péter
345 Szőcs Géza dr.
346 Telbisz György
347 Danes Ferencz
348 Handlos Gyula
349 Mihelics Károly
350 Balázsy Czirill
351 Domonkos Károly
352 Kiss Pál
353 Hegyi József
354 Haugh Béla
355 Szabó Ferencz
356 Mattyasovszky Endre
357 Nősz Gusztáv
358 Albert János
359 Máté Lajos
360 Kolosy Mór
361 Sajó Sándor
362 László Ignácz
363 Paál Géza
364 Mérő István
365 Heller Bernát dr.
466 Myskovszky Ernő
367 Finály Gábor dr.
368 Dsida Ottó
369 Ineze Lajos
370 Medveczky Lajos
371 Császár Elemér
372 Gyiszálovics Vidor
373 Malonyai Dezső
374 Ineze Béni
375 Csepreghy Kálmán dr.
376 Popovics Iván
377 Barczán Endre.

AZ 1900. ÉVI PÁRISI KIÁLLÍTÁS KÖZOKTATÁSI CSOPORTJA.
Pendant VExposition  
II fau t se faire une position.

(  Chanson pqpulaire.)

I. Általános bevezetés.
A századvégi nagy világvásár, a párisi bemutatkozás nem

csak magát a grande nátront foglalkoztatja, hanem az egész művelt 
világot, melynek összes népei s az emberi tevékenység valamennyi 
irányában szinte páratlan buzgalommal készülnek e két évszázad közé 
ékelt világversenyre, hogy ott valamelyes recordot elhódítsanak. Annyi 
már is bizonyos, hogy a vállalatnak leggenialisabb, maradandó és tör
ténelmi jelentőségű mozzanata maga a dátum, mely felér a fél sikerrel.
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Menten minden reklámtól, ez az egyetemlegesen lázas tevékeny
ség sejteti, hogy amott valami „netovábbénak leszünk tanúi, s hogy 
ezután századunkkal együtt a világkiállítások is lejárják magukat.

A már terjedelemre nézve is hatalmas alkotás, mely 108 hektárt 
(közel 200 holdat) foglal el, 1900. április 15-én nyílik meg és november 
5-én zárul. Tehát hat és fél hónapon át fog a nagy közönség előtt nyitva 
állani. A bejelentési határidő: 1899. február 15-ike.

Jellemző vonása a kiállításnak, hogy az elhelyezés nem mint eddig 
volt szokásban: nemzetek, hanem ágazatok, illetve csoportok szerint 
fog megtörténni. A franczia beosztás 18 csoportot állított fel, a melyek 
a következők: I. N evelés- és közoktatásügy. II. Művészet. III. Irodalom, 
tudomány és művészet segédeszközei. IV. Gépészet. V. Villamosság. VI. 
Mérnöki tudományok Közlekedésügy. VII. Mezőgazdaság. VIII. Kerté
szet. IX. Erdészet. Vadászat. Halászat. X. Élelmezés. XI. Bányászat. 
Fémipar. XII. Lakberendezések. XIII. Fonó-, szövő- és ruházati ipar. 
XIV. Vegyészeti ipar. XV. Különféle 'iparágak. XVI. Socialis intéz
mények. Közegészség. Jótékonyság. XVII. Gyarmatok. XVIII. H adsereg  
és haditengerészet.

E felosztásban az első pillanatra egy igen érdekes, sőt mi több, 
humánus és nemes felfogás tűnik fel. Első a cultura, utolsó az armádia! 
A ki ezt a sorrendet tudatosan összeállította, e szembesítésnél bizonyára 
hasonlókat gondolt mint mi.

E 18 csoport, mely három culturális, mezőgazdasági és ipari fő
csoporttá foglalható össze, összesen 120 alcsoportot tartalmaz, melyek
nek anyagát egyenkint sorolja fel a P icard  A. kiállítási vezérbiztos 
által 1894. július 30-án kiadott „Csoportbeosztás“. Ebből minket az 
I. nevelés- és oktatásügyi csoport beosztása érdekel közelebbről; azért 
részletesebben adjuk az eredeti franczia „Szervezeti Szabályzat“ nyomán.

I. Csoport.
Nevelés- és oktatásügy.

1. Alcsoport. Gyermeknevelés. Elemi oktatás. Serdültek oktatása.
Törvények, szervezet, általános statistika. Helyiségek: tervek és 

minták, beosztás, berendezés. Iskolai felszerelés. Taneszközök és tan
szerek. A tanítószemélyzet beosztása, alkalmazása és kiképzése. Az inté
zetek szervezete: tantervek, szabályzatok, programmok, módszerek, óra
rend stb. Eredmények.

2. Alcsoport. Középoktatás.
(Fiúk: classikus és modern oktatás. — Leányoktatás.)

Törvények, szervezet, általános statistika. Helyiségek: tervek és 
minták; beosztás, berendezés. Iskolai felszerelés. Taneszközök és tan
szerek. A tanárszemélyzet alkalmazása és kiképzése. Az intézetek szer
vezete: tantervek, szabályzatok, programmok, módszerek, órarend: külön 
tantárgyak, ének, torna, vívás; iskolai játékok. Eredmények.

3. Alcsoport. Felsőbb oktatás. Tudományos intézetek.
I. A felsőbb oktatásra vonatkozó törvények, szervezet és általános 

statistika. Felsőbb tanintézetek és a felsőbb oktatásra vonatkozó külön
féle intézmények. Helyiségek: tervek és minták; beosztás, felszerelés. 
Berendezés. Taneszközök és tanszerek. A tanártestület alkalmazása. Az 
intézetek szervezete: tantervek, szabályzatok, programmok, módszerek, 
stb. Eredmények. II. Magasabb tudományos intézetek. Tudományos tár
sulatok. Tudományos munkák és kiadmányok. Kiküldetések.

4. Alcsoport. Művészeti szakoktatás.
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5. Alcsoport. M ezőgazdasági szakoktatás.

6. Alcsoport. Ipari és kereskedelm i szakoktatás.
Nézzük már most röviden a párisi kiállítás mibenlétét és előkészü

leteit nálunk Magyarországon. Hazánk részvéteiét az 1897. évi XVIII. 
t.-czikkel hagyta jóvá a törvényhozás, mely legfelsőbb fórumul, elnökül, 
a kereskedelemügyi ministert jelölte ki, melléje rendelvén az Országos 
Bizottságot, melynek élén egy kormánybiztos és egy helyettes kormány- 
biztos áll.

Báró D ániel Ernő kereskedelemügyi minister első, 1897. júl. 17-én 
k. F elh ívási ban t. k. így szól:

„Mindezeknél fogva az országnak a nemzetközi versenyben leendő 
méltó bemutatását nagy nemzeti feladatnak tartom, mely sikeresen csak 
az összes tényezők buzgó közreműködésével oldható meg, s épen azért 
kérem az ország minden polgárát, szakférfiút, művészt, mezőgazdát, 
iparost, ki e nagy nemzeti munkában eszmével, tanácscsal, közreműkö
déssel, munkával és termeléssel hozzájárulhat, hogy az 1900. évi nemzet
közi kiállítás magyar osztályainak minél szebb és tökéletesebb rende
zésében a kormányt hazafiúi buzgalommal és lelkesedéssel támogatni 
szíveskedjék. Vessük tekintetünket a jövőbe, a magyar állam az imént 
megnyílt évezredet, szebben, hasznosabban, méltóbban meg nem kezd
heti, mint ha bemutatjuk immár a világnak is őserejét, földének kincseit, 
népeinek sze llem i világát, szorgalmát, munkásságát és h aladásá t a z  
európai civilisatióhan.“

L u kács  Béla kormánybiztosnak üdvös és országos tevékeny
sége ez irányban a lapokból ismeretes. Egyik előadásából idézem a 
következő részletet, mely elvileg tájékoztat:

„Az összes népek bíráló szeme előtt tartandó világversenybe kül
dendő objectumokat nagyon meg kell válogatnunk. Nem tömeges ki
állítással, hanem a tárgyak helyes megválogatásával és ügyes elrende
zésével álljunk ki a porondra. Ennek az elvnek leginkább megfelel a 
collektiv kiállítás. Nekünk tehát ezt a módot kell választanunk, már 
azért is, mert — mint említettük — a collectiv kiállítás mellett sincs 
kizárva az abban résztvevőknek egyéni érvényesülése.“

Áttérve az Országos Bizottságnak nevelés- és oktatásügyi I. csoport
bizottságára, felemlítem, hogy ennek elnöke C sáky  Albin gróf, alelnökei 
B erzev iczy  Albert dr. és Z silinszky  Mihály, jegyzője F öldváry  József dr. 
Minden alcsoportnak van egy vagy több előadója, továbbá néhány 
bizottsági tagja. Előadók a következők: 1. alcsoport: H alász  Ferencz,
2. alcs.: Eró'di Béla dr., 3. alcs.: K orányi Frigyes dr., L ip th ay  Sándor, 
S o ltz  Vilmos; 4 alcs.: S zm recsán yi Miklós, 5. alcs.: M agyar  Kázniér, 
H u tyra  Ferencz dr.; 6. alcs.: S zterén yi József, N év у  László dr.

Az előadók tervezeteiket a jún. 28-án tartott ülésen mutatták be, 
melynek hivatalos jegyzőkönyvéből ide iktatom a következő részt.

„B erzev iczy  Albert dr. elnök a beérkezett előadói tervezeteket át
vizsgálta és az előadókkal folytatott megbeszélés alapján a következő 
vezérlő szempontokra irányítja a bizottság figyelmét:

A kiállításon mindenek előtt feltüntetendő lesz a magyar közok
tatásügy a maga egészében, habár helyileg pl. a művészeti és a mező- 
gazdasági szakoktatás bemutatása más csoportokkal kapcsolatban ter
veztetik. Egyénileg csak a legfelsőbb fokú iskolák mutatandók be, a 
többiek typusok szerint tiintetendők fel a közös viszonyok és általános 
eredmények kiemelésével. Az iskolák egész berendezésének bemutatása 
csak miniatur modellekben képzelhető; nevezetesen mintaszerű iskolák 
távlati képekben és tervrajzokban, egyesek modellekben. Felsőbb isko
láknál súly helyezendő a tanárok tudományos működésére is, helyet 
kell biztosítani a tankönyvek, a taneszközök (főleg az itthon készültek),
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törvények, szabályzatok, tantervek, iskolai értesítők és statistikai táblá
zatok, bemutatásának. Tekintettel a tér szűkére, iskolai dolgozatok 
közép-, kereskedelmi és népiskoláknál lehetőleg mellőzendők. Ellenben 
ipariskoláknál a tanmenet feltüntetendő mintázásokban, munkaeredmé
nyekben és ipari készítményekben is; hasonló szempont alá esnek a 
képzőművészeti és iparművészeti iskolák, a hol a növendékek munkájá
nak okvetetlenül szerepelnie kell. Minden alcsoportnál jelentés lesz szer
kesztendő a szervezetről és a jelen állapotról, mely összekapcsolható az 
illető csoport szakkatalógusával. Ezen jelentések franczia nyelven is ki
adandók, összefüzhetők legyenek és kívánatos, hogy azok egy franczia 
nyelven is kiadandó bevezetéssel egészíttessenek ki, mely az oktatásügy 
általános fejlődését és szervezetét tüntetné fel.

Különös súly fektetendő a helyiségek díszítésére, s abban a magyar 
jelleg kidomborítására.“

A terjedelmes előadói javaslatok az ülésen nem olvastattak fel, 
de elhatároztatott, hogy azok nyomtatásban a csoportbizottságok tagjai
nak megküldessenek és hogy felettük a csoportbizottságok egy újabbi 
ülésen fognak érdemleges határozatot hozni; a mi azonban — tudtom
mal — mindezideig nem történt meg.

A következő összeállítás érdekesen tünteti fel az egyes előadók 
jámbor óhajtásait.

l-ső alcsoport terület 200 0 -m., költség 20.000 frt

(+ ? )

(+ ? )

2-dik 77 77 100 „ 77 25.000 „
3 „ 77 77 132 „ 77 77 14 600 „
4 „ 77 200 ., 77 20.000 „
5 ., 77 77 260 „ 77 77 110.000 „
6 „ 77 77 700 „ 77 77 62.500 „

összesen terület 1592 Q-m., költség 252.100 frt (+ ? )
A területből azonban 160 r]-méter levonandó lesz, ha a művészeti 

és mezőgazdasági szakoktatás más-más csoporttal kapcsolatban kerülne 
bemutatásra.

Tekintettel arra, hogy csaknem kizárólag állami intézményekről 
van itt szó, az 1898—Í900-ig terjedő költségvetésekbe az egyes tárczák 
terhére a következő összegek volnának tehát fölveendők. Földmívelés- 
ügy: 125.000frt; közoktatásügy: 103.000 frt; kereskedelem ügy: 60.000 frt; 
pénzügy: 5 300 frt.

A területre, költségekre és a programmokra nézve szükségesnek 
mutatkozó reductiók annak idejében fognak megállapíttatni.

Már az eddigiekből is látható, hogy nem a középoktatás lesz az, 
mely — legalább külsőleg — dominálni fog. Hogy melyik, arra m eg
felel a következő félhivatalos nyilatkozat: „Szembeszökő, hogy az okta
tási ágazatok közül az ipari sza k o k ta tá s  az. mely szemléletileg leg
inkább bemutatható. A kereskedelemügyi minister a kiállítás ezen 
részére kiváló súlyt helyez . . . .  Ehhez csatlakozik a kereskedelm i 
sza k o k ta tá s  kiállítása, a tanoncz- és továbbképző oktatás, a női keres
kedelmi tanfolyamok, a felsőbb kereskedelmi oktatás, a keleti keres
kedelmi tanfolyam és a fiumei tengerészeti akadémia . . . .  A területi 
viszonyokból folyólag nagyon megválogatandók a világversenybe kül
dendő objectumok. Ez okból nagy szerepre van hivatva az egyes szakok
nak collektiv alakban való bemutatása. Jelentékeny költségek nem 
merülhetnek fel, kizárja ezt a terület korlátolt volta s másrészt a ki
állítás szervezete“ (Földváry J. dr. a „N em zet“ 1897. decz. 19. sz.-ban

Legutóbb a kiállítás szervezetében lényeges és a közoktatási 
csoportra nézve nem épen előnyös változás állt be. A párisi vezér
biztosság intézkedése következtében ugyanis a nevelés- és oktatásügyi 
I. csoport és a III. csoport, „a tudomány, a z  irodalom  és a m ű vésze t
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e s z k ö z e i területileg eg yesitte ttek  és Magyarországnak m indkét csoport 
czéljaira összesen 1000  J-m. terület bocsáttatott rendelkezésre.

A III. csoport következő (8j alcsoportokat foglalja magában:
11. Nyomdászat, nyomtatványok. 12. Fényképészet. 13. Könyvek, zene
művek, hírlapok, falragaszok, könyvkötészet 14. Térképek, földrajzi és 
cosmographiai műszerek, topographia. 15. Tudományos műszerek: pén
zek és érmek. 16. Orvosi tudomány, belgyógyászat és sebészet. 17. Hang
szerek. 18. Színházi berendezés és színpadi kellékek. Természetes, hogy 
ezen újabb intézkedés folytán a már kidolgozott programmtervezetek 
is módosítandók lesznek.

Ezen általános bevezetés befejezéséül megjegyzem, hogy noha az 
első három csoport (oktatás, művészet, irodalom és tudományi a nemzet
közi csarnokban együttesen (collective) kerül bemutatásra, Magyar- 
országnak a párisi kiállításon külön hivatalos pavillonja is lesz. Jövőre 
közöljük E rődi Béla dr. előadó javaslatát, majd néhány kritikai meg
jegyzést és pótlást. (k i .)

I R A T T Á R .

IDEGEN OKLEVELEK HONOSÍTÁSA.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister 1897. évi 4435 ein. 
szám alatt a nem-magyarországi tanári, tanító és kisdedóvó oklevelek 
honosítása tnostrifikálása) tárgyában az alábbi szabályrendeletet bocsá
totta k i:

Abból a czélból, hogy a nem-magyarországi tanári, tanító és 
kisdedóvó oklevelek honosításánál törvényeink értelmének teljesen meg
felelő s országosan egyöntetű eljárás jöjjön létre, a következőket rendelem:

1. §. E szabályrendelet értelmében honosításnak helye lehet közép
iskolai, felsőbb leányiskolái, polgári iskolai, népiskolai, továbbá keres
kedelmi, ipari, művészeti és emberbaráti intézeti tanárokat, tanárnő
ket, tanítókat és tanítónőket, valamint kisdedóvokat és kisdedóvónőket 
képesítő nem-magyarországi okleveleknél.

Hasonló tekintet alá esnek a Horvát-Szlavonországok területén 
kiállított s a fennebbiekkel azonos képesítő oklevelek.

2. §. Külföldi állampolgár az ő képesítő oklevelének honosítása 
előtt a magyar állampolgárságot tartozik megszerezni.

A ki gondnokság, csőd alatt áll, bűntett vagy vétség miatt vád 
alá van helyezve vagy egyáltalában szabadságvesztés büntetése alatt 
áll. nverességvágyból eredő bűntett vagy vétség miatt el volt ítélve, 
hivatalvesztésre szóló ítélet hatálya alatt áll s erkölcsi tekintetben ala
pos kifogás alá esik, annak oklevele nem honosítható

4. §. Az oklevél honosítása csakis kiegészítő (pót) képesítő vizs
gálat alapján adható meg, mely vizsgálatnak mindenesetben ki kell 
terjednie a magyar nyelvre és irodalomra, valamint annak kimutatására 
is, hogy a honosítandó oklevél birtokosa a magyar nyelvet szóban és 
írásban képes lesz-e a tanításnál kellően használni; ki kell terjednie 
továbbá a magyar történetre, alkotmánytanra és földrajzra, az elemi 
népiskolai tanítói és tanítónői oklevelek honosításánál oly mértékben, 
a melyben azt megfelelő hazai képesítő szabályzatunk a hazai képesítés
nél mint tanítóképzettséget megkívánja, a többi okleveleknél pedig oly 
fokban, a melyben azt hazai képesítő szabályzataink a hazai képesítés
nél mint előképzettséget megkövetelik. A mennyiben az oklevél hono
sítását kérelmezőnek előképzettségéhez szabályaink szerint az érettségi
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vizsgálat is tartoznék s az illető ily vizsgálatot nem tett, köteles e 
vizsgálatot előbb valamely nyilvános középiskolákon letenni, mely eset
ben a fennebb jelzett kiegészítő képesítő vizsgálatnak a magyar tör
ténetre, alkotmánytanra és földrajzra vonatkozó része elmarad.

Ha a nem-magyarországi képesítés a hazaival szemben még egyéb 
hiányt is mutatna fel, különösen a szaktanulmányokat illetőleg, vagy 
ha a kérelmező a képesítő vizsgálatnak a hazai tanintézeteken köteles 
tárgyaiból nem volna képes bizonyítványt előmutatni, a kiegészítő képe
sítő vizsgálatnak e tantárgyakra is ki kell terjednie.

Ha a honosítást kérelmező szaktanulmányaira kevesebb időt for
dított, mint a mennyit törvényeink vagy szabályzataink a képesítés 
megszerzésére kitűznek, a kérelmező az itt követelt kiegészítő képesítő 
vizsgálat niegejtése előtt a hiányzó időre szaktanulmányainak kiegészí
tésére egy megfelelő tanintézethez utasítandó.

5. §. A honosítás az eredeti (nem-magyarországi) képesítésnél 
szőkébb körre vagy alsóbb fokra is szabható, minek különösen akkor 
van helye, ha az illető, nem-magyarországi iskolai rendszer, melyen az 
eredeti képesítés alapszik, lényeges eltérést mutat a hazai iskolai rend
szerrel szemben

6. § Az oklevél honosításáért a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez kell folyamodni, ki a kellőleg felszerelt folyamodványt 
javaslattétel végett a megfelelő hazai vizsgáló bizottsághoz juttatja el, 
mely bizottság a 4. és 5. §§. értelmében megteszi javaslatát, megszöve
gezvén egyúttal az esetleg kiállítandó honosítási záradékot is.

7. §. E javaslat alapján a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi
nister dönt és utasítja a bizottságot a kiegészítő képesítő vizsgálatnak 
a rendes időben való megejtésére, s ennek alapján a ministeri rende
letre való hivatkozással a honosítás megadására vagy annak megtaga
dására (1. 8. §-t).

A kiegészítő képesítő vizsgálatnak mindenkor a szabályszerűen 
megalakuló vizsgáló bizottság előtt kell véghez mennie s a vizsgálaton 
a rendes elnöknek vagy helyettesének, az elemi iskolai tanítói, tanító
női s a kisdedóvói és kisdedóvónői vizsgálatoknál a kir. tanfelügyelőnek 
vagy a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister által kijelölt helyette
sének jelen kell lennie s ugyanannak alá is kell írni a honosítási 
záradékot.

Szükség esetén, különösen az előképzettség megvizsgálása czéljá- 
ból a vizsgáló bizottság valamely megfelelő iskola tanárával is kiegé
szítheti magát.

8. §. Ha a kiegészítő képesítő vizsgálat nem sikerül, a vizsgálat 
javítása, vagy ismétlése csakis a hazai rendes képesítés szabályzata 
értelmében történhetik meg.

9. §. A honosítási eljárás egész folyamatáról a vizsgáló bizottság 
jegyzőkönyvet szerkeszt, mely a bizottság irattárában megőrzendő. 
E jegyzőkönyv alapján jegyeztetik be a törzskönyvbe a honosítás, s 
állíttatik ki az engedélyező ministeri rendelet feltüntetésével a honosítási 
záradék, mely megerősíttetik a szükséges aláírásokon felül a bizottság 
pecsétjével is.

Ha kiegészítő képesítő vizsgálata nem sikerült, az érdekelt csak 
egyszerű értesítést kap.

Végül a bizottság az eljárásról jelentést tesz a m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi ministernek, ki a honosítást közzététeti a Budapesti 
Közlönyben s a vallás és- közoktatásügyi ministerium Hivatalos Köz
lönyében.

10. §. A kisdedóvói és kisdedóvónői, az elemi iskolai tanítói és 
tanítónői okleveleknél a kiegészítő képesítő vizsgálatért s a honosításért
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10 frt, a többi képesítő okleveleknél a hazai vizsgálatok s képesítés 
díja fizetendő.

11. §. Ha oly tanári vagy tanítói képesítő oklevél honosítása 
forogna fenn, mely oklevél az itt felsorolt oklevelek egyik csoportjába 
sem volna sorolható, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister az e 
szabályrendeletben alkalmazott elvek szerint esetről-esetre intézkedik.

12. § Az ezen szabályrendeletben felsorolt nem-magyarországi 
tanári, tanítói vagy kisdedóvói képesítéseket mint czímet, az oklevelek 
itt szabályozott honosítása nélkül használni tilos. Az e tilalom ellen 
vétők, a mennyiben súlyosabb büntetendő cselekmény nem forog fenn, 
100 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők

TANÁRI JUBILAEUM.

Pólya, Ferencz szentesi állami főgymnasiumi tanárnak, az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület tagjának 25 éves jubilaeumát ünnepelte 
Szentes városnak egész értelmisége január hó 5-én. Az általános szere
tetnek örvendő tanár ünneplésére vállvetve sietett mindenki, testületek 
és egyesek, mert még a pártviszályoktól dúlt nagy alföldi városban 
sincs senki, a ki Pólyát ne szeretné, ne tisztelné. Az ünnepelt mindig 
a szabadelvű haladás embere volt; Szentes város nagyon sokat köszön
het neki, mint a társadalom egyik legtevékenyebb tagjának; mint tanár 
pedig nemcsak tanított, hanem nevelt is. A mint egyik beszédében 
mondá, jól esett neki s igyekezett az ifjúság keblén megtalálni azt a 
helyet, hol a s z ív  ver s hálát ad Istenének, hogy meg is találta ezt a 
helyet. Bizonyára ezért is volt olyan lelkes és őszinte az az ünnep, 
melyet tiszteletére rendeztek.

Ennek lefolyásáról a következőkben számolunk be: Délelőtt a fő- 
gymnasium dísztermében gyűlt össze az ünneplő közönség, hol az ünne
pélyt az ifjúsági énekkarnak és a szentesi dalegyletnek éneke kezdte 
meg. Zolnay Károly igazgató üdvözölve a jubilans tanárt, felolvasta 
Géresi Kálmán debreczeni királyi tankerületi főigazgató üdvözlő iratát. 
Ezek után a küldöttségek üdvözletei következtek. Legelőbb a város 
küldöttsége tisztelgett dr. L akos  Imre polgármesterrel az élén, a ki 
méltó büszkeséggel üdvözölte a város jubiláló szülöttét; azután az ev. 
ref. egyház küldöttsége következett; az ünnepelt ugyanis két évtizeden 
át volt egyházának vallástanára s 15 év óta már presbytere; a refor
m á tu s tan ítók  testü leté  következett ezután, mely üdvözölte a hű 
pályatársat; közülök a legöregebbek tanítói, a fiatalabbak gyermekkori 
barátai, a legifjabbak tanítványai voltak az ünnepeltnek. Majd a szen
tesi í z t . h itközség  küldöttsége tisztelgett s dr. Hoífer Ármin rabbi 
gyönyörű szavakkal köszönte meg az ünnepeltnek. hogy a szentesi 
zsidóknak a gymnasiumba kerülő fiait lelkes hazafiságra nevelte s a 
zsidófiúk se voltak sohase mostoha tanítványai. Fekete Márton kir. 
tanácsos a szen tes i Casino nevében üdvözölte, melynek az ünnepelt 
egyik legbuzgóbb tagja; régebben jegyzője, majd választmányi tagja 
volt, ma pedig választmányi elnöke. Majd a polgári leányiskola  üd
vözlő jegyzőkönyvét olvasták fel s ezután volt tan ítván ya i nevében 
dr. Tasnády  Antal ügyvéd beszélt. Érdekes volt ezután a szentesi 
I. 48-as (OgroU'-kör üdvözlése, noha a jubilans épen nem tartozik párt
juk hívei közé; de „volt idő — a mint mondá az ünnepelt — nem is 
olyan régen, a midőn Szentes lakossága nem hurczolta bele minden 
dolgába a politikai elveket s ekkor minden párt vállvetve dolgozott a 
város előmenetelén“. Ez eltűnt jobb idők emléke volt ez az üdvözlet.
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Ezután a tan ári k a r  nevében üdvözölte Zolnay igazgató, majd a 
jelenlegi tanítványoknak s a „Horváth Mihály önképzőkörének szónokai 
következtek.

Az ünnepelt tanár, ki egyike Szentes legjobb szónokainak, lelkes, 
szép szavakban válaszolt minden beszédre.

A jubilans nevére volt és jelenlegi tanítványai ösztöndíjat alapí
tottak, hogy ennek kamataival a szentesi főgymnasiumnak a magyar 
nyelv és irodalom tanulmányában évenként legkiválóbb tanítványát 
jutalmazzák. (Ennek a tanszaknak a tanára az ünnepelt). Pólya  erre 
viszonzásul 100 forintot ajánlott fel, hogy ezzel a szentesi főgymnasium 
lépjen be a Kisfaludy-társaság alapító tagjai közé.

A szentesi Casinónak odaajándékozta a tulajdonában levő „Casino- 
részvényeket“

Az ifjúsági énekkar éneke s az ifjúsági zenekar játéka fejezte be 
a meghatóan szép ünnepélyt.

Este a Casino nagy termében 260 terítékű társasvacsora volt, 
melyen Zolnay igazgató a királyra mondta az első felköszöntőt, az 
ünnepelt tanárt pedig dr. Cicatricis Lajos vármegyei főjegyző, P etrovics  
Soma ágostai evangélikus esperes, Dósa  Elek főgymnasiumi tanár, 
L akos  Imre polgármester. M iklovicz József evangélikus református 
h. lelkész, R á cz  Károly római katholikus segédlelkész, egy VIII. oszt. 
tanuló és egy ev. református theologus éltették nagy hatású szónok
latokban. B alázsovits  Norbert főgymnasiumi tanár az ünnepelt édes 
anyjára mondott lelkes beszédet, T asn ády  ügyvéd pedig Zolnay igaz
gatóra. Az ünnepelt vacsora közben megköszönte az irányában nyil
vánult szép lelkesedést, végül pedig a szentesi hölgyeket köszöntötte fel.

Felolvasták az ünnepelthez érkezett nagyszámú üdvözletek egy  
részét is, köztük a Középiskolai Tanáregyesületnek meleghangú levelét.

Asztalbontás után a fiatalság tánczra perdült s járták a tánczot 
hajnalig. így  ért véget az a szép ünnepség, melyben Szentes város 
egész közönsége, kor-, rang- és pártkülönbség nélkül őszinte örömmel 
vett részt.

(Szentes.) Molecz Béla.

VEGYESEK.

Igazgatói megbízás. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
B icso vszk y  Károly beszterczebányai kir. kath. főgymnasiumi rendes 
tanárt rendes tanári minőségében a zsolnai kir. kath. gymnasiumhoz 
helyezte át, s őt egyúttal az igazgatói teendőknek ideiglenes ellátásával 
is megbízta.

Rendes tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Fischer Sándor zentai községi gymnasiumi rendes tanárt az újvidéki 
kir. kath. főgymnasiumhoz végleges rendes tanárrá nevezte ki. (1898. 
január hó 9-ről 80.944/97. sz.)

Előléptetés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Téglás 
Gábor dévai állami főreáliskolai és G resits Miksa losonczi állami fő
gymnasiumi igazgatót a VIII-ik fizetési osztály első fokozatába lép
tette elő.
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Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi in. kir. minister Könye 
Nándor beregszászi állami gymnasiumi ideigl. rendes tanárt, rendes 
tanári minőségében véglegesen megerősítette.

Párisi ösztöndíj. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Otrok Mihály tanárjelöltnek 800 frtos párisi ösztöndíjat adományozott.

Tanári eskü Lapunk egy barátja írja: A lapokból olvassuk, hogy 
a kormány egységes eskümintát tervez s e tárgyban már értekezletet 
is tartottak az összes ministeriumok megbízottjai Tarkovich  minister- 
elnökségi államtitkár elnöklete alatt. Meg is állapodott ez értekezlet az 
egységes eskümintában, mely az összes administrativ tisztviselőkre 
kötelező volna, csak a bírói és ügyészi személyzetre nem, mert a bírák 
esküjét külön törvény szabályozza. — Kiváncsiak vagyunk, hogy vájjon 
mi ránk, tanárokra  is az egységes eskümintát alkalmazzák-e, holott 
mi nem vagyunk administrativ tisztviselők és a mi sajátos hivatásunk 
épen úgy megkívánná a külön esküformát, mint a biráké. Azt hiszsziik. 
hogy most még idejekorán történik felszólalásunk és a közoktatásügyi 
ministerium még bízvást érvényesítheti a maga külön szempontját. 
Különben bármint oldódjék is meg ez a kérdés, a régi tanári eskü
formának a megváltoztatása elkerülhetetlen, mert az az esküforma 
elavult stílusával, magyartalan, sőt gyakran érthetetlen mondataival 
inkább nevetséget kelt az emberben, még az eskütevőben is, mint 
komoly meghatottságot.

Kérelem. „T ájékozta tó  a közép iskola i fe lterjesztésekh ez“ czíraű 
administrationalis segédkönyvecském I. kiadása elfogyott. 1891 óta 
különben is tetemes változások állottak be a középiskolák igazgatásá
nak ügymenetében, melyek indokolttá teszik az újabb kiadást. Ez rövi
desen kikerülhet a sajtó alól, ha legalább a középiskolai igazgatóságok 
bejelentik megrendeléseiket. A könyvecske ára 1 frt 20 kr. lesz. A meg
rendelések folyó évi január hó végéig a szerző nevére czíinezendők 
Ungvárra. — Ugyancsak szándékozom „A középiskola i R en d tartás  
m a g ya rá za ta “ czímű terjedelmesebb művemből is újabb s ez alkalom
mal teljesebb kiadást rendezni, ha a nyomtatási költségeket a meg
rendelések fedezendenék. E könyvem első kiadásban 800 lapra terjedett; 
az újabb kiadás nagyobb terjedelmű lenne. Árát 1 frt 80 krban állapí
tom meg. A megrendelések szives bejelentését tisztelettel kérem.

D ortsák  Gyula, az ungvári állami reáliskola igazgatója.

Gyász. A magyar közoktatás ügyét nagy veszteség érte. Előkelő 
munkásainak egyik legderekabbja: S za th m áry  György ministen taná
csos, ki a nemzeti érzés igaz hevületével szolgálta a magyar iskolák 
ügyét, e hó 14-én elhunyt s a tanügy és culturális élet minden foko
zatának sok képviselője állotta körül koporsóját fájdalommal e hó 16-án, 
a mikor temették. A veszteség nem talált készületlenül; munkás erejét 
hónapokkal ezelőtt megtörte a nehéz kór: de a kérlelhetetlen bizonyos
ság m égis fagyasztó súlylyal nehezedett a lelkekre. Nem enyhíti, sőt 
talán még nehezebbé tette a fájdalmas meghatottság terhét az a tiszte
letet parancsoló tudás, hogy a megboldogult épen a becsületes munka 
halottja; hogy ismervén a teendők sokaságát, pihenni nem tudott akkor 
sem, mikor a test eléggé érezhetően figyelmeztette rá. Élete egy munka 
s egy törekvés volt azóta, hogy ifjú erővel mint hírlapíró kezdte, mint 
középiskolai tanár folytatta, majd mint képviselő s utóbb mint a nép
oktatást vezető ministeri tanácsos végezte életét. A test megtört, de 
szellemének termékei hosszú életet biztosítanak nevének s mellé tisztelt
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emléket. A megboldogult tiszteleti tagja volt egyesületünknek is, mely 
szintén koszorút helyezett ravatalára. — A panonhalmi szt Benedek- 
rendnek szintén gyásza van. Leitgeb  Sebestyén Máté, rendi aranymisés 
áldozópap, nyug. főgymn. tanár, házi lelkiatya, január 16-án aggkórban 
meghalt. Született 1815-ben, a rendbe lépett 1834-ben. áldozópappá szen
telték 1842. évben; tanár volt 1842—45. Kőszegen, 1845—50. Pozsonyban. 
1853—73. Sopronban; végül pedig házi lelkiatya Kőszegen. — A nagy- 
enyedi Bethlen-collegium S zilágyi Gyula főgymnasiumi igazgatóban s 
classika-philologia tanárában vesztette egyik erejét. Csak 44 évet élt s 
ebből 22 évet töltött tanári munkában Áldás emlékükön.

Válasz. Az „Esti Újság“ hétfői száma furcsán akart a tanárság- 
védelmére szállani abból az alkalomból, hogy a minister rendeletet 
adott ki a nép- és kereskedelmi iskolai priváták ellen. Egyesületünk 
nevében a főtitkár megadta rá a higgadt fölvilágosító választ, melyet 
az „Esti Újság“ pénteki száma készséggel s mint maga monda, az ügy 
fontossága érdekében egész terjedelmében ki is adott. Valaki sokkal 
durvább visszaélést követ el az „állami tanár“ nevével a „Hazánk“ 
pénteki számában. A czikkben annyi az otrombaság, hogy vele komo
lyan szóba állani nem lehet. Az ilyennek sértő ereje sincs. Annak pedig, 
a mit támad: az egyesület vezetőségének egyedüli hivatott bírája a 
tanárság összessége, a melynek ítéletét a vezetőség mindig nyugodtan 
várta s várja a jövőben is.

Q

Szerkesztői üzenet. Van-e a  tornatanitónak s z a v a z a ti  jo g a  P 
Igaza van, a kérdés azon fordul meg, hogy a tornatanító szorosan véve 
tagja-e a tanári testületnek. Az állami iskolákban a tornatanító eddig 
esküt sem tett, lakbéres rendes állása sem volt, tehát szorosan vett 
állandó tagnak sem volt tekinthető. Újabban persze rendszeresítik az 
állást s ezzel az jár, bogy esküt is tegyenek. Ha a gyakorlatban ismé
telve is vita merülne föl, bizonyára szabályoznák most már helyzetét 
minden irányban. Ma ez még nincs meg, de a szerkesztő nézete szerint 
a szavazati jogot aligha adhatnák meg neki minden kérdésben. Az az 
elméleti képzettség, á melyet ma még tőle követelnek — Ilyennél több 
nincs — korántsem elég biztosíték, hogy az iskola szellemi életének 
minden fontos kérdésében esetleg Üöntő szavazatot lehetne neki adni. 
Azért az a helyes usus. hogy szavát, latba vetheti minden olyan kérdés
ben, mely a testi neveléssel kapcsolatban áll; egyforma súlylyal szólhat 
a tanulók fegyelmi ügyeiben s erkölcsi viseletének osztályozásában: de 
azt már aligha követetheti, hogy beleszóljon a többi tárgyak osztályo
zásába, mikor alkalma sincs a tanulók szellemi fejlettségének megfigye
lésére; vagy hogy tanári állásokra történő candidatiónál olyanokat 
bíráljon, a kiknek nagyobb a képzettségök. Majd ez is meglesz ha — 
a mi már nem késhetik sokáig — tőle is megkövetelik a r. tanáréhoz 
hasonló qualificatiót.

Tartalom: Az új rangsor. — Az 1900. évi párisi kiállítás közoktatási 
csoportja, kf.-tői. — Ira ttá r . Idegen oklevelek honosítása. — 
Tanári jubilaeum. M olecz Bélától. — Vegyesek. — S zerk esztő i 
üzenet.

HORNYÁNSZKY V IK TO R , BU DA PEST.
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A PRIVÁTA.

Ez alatt a czím alatt a napi sajtót egy olyan ügy járta be a 
napokban, melyhez nekünk bizony édes kevés közünk volna, ha a hír
szolgálatnak valami felületes olvasója nem fűzte volna hozzá a mi 
nevünket is.

Nem is tudtuk, hogy mennyi nekünk a jó barátunk, a ki minden 
áron meg akarja védelmezni a mi érdekünket még ott is, a hol sértve 
nincs; s van. a ki nagy buzgalmában még magunknak sem hiszi el, 
hogy ezúttal köszönjük szépen, de nincs védelemre szükségünk.

Igazán komikus volna a dolog, ha sajátos magyar viszonyaink 
nem volnának olyanok, hogy a mi közönségünk túlnyomó része ismerni 
alig ismer ugyan bennünket, de elítélni mindig kész; s törődni nem 
sokat törődik ugyan a mi dolgainkkal, de szívesen beveszi, ha valami 
rosszat hallhat felölünk.

Hiszen ha másként volna, a priváta ügye ránk nézve nagyon 
hamar és egyszerűen tisztázódott volna. A ki először olvasta volna a 
tévesen újságolt ministeri rendeletet, első dolga lett volna azt mondani: 
ugyan miért akarna az a tevékeny W lassics  minister olyat megcsinálni, 
a mit már régen előtte megcsinált a múlt?

Hiszen köztudomásúnak kellene lennie, hogy az állami közép
iskolákban még a múlt emléke gyanánt sem kisért már a priváta!

De hát nálunk ezt sem tudják, vagy talán tudni sem akarják.
Sőt íme, a „Hazánk“ még csak el sem hiszi nekünk, hogy az a 

rendelet, mely famosus czikkének alapul szolgált volna, ránk nem is 
vonatkozik. Persze a dolgot érdemesnek sem tartja, hogy legalább meg
nézze azt a reudeletet.

Mi tehát ide nyomatjuk szórul-szóra úgy, a mint a minister 
„Hivatalos Közlöny“-ében január 1-én megjelent. Abban a pár sorban 
n égyszer is  meg van mondva, hogy miféle iskolákra vonatkozik.

Orsz. Középiskolai T aniregyesü leti Közlöny. XXXI. 25
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A „H. K.“ idei első számának az élén áll a következőképen:

„Ä m. kit. vallás- ás közoktatásügyi ministemek I89T. évi 55.512. sz . a. kelt rendelete 
felső kereskedelmi, felső nép- és polgári iskoláknál a magán

tanulóknak m agántanítására vonatkozólag.
(Valamennyi önálló,- és polgári iskolával kapcsolatos felső kereskedelmi

iskola igazgatóságának és valamennyi kir. tanfelügyelőnek.)

Arról értesültem, hogy több fe lső  kereskedelm i, valam int felső  
nép- és po lgári isko lánál a tanárok és tanítók úgy a rendes, mint az 
intézet kötelékébe nem tartozó magántanulókat külön díjazás mellett 
magántanitásban részesitik, miből több ízben állítólagos visszaélések 
miatt panaszok származtak.

Azért mindennemű panasznak, gyanúsításnak a jövőben való el
kerülése czéljából, de legfö'képen a tanítói független és igazságos eljárás 
biztosítása végett ezennel szigorúan megtiltom , hogy a z  állami, községi, 
tá rsu la ti és m agán le lső  kereskedelm i, valam int fe lső  nép- és po lgári 
isko la i tanerők  annál az intézetnél, hol alkalmazva vannak, a rendes-, 
— vagy magántanulóknak magántanítást (correpetitiót) adhassanak. E 
végből felhívom a Czímet, hogy a felügyelete alatt álló intézetnél a 
jelen rendelet megtartását személyes felelősség mellett ellenőrizze.

Budapesten, 1897. évi deczember 17.“

Két dolog világos ebből. Az egyik, hogy ránk nem kellett ezt a 
tilalmat m ost kiterjeszteni, mert megvan már régen-, a másik pedig, 
hogy a ministernek nem jutott eszébe a magánórákat általában  el
tiltani.

A tanítónak vagy tanárnak csak a maga iskolája tanítványait 
nem szabad külön díjazásért tanítania — s ez helyesen van, hogy nem 
szabad. Idegennek, a ki attól az iskolától bizonyítványt nem kér, adhat 
magánórát bátran — ezt nem tiltja és nem is tilthatja senki.

Azt hiszszük, ezzel a kérdés a mi részünkről tisztázva van. A 
budapesti kör nyilatkozata után a „Közlönyének sincs több mondani 
valója a „Hazánk“ czikkére.

A RANGSOR-KÉRDÉSHEZ.

A Tanáregyesületi Közlöny ismertetéseiből látom, hogy az egye
sület igazgatósága és választmánya a múlt évi deczember hóban tar
tott üléseken nem talált megnyugtató megoldást a vall. és közokt. minis- 
teriumtól nyert abbeli megbízatásra, hogy az 1893. évi IV. törvényczikk 
szellemével és intézkedéseivel egyező rangsor-szabályzatot készítsen, s 
ezt a tényt az egyesület választmánya a közokt. kormánynak tudomá
sára is adja*

* Ha majd a tagok előtt lesz az illető munkálat, világos lesz, hogy 
ez a munkálat egy kicsit egyebet mond: azt, hogy a pótlékok rendszere 
nélkül az 1893. IV. t.-cz -bői sok méltatlanság származik; meg azt, hogy 
a rangsort rendelő törvény nem illik a tanári állás természetéhez. Ebben 
pedig bizonyára egyetért velünk munkatársunk is. Szerk.
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Részemről nem tudok belenyugodni a választmány munkálatába, 
és előre látom, hogy a tanárság sem fog a megoldás tervezett módjá
ban megnyugodhatni. Mert a rangsor-szabályzat jó vagy rossz volta 
mélyen belevág mindnyájunknak és még inkább a jövő tanári nemze
déknek közös érdekébe. Ezért talán nem lesz felesleges, ha e kérdéshez 
többen is hozzászólunk, s akkor azután győzzön a jobb.

Mindenekelőtt megjegyzem, hogy midőn lehetőleg igazságos és 
megnyugtató megoldást keresek, a tanárok előléptetésére teendő indítvá
nyomban nem lépem át azon keretet, melyben az 1898. évi IV. törvény- 
czikk mozog. Utoljára is bele kell nyugodnunk abba a körülménybe, 
hogy a mi különleges érdekeinkért a törvényhozás nem fog külön 
intézkedéseket életbe léptetni. De mikor ezt teszszük, ugyanakkor keresni 
kell a módot, a melylyel mi egym ás sérelm e nélkül a fizetésrendezési 
törvény korlátái közé beilleszkedhessünk.

Az 1893. évi IV. törvényczikk az állami középiskolák rendes 
tanárait a IX. és VIII., rendes igazgatóit a VIII. és VII. fizetési osztályba 
sorolja. A törvény maga nem állapítja meg, hogy a létszámnak mily 
hányada foglal helyet az egyik és a másik osztályban. E helyett azon
ban máig fennáll — noha még végrehajtatlanul — egy nyilvánosan tett 
ministeri ígéret: C sáky  Albin gróf ugyanis az országgyűlés színe előtt 
kijelentette, hogy a törvény teljes végrehajtása alkalmával az igazgatók 
fele a VII., fele a VIII. fizetési osztályba, a rendes tanárok fele a VIII., 
fele a IX. fizetési osztályba fog soroltatni.

Sajnálom, hogy pontos statistikai adatokkal nem rendelkezem, 
de ezek hiányában is, a rangsorba való betekintés alapján, nem igen 
tévedhetek, midőn a rendes tanárokat — a szolgálati időt véve alapul 
— úgy osztom két egyenlő csoportra, hogy az egyik osztályba azokat 
helyezem, a kik 13 éven alul, a másik osztályba pedig azokat, a kik 
13 éven felül szolgálnak. Felfogásom szerint ezen alapon lehetne a fize
tési osztályokba való helyezést a tanári állás természetével összeegyez
tetni, vagyis a fizetési osztályokba való sorolást ép úgy lehetne az 
anciennítas elvére fektetni,* a mint erre van fektetve a korpótlékok 
rendszere is. Azt hiszem, senkinek érdeke nem szenvedne súlyos sé
relmet, ha a z  á llam i és kir. kath. közép isko lák  minden tanárának, 
a  k i 13 év i rendes tan ári szo lgá la to t tud felm utatn i s  fegyelmileg  
bü n te tve  nincs, Joga volna arra, hogy a VIII. fize tési o sztá lyba  
helyeztessék. Vájjon a 13 évet mind állami szolgálatban töltötte-e, 
avagy előzőleg másnemű intézetben is működött: ez a körülmény a 
VIII. fizetési osztályba való kinevezésnél nem gyakorolhatna befolyást. 
Legfölebb teljesen egyenlő szolgálati idő esetén lehetne sorbeli előnye 
annak, a ki mindvégig az államnál szolgált.

Ezen elv szemmel tartása mellett nemcsak az állami és kir, kath 
középiskolák tanárainak rangsorát lehetne egyesíteni, hanem a rang
sorba a már benlevők lényeges hátránya nélkül beilleszthetők volnának 
azon tanárok is, kik előzetesen községi vagy felekezeti szolgálatban 
állottak, s időközben léptek át az államhoz, vagy a kir. kath. intéze
tekhez. Ha valamely tanár a községi, vagy felekezeti intézetben 13 évnél 
többet töltött, s csak ezután lép állami szolgálatba, természetesen ez is 
rögtön belekerül a VIII. fizetési osztályba.

Ma a tanárok jó részét izgalomban tartja az a bizonytalanság és 
várakozás, vájjon mit hoz számukra az előléptetés? Kissé korlátolt 
körben mozgó költségvetés az egész tanárság hangulatát deprimálja. 
S hogy a keserű hangulat az iskolai életnek hátrányára szolgál, azt

* Vagyis más szóval: meg kellene változtatni az 1893. IV. t.-cz 
egyik sarkalatos elvét! S zerk.
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nem kell bizonyítgatnom; sőt talán az sem szorul megokolásra, hogy a 
jelenlegi előléptetési módozat mellett, a midőn jövője felől ki-ki bizony
talanságban él, az izgatott hangulat soha sem fog megszűnni. De ha 
az általam ajánlott módozat fogadtatnék el, s minden tanár a biztosság 
érzetével várhatja, hogy 13 évi rendes tanári szolgálat után a VIII fize
tési osztályba kineveztetik, s még hátralevő 17 szolgálati éve alatt bőven 
juthat alkalma arra, hogy az 1600-as és 1800-as fokozatba előlépjen : 
akkor a jelenlegi bizonytalanság helyébe oly állapot lépne, a melyben 
jövőjét mindenki előre megítélheti, s a midőn nem szükséges külön 
rangsort létesíteni, avagy külön személyi pótlékokról gondoskodni az 
állami tanárok, a kir. kath. tanárok és még azon tanárok részére, kik 
előzőleg községi, avagy felekezeti szolgálatban állottak. Egy rang
sorban elférhetünk valamennyien, a nélkül, hogy egymásnak ártalmára 
volnánk.

Ennek a tervezetnek csak egy hibája lehet. Az, hogy nem a 13-ik 
év a rendes tanárok létszámának a felezője. Ezt azonban a pontos sta- 
tistika, mely nekem nem áll rendelkezésemre, kimutathatja, s ha a felező 
év a 12-ik vagy a 14-ik volna, akkor 12— 14 évi rendes tanári szolgálat 
után kellene a VIII. fizetési osztályba való kineveztetésnek bekövet
keznie.

Világos, hogy a 13-ik szolgálati év után a VIII. fizetési osztályba 
való lépés az én tervezetem szerint általános jog volna, a mely minden 
tanárt megillet. Ez az elv nem ellenkezik (Я Szerk.) a törvény eddigi alkal
mazásával, mert eddig is előléptettek mindenkit, a kire a sor reákerült. 
E mellett m ég megmaradna a közokt. kormánynak a törvény 5. §-ában 
biztosított ama joga is, hogy soron kívül, vagyis a 13-ik szolgálati év 
betöltése előtt is előléptethetne egyeseket, a kik erre valami úton-módon 
rászolgáltak. Ha a kormány ma veszi igénybe ezt a jogát, úgy 1—2 
évvel hátravetheti mindazokat, a kik a IX. fizetési osztályban foglalnak 
helyet, de ha a 13-ik év után mindenki előlép a VIII. fizetési osztályba, 
akkor a rendkívüli előléptetések által a nagy tömegen okozott sérelem 
sokkal kisebb mérvű lesz.

Áttérek most az igazgatók viszonyainak rajzolására. Ha az elő
léptetés és rangsorozás jelenlegi módjával már a tanárok is jogosan 
elégedetlenek, mit szóljanak akkor az igazgatók, a kik között égbekiáltó 
igazságtalanságokat teremthet a most érvényben levő eljárás. Ma úgy 
áll a dolog, hogy január 10-én kinevezhetnek igazgatóvá oly egyént, a 
ki mögött nyolcz évi tanári szolgálat fekszik. Ez az új igazgató bekerül 
az igazgatók rangsorába az utolsó helyre. De egy-két nap múlva, mond
juk január 12-én ismét kineveznek igazgatóvá egy másik tanárt, a kinek 
26 éves tanári múltja van — és most már ez a két nappal később ki
nevezett igazgató kerül a rangsor végére, és sohasem lesz képes meg
előzni azt a kartársát, a ki két nappal előbb nyolcz évi tanári szolgálat 
után lett igazgatóvá.* Hogy ez valóban igazságtalan, sőt képtelen állapot, 
azt eltagadni nem lehet. Ezért az igazgatók helyzetén is csak az ancien- 
nitás elvére fektetett eljárás segíthetne. Ki kellene mondani, hogy a 
VIII. fizetési osztályba azon igazgatók sorolandók, a kik 13 évi igaz
gatói szolgálatot felmutatni nem tudnak, a 13 éven felül szolgáló igaz
gatók pedig mind a VII. fizetési osztályba lépnek elő. Ez magában véve 
azonban az igazságtalanságot nem szüntetné meg, hanem e mellett szük
séges volna, hogy az igazgatóvá, való k in evezés a lka lm áva l a rendes 
tan ári szolgálatban  eltö ltö tt minden k é t é v  egy igazgató i évnek s z á 
m ítta ssák  be. Pár példa teljesen felvilágosítja tervezetemet. Valakit 
kineveznek 12 rendes tanári év után igazgatóvá. Ez a 12 év a kineve

* Az 1893. IV. t.-cz. itt nem enged alkut. Szerk.
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zettnek az igazgatók rangsorában hat évnek számíttassák, s így az illető 
igazgatóvá történt tényleges kineveztetése után hét év múlva lépjen elő 
a VII. fizetési osztályba. Ha pedig valakit 24 évi rendes tanári szolgálat 
után neveznek ki igazgatóvá, akkor ez neki 12 igazgatói évnek számít
tassák és egy évi tényleges igazgatóskodás után már bejusson a VII. fize
tési osztályba. Természetes, hogy azon esetben, ha valakit 26 évi tanári 
szolgálat után neveznek ki igazgatóvá, ez az én tervezetem szerint 
azonnal a VII. fizetési osztályba soroltatnék.

A mai rendszer szerint az idősebb tanárok úgyszólván meg van
nak fosztva attól a lehetőségtől, hogy igazgatói állásba kívánkozhas
sanak. Ha ma 22—23 szolgálati évvel bíró tanár, a ki már a tanárok 
rangsorában is az 1600 forintos fokozatban van, igazgatóvá kineveztetik, 
ott újra csak az 1600-as fokozatba lép, s így reá nézve az igazgatói 
állás nem előléptetés többé. Sőt az ily egyén 7—8 évi igazgatói szolgá
lat után nyugdíjba mehet — mert a 30 évi szolgálata meglesz — a 
nélkül, hogy a VII. fizetési osztály utolsó fokozatát elérhetné, s így 
nyugdíja semmivel sem lesz magasabb, mint akkor lett volna, ha a 
tanári statusban marad.

Tudom, hogy tervezetemnek az igazgatói kinevezésekre vonatkozó 
része beleütközik az 1893. évi IV. törvényczikk 4. §-ának azon határo
zatába, hogy a Felség által kinevezetteknél a legfelsőbb elhatározás 
napja állapítja meg a rangszámot. A törvény ezen intézkedésén azonban 
úgy lehetne segíteni, ha minden egyes igazgatói kinevezésnél az illető
nek kinevezési okmányába a Felség legmagasabb beleegyezésével kité
tetnék, hogy igazgatói rangszáma — tekintettel előző tanári szolgála
tára — mely időponttól számíttatik *

Igaz, hogy a rangsorozat a tanárokra nézve a IX., az igazgatókra 
nézve a VIII. fizetési osztályban az előadott tervezet szerint évről-évre 
változnék, s ezért megnyugtatás és nyilvános ellenőrzés szempontjából 
szükséges volna azt minden évben közzétenni — de lényeges sérelmet 
azért még sem szenvedne senki sem, hisz 13 évi tanári, illetőleg igaz
gatói szolgálat után mindenki a magasabb fizetési osztályba lépne elő. 
Az is igaz, hogy a létszám soha sem volna absolut pontossággal meg
felezve : volnának évek, a midőn a IX., és ismét lehetnének évek, a 
midőn a VIII. fizetési osztály volna népesebb. Ezek azonban elenyésző 
hiányok ahhoz a biztossághoz képest, a melylyel ki-ki saját jövőjét előre 
megrajzolhatná.

Végre — ha már belemélyedtem a rangsor-szabályok tervezetébe, 
— legyen szabad még egy eszmét felvetnem. A vall. és közokt minis
ter már ezelőtt két évvel kifejezte az országgyűlés előtt, hogy a magyar 
középiskolai tanárok ötödéves pótlékát igen csekélynek tartja, s ezért 
gondoskodni kell eme pótlék emeléséről. Semmi kétségünk nem lehet 
az iránt, hogy a minister azóta meg is próbálta véleményének érvénye
sítését, de a 200 forintos ötödéves pótlékba a pénzügyminister — félvén 
a többi állami tisztviselők követelőzésétőT — nem akar belemenni. 
Hát ha azt látjuk, hogy a 200 forintnyi ötödéves pótlék egyhamar ki 
nem vihető, ugyan miért ragaszkodunk akkor hozzá? Maradjon meg a 
100 forintos korpótlék, de tegye ezt a ministerium harm adéves pótlékká, 
s adják ezt 10 ízben. Ránk nézve az összes eredmény valamivel gyen
gébb lesz ugyan, mintha öt ízben 200 forintnyi pótlékban részesülnénk, 
de ezt bőven pótolja az a körülmény, hogy a korpótlékokhoz sűrűbben 
jutunk, s a végeredményben 30 évi szolgálat után az igazgatók mégis 
3400, a tanárok 2800 forinttal mehetnének nyugdíjba. Az új pótlékrend

* Vagyis: ne a törvényt töröljük el, csak ő Felsége tagadja meg 
minden egyes alkalommal! Szerk.



362

szer életbe léptetése sem okozhatna semmi nehézséget. Az első évben 
hatodik pótlékot kapnának azok, a kiknek már öt van, a második évben, 
hetedik pótlékot kapnának azok, a kiknek már hat van, és ötödiket 
azok, a kiknek négy van — és így tovább Ezen eljárás szerint öt év 
alatt a régibb tanárokra és igazgatókra végre lehetne hajtani a har
madéves pótlékok rendszerét, az új tanárokat pedig már a harmadéves 
pótlékra való igénynyel lehetne kinevezni.

Ajánlom tervezetemet mind a vall. és közokt. ministeriumnak, 
mind a tanáregyesületnek figyelmébe. Tudom, hogy oly rendszert, mely 
absolute igazságos volna, nagyon nehéz, sőt talán lehetetlen kigondolni, 
s kisebb sérelmek az általam ajánlott módozatok mellett is esnének. 
De azt hiszem, hogy a tanári szolgálat természetét az én tervezetem 
inkább megegyezteti az 1893. évi IV. törvényezikk rendelkezéseivel, mint 
akár az eddigi eljárás, akár a választmány elaboratuma.*

(Székesfehérvár.) Dr. K u th y Józse i.

EGYESÜLETI ÉLET.

Budapesti kör.
A kör f. hó 24-én d. u. 5 órakor dr Schm idt Ágoston elnöklete 

alatt rendkívüli ülést tartott, melyen daczára annak, hogy a meghívás 
csak aznap érkezett az iskolákhoz s az idő is nagyon kellemetlen volt, 
a tagok szép számmal jelentek meg.

Elnök  az ülést megnyitván, utal azon sajnálatos jelenségre, hogy 
újabban a sajtó a tanárokkal szemben kedvezőtlen hangulatot mutat. 
Minden untalan találkozunk hírlapi czikkekkel, melyek igen alkalmasak 
arra, hogy a közvéleményt a tanárok felől rosszul informálják. Utal a 
„Hét“-ben megjelent czikkre. Ma is egy ilyen ügyben kell állást foglal
nunk, s nyílt támadás ellen síkra szállanunk. Felszólítja a titkárt, 
hogy adja elő a tényállást, és tegye meg javaslatait.

Dr. B ozóky  Endre: Mint azt már a kör tisztelt elnöke jelezte, 
a mai rendkívüli ülésnek tárgya hírlapi támadás ellen való védekezés. 
Az ügy sürgőssége késztette, hogy szokatlan időre hívja e gyűlést. 
Örvend, hogy a tagok ily tekintélyes számban jelentek meg, s m eg van 
győződve arról, hogy ha idő lett volna a dolgot jobban előkészíteni, a 
részvét még tekintélyesebben nyilatkozott volna. Az utóbbi időben a

* Bocsánatot kell kérnem czikkírótól, hogy oly sűrűn kisérem 
sorait *-gal, — de ebben a kérdésben már elég nagy a zavar s nekem 
kötelességem óvni a tévedésektől. Rá kellett mutatnom pontonként is, 
hogy ez a tevezet törvény-változtatás volna. Már pedig, ha törvényt 
változtatunk, egyszerűbb szervezet is kínálkozik érdekeink megvédésére 
s mai bajaink orvoslására. Egyébaránt czikkiró tulajdonképen nem is 
arról beszél, a miről az igazgatóságnak és választmánynak határoznia 
kellett. Hiszen nem az volt a megbízatásunk, hogy a. helyzet ja v í tá s á 
ról, fizetés-rendezésről tegyünk javaslatot; hanem csupán a rangsor 
vezetéséről. Ennek a mi nagy kérdésünknek két oldala van. Egyik a 
fizetés ügye, a miben csak az országgyűlés segíthet s a miben a minis
ter egymaga nem változtathat; másik pedig maga a rangsor, melynek 
vezetésében ha mi sérelem eddig esett, a minister a m aga h atásköré
ben orvosolhatja. Szabályzatot csak ez utóbbira kértek tőlünk. Szerk.
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sajtó részéről a tanárok ügyeit ellenséges hangon tárgyalják, a mi rend
kívül sajnálatos jelenség. Még oly czikkek is, melyek a tanárság iránt 
jóakaratűaknak látszanak, inkább ártanak ügyünknek és reputatiónk- 
nak, mintsem használnának. Mi is azt mondhatnék: szabadíts meg Uram 
a jóbarátainktól, ellenségeinkkel majd magunk leszámolunk. A minis- 
ternek a privátákat illető rendelete, mely nem is nekünk szól, hiszen a 
középiskolákban a priváták adása már régen el van tiltva, annyira meg
tévesztette a sajtót, hogy a tanárság már az élczlapoknak is kedves 
áldozatává lett. Nem régen az „Esti Újság“ foglalkozott velünk áldatlan 
módon. Erre az egyesület főtitkára felelt meg, oly alaposan és oly tár
gyilagossággal, hogy feleletének hangja mai tárgyalásunk hangjára 
nézve is mintaképül szolgálhat. Ezen föllépéséért szavazzunk érdemes 
főtitkárunknak köszönetét. (Általános éljenzés.) Mai összejövetelünknek 
a „Hazánk“ f. hó 21-iki számában „Proletár Tanárok“ czímmel, illetőleg 
egy „Állami tanár“ tollából megjelent czikkel szemben való állásfogla
lásunk. Ebben vehemens és igazságtalan támadás intéztetik egyesületünk 
érdemes elnöke, dr. Beöthy Zsolt ellen. Hogy a Kör tájékozva legyen, 
felolvassa a czikknek erre vonatkozó részét s aztán így folytatja: „Sajnálom, 
hogy e helyiségben ilyen szavaknak kellett elhangzaniok, de a szüksé
ges felvilágosítás miatt elkerülhetetlen volt. Fölöslegesnek tartom elnö
künk magasan álló személyét ily alant járó támadásokkal szemben 
védeni, s talán én volnék a kör legszerényebb és legalkalmatlanabb 
tagja arra, hogy az 6 érdemeit fejtegessem. Az, a mit ő a tanárság 
érdekében eddig tett, mindnyájunk sziveiben élő eleven tudat. S ha a 
czikk vádjaival szemben körülötte tömörülünk, ez csak azért van, nehogy 
az ilyes támadások elkedvetlenítsék, s a tanárság érdekében mindenkor 
áldozatra készségét a legcsekélyebb módon is befolyásolják.

Van azonban az említett czikkben egy más támadás, mely a 
tanárság összességét érinti. Ismeretlen czikkíró, a ki nem lehet állami 
tanár, mert különben nem árulna el annyi tájékozatlanságot czikkében, 
egy helyen a következőket mondja: „Ez a rendelet (t. i. az, mely a 
privátákat betiltja) tehát újra csak a középiskolai tanárok nyomorát 
fogja növelni és következményeiben ma még beláthatatlan — vége 
azonban előrelátható: a magánóra helyett a z  egyenes m egvesztegetés  
alakjában  fog föllépni11. Ezzel az invectivával szemben hivatkoznom 
kell arra, hogy — a korosabb kartársak legcsekélyebb megsértése nélkül 
mondhatom — a mai középiskolai tanárság egészen más, mint volt a 
régi, melyről apáink tudnak egyet-mást elmesélni. Az ilyen vádak nyil
vános szellőztetése igen sajnálatos körülmény7, de végre is velük szem
ben állást kell foglalni, miért is benyújtja a következő határozati 
javaslatot :

„Az országos középiskolai tanáregyesület budapesti körének tagjai 
mélyen érzett méltatlankodással visszautasítják azon megokolhatatlan 
és igazságtalan támadást, melyet egy állítólagos „állami tanár“ a 
„Hazánk“ czímű napilap f. é. január 21-iki számában az egyesület nagy
érdemű elnöke, dr. Beöthy  Zsolt úr ő méltósága ellen intézett. Elnö
künknek egyénisége oly magasan áll, a tanárság érdekeinek védelmé
ben szerzett érdemei oly általánosan ismeretesek, hogy a czikkben 
foglalt ráfogásokkal szemben őt megvédelmezni, s a czikk czáfolgatá- 
sába bocsátkozni fölösleges és meddő dolognak tartjuk Ezzel szemben 
dr. B eöthy  Zsolt úr ő méltóságát bizalmunkról, nagyrabecsülésünkről 
és ragaszkodásunkról biztosítjuk. Felszólítjuk a tanáregyesület vidéki 
köreit, hogy ezen felfogásunkhoz mielőbb csatlakozzanak, s kérjük őket, 
hogy úgy mint mi, jelentsék ki ők is azt, hogy a hazai középiskolai 
tanárság erre vonatkozó ministen rendelet nélkül is perliorreskálja a 
saját intézetbeli tanítványokkal való correpetálást. Azon föltevést, hogy 
a correpetálás elmaradása a nyilt megvesztegetésre fog vezetni, mint



364

olyant, mely a hazai tanárságot becsületében mélyen sérti, indignatióval 
visszautasítjuk, és kijelentjük, hogy a correpetálás eltiltása, még ha az 
jelenleg a középiskolai tanároknak szólt volna is (tényleg nem nekünk 
szólt), ránk nézve nem hogy sérelmes lett volna, hanem ellenkezőleg, 
mindegyikünk által helyeselt rendszabálynak volna tekintendő. Minden 
ellenkező felfogás ránk nézve sértő, s csupán rosszakaróinktól szár
mazhat.

Végül sajnálatunkat fejezzük ki a fölött, hogy a magyar sajtó 
oly könnyen teret nyit a tanárság helyzetéről, közszelleméről és törek
véseiről a nagy közönséget rosszindulatulag félrevezető czikkeknek“.

Indítványozza azt is, hogy az egyesület elnöke ezen határozatról 
alkalmas módon értesíttessék.

R ajner  Ferencznek a javaslat ellen tartalmi szempontból nemcsak 
hogy semmi kifogása nincsen, hanem azt is tudja, hogy az elnök sze
mélye iránt egyforma tisztelettel s elismeréssel vagyunk mindannyian. 
A maga részéről köszönetét is mond az ülés összehívásáért s elfogadja, 
hogy az elnöknek az előadó javaslata szerint írásban fejeztessék ki 
osztatlan ragaszkodásunk és együttérzésünk. Nehogy azonban a közön
ség ez ügyben ismét félre vezettessék, szükségesnek tartja a hírlapi 
nyilatkozatot is. Megjegyzi, hogy a közönségben, különösen az állami 
hivatalnokok körében a tanárok ellen irányuló ellenséges hangulat 
tapasztalható. A mellett van tehát, hogy határozott pontokba foglaltan 
feleljünk. A hírlapoknál is többre megyünk, ha szárazon, hivatalos for
mában, pontokba foglalva szövegezzük meg válaszunkat Ezt a körökkel 
egyszerű beküldés által közöljük, mint testvér-köröknek tudomásukra 
hozzuk állásfoglalásunkat, ez kötelessségünk. Ezért egy az előbbitől 
csak  alak ilag  különböző javaslatot terjeszt elő, mely így hangzik:

N yila tkoza t.
Az orsz. középiskolai tanáregyesület bu dapesti köre  a „H azánk

nak január 21-iki számában „Proletár tanárok“ czím alatt megjelent 
czikkre egyhangú határozattal a következőket jelenti ki:

1. A privátát eltiltó ministeri rendelet nem vonatkozik a közép
iskolai tanárságra s nem is vonatkozhatik már csak azért sem, mert 
az állami középiskolákban a priváta réges-régen — ép a tanárság 
kívánságára — el van tiltva.

2. A középiskolai tanárság kéri minden barátját, hogy ne kíván
janak számára olyan engedélyt, melyet maga a tanárság nemcsak hogy 
nem kíván, de a mely ellen maga is tiltakoznék.

8. A tanárság megbotránkozással utasítja vissza a „Hazánk“ 
czikkezőjének azt a föltevését, hogy a priváta eltiltása után a meg
vesztegethetőség veszélye fenyeget. Az ilyen mondás merénylet a tanári 
kar tisztessége ellen.

4. A budapesti tanári kör a durva támadással szemben teljes 
bizalmát és osztatlan ragaszkodását fejezi ki egyesületének elnöke iránt, 
a ki midőn önzetlen fáradozással szolgálja ügyünket, közvetve a magyar 
culturának ügyét szolgálja azzal a lelkesedéssel, mely őt eddigi pályá
ján mindig kitüntette.

5. A budapesti tanári kör nem hiszi, hogy a „Hazánk“ czikkét 
tanár írhatta volna, mert akkor nem volna ügyeinkben annyira tájéko
zatlan, a mint azt a czikk elárulja s lehetetlen, hogy tanárember még 
a szenvedély pillanatában is magát a tanári kar tisztességét vonja 
kétségbe.

Budapesten, 1898. évi január hó 21-én.
A budapesti tanári kör üléséből

dr. Schm idt Ágoston, dr. B ozóky Endre,
elnök. titkár.
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Dr. Cherven bejelenti, hogy dr. E rdődi Béla kir. tan. tankerületi 
főigazgatótól megbízatása van annak kijelentésére, hogy elfoglaltsága 
miatt a mai gyűlésen nem lehet jelen, de a gyűlésnek minden hatá
rozatához eleve is hozzájárul. Fölszólaló czélszerűségi okokból R ajner  
javaslatához csatlakozik.

Dr. N égyessy  László bejelenti, hogy dr. W agner Alajos igazgató 
nem jöhetvén el, szintén jelenti, hogy a mai értekezlet határozataihoz 
hozzájárul. Főtitkár bemutatja továbbá a következő táviratot:

,.A győri á llam i főreáliskola  tanári kara egyhangúlag botrán- 
kozással utasítja vissza a „Hazánkéban megjelent durva támadást és 
fényes szellemű, ernyedetlen munkásságéi elnöke iránt föltétien bizalmát, 
nagyrabecsülését és ragaszkodását fejezi ki; büszkén valljuk őt ma
gunkénak az elnöki székben“. Éljenzés.)

Miután dr. B ozóky  Endre szintén elfogadja R ajner  fogalmazását, 
a kör azt egyhangúlag^ magáévá teszi, a hírlapokkal és vidéki körökkel 
közli, és dr. Schm idt Ágostonnak a kör elnökének vezetése alatt kiküldi 
dr Cherven Flóris és Staub  Móritz tagtársakat, hogy az egyesület el
nökét a kör nevében üdvözöljék, s őt ezen gyűlés határozatairól érte
sítsék.

Több tárgy nem lévén, az ülés befejeztetett.
Dr. B ozóky Endre, titkár.

Temesvári kör.
(Alakuló ülés.)

1898. január 20-án megalakult a temesvári helyi kör a helybeli 
hat középjellegű iskola 48 tanárából.

Az alakuló ülést, melyen vagy 40-en jelentek meg, S zecsődi 
József főreálisk. tanár nyitotta meg, mint korelnök, a ki jegyzőjéül 
dr. Popini Albertet kérte föl. Erre dr. L a k y  Mátyás főreálisk. igazgató 
hosszabb beszédben kifejti a helyi kör fontosságát és czéljait.

Előadja, hogy a kör útján a tanárok tudásukat szélesebb körben, 
az iskola falain kívül is terjeszthetik; továbbá egymásközt tömörülnek 
és a testületi szellemet ápolják. Temesvárt a helyi kör ügye hosszú idő 
óta vajúdik; de a 90-es években nagyot lendült a kör kérdésének ügye: 
új intézetek keletkeztek, az ifjú tanárok lelkesen felkarolták a tömörü
lés eszméjét, mely különösen nagy népszerűségre tett szert azóta, mióta 
az Orsz. Tanáregyesület is arra az üdvös gondolatra jutott, hogy műkö
dése csak úgy lesz sikeres, ha a vidék is autonómiával fölruházott 
körökben szervezkedik Ilyen előzmények után az eszme megvalósítása 
érdekében két hónap előtt a helybeli tanárok közül többen összejöttek 
s elhatározták, hogy a helybeli középjellegű iskolák tanárait fölhívják 
a kör megalakítására. A fölhívást nem remélt siker koronázta, mert 
48-an jelentkeztek és pedig a katli. főgymnasiumból: dr. Bán Aladár, 
F arkas  Ignácz, Glass Ferencz, Müller Károly, dr. Popini Albert, R ies  
Ferencz, Véber Antal; az áll. főreáliskolából: Ballenegger Henrik, 
Bergmann  Ágost, dr. B erkeszi István, Berki Gusztáv, dr. Gáspár János, 
dr. L a k y  Mátyás, dr. Láng  István, Perényi Adolf, S tancsa  Gyula, 
dr. Stein er  Simon, S zecsőd i József, dr. Tauffer Jenő (az egészségtan 
tanára), Them ák  Ede; az áll. felsőbb leányiskolából: dr. Benedek  
Albert, dr. Benedek  Albertné, Bittenbinder Miklós, K alm ár  Jolán, 
K ozm a  József, Laczkovich  Ilona, M auritz  Erzsébet, M ársits  Rozina, 
Thoma Teréz; az áll. tanítóképzőből: A bonyi Károly, Gr ész  Ernő, 
IIoos János, H orváth  Antal, K ra u sz  Sándor, M észáros  Jenő, R öszler  
Béla; a felsőbb kereskedelmi iskolából: Bocz József, E csedi Jenő,

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXXI. 26
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G rassier Dénes, H aupt Mihály, Oberst József, P álosi Dénes, R u sz  
Vilmos. S a ly  Sándor, S téberl Ernő: az áll. főgymnasiumból: Danes 
Ferencz. dr. S ch ön vitzky  Bertalan, dr. Szigeti Henrik (iskolaorvos). 
Erre örömét fejezi ki, hogy az állami felsőbb leányiskola, az állami 
tanítóképző és a felsőbb kereskedelmi iskola tanárai is olyan buzgó 
lelkesedéssel karolják föl az ügyet. Beszéde végén indítványozza, hogy 
mondja ki az értekezlet, hogy a temesvári tanári kört megalkotja és e 
czélból az ügyrendet állapítsa meg és tisztikarát válaszsza meg.

Ekkor a megjelentek nagy lelkesedéssel kimondják, hogy a temes
vári tanári kört megalakítják, mire dr. S ch önvitzky  Bertalan a tőle 
készített és az előkészítő bizottságtól átvizsgált ügyrend tervezetét elő
terjesztette, melyet az értekezlet változtatás nélkül elfogadott.

Az elfogadott ügyrendet a kör tudomásvétel végett az egyesület 
választmányának beküldi.

Az ügyrend elfogadása után a kör tisztikara közfelkiáltással a 
következőleg alakult meg:

elnök: dr. L a k y  Mátyás főreálisk. igazgató; alelnök: dr. Schön
v itzk y  Bertalan áll. főgynm. igazgató; titkár: R ies  Ferencz kath. 
főgvmn. tanár; másodtitkár: K ra u sz  Sándor áll. tanítóképzői tanár; 
pénztáros: S a ly  Sándor felső kereskedelmi iskolai tanár; háznagy: 
dr. Popini Albert kath főgymn. tanár.

A tisztikar megválasztása után az újonnan megválasztott elnök, 
dr. L a k y  Mátyás foglalja el az elnöki széket, megköszönve a belé- 
helyezett bizalmat. Dr. Sch önvitzky  Bertalan alelnök. szintén köszönetét 
fejezi ki és egyúttal azon reményét is, hogy, ha mint közkatona eddig 
megállotta a helyét, mint káplár is meg fog a beléje helyezett bizalom
nak felelni.

A folyó tanévre a munka-programm megállapítása czéljából hat 
tagú bizottságot küldött ki a kör, melynek tagjai dr. S ch önvitzky  
Bertalan elnöklete alatt: M ársits  Rozina, Bergmann  Ágost, B ocz  József, 
H orváth  Antal és R ies  Ferencz.

A központi választmányba pedig a kör képviselőiül megválasz
tották: dr. Benedek  Albert áll. felső leányiskolái és Bergmann  Ágost 
főreáliskolai tanárokat.

Azután a kör elhatározta, hogy a rendes tagok díjaiból 25°/o-ot 
kér az egyesület választmányától saját kiadásainak fedezésére.

Az elnök jelenti, hogy pártoló tagoknak jelentkeztek: dr. B arabás  
Ábel főreálisk. tanár, H aas  József műszaki tanácsos és Tóth  Béla 
könyvkereskedő.

Az ülés végén dr. B erkeszi István főreáliskolai tanár indítvá
nyára a gyűlés köszönetét mond az előkészítő bizottságnak buzgó fára
dozásáért; ugyancsak az ő indítványára a kör elhatározza, hogy sür- 
gönyileg üdvözli N á ta fa lu ssy  Kornél tankerületi főigazgatót, a ki 
hivatalos látogatásai alkalmával ismételten lelkesítette a helybeli taná
rokat a kör megalakítására és a kinek tankerületében ez a kör az első. 
Dr. S ch önvitzky  Bertalan indítványára pedig a kör elhatározta, hogy 
az Orsz. Tanáregyesület elnökét, dr. Beöthy Zsoltot, a kinek lelkes 
vezetése alatt az egyesület olyan hatalmas lendületet nyert, szintén 
sürgönyileg üdvözli.

Az indítványok elfogadása után dr. L a k y  Mátyás azon reményé
nek adván kifejezést, hogy a kör működése olyan eredményes lesz, 
mint a milyen kedvező kilátások közt indult meg, bezárja az ülést.

Ülés után a helybeli Hungária-szálló külön termében kedélyes 
társasvacsora volt, a mely a késő éjjeli órákig tartott.

Dr. Popini A lbert, jegyző.
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Eperjesi kör.
Az eperjesi körnek 1897. évi deczember hó 21-én tartott ülésén 

Párkányi Gyula elnöklete alatt jelen voltak: Balás A (lám. Halló Aurél, 
Gömöry János, Hensch  Béla, Jákobéi Dezső, dr Jan icsek  József, 
dr. K ő rö sy  György, Ludm ann  Ottó, Perényi Vilmos, P eskó  Ödön, 
Schlott Gyula, S zku n zevics  Kornél és S zu to r ísz  Frigyes.

Elnök örömmel jelentvén Csengey Gusztáv theologiai dékán, 
ismert nevű írónak az egyesületbe s az eperjesi körbe való belépését, 
előadja, hogy a kör által a tanulók kirándulási alapja javára rendezett 
felolvasások első cyclusa (a psychologia köréből) véget ért, annak úgy 
erkölcsi, mint anyagi sikere teljesen kielégítő, a mennyiben a megjelent 
díszes közönség egészen megtöltötte a megyeház nagy termét. A skiop- 
tikonnal való demonstratio szépen sikerült.

A Kör az elnök indítványára K őrösy  György dr.-nak a szép, vonzó, 
tanulságos előadásáért és S zu tor ísz  Frigyesnek az ügyes rendezésért 
jegyzőkönyvi köszönetét szavaz.

Ezek után az elnök megbeszélés tárgyává teszi a pápai körnek 
a felekezeti tanárok nyugdíjazására vonatkozó indítványát, melyet a 
kör teljességében magáévá tesz és csatlakozik a pápai kör azon határo
zatához, hogy kéressék fel az egyesület választmánya a szükséges lépések 
megtételére, hogy a nem állami tanárok nyugdíj-jogosultsága méltányo
said) alapon nyerjen megoldást.

Jákobéi Dezső köri tag utal ama nevezetes erőre, a mely az 
összetartásban nyilvánul. Erre nézve legközelebbi példa egyesületünk, 
a mely a tantervrevisio alkalmából oly egyöntetű módon nyilvánította 
főbb óhajait. Továbbá, mint erkölcsi testület hatással volt az 1893. évi 
fizetési törvénynek a tanárokra vonatkozó intézkedésére is. Ekképen tette 
magáévá az egyesület ama tagjainak ügyét is, kik mint középiskolai 
képesítésű tanárok a polgári iskoláknál szolgáltak és ott ötödéves pótlékot 
nyertek, azonban a középiskolába való átlépésük után elvesztették azt. 
E sérelemnek orvoslására egy kérvényt készített 1896-ban az érdekelt 
tanároknak egy bizottsága és azt az egyesület választmányának be
nyújtván, a magas ininisteriumhoz való fölterjesztését kérte. A választ
mány készséggel teljesítette a kérelmet és B eöthy  Zsolt elnök úr a 
nevezett bizottság élén át is adta a minister úrnak a folyamodványt, 
mely kifejti, hogy az 1893. évi IV. t.-cz. ellenére elvett ötödéves pótlé
koknak, mint szerzett jognak megtartása a törvényben gyökerezik. A 
minister úr igen biztatólag válaszolt a bizottságnak, hogy a sérelem 
orvoslását a legközelebbi költségvetésben igyekezik eszközölni. Az elin
tézés kedvező eredményét az egyesület mint erkölcsi testület is óhajtja, 
s a közvetetlenül érdekelt collegák is hálásak lesznek azért, hogy szer
zett jogaik érvényesítésében buzgólkodunk: ennélfogva indítványozza 
„kérje föl a kör S zku n zevics  választmányi tag útján a választmányt, 
hogy ez az említett kérvény elintézésére nézve forduljon a Ministerium- 
hoz ama kérelemmel, hogy mily mértékben nyert jogorvoslást az 1898-iki 
költségvetés keretében a polgári iskolánál működött középiskolai tanárok 
az 1893. évi IV. t.-cz. ellenére elvett ötödéves pótlékaik ügyében“.

A Kör helyesléssel járul Jákobéi indítványához.
Perényi Vilmos fölszólalására megbízza a kör S zkun zevics  Kornél 

választmányi tagot intézzen kérdést az igazgató-választmányban, miféle 
lépést tett az igazgatóság az eperjesi körnek Perényi Vilmos által a 
múlt közgyűlés alkalmával előterjesztett azon indítványát illetőleg, mely 
azt czélozza, hogy az állammal szerződéses viszonyba lépő intézetek az 
időközben más tanintézetektől hozzájuk átlépő tanároknak más intéze
teknél eltöltött szolgálati éveit a nyugdíjba s az ötödéves pótlékokat a 
fizetésbe is beszámítsák.

26 *
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A Kör ezután a választmányi ülés tárgysorozatának megbeszélésére 
tér át s foglalkozik különösen a debreczeni kör indítványaival, a mely 
megbeszélésnek végeredménye a következőkben foglalható össze:

a) A debreczeni körnek a minősltvényi táblázatokra vonatkozó 
indítványát a kör liberálisnak tartja s azt támogatja.

b) A tanárok hirlapszerkesztői munkásságára vonatkozó ministeri 
rendelet módosítását czélzó indítványához szintén hozzájárul.

c) A tanárok mellékfoglalkozása ügyében kiadott ministeri ren
deletet igen szigorúnak találja és ennélfogva az említett rendeletnek, 
ha nem is hatályon kívül helyezését, de módosítását szükségesnek tartja.

d) A kassai körnek a vasúti kedvezmények nem állami tanárokra 
való kiterjesztése ügyében tett indítványát teljesen méltányosnak tartja 
és melegen pártolja, annyival is inkább, mert a kör ugyanezt az indít
ványt terjesztette már a múlt tanévben az igazgató-választmány elé.

Végül dr. Kó'rösy György a kör felkérésére vállalkozik a szol
gálati pragmatikára vonatkozó mozgalmat figyelemmel kisérni s arról 
referálni.

Peskó Ödön, a kör titkára.

Máramaros-szigeti kör.
A m.-szigeti kör kétszer tartott közelebbről ülést: a múlt év 

deczember hó 1-én, s a jelen év január hó 5-én.
A decz. hóban tartott ülés — hogy úgy fejezzem ki magam — 

a hála és elismerés ülése volt. A kör ugyanis egyhangú lelkesedéssel 
határozta el, hogy eddigi elnökét: M arikovszky  Menyhért felsőbb leány
iskolái igazgatót, ki ezen egyesületet megalapította s annak 16 éven 
keresztül buzgó elnöke volt, ügyeit szivén viselte, érdekeit lankadatlan 
szolgálta — örökös tiszte le tbe li elnökévé választja meg, egyben azzal 
is igyekezett a kör személye iránti háláját leróni, hogy a központ választ
mányi ülésein a kör állandó képviseletével is megbízta

Hosszú vita indult később a felett meg, vájjon léthesíthető-e M.- 
szigeten egy szabad lyceum? Sok érvet hoztak fel mellette is, ellene is; 
a végeredmény azonban kedvezőtlen, mennyiben kimondta az ülés: habár 
nem is ejti el az eszmét véglegesen, de a jelenben kivihetőnek nem 
tartja. Egyelőre még a közönség által megszokott — rövid hangverseny
nyel és felolvasással egybekötött — és esetleg — tánczczal végződő 
felolvasó estélyeket rendez.

Szóba jött a vallás- és közoktatásügyi ministernek a tanárok 
mellékfoglalkozásáról kiadott rendelete is. A szigeti kör szintén csatla
kozik azon körök mozgalmához, melyek ezen rendelet visszavonását 
kérelmezik. A szigeti kör egyben óhajtaná, a gróf Csákу  Albin volt 
vallás- és közoktatásügyi minister azon rendeletének visszavonását is, 
mely a tanároknak a íapszerkesztést tiltja meg.

A január hó 5-én tartott ülés szintén egyike volt az érdekesebb
nek. D obay  Sándor egyesületi elnök ajánlatára elhatározza a kör, hogy 
a М.-szigeten levő kegyes tanítórendi társházat, a rend 300 éves fenn
állása alkalmából a kör jegyzőkönyvi kivonatban üdvözli.

Ezután S zen t-Im rey  Tamás iögymn. tanár tartja meg felolvasását, 
„A becsületérzés, mint a nevelés végczélja“, czímen. A becsületérzést 
annak fej lésétől kezdve, a nemzeti becsületérzés magaslatára emelkedé
séig elvont philosophiai feljtegetéssel kiséri s kiemelve, hogy a jellem
képzésnek mily fontos eszköze az, s miként védi a helyes, eíhikai alapon 
fejlesztett becsületérzés a jellemet a kisértések, küzdelmek egész során: 
buzdít arra, hogy a becsületérzést kifejteni, helyes erkölcsi alapon tar
tani a nevelés legszebb hivatása.
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Vitaelőadások tartására többen ajánlkoznak; T)оbay  Sándоr főgymn. 
igazgató: a kötelességérzésről a középiskolában; Boga Imre felsőbb 
leányiskolái tanár: a nyelvtanítás módszeréről; Balogh Péter főgymn 
tanár pedig: a természetrajzi ismereteknek a földrajztól leendő elkülö
nítése, illetve módosítása tárgyában.

Végül Balogh Péter főgymn. tanár előterjeszti a tanárok utazásá
nak megkönnyítésére czélzó indítványát, melyet a m.-szigeti kör elfogad 
és tárgyalásra a központnak is ajánl. Az indítvány és megokolása egész 
terjedelmében így szól:

A tanári tanulmányutak hasznáról és szükségességéről már ma 
úgy meg vannak győződve úgy a tanári, mint az irányadó körökben, 
hogy feleslegesnek tartom e mellett érveket hozni fel. Állításomat beigazolja 
különben is az a körülmény, hogy a közoktatásügyi kormány évenkint 
rendez külföldi tanulmányutakat, midőn az utazókat tetemes kedvez
ményekben szokta részesíteni.

Távol áll tőlem, hogy ezen külföldi utazások ellen csak egy szót 
is szóljak, de — kérdem — nem volna-e helyesebb és szükségesebb, 
ha e mellett édes hazánk minden vidékét alaposan megismernők? Nem 
volna-e helyesebb, ha a történelem tanára elébb hazánk történelmileg 
nevezetesebb vidékeit ismerné meg; vagy ha a geológia tanára sorra 
keresné fel a geológiai szempontból fontosabb vidékeket s elméleti is
mereteit gyakorlatokkal egészítené ki; vagy ha a földrajz tanára saját 
tapasztalataira és megfigyeléseire támaszkodva tanítana? Mennyivel 
érdekesebb volna az ily tanárok magyarázata, nagyobb a tudása, s a 
mi fő: sikeresebb a tanítása.

Sokan — kik ezen indítványt olvassák — mosolyogva gondolják: 
íme ismét egy idealista, ki oly terveket akar megvalósítani, melyek 
nem keresztülvihetők Utazzuk be az országot! De miből?!

Bár anyagi viszonyaink nem is engedik ma meg a költséges 
utazásokat, van mód, melynek segítségével nagyobb szabású, több időt 
igénylő utazásokat tehetünk a nyári szünidő alatt, minden nagyobb 
anyagi megerőltetés nélkül. A tanárok utazási kedvét nem annyira a 
vasúti jegy és a vendéglői étkezés drága volta, mint inkább a vendéglői 
szobák és ezzel kapcsolatos más kiadások magas volta veszi el. Ezen 
óhajtanék én segíteni az által, hogy minden középiskolában — legalább 
a kőt hónapi szünidő tartamára — vendég-szobákat rendeznék be az 
átutazó tanárok számára.

A vendégszobák felállításának — véleményem szerint — semmi 
komolyabb akadálya nincs, ha van is valami gátló ok, azokat egy kis 
jóakarattal igen könnyen elháríthatni. Csaknem minden középiskola 
mellett van internatus, melynek termei és bútorai az egész hosszú 
vacation át üresen és használatlan állapotban vannak. Vagy ha vala
mely intézettel nincs is benlakás kapcsolatban, egy-két üres szoba akad, 
melyet vendég-szobául be lehet rendezni. Azon intézeteknél, hol benlakás 
is van, a berendezést egy krajczár költség nélkül meg lehet tenni, a hol 
nincs — hát bizony ott sem okozhat nagyobb fejtörést, vagy nagyobb 
anyagi áldozatot. Ezen szobákban lakhatnának a várost és vidéket meg
tekinteni akaró tanárok. Az intézeti szolga pedig — pár korona remé
nyének fejében — szívesen állhatna rendelkezésük alatt, szívesen gon
dozná és tartaná rendben a vendégszobákat. Már van hazánkban több 
oly intézet, melyek állandóan tartanak berendezett vendég-szobát hasonló 
czélbóh (Hm.-Vásárhely.)

íme tehát lakást saját emberségünkből adhatnánk az utazó taná
roknak. Még egy baj volna, a mi — némi nehézséget okoz — főkép a 
felekezeti tanároknak, ez a vasúti jegy kérdése, a kiknek semmi utazási 
kedvezményük nincs. (Miért van a megyei hivatalnokoknak?!) Ma az 
utazást megszakítani vagy egyáltalán nem, vagy csak egyszer szabad.
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Nem engedné-e meg vájjon a vasúti igazgatóság, hogy a tanulmányi 
úton levő tanárok a nagy szünidő tartama alatt többször — legalább 
háromszor — megszakítsák az utazást? Nem volna ebből semmi kára, 
s ha volna is, nem olyan nagy, hogy az számot tegyen. Az a tanár — ki 
mégis nagy költséggel s nagy fáradsággal minden önérdek nélkül, 
tisztán továbbképzése szempontjából tanulmányútra indul, megérdemelne 
ennél még nagyobb segítséget is.

Ezen módon gondolom én a tanárok utazásának kérdését meg
oldhatónak. Meg vagyok győződve arról, hogy jóakarattal és jóindulat
tal tárgyalva e kérdést, mihamarabb keresztül is lesz vive.

Balogh Péter, e. i. titkár.

Kolozsvári kör.
A kör január 15-én d. u. 5 órakor tartotta havi rendes gyűlését 

a róm. kath. főgymn. rajztermében. Elnökölt dr. S árkány  Lajos alelnök, 
jegyzett K ovács  Dezső. Jelen voltak: B aksay  József, Balogh Károly, 
Boros Sándor, B ournáz János, dr. Csengeri János, Bernjén Zoltán, 
dr. E rdélyi Károly, dr. Gál Kelemen, Gálffy Lőrincz, Geréb Márton, 
G ráf Jakab, Kaufm ann  György, K o zá r  Ferencz, K ovács  János, L óky  
Béla, M ondik  Pál. dr. P áífy  Márton, dr. Cs. Р адо József, P erédy  József, 
R ieth ly  Károly, dr. Schneller István, Szabó  Samu, dr. S zéch y  Ákos, 
dr. S zép la k y  János, P árkán yi György, dr. Török  István, Ulár Pál, 
dr. Versényi György, Vincze József és W agner Antal.

Dr. E rdélyi Károly szabad előadást tart a ném et n yelvi ok ta tá s
ról. Kiindul abból, a mit Hyppolit Taine mondott a német tudományról, 
Carlyleről szóltában, hogy t. i. manap az egész tudós világ a németség 
által létrehozott eszmékből táplálkozik, a mely mondat, ha teljességében 
nem is fogadjuk el, mindazáltal a német nyelvnek a tudományos ki
képzés szempontjából való elsajátítását javallja Nekünk magyaroknak 
azonfölül a mindennapi érintkezés gyakorlati szükséglete javasolja a 
német nyelv tanulását. E nyelv e kettős értékénél fogva kellő helyet is 
foglal el tanterveinkben. Mindazáltal a tanítás sikere csekély, sokszor 
ijesztően kevés s ennek oka nemcsak a tanárokban van, a kiket annyi
szor vádolnak, különösen olyanok, a kik középiskolai tanítással soha 
sem foglalkoztak, hanem a tantervben is, s részben magában a német 
nyelvben. A tanárokat mellőzve, szól a két utóbbi körülményről. A mi 
első sorban a német nyelvet magát illeti, az különösen alaktanának 
nagy ingadozásainál fogva, de meg azért is, mert az Írott nyelv annyira 
eltér a beszélttől, egyike a legnehezebbeknek. Rosszakarói európai 
chinai nyelvnek nevezték s a francziák a német nyelv „état nebuleux“- 
jéről beszélnek, a melyből csak a jövő századok folyamán fog kibonta
kozni egy szabatos nyelv. A német nyelvnek ezen sajátságai a gyakor
lati tanításra utalnak bennünket. De e gyakorlatiságot javallja a német 
beszédnek elsajátítása is Ennek a gyakorlatiságnak nem nyílik elég 
tér eddigi tantervűnkben; nincsen egységes kiejtésünk; csak névleg 
fogadtuk el az osztrák helyesírást, tényleg azonban sokan jobban sze
retjük a poroszt; a német ejtegetést nagyon bonyolult szabályok szerint 
tanítjuk, általában nagyon sokat grammatizálunk, a német mondattanra 
pedig mentői kevesebb gondot fordítunk. A főnevek ejtegetésénél elég 
erőset (egyes gen. á, többes nőm. e) megkülönböztetnünk, a melynek 
többes e ragját az er-rel bővülő tövek és más könnyen megtanulható 
végzetek elejtik; aztán gyöngét (egyes gén. en —, több. nőm. en) és 
vegyest, melyhez azonban csak kevés főnév tartozik. A melléknévnél 
elég megkülönböztetnünk gyönge és erős ejtegetést. Az igéknél a tudó-



371

Hiányos rendszeresítés (erős ige: tiszta erős, hanglágyuló és hangtörő; 
gyönge ige: tiszta gyönge, praeterito-praesens- és visszaváltó igék) elő
segítheti az alakok elsajátítását. Azután egyéb példákkal illustrálja nyelv- 
tanításunk hiányosságát. Német nyelvi tanításunk legnagyobb baja azon
ban az, hogy a gomba módra termő német nyelvtanok között nem 
akad valóban helyét megálló gyakorlókönyv, olyan, a minő a francziák- 
nál és az angoloknál bőven akad. A jó gyakorlókönyv hiánya vegyes 
ajkú vidéken úgy, mint tiszta magyar ajkú vidéken egyaránt érezhető. 
A német nyelvtanítás gyakorlati czéljának szemébe kaezagnak ezenkívül 
egyes olvasmányaink. Goethe Iphigeniáját magyar iskolában tulajdon
képen nem lehet olvastatni; e classikus drámának nyelve olyr nehéz, 
hogy a német ajkú ifjaknak is elég munkát ad. Azonkívül általában a 
Schiller-féle drámák rhetorikus voltuknál fogva igen nehezek. Herder 
Cid-je még mindig kisért a középiskolában. Ezek helyett a beszélt nyelv
vel szorosabb kapcsolatban álló prózai elbeszéléseket vígjátékokat kellene 
olvastatni s ezek alapján folytonos beszédgyakorlatokat tartani. A Grimm- 
féle mesék, Campe Robinsonja, Herder keleti elbeszélései. Musäus meséi, 
Auerbach falusi történetei, Chamisso Péter Schlemihlje, Hauff Lichten- 
steinje és meséi, Kleist Kohlhaas-a, Schiller 30 éves háborújának egyes 
részei: részben talán nem látszanak eléggé tartalmasaknak, de inkább 
czélhoz vezetők, mint a nehéz classikus költői művek. Az ilyen olvas
mányok házi olvastatásra is kiválóan alkalmasak, míg a classikai mű
veknél a tanulók legnagyobb része a legteljesebb előkészítés nélkül 
meg se tud mozdulni. Összefoglalva előadását, német nyelvi oktatásunk 
sikerét úgy hiszi elérhetőnek: 1. ha a kiejtésben és helyesírásban egy
ségesen járunk el; 2. ha mentül kevesebbet grammatizálunk elméletben, 
és ha nagyobb gondot fordítunk a német mondattanra; 3. ha a gyakor- 
latiság elvét nagyobb mértékben érvényesítjük, mint eddig; 4 ha jó 
német gyakorlókönyvekről gondoskodunk; 5. ha a nehéz classikai olvas
mányok helyett könnyebb prózai elbeszéléseket s vígjátékokat olvasta
tunk, melyek folytonos beszédgyakorlatoknak szolgálnak alapul.

Schneller István: Helyesnek tartja, hogy E rdélyi oly finoman 
emelte ki a grammatika hiányait, s hogy megjelölte azon szempontokat, 
a melyeknek alapján könnyíteni lehetne; helyes, hogy a tanulók közt 
nem osztályonkénti, hanem fokoza ti csoportokat kellene létesíteni. így 
a haladók eljuthatnak az Iphigénia  megértéséig. Felemlít egy pár olyan 
nyelvtant, a kik a felolvasó álláspontján állanak. A szótárak közül 
használható a Hoffmann Frigyesé. A mi a kiejtés kérdését illeti, leg
helyesebb azt fogadni el, a mely az íráshoz legközelebb áll.

Szabó  Sámuel: Két elvi kérdést óhajt belevinni a vitába: 1 A 
gymnasiumnak nem feladata, hogy egy élő nyelvet beszélni megtanít
son ; ez az élet dolga ; 2 tehát nem a német köznyelvet kell megtaní
tani, hanem mivel a német nyelvi tanítás czélja, hogy utat nyisson a 
német nyelven írt tudományos művekbe : ismertessék és tanítsák a 
tudományos nyelvet.

Csengeri Ján os: A német nyelvre manapság a tudománynyal 
foglalkozónak szüksége van A czélra nézve egyetért Szabó  Sámuellel. 
A gyakorlatiság szempontja alig lehet helyes, mert egy 50—60 tagból 
álló osztály egy-egy növendéke hat év alatt alig gyakorolhatja összesen 
24 órán át. Beszélni vagy német vidék, vagy házi nevelő taníthat meg. 
De a német köznyelvet praktikus úton tanítani (természetesen primitiv 
tartalmú mondatokon), nem engedi a concentralio elve sem. De a köz
nyelvből is melyik vidék dialektusát vegye a tanár ? Egyedül az iro
dalmi szempont a helyes. Az igaz, hogy az Írod. műveket czélszerűbben 
is meg lehet válogatni, mint mai olvasókönyveink teszik. Azon művek 
azonban, melyek a német nemzeti szellemet különösen magukban fog
lalják, veszélyeztethetik a magyar nemzeti érzést. Nagyon helyesli az



372

állami tantervet, mely ilyeneket nem vesz fel. Az irodalmi nyelvre kell 
törekedni, másfelől classikusokat olvastatni.

Balogh Károly: Helyesnek tartja, hogy a felolvasó kevese t s jó l  
elvét hangsúlyozta s az olvasmányoknak apró kérdések és feleletek 
alakjában való feldolgozását.

G raf Jakab: A maga részéről is megerősíti tapasztalatból, hogy 
sok tudást és gyakorlatot e téren a növendékektől nem lehet kívánni.

Hozzászólottak még a kérdésben Gaál Kelemen, S zéchy  Ákos. 
Végül E rdélyi kijelenti, hogy a felszólalók nagy része félreértette őt; 
nem a köznyelvet, az irodalmit akarja ő is taníttatni. A germán szellem
től különben a mai Magyarországot nem félti

Az elnök indítványára a gyűlés az érdekes felolvasásért E rdély i 
Károlynak köszönetét mondott.

Dr. Török  István részletes jelentést tesz a központi választmány 
deczemberi gyűléséről, melyen a kört képviselte. Dr. Versényi György 
titkár jelenti, hogy a körbe tagokul beléptek: N agy  Lajos, Fogarasi 
Albert, F ogarasi Béla, H alm ágyi Antal, Báthori Gyula. dr. Farnos 
Dezső, B artha  Zsigmond, E lekes  Károly, S zéke ly  Ödön, L á zá r  István, 
Bodrogi János nagyenyedi ev. ref. főgymn. tanárok, a mi örvendetes 
tudomásul van. Gyűlés után kedélyes lakoma következett a New-York- 
szálló nagytermében.

SZATHMÁRY GYÖRGY ÉS A DÉVAI REÁLISKOLA SEGÉLYALAPJAI.

A hazai művelődés minden tényezője őszinte részvéttel értesül 
bizonyára Szathmáry György cultusministeri tanácsos korai elhunytáról. 
Őszintébb és igazabb részvéttel azonban alig adózhat valaki az ő emlé
kezetének, mint a dévai áll. főreáliskola tanári kara és ifjúsága. Szathmáry 
György közéleti első szereplése ennek a vidéki kis intézetnek felvirá
goztatásával függ össze, s legutóbb is, mikor már magas hivatali állásá
nak országos ügyei igényelték lankadó életerejét, erről az iskoláról egy 
perezre sem vette le szerető gondját s pihenni nem tudó szellemének 
utolsó fellobbanását is azzal éreztette.

Vajmi kevesen emlékezhetnek még ama lelkes fölhívás országos 
sikerére, melyet a dévai reáliskola segélyző-egylete javára Szathmáry 
György, az akkor kezdő hírlapíró, a „Hon“ 1876. deczember 29. számá
ban tett közzé. Lángoló hazaszeretete országos ügygyé fokozá az alig 
pár osztálylyal megindult intézet szegény tanulóinak segélyezését s 
lelkesítő szózatával az ország legtávolabbi részeiben is áldozatokra tudá 
gyújtani a társadalom minden rétegét. S nem érve be e folytonos leve
lezést, tanácskozást, ide-oda utazgatást igénylő hírlapi agitatio éjnapi 
fáradalmaival, még az irodalmilag is nyereségnek vehető H unyadi 
Album  szerkesztésével is tetézni kívánta a Hunyadiak magasztos cultu- 
sát s Hunyadi János dévai fegyvertársainak eloláliosodásra jutott iva
dékaiért a királyi udvartól le a kunyhókig oly általános áldozatkész
séget tudott hevenyészni, melyhez foghatót azóta ilyen helyi érdekekért 
senki másnak elérnie nem sikerült. Nem egy-két szóvirágos vezérczikkre 
szorítkozott az ő akkori szereplése, hanem 1877/78 folyamán egészen a 
szegedi árvíz-catasztrópháig szakadatlanul működő jótékonysági irodát 
vezetett e sorok írójával együtt s ad personam szerkesztett külön kérő 
s buzdító levelek ezreivel élesztette a hazafiúi lelkesedés szent tüzét. Ha 
majd leveleinek rendezésével ez a bámulatos tevékenység egykor mélta- 
tójára talál, csak akkor fogják igazában méltányolhatni az 6 önzetlen 
fáradozásainak jelentőségét. Mert nemcsak a dévai reáliskola részére
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összegyűlt s ott szépen gyümölcsöző ezrek képviselik ennek a mozga
lomnak nyomatékét; hanem az ő gyújtó szavai nyomán megfogamzott 
hazafiul felbuzdulás teremtette meg igazában magát a kolozsvári EMKE-t 
is s a Hunyadiak nevének varázsával nyerhetett az eloláhosodás körébe 
eső V.-Hunyad, Lozsád, Déva, Piski, Kis-Barcsa is időközben még más 
egyházi és közművelődési czélokra még külön 20 ezer forintnyi jótékony 
adományt a többfelől igénybe vett társadalomtól.

Maga a dévai reáliskola Szathmáry György útján a „Hon“-tól 
2529 frt 27 krt, az „Igazmondódtól 131 frt 93 krt, s a Hunyadi Albumtól 
2222 frt 66 krt vagyis 4886 frt 36 krt vett be segélyző-alapjaira

De a tanári kar nevében M atu sik  János akkori igazgató és Téglás 
Gábor jegyző által külön kibocsátott gyűjtőíveken ismét ezerekkel 
gyarapodhatott a segélyalap, úgy hogy 1876/77-től megnyílott tápinté
zetében mindjárt 20—25 szegény tanulót élelmezett ez iskola s az 1889-től 
működő internatus létszámának fele élvezhet igen jelentékeny kedvez
ményeket s ma alig mutathatnak fel régibb állami tanintézeteink is 
ekkora (26.680 frt) alapítványi tőkét.

S alig is volt valahol gyorsabb és nagyobb szükség a segélye
zésre, mint épen Hunyadmegyében, hol gróf Kuun  Kocsárd példája is 
lelkesítőleg hatott Szathmáry és társaira. S a dévai reáliskola gr. Kuun 
Kocsárdja Szathmáry leve, a kit, ha nem áldott is meg a sors kedve
zése nagy vagyonnal, azért rövid pár év alatt oly intézmények megala

pítójává válhatott, melyek a hunyadmegyei magyarság megerősödéséhez 
szemlátomást hozzájárulnak.

Mint a dévai kerület országgyűlési képviselője 1880—1890-ig 
S za th m áry  György tevékeny részt vett a reáliskola kiépítésében is, 
sőt 1887. deczemberében egymaga vívta ki, hogy a pénzügyi bizottság 
az 1888. költségvetésbe az internatust is felvétette.

S za th m áry  óriás munkássága gyümölcsözőleg hatott a közokta
tás minden ágaira s a nemzeti állam eszméjének hathatós szószólója
ként 1890-től, mikor a cultusministeriumba lépett, óriási sikereket értei 
különösen az állami iskolák szervezésében. De ez országos sikerei mel
lett is örökre számot tevő a dévai segélyzőegylet támogatása. Az iskola 
ifjúsága méltán festette le tehát jótevője képét s midőn Déva minden 
intézetén gyászlobogó hirdette a veszteséget, a tanári kar és ifjúság 
még külön gyász-isteni tisztelettel és önképzőköri emlékbeszéddel méltán 
adózik az ő áldott emlékezetének. S miután S za th m á ry  amúgy is a 
középiskolai tanárok sorából küzdötte fel magát fényes állásába, legyünk 
büszkék mindnyájan reá!

(Déva.) Téglás Gábor.

VEGYESEK.

Főigazgatói czím. Egyesületünk vidéki alelnöke: Rom bauer Emil 
brassói reáliskolai igazgató, a megérdemelt királyi elismerésnek jelében 
részesült. A király ő Felsége főigazgatói czímet adományozott neki, a 
mi a tanárság széles köreiben keltett rokonszenves visszhangot. Hasonló 
kitüntetésben részesült dr. K u th y  József székesfehérvári reáliskolai 
igazgató is, a ki csak minap ülte meg széleskörű iinnepeltetés közt a 
századnegyedes jubilaeumot.
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Rendes tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis
ter H aan  József, pozsonyi kir. katli. főgymnasiumi helyettes tanárt, a 
miskolczi kir. kath gymnasiumhoz rendes tanárrá nevezte ki. (1898. 
január hó 23-áról 81.718. sz.)

A jó példa. Debreezen ev. ref. collegiuma volt az első intézet, a 
mely a középiskolai tanároknak 200 frtban állapította meg az ötödéves 
korpótlékukat. Sokan remélték, hogy e jó példát legelőször az állam 
fogja követni, de míg a közoktatási kormány csak az_ ígéretek terén 
maradt, addig más fentartó hatóságok megelőzik. így cselekedett 
a debreczeni kereskedelm i akadém ia  fentartója, a tanári munkás
ságot megbecsülni tudó debreczeni kereskedelmi testület, mely folyó 
hó 17-én tartott ülésében fölemelte az eddigi 100 frtos korpótlékot 
200 Írtra, egyszersmind e határozatát visszaható erővel ruházta fel. 
úgy, hogy az intézetnek régebben szolgáló tanárai egyszerre 3—500 frt 
fizetésjavításban részesültek. Elismerésünket fejezzük ki a debreczeni 
kereskedelmi testületnek s örömünket nyilvánítjuk debreczeni keresk. 
akadémiai kartársainknak, annyival inkább, mivel lehetetlennek gon
doljuk, hogy e folyton gyarapodó példák elől sokáig elzárkózhatnék a 
legfőbb fentartó testület, az állam is.

Tisztelgés a ministernél. Egyesületünk elnöksége csak múlt héten 
tehetett eleget a deczemberi választmányi üléstől kapott megbízatásnak, 
hogy üdvözölje W la ss ies  Gyula ministert abból az alkalomból, hogy 
Ő felsége a vaskorona rend első osztályával tüntette ki. A tisztelgő 
küldöttségben az igazgatóság részéről az elnök, alelnök, főtitkár, szer
kesztő, pénztárnok és titkár vettek részt, a kikhez még dr. Wagner 
Alajos és dr. Dem kó  Kálmán igazgatók csatlakoztak. A küldöttség 
vezetője: Beöthy Zsolt elnök a gratuláló beszéd végén azt kívánta a 
ministernek, hogy áldja meg őt az Isten is a maga vaskoronájával: a 
kitartó erő vasával és a siker koronájával, a hazai cultura ügyének 
javára. A minister meleghangú választ mondott. Biztosított, hogy a 
tolmácsolt érzelmek főleg azért esnek neki jói, mert maga is teljes 
bizalommal viseltetik a tanárság iránt, melynek soraiban annyi önzetlen 
munka-készséget talál s hogy szeretné, ha mentői többet tehetne is a 
tanárság érdekében, hisz eddig jóakaratának kimutatásával egyebet alig 
tehetett. Majd a tantérv-revisio ügyére mutatott rá s kiemelte, hogy e 
nagy kérdést csak az egész tanárság munkásságával lehet megoldani 
s 6 valóban azt óhajtja, hogy mindenki szóljon hozzá, a revisió legyen 
mindnyájunk közös munkájának az eredménye. Éljenzés kisérte szavait.

Az 1900. évi párisi kiáliitás közoktatási csoportja. E czímmel múlt 
számunkban megkezdett czikksorozatot ma nem folytathattuk. Oka ennek 
az, hogy az I—III. csoportbizottság e héten újabb ülést tartott, mely
ben az előadók módosított javaslatait tárgyalták és számos fontos ha
tározatot hoztak. Ez pedig szükségessé tette, hogy a czikksorozatnak 
többi, már készen levő részei, alaposan átdolgoztassanak, hogy a leg
újabb s remélhetőleg végleges megállapodásokat tüntessék fel.

Kettős jubilaeum a losonczi állami fögymnasiumban. Huszonötéves ta
nári jubilaeumát ünnepelte f. hó 22-én délelőtt a losonczi m. kir. állami 
főgymnasium tanári kara és tanuló ifjúsága A m brus  Mórnak és B eniczky  
Kálmánnak Jóval az ünnepély kezdete előtt nagyszámú és díszes kö
zönség jelent meg a főgymnasium rajztermében; a mi annál jelentősebb, 
mert az iskola részéről egészen zártkörűnek, családias jellegűnek tervez
tetvén az ünnepség, meghívókat sem bocsátottak ki. Az ünnepély programm- 
jának főpontjai az alkalmi beszédek voltak, melyeket a tanári kar nevében
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Gi’es its  Mibsa igazgató, az ifjúság részéről egy VIII. o. t. mondottak. 
Gresits igazgató meleg hangú beszédének elején sajnálatának adott 
kifejezést a miatt, hogy a jubilánsok egyikét, B eniczky  Kálmánt halaszt
hatatlan családi ügyek elszólították, s így a mai örömünnepen csakis 
gondolatban, távolból vehet részt, a mi azonban nem változtat amaz 
érzelem őszinteségén, melylyel őt pályatársai és tanítványai collegájá- 
val, az örömükre jelenlévő A m brus  Mórral együttesen és egyenlően 
ünnepük. Azután kifejtette a tanári pálya erkölcsi értékét és jutalmát, 
szerencsét kívánva az ünnepeiteknek elért sikereikhez. Az ifjúság szó
noka pedig beszédben mondott köszönetét az ifjúság nevében, és mi
után részletesen megemlékezett azon nemes és hazafias irányról, mely
ben a jubilánsok egyike a nemzeti nyelvet és irodalmat, másik a törté
nelmet tanítja, átadta az ifjúság alkalmi ajándékát: 100—100 koronás 
alapítványt az ünnepeltek nevére. Mindkét beszédre A m brus  Mór 
válaszolt meghatottságtól rezgő hangon, s köszönetét egy 100 koronás 
alapítványnyal toldotta meg az ifjúsági segélyző-egyesület részére. A 
Programm többi pontját ének- és zeneszámok képezték; köztük az 
örökszép Rákóczy-induló, melynek hangjai mellett oszlott el az ünne
peiteket zugó éljenzésekkel éltető ünneplő nagy közönség. Estve, a 
városi Vigadó dísztermében közös vacsorára gyűlt egybe Losoncz és 
vidéke szine-java, hogy hálás elismerését fejezte ki Ambrusnak, ama 
sokrendbeli érdemeiért, mihez 25 évi ittléte alatt a hazafias irányú és 
humanus társadalomban oly szép sikerrel kifejtett. S hogy elismerésének 
maradandó emlékét is lássa az ünnepelt: egy massiv szinezüst tinta
tartót — közepében koszorút tartó geniussal és ezüst tollal — tett le 
elébe szép beszéd kíséretében K ovács  Iferencz kir. tanácsos közjegyző, 
azt kívánva neki, hogy 25 év múlva az ezüst tollat aranynyal cserél
jük ki. Úgy legyen!

Az ungvári kir. kath. fögymnasium f. li. 18-án tánczczal egybekötött 
müelőadást tartott az ifjúsági ének- és zeneegyesület javára. Az előadá
son, mely minden tekintetben sikerült és az egyesületnek közel 200 frtot 
jövedelmezett. Jelen volt a város értelmiségének szine-java, F irczák  
Gy. püspök és gr. Török  J. főispán is.

Gyász. A magyar s kivált az ev. ref. iskolaügynek ismét gyásza 
van. Egyik érdemes munkása: Joó  István halt el f. hó 21-én, Debreczen- 
ben. Előbb a debreczeni ev. ref. tanítóképzőnek volt számos éven át 
igazgatója; ezelőtt három évvel pedig a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
őt ültette be elsőnek azon középiskolai felügyelői állásba, melyet a 
tankerületi kir. főigazgatóságok mintájára szervezett. Több tanügyi 
munkának és dolgozatnak volt a szerzője. Egyesületünk is buzgó tagot 
veszített benne.

Pályázatok. A zso ln a i kir. kath. algymnasiumnál betöltendő hittanári 
állásra, melylyel, ha rendes hittanár neveztetik ki, törvényszerű fizetés, 
lakáspénz, évötödös pótlék, helyettes tanár alkalmazása esetén évi 
800 frt élvezete van összekötve. Hittanári tanképesítéssel és a latin és 
a magyar tanszakból középiskolai tanári képesítéssel bíró egyének 
pályázhatnak. A pozsonyi tankerületi kir. főigazgatóhoz 1898. évi 
február hó 15-éig. — A m akói m. kir. állami főgymnasiumnál az 
1898—99-ik tanévtől kezdve betöltendő két tanári állásra ezennel pályá
zat nyílik. Szaktárgyak: 1. mennyiség- és term észettan ;  2. latin  n yelv  
és irodalom  más tárgygyal május hó 1-ig a makói állami fögymnasium 
igazgatóságánál. — A szeg szá rd i  állami gymnasiumnál az 1898—99. 
tanév elején elfoglalandó tanári állásra a classika-philologiai, esetleg  
m agyar-latin  szakból; a szegszárdi áll. gymnasium igazgatóságához 
f. évi május hó 1-ig.
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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 ez utóbbi módja legczélszerűbben és leg
olcsóbban az első számhoz mellékelt p o sta ta k a rék p én ztá ri befizetési 
lappal történik, melylyel a t. tagok a tagdíjat az ott helyben levő 
postahivatalnál az egyesület javára teljesen díjtalanul fizethetik be. 
A körök székhelyeire menő példányokhoz ily befizetési lap nincsen 
mellékelve. A tisztelt előfizetők az előfizetési díjat szintén a befizetési 
lappal fizethetik. Kérem a t. tagokat és előfizetőket, hogy a tagdíjakat 
és az előfizetési díjakat minél előbb befizetni szíveskedjenek.

Müller József, egyesületi pénztáros.

Tartalom: A priváta. — A rangsor-kérdéshez. K u th y  Józseftől. — 
E gyesületi élet. — Szathmáry György és a dévai reáliskola segély
alapjai. Téglás Gábortól. — Vegyesek. — Figyelmeztetés és kére
lem. M üller József egyesületi pénztárostól. — P ályáza t.

Pályázat.
A dunántúli ev. reform, egyházkerület államilag segélyezett p á p a i 

ev. rét. fó'gymnasiumában  üresedésbe jött ra jz  és ra jzo ló  geom etria  
tanszékre.

A megválasztandó tanár köteles a főgymnasium bármelyik osz
tályában a szakmájába vágó, vagy azzal rokon tantárgyakat az egyház- 
kerület által évenként megállapított tantárgycsoportosítás szerint heti 
20 óra számig eltanítani.

A megválasztandó tanár évi fizetése 1200 frt alapfizetés, 200 frt 
lakbérilletmény, öt Ízben öt évi szolgálat után 100 frt korpótlék, a mely
nél a más intézetben rendes tanári állomáson töltött évek is fele részben 
beszámíttatnak, megjegyeztetvén, hogy a megválasztottat az egyház- 
kerület idővel magasabb (1400 és 1600 frt alapfizetés) fizetési osztályba 
is sorozhatja.

A tanszék betöltése a dunántúli ev. ref. egyházkerület hatás
körébe tartozván, felhivatnak a pályázni akarók, hogy folyamodványu
kat, keresztelő levelükkel, végzett tanulmányaikkal, tanári képzettségüket, 
eddigi szolgálatukat, egészségi állapotukat, igazoló bizonyítványaikkal 
együtt 1898. évi márczius 1-ig küldjék be főtiszt, mélt. Antal Gábor 
püspök úrhoz R.-Komáromba

Csak ev. ref. vallású egyének vétetnek figyelembe. A megválasz
tott tanár az országos tanári nyugdíjintézetnek jogosított és kötele
zett tagja.

Állomását a megválasztott tanár 1898. szept. 1-én szaktudományá
hoz tartozó értekezéssel köteles elfoglalni.

Ha alkalmas pályázók hiányában tanári oklevéllel nem bíró 
tanárjelölt választatnék meg helyettes tanárul, annak évi fizetése 800 frt 
lenne. Tartozik azonban oklevelét egy év alatt megszerezni s ha a 
kivánalmaknak megfelel, akkor a rendes tanárok fizetési osztályába 
besoroztatik.

Pápán, 1898. jan. 20.
D arányi Ignácz, Czike L ajos,

főiskolai világi gondnok. főiskolai egyházi gondnok.

HOKNYÁNSZKY VIKTOR, BUDAPEST.
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ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
S z e rk e sz tő s é g  S z e rk e s z t i  K ia d ó h iv a ta l

VI. k é r. A rad i-u tcza  58. szám . Rajner F e r e ilC Z . V. k ér. á llam i fő reá lisk o la .

EMLÉKEZTETŐ.
A segélyző alap elnöki állására a szavazatok beadá

sának határideje február 15. Jelölve vannak: Vámossy 
Mihály, dr. Cherven Flóris és dr. Schmidt Ágoston. A körök 
és a körökön kívül álló tagok szíveskedjenek szavazataikat 
az egyesület fö'titkárához (Ujvilág-utcza 2.) beküldeni.

AZ ÚJ RANGSOR.
II.

A tanulmányi alapból fentartott kir. gymnasiumoknál:

VII. fize tési osztály,
b) c s o p o r t .

1 Halász László 3 Schlott Gyula
2 Demetzky Mihály dr.

VIII. fize tés i osztály,
a) c s o p o r t .

1 Polgár György
2 Hodoly László
3 Yárosy Tivadar
4 Lévay István

5 Polikeit Károly
6 Ratkovszki Pál
7 Kopcsay János

V III. f ize tési osztá ly,
b) c s o p o r t .

1 Duma György
2 Novák Lajos
3 Mialovich Mór
4 Wohlrab Flóris dr.
5 Varga Ottó
6 Szerelemhegyi Tivadar
7 Herald Ferencz dr.

8 Reményi Ede dr.
9 Pokorny Emánuel

10 Szirmai Antal
11 Huszka József
12 Katona Lajos dr.
13 Nikolics Ignácz
14 Cserny Károly

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Köziöny. XXXI. 27
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15 Korény'-Schek Vincze 36 Mortenson Ede
16 Turjay László 37 Vaj daffy Géza
17 Wilcsek János 38 Holecz János
18 Dohnányi Frigyes 39 Behyna Gyula
19 Kassay István 40 Schürger Ferencz
20 Kavalszky Ágoston 41 Dénes Ferencz
21 Heverdle Ferenoz 42 Petricskó Jenő
22 Zierer Géza 43 Móser József
23 Schambach Gyula* 44 Hadik Richárd
24 Jankó Gyula 45 Vlahovics Emil
25 Horváth Henrik 46 Endrődy Gyula
26 Tragor József 47 Szártorisz Ferencz
27 Hollós Lipót 48 Sarmaságh Géza
28 Bodjánszky János 49 Bicsovszky K., ideig! igazg.
29 Franzen Alajos 50 Sárhegyi Lajos
30 Kovács János 51 Janovszky László
31 Medvigy János 52 Éderer Antal
32 Iirajnyák Ede 53 Marcsiss János
33 Ralovich Lajos 54 Radlinszky József
34 Pap József,
35 Zaubauer Ágoston

55 Medreczky István

I X  fize tési osztály.
1 Szobissek József 33 Gunde Henrik
2 Fasztusz Elek 34 Blanár Ódon
3 Parcsetics Vincze 35 Horostsák Gyula
4 Kotunovics Győző, ideig! igazg, 36 Miskolczi Arnold
5 Paulik József 37 Kalmár Elek
6 Fiaszik Ágoston 38 Jaskovics Ferencz
7 Spotkovszky Károly 39 Kovalik János dr.
8 Nátolya Antal 40 Н ота Gyula
9 Chovancsák Dániel 41 Dáni J. Ede

10 Gyulaffy József 42 Andor Tivadar
11 Lehóczky József 43 Szkunzevics Kornél
12 Párkányi Gyula 44 Laky István
13 Muszkalay Antal 45 Dömötör Iván
14 Kun Ignácz 46 Schmidt Márton dr.
15 Albrecht János 47 Némethy Márton dr.
16 Jurkovics Emil 48 Jenser Mihály
17 Pogány Gyula 49 Friml Aladár dr.
18 Hunyady László 50 Laudon István dr.
19 Reiser György dr. 51 Schöber Emil dr.
20 Droppa József 52 Gogh Gyula
21 Fibiger Sándor dr. 53 Bakó István
22 Fekt Ferencz 54 Fodor Gyula dr.
23 Munkácsi Elek 55 Mayer György dr.
24 Faith István 56 Keczer Géza
25 Tuhrinszky Károly 57 Varga Mátyás
26 Roskovics Emánuel 58 Jacobei Dezső
27 Vojtás Mátyás 59 Fechtel János dr.
28 Sirokai Albert 60 Gaál Mózes
29 Haraszthy Gyula 61 Mazuch Ede
30 Pósch Árpád 62 Kovalóczy Rezső
31 Gallé Gábor 63 Kovács István**
32 Bozsenik Béla 64 Kőrösy György dr.

Eddig 1600 frt. — ** Eddig 1300 frt.
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65 Krompaszky Béla 87 Richter László
66 Balogh Péter 88 Kurtz Sándor dr.
67 Molnár János 89 Baumgartl Boldizsár
68 Fülöp Árpád 90 Liebenwein Alajos
69 Nendwich Jakab 91 Fettl Lipót
70 Rittinger Antal 92 Reibner Márton dr.
71 Dassievicz Gyula 93 Deák Miklós
72 Ruprecht Alajos 94 Farkas Ignácz
73 Nagy József 95 Majoros Károly
74 Hoffmann Mátyás 96 Lévay Ede dr.
75 Zvér Ferenez 97 Konss József
76 Kiss Béla 98 Belják Bernát
77 Pápay Viktor 99 Hoffmann János
78 Janicsek József dr. 100 Rencz János dr.
79 Löfler József 101 Roller Béla
80 Zsitvay János 102 Pethe Ferenez
81 Tittel Lajos 103 Szucliy Endre
82 Ries Ferenez 104 Zombory I. János
83 Hegedűs István 105 Örvény Iván
84 Fabuss Alajos 106 Jánky László
85 Obendorf Gusztáv 107 Redlich József
86 Glatz Ferenez 108 Fischer Sándor

III.
A Bibics-alapból fentartott aradi kir. főgymnasiumnál:

V III. f ize tési osztá ly.
1 Himpfner Béla 4 Kövésdy Ignácz
2 Máday János * 5 Körmendy József
3 Kollmann Gyula

IX . fize tési osztály.
1 Stauber József 7 Lejtényi Sándor
2 Remsei István 8 Gross Károly
3 Haslinger Ferenez 9 Kara Győző
4 Telmányi Emil 10 Csapkay István
5 Rieger Imre ** 11 Perlaky Gábor
6 Papp György 12 Hunyady József

A DR. KELETI FERENCZ-FÉLE SZOLGÁLATI PRAGMATIKA- 
TERVEZETRŐL.

Azon jogviszony, mely az állam és az állami tisztviselők közt fenn
áll, eddig csak igen kevés művelt államban van törvények által a maga 
teljességében szabályozva. Egyes a részletekre vonatkozó intézkedések 
mindenütt találhatók, valamint az is általános jelenség, hogy ott, a hol 
a viszony törvényesen szabályozva nincs, különösen az állami tisztvise
lők maguk törekszenek arra, hogy ezen rendezés bekövetkezzék. Az 
említett jogviszony rendezése első sorban fontos állami érdek, mert 
hathatós eszköz az állameszme megerősítésére, épségben tartására és 
ápolására nézve. Erre nálunk már a nyugdíjtörvény tárgyalása közben 
a képviselőházban határozottan rámutattak Az állam iránti hűség, az

* Eddig 1600 frt. — ** Eddig 1300 frt.
27*
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alkotmány és haza tiszteletben tartása, illetőleg szeretete, melyek min
den szolgálati pragmatikának első és legfőbb követelményei, az állam
hivatalnok mellőzhetetlen feladatává teszik azt, hogy hivatalos tényke
dése közben az állami egységet és az állameszmét kifejezésre és érvényre 
juttassa. Ezt pedig hatásaiban semmiféle állam sem nélkülözheti, leg- 
kevésbbé a magyar állam, melyben számos nemzetiség, s ezeknek szám
talan irányba működő nemzetiségi aspiratiói, az állam-egységnek épen- 
séggel nem támaszai.

Képviselőházunkban az említett alkalomkor joggal dicsérték 
B ism ark  államférfiúi belátását, a mennyiben ő az északnémet szövetség 
megalkotásakor, még inkább pedig akkor, midőn ezen szövetségből a 
német birodalom alakult, első feladatául a birodalmi tisztviselői?; szol
gálati pragmatikájának megalkotását és életbeléptetését tekintette. Az 
erre vonatkozó törvényjavaslatot már 1869. márcz. 18-án a törvényhozás 
elé terjesztette, s miután az ebben az évben törvényerőre nem emelke
dett, törhetetlen szivósággal a visszautasított javaslatot mindaddig újra 
és újra szőnyegre hozta, míg az végre negyedszeri tárgyalás után 1872. 
márcz. 31-én, elfogadtatását követő 19-ed napra életbe lépett. A conso- 
lidált német állam e tekintetben minket épen ‘/4 évszázaddal megelőzött. 
Hasonlóképen akkor, mikor Elsass-Lotharingiának bekebelezésével a 
német állam az új elemek assimilálására vállalkozott, ugyancsak siettek 
az ottani államhivatalnokok és tanítók jogviszonyait rendező törvénye
ket életbe léptetni.

Olaszország egységének megteremtése után siettek az államhiva
talnokok jogviszonyainak rendezésével ezen fiatal egységet biztosítani.

Az államhivatalnokok jogviszonyainak rendezetlensége tekinteté
ben leginkább az észak-amerikai Egyesült-Államok tanultak a saját 
kárukon Itt ugyanis az államhivatalnokok nagy többsége az elnök- 
választás esélyeitől függött, mi mellett a személyes felelősség elve nem 
érvényesülhetett, a hivatalnok kötelességeinek teljesítésével nem törődött, 
s csak arra törekedett, hogy hivataloskodásának rövid ideje alatt saját 
hasznát és előnyeit lehetőleg kizsákmányolja. Ily körülmények között 
valósággal anarchikus állapotok kaptak lábra, s a köztársasági kormány
nak attól kellett tartania, hogy magát a köztársasági államformát komoly 
veszély fogja fenyegetni. Ezért a jogviszonyok rendezésével oda töreked
tek, hogy a közigazgatást állandósítsák, az állásoknak qualificált és 
alkalmas egyénekkel való betöltését biztosítsák, a hivatalban való meg
maradást az állásnak megfelelő magaviselettől tegyék függővé, a fárad
ság jutalmául kellő előléptetést, s a kiérdemesült hivatalnok számára 
illő végellátást biztosítsanak. Áz erre vonatkozó „Peudleton-bill“ csak
hamar törvényerőre emelkedvén, az Egyesült-Államok számára tehet
séges és tisztességes férfiakból álló hivatalnoki kart biztosít.

Osztrák szomszédaink kormánya is teljes tudatában van a szol
gálati pragmatika elsőrangú fontosságának, s törekedett is egy minden 
irányban kielégítő megoldási módot találni, de eddig sikertelenül. Az 
osztrák képviselőház 1879-ben bizottságot küldött ki, melynek feladata 
lett volna a szolgálati pragmatika törvényjavaslatát elkészíteni. Ugyan
azon év nov. 20-án ezen bizottság elnöke, Jirecsek  volt minister ki
jelentette, hogy a javaslat elkészítése oly részletes ismereteket kíván, 
melyeknek csak a kormány lehet birtokában, s így a javaslatnak a 
kormány kebeléből kell kiindulnia. A parlamentnek 1881. jan. 31-iki 
ülésén ez iránt tett kérdésre Erb  lovag a kérdés hátramaradását le
győzhetetlen akadályoknak tulajdonította. Ily felfogás mellett az osztrá
koknak még manapság sincs szolgálati pragmatikájuk. Erre való tekin
tettel az osztrák általános hivatalnok-egylet igazgatósága ez év elején 
pályadíjakat tűzött ki egy szolgálati pragmatika-tervezet elkészítésére, 
s igen kívánatos lenne, hogy a pályázat ne maradjon meddő.
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Lássuk már most, mi történt e tekintetben nálunk. Mint sok más 
dolognál, úgy ennél is várakozó álláspontra helyezkedtünk, s addig is 
részletes reudezkedésekkel toldozgatjuk-foltozgatjuk a subánkat, hogy 
valahogyan le ne kopjék a vállunkról. Meg vagyok győződve az iránt, 
hogy ha az osztrákok a maguk szolgálati pragmatikájukat elkészítették, 
fél évre rá a mienk is a ház asztalára kerül. így  áll a dolog minden 
nagyobb jogi alkotásunknál, mint pl. a teljesen ily módon készülő pol
gári törvénykönyvünknél, miért legyen a szolgálati pragmatikával más
különben? Pedig ez nincs rendjén, s nagy szegénységre mutatna, ha 
nem volnánk képesek ezen a téren eredetit produkálva a saját lábain
kon járni. A szolgálati pragmatika hiánya eddig már számos helyre
hozhatatlan mulasztást okozott. Nem akarok a nagy munkát teljesítő, 
silányan javadalmazott magyar hivatalnoki karral szemben támadólag 
föllépni; nem szándékozom a létező hiányokra, s az azokból származó 
károkra rámutatni; csupán arra a végzetes tévedésre akarok rámutatni, 
mely a hivatalnoki állás társadalmi megbecsülésének legtöbbet árt, 
t. i. arra, hogy a hivatalnok nálunk a kormány hivatalnoka, nem pedig 
az államé. Ezen tévedés káros következményeinek fejtegetése messzire 
elterelne tulajdonképeni feladatomtól, s így nála tovább nem időzöm.

A mi eddig nálunk a szolgálati pragmatika tekintetében történt, 
az mind csupán részletmunka, mely az általános rendezés előkészítésére 
alkalmas ugyan, de azt nem pótolhatja ott, a hol ezen rendezés épen- 
séggel nélkülözhetetlen; t. i. a bírákra, a bírósági hivatalnokokra és az 
ügyészségekre nézve a szolgálati viszonyt részletesen szabályozó tör
vények hozattak, mint pl. az 1869: IV., 1871: VIII és IX.. 1871: XXXI . 
1871: XXXIII, 1890: XXV., 1891: XVII., 1896: XXVI. stb. törvényczikkek. 
Újabban törvényhozásunk az összes szolgálati ágakra kiterjedő törvény- 
alkotásokat is létesített és ezekkel némileg útját egyengette az egységes 
szolgálati pragmatikának. Már az 1875. évben megindíttattak a minis- 
teriumban a tárgyalások a köztisztviselők összes kathegoriáira kiterjedő 
oly törvény alkotása iránt, melynek magában kellett volna foglalnia 
úgy a minősítésre mint a nyugdíjra és a tulajdonképeni szolgálati 
pragmatikára vonatkozó szabályokat. Később azonban a kormány eltért 
oly egységes törvény alkotásának tervétől és legelőször a köztisztviselők 
minősítéséről szóló törvényjavaslatot terjesztette a törvényhozás elé, 
mely javaslat aztán törvényerőre is emelkedett, és mint 1883: I. t.-cz. 
iktattatott törvénytárunkba. Az állami tisztviselők, altisztek és szolgák 
nyugdíjazásáról szóló 1886. évi XI. t-ez. a nyugdíjazás kérdését ipar
kodott megoldani. Az állami tisztviselők, altisztek és szolgák anyagi 
helyzetének szabályozására vonatkozik az 1893: IV. t-ez. melynek súlyát 
épen mi tanárok érezzük a legkeservesebben. A mi a fegyelmi törvény- 
hozást illeti, a bírák felelősségéről szóló 1871: VIII. t.-cz. és az ezt rész
ben kiegészítő és módosító 1891: XVII. t.-cz. a bírákra és bírósági hiva
talnokokra, valamint az ügyészség tagjaira nézve kielégítően szabályozzák 
a fegyelmet, fegyelmi eljárást és fegyelmi hatóságokat. A pénzügyi 
közigazgatás köréhez tartozó tisztviselők elleni fegyelmi eljárást az 
1889: XXVIII. t.-cz., a töryényhatósági tisztviselők, a segéd- és kezelő- 
személyzet elleni fegyelmi eljárást az 1886: XXIII. t.-cz. szabályozza 
A többi állami tisztviselők elleni fegyelmi hatóságok és fegyelmi eljárás 
azonban törvény útján szabályozva nincsen. Nekünk tanároknak kilá
tásba helyeztetett, hogy a fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályrendelet 
legközelebb ki fog adatni. Ez azonban nem lehet végleges megoldás, s 
nem nyugtathat meg bennünket semmi tekintetben. Állásunk tisztessége, 
közmegbecsülése követeli, hogy szolgálati viszonyaink, fegyelmi eljárá
sunk törvény útján szabályoztassanak s addig, míg ez meg nem tör
ténik, nem tehetjük le a fegyvert. Szabályrendelet és törvény között a 
különbség óriási, biztos alapot és megnyugtatást csak az utóbbi adhat.
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Mindezen felsoroltak mellett a megoldatlan feladatok serege igen 
tetemes. Szabályozásra várnak: a hivatali állások betöltésének módja, 
az előléptetések, kinevezések, helyettesítések és ezekkel járó illetmé
nyek, a hivatalos kiküldetések és az átköltözködések alkalmával járó 
illetmények, a tisztviselőknek a jutalmazásra, czímre, rangra és szabad
ságolásra vonatkozó jogaik, a tisztviselők kötelessége a titoktartásra, 
hűségre, engedelmességre stb. A tisztviselői állásnak összeférhetetlen
sége más állással vagy foglalkozással is csupán egyes szolgálati ágak
ra nézve nyert törvény által való rendezést. A felügyelet mikénti gya
korlása sincsen részletesen és törvény útján szabályozva. Pedig e kér
dések mind a szolgálati pragmatikában megoldandók és törvény útján 
az államczélnak megfelelőleg szabályozandók, ha azt akarjuk, hogy a 
szolgálati pragmatika rendeltetésének megfelelőleg- egyfelől oly tisztvi
selői kar képzésének alapjául szolgáljon, melynek segítségével az állam 
feladatait a legnagyobb erélylyel a lehető legtökéletesebben legyen képes 
megvalósítani; másfelől az állam minden egyes alkalmazottja összes 
jogaiban megvédve, minden kötelességét a legnagyobb odaadással tel
jesíteni képes legyen.

Mindezekre való tekintettel történt, hogy a magyar tudományos 
Akadémia 1880-ban pályadíjat tűzött ki a rendszeres szolgálati prag
matika általános elveinek kifejtésére, különös tekintettel hazánk viszo
nyaira és a külföld jelentékenyebb alkotásaira, melyek e kérdésre 
vonatkoznak. A pályadíjat négy munkálat akarta elnyerni, közülök 
dr. K ele ti Ferencz szolnoki ügyvéd műve lön a pályanyertes.

Munkálata 1883-ban jelent meg nyomtatásban, de a kérdést kívá
natos megoldásához közelebb nem vitte Újabban a magyar állami 
tisztviselők országos szövetsége karolta föl a kérdést, s megbízta 
dr. K ele ti Ferenczet egy a szolgálati pragmatikára vonatkozó törvény- 
javaslatnak elkészítésével. Előbb említett munkálatának alapul vétele 
mellett alig három hónap alatt elkészült tervezetével, melyet a szövet
ség 1897. november elején közkézre adván, az összes érdekelteket hozzá
szólásra felszólította, hogy a felszólamlások tekintetbevételével átdolgo
zott törvényjavaslatot lehetőleg rövid idő alatt a törvényhozás elé 
vihesse. A nagy tudással, körültekintéssel és ügyszeretettel készült dol
gozat már eddig is nagy mértékben magára vonta a közfigyelmet, miről 
legjobban a sajtó nyilatkozatai tanúskodnak. Ismertetések jelentek meg 
róla a „Pester Lloyd“ nov. 24 , 25 , 26., a „Pesti Napló“ nov 2». és a „Buda
pesti Hírlap“ decz. 11. számaiban. Mindezen ismertetések, melyeket jelen 
felolvasásom elkészítésénél is figyelemben kellett részesítenem, a munká
latról nagy elismeréssel szólnak. Kívánatos lenne, ha a sajtónak érdek
lődését az ügy érdekében továbbra is biztosítani lehetne.

A munka külső beosztását illetőleg fölemlítem, hogy a szolgálati 
pragmatika 176 oldalon 625 szakaszban tárgyaltatik Ehhez járul 104 
oldal megokolás és 19 oldal táblázat.

Főbb czímei, melyekből a munka rendszerére lehet következtetni, 
a következők:

I. Az általános határozatok.
II. Az államszolgálatban való alkalmaztatás kellékei.

III. Az állami tisztviselői, altiszti és szolgai állások betöltésének
módja.

IV. Az állami tisztviselő, altiszt és szolga jogai, és pedig:
1. A hivatallal összekötött functiók gyakorlására való jog.
2. Czím és rang vagy jelleg.
3. Kinevezés és előléptetés.
í .  Fizetés.
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6. A lakpénzre vagy természetbeni lakásra való jog.
6. A hivatalos kiküldetések alkalmával járó illetmények.
7. Az átköltözködések alkalmával járó illetmények.
8. A helyettesítések és az azokkal járó illetmények.
9. A fizetési előleg.

10. Jutalom és segélyezés.
11. A szabadság-idő.
12. A kedvezményi idő és ideiglenes nyugalomba helyezés.
13. Egyéb jogok.
14. Lemondás a szolgálatról.

Y. Az állami tisztviselők, altisztek és szolgák kötelességei.
VI. Az állami tisztviselői állásnak összeférhetetlensége más állás

sal vagy foglalkozással.
VII. Az állami tisztviselők, altisztek és szolgák nyugdíjazása.

VIII. Fegyelmi vétségek és fegyelmi eljárás.
IX. Felügyelet.
X. Záróhatározatok.

A munkálat főelveit és legkirívóbb határozmányait illetőleg magá
ból az indokolásból mint minket tanárokat is közelebbről érdeklőket a 
következőket vettem ki:

„Az állam és polgárai javának, jogának és egyéb anyagi és szel
lemi érdekeinek megfelelő jó közigazgatás és igazságszolgáltatás fen- 
tartása az államszolgálatnak minél tökéletesebb ellátása által.

Az állami alkalmazottak jogainak, becsületének és életsorsának 
lehetőleg kielégítő biztosítása és

Az állampénztárnak és állampolgároknak lehetőleg csekély meg
terhelése“
szolgáltak a javaslat elkészítésénél főirányadókul.

A törvényjavaslat „tartalmaz oly rendelkezéseket, melyeknek 
czélja, hogy alkalmatlan, képtelen és méltatlan egyéneknek felvétele az 
államszolgálatba lehetőleg megakadályoztassék. Szabályként az alkal
mazás véglegességét fogadja el. A hivatal tényleges elfoglalása előtt 
minden tisztviselő a szolgálati eskü letételére van kötelezve. Minden 
honpolgárnak hivatalviselési képessége el van ismerve, tekintet nélkül 
születésére, vallásfelekezetére és nemzetiségére.

Meg vannak említve ama körülmények, melyek hivatalképtelen
séget vonnak maguk után. Az államszolgálatban való alkalmazás álta
lános és valamely szolgálati ágban alkalmazás különös kellékei fel 
vannak sorolva. Az előléptetéseknél kizárólag, a kinevezéseknél túlnyo
móan az anciennitás elve fogadtatott el. Hivatalbetöltéseknél rendszerint 
pályázatnak és a pályázóknak egy testületi szakbizottság által való 
megbirálásának van helye. Az állami alkalmazottak jogainak és köteles
ségeinek szabályozásánál minden irányban elvként szolgált az, hogy a 
jogok és kötelességek lehetőleg részletesen és szabatosan felsoroltassa
nak és megállapíttassanak. Az állami alkalmazottnak fizetése fegyelmi 
vétség esetén kívül le nem szállítható. A végrehajtást az állami tiszt
viselők fizetésére vagy nyugdíjára korlátozó vagy kizáró intézkedések 
továbbra is fentartattak.

Az 1881: XI. t.-cz. valamint az ez által fentartott nyugdíjtör
vényeink érvényben maradnak, azon módosítással, hogy a szolgálati 
idő általában 30 év legyen, s a millenniumi év háromnak számítandó. 
A tisztviselőnek az állam által való képviseltetéséhez való joga határo
zottan ki van fejezve. Az engedelmesség és a felelősség körülményei 
pontosan szabályoztalak. Az állami tisztviselőnek politikai magaviseleté 
tekintetében elvként van hangoztatva a politikai meggyőződésnek
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szabadsága. Ha azoban politikai meggyőződése az állandó alapelvekkel 
ellenkezik, melyeken az alkotmány alapszik, és ennek ellenségeként 
cselekszik, a hűség kötelességét szegi meg. Továbbá az állami alkal
mazottnak politikai izgatást kezdeményezni, vagy abban részt venni 
nem szabad. Meg van határozva, hogy az állami alkalmazottnak titok- 
tartási kötelessége meddig terjed

Az államnak joga van az állami alkalmazottat szükség esetén 
kényszereszközök alkalmazásával kötelességei teljesítésére szorítani és 
azokat, kik hivatali kötelességeiket megszegik, megbüntetni. A fegyelmi 
eljárás kiterjed minden szolgálati vétségre és a hivatali kötelesség 
mindennemű elhanyagolására. Megkülönböztet rendbüntetéseket és 
fegyelmi büntetéseket. Az elsők iránt az eddigi fegyelmi hatóságok az 
eddigi eljárások szerint ítélnek, az utóbbiakra nézve felállítandó fegyelmi 
kamarák illetékesek, utolsó fokon a közigazgatási bíróság. Az össze
férhetetlenség szabályozásánál elvként szolgált, hogy az államszolgálat
tal oly foglalkozások és üzletek gyakorlása, valamint oly állások vise
lése és javadalmazások élvezése nem egyeztethetők össze, melyek vagy a 
hivatal tekintélyével és függetlenségével össze nem férnek, vagy melyek 
által a hivatalnok hivatali kötelességei lelkiismeretes és pontos teljesí
tésében gátoltatnék, vagy pedig illetéktelen befolyásoknak tétetnék ki. 
A felügyeleti jognak gyakorlása olyként van szabályozva, hogy az 
államszolgálatban alkalmazottnak tevékenységét folyton figyelemmel 
kiséri, annak segítségével jutalmazások és kitüntetések azokat érjék, 
kik szorgalom, buzgalom és odaadó működés által azokra valóban 
érdemesek“.

Mindezen elvekre nézve szerzővel teljesen egyetérthetünk, s ma
gunk is kívánatosnak tarthatjuk, hogy egy ezen elvek után induló 
szolgálati pragmatika létesüljön.

(Folytatása következik,)
(Budapest.) Dr. B ozóky Endre.

EURÓPA ÉS ÉSZAKAMERIKA KÖZÉPISKOLAÜGYE.

Történelmi alakulás.

( O laszország. Spanyolország. Portugália,.)

O laszország. Az olasz középiskolának kizárólag classikus jellege 
volt a múlt század végéig. Századunk elején azonban behatoltak a reáliák 
is az olasz középiskolákba, és bi-, sőt trifurcatiót is okoztak ezeknek felsőbb 
osztályaiban. Az osztrák kormány, mint Lombardiának ura, meghagyta 
eleinte a bifuractiót, idővel azonban visszatértek az eredeti classikus 
rendszerhez 8 éves egységes cursussal mellékcursusok nélkül. Piemont- 
ban csak 1840 körül vittek be a régi latin iskolába egy kis számtant, 
földrajzot és nemzeti történetet, de csak az 1848-iki Buoncampagniféle 
törvénynyel szakadtak az iskolák két külön csoportra: a classiku s  és 
a specialis  iskolák csoportjára. 185U-ben akarta Manuli minister ismét 
a régi latin iskolákat helyreállítani, de ez nem sikerült neki, és a 
classikus iskolák mellett létesültek specialis iskolák, kereskedelem, ipar 
és művészet számára. 1859-ben történt Casati ministersége alatt az 
iskolák végleges kettéosztása classikus  és technikus iskolákra. A Casati- 
féle törvénynek érvényt szereztek aztán a későbbi annexiók után egyéb 
területeken is, és e törvény teszi még ma is alapját az összes olasz- 
országi középiskolaügyi intézkedéseknek.



385

A kormány mégis lehetőleg respectálta az annectált tartományok 
hagyományait és így még ma is nagy különbségeket mutat az ország 
iskolaügye különböző részeiben. Egységes szerves iskolatörvényt, mely 
kielégíthette volna az újabb szükségleteket, még egy minister sem tudott 
a parlamentben keresztülvinni. S így minden minister csak annyit 
reformált, a mennyit saját hatáskörén belül reformálhatott: szabály
zatokat, órarendeket és tanterveket. 1862 óta mai napig csak a classikus 
oktatás terén tizen egyszer  változtak a szabályzatok, nem számítva a 
roppant sok rendelet, tantervváltoztatás és utasítás tömegét. A legújabb 
(1895-ig) regulativum csak 3 éves E folytonos reformálgatásnak sok az 
oka. Lehet, hogy az olasz faj nyugtalan temperamentumának is van 
benne része. De vannak kézzelfoghatóbb okai is. Olaszország történeté
ben ragyagó korszakokra tekinthet vissza. Most, hogy egységes lett, 
megvan benne a törekvés, hogy gyorsan emelkedjék a többi nagy 
nemzetek magaslatára. „O laszország  megvan, most olaszokról is kell 
gondoskodnunk.“ Marsimo d'Azeglio e szava jelszóvá lett Olaszország
ban, és a közoktatásban vélték megtalálni a legjobb eszközt arra, hogy 
olaszokat teremtsenek Persze gyorsan akarták a dolgot megcsinálni, 
és azért rosszul csinálták. A közoktatásügy élére oly emberek kerültek, 
kiket a parlamenti helyzet követelt, tekintet nélkül arra, hivatottak 
voltak-e tisztségükre. Majd tekintélyes tudósok és írók voltak e minis
terek, a kik azonban minden philosophiai és paedagogia műveltség 
nélkül szűkölködtek, majd vígjátékköltők, ügyvédek, orvosok, kik bizony 
nem sokat értettek a középiskolák dolgához. De azért mégis mindegyikük 
azt gondolta, hogy valamivel csak kell bizonyítania a ministerségre 
való rátermettségét, és így nagyobbára lerontotta azt, a mit elődje és 
nagyobbára politikai ellenfele épített. A magasabb közoktatásügyi hiva
talnokok is sokszor osztoznak ministereik sorsában. S így nem csoda, hogy 
a kormány közoktatásügyi intézkedései oly sűrűn változnak, és e válto
zás semminemű szerves fejlődést vagy egységes vezető elvet nem tud 
felmutatni, és a rövidéletű, sokszor halvaszületett decretumok alig érdemlik 
még a részletesebb ismertetést.

Annyit akarunk még megjegyezni, hogy Olaszországban sincsenek 
megelégedve a középiskolai oktatásnak a Casati-féle törvény óta létező 
kettéoszlásával, mely a fiút mindjárt az elemi iskola elvégzése után 
kényszeríti, hogy hivatást válaszszon. Azaz Olaszországban is napirenden 
van az egységes középiskola kérdése, és legalább az alsó három osztály
nak egységesítésére történtek is már eddig különböző kísérletek, illetőleg 
készítettek különböző tervezeteket.

Spanyolország.
A spanyol közoktatásügynek az 1857-iki törvény adott szilárdabb 

alapot E törvény három fokozatra osztja az egész közoktatást: Primera 
Ensenanza, Segunda Ensenanza és Ensenanza Superior. A Segunda 
Ensenanza felel meg természetesen a mi középiskolai oktatásunknak. 
E Segunda Enseiianzának már 1825 óta van szervezete, mely megállapí
totta a latin iskoláknak és a humanitási osztályoknak kötelező tantervét.

Az 1836-iki tanterv két fokát különböztette meg a Segunda En
seiianzának: egy elemi és egy felső fokát. 1845-ben ismét új tanterv 
jött létre, mely szintén két fokot különböztet meg, egy elemit, mely 
öt évre terjedt, és egy 2—3 évre terjedő továbbvivő fokozatot (grado de 
ampliación). Az utóbbival már a philosopohiai facultas foglalkozott és 
két sectióra oszlott: Letras és Ciencies.

Az 1857-iki törvénynek (Claudio Moyano Samaniego ministersége 
alatt) ezek a Segunda Ensenanzára vonatkozó főbb intézkedései. A 
Segunda Ensenanza magában foglal: 1. Általános tanulmányokat (estudios
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generales) és 2. Külön foglalkozásokra való alkalmazással járó tanul
mányokat (estudios de aplicación á las profesiones industriales'). Az 
általános tanulmányok megint két periódusra oszlanak; az első periodus 
terjed két évre, a második négyre. A Segunda Ensenanza általános 
tanulmányainak befejezése után érettségire bocsátható a tanuló (examen 
del grado de bachiller).

E törvény mai napig, miként mondtuk, alapvető. A következő 
évek politikai hullámzása az iskolákra is hatott, és lehetetlenné tette 
nyugodt folytonos fejlődésüket. Spanyolországban ép úgy mint Olasz
országban, minden új minister rendesen lebontotta azt, a mit elődje 
épített. Majd ötre reducálták a tanévek számát, majd pedig eltörölték 
a görögöt, majd ezt, majd azt módosítgatták.

Az 1894/95-iki évben nem kevesebb, mint három minister tett 
kísérletet a Segunda Ensenanza reformálásával: Groizard. a ki általános 
reformot vitt keresztül, López Puigeorver és Bosch у Pustegueras. Az 
utóbbi Groizard egész nagy reformját teljesen megsemmisítette.

Groizard törvénye, mely 1894-ben jött létre, a középiskolába lépés 
korául a befejezett 10. életévet állapította meg és a középiskolai tan
tárgyakat hat évre osztotta be.

A negyedik év után két sectióra oszlottak a tanulmányok: a) 
Sección de Ciencias Morales; b) Sección de Ciendas Fisieo Naturales.

E Groizard-féle tanulmányrendet aztán megszüntette az 1895-iki 
királyi decretum, mely ismét öt évre reducálta a Segunda Ensenanzát 
és nem határozta meg az incipiensek korát, hanem csak vizsgához 
kötötte a belépést.

Portugália.
A mióta Pombal a jezsuitákat kiűzte volt Portugáliából (1762), a 

közoktatás folytonos átalakulásban van. Minthogy a régebbi nyilvános 
(jezsuita) iskolák megszüntetése után a művelődési szükségleteket nem 
tudták elég gyorsan világi tanárokkal kielégíteni, a többi szerzetes-ren
dek kerítették kezükbe a magánoktatást, melyre az állam csak bizonyos 
felügyeletet gyakorolt.

Középiskolákul (estudos menores, ellentétben a tulajdonképi egye
temekhez) valóságos külön „tanszékeket“ állítottak fel grammatika, 
rhetorika, görög, philosophia számára stb.; az állam előírta a tanköny
veket is, kiküszöbölte a jezsuiták idejéből való latin versifíeálást, de 
túlságig vitte a szakrendszert; pl. egy évig tanítottak csak latint, azután 
egy évig csak görögöt, egy évig csak rhetorikát Quintilianus nyomán, 
azután Aristotelest. A nemesség szükségletei kedvéért egy modern lovag- 
akadémia-félét állítottak fel, mely későbben, 1837-ben, cadettiskolává tör- 
pült. A napóleoni korszak eleinte nagy zűrzavart hozott; majd veszteg- 
lést és csak a 30-as években jött a restauratio. 1835-ben összegyűjtötték 
a szétszórt tanszékeket lyceumokká (nyilván franczia minta szerint), és 
ezeket a nagyobb városokban helyezték el.

1836-ban alkották egy nagy bizottság tárgyalásai alapján a nem
z e ti  lyceum okat, melyeket a 17 kerület fővárosaiban helyeztek el. Ez 
alkotással egyidejűleg igen részletes oktatásrendszert dolgoztak ki, 
melyet azonban nem bírtak keresztülvinni. A követelések még nagyon 
is túlhaladták az ország társadalmi és gazdasági viszonyait

Csak 1844-ben indult meg a reform, mely alapját teszi a mai 
állapotoknak is. A szárazföld 17 és a szigetek négy lvceumát lassanként 
megnyitották, illetőleg rendezték. A lyceumok mellé akartak még 120 
helyen egyéves tanfolyamú latin iskolákat tenni. De ezeknek felállítása 
is csak igen lassan haladt előre. Hiány volt épületekben, tanárok-
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ban, tantervekben és tankönyvekben. Csak 1854-ben kapott a l e g 
nagyobb három lyceum mathematikai oktatást, még később természet- 
tudományit.

A tanterveket és az évfolyamok számát folytonosan változtatgatták. 
Későbben elkülönítettek egymástól általános és specialis folyamokat, 
majd kötelező és facultativ szakokat.

Portugáliában is minden új minister valamely reformmal lépett 
fel, és általában a folytonos ingadozásnak a portugáliai közoktatásügy 
terén szintén nagyobbára politikai okai vannak, ép úgy mint Olasz- és 
Spanyolországban.

Egy főreform történt 1880-ban, melyhez 1876 óta gyűjtötték az 
anyagot. E reform egy általános négyéves cursust teremtett, felette 
bifurcatiót két-kétéves humanistikus és realistikus tanfolyamokkal 
(curso de lettras és curso de sciencias); továbbá teljes „középponti“ 
lyceumokat és kisebb „nemzeti“ lyceumokat.

1886-ban ismét reorganisáltak. Ennek eredménye aztán a mai 
állapot, melyhez még egyes 1888. és 1892-iki változások is járultak 
hozzá.

1894-ben benyújtott a kormány egy újabb javaslatot, melyet azon
ban csakhamar visszavont.

(Budapest.) Dr. W aldapfel János.

ISMERTETÉSEK.

Manuel d’hygiéne athlétique a l ’usage des lycéens et des jeu n es  
gens des associations athlétiques. Páris, kis 16-r. 64 1., ára 50 cent.

Ez a zsebkiadású kötetecske, melyet az Union des sociétés fran- 
gaises de sp o rts  athlétiques  egészségügyi szakosztálya egyenest a 
középiskolai ifjúságnak szánt, nagyon megérdemli, hogy e helyen em
lítsük és hogy a középiskolai tanárságnak, úgyszintén azoknak, kik 
felette és alatta állnak, figyelmébe ajánljuk.

A párisi Union egy vagy tíz éve alakult országos szövetség, 
mely a testi nevelés ügyének Francziaországban kiváló szolgálatokat 
tett*  és ma összesen 210 egyesületet, köztük 62 ifjúsági testnevelési 
(torna) kört egyesít magában.

Az előttünk fekvő kis torna-egészségügyi zsebkönyv, mely oly 
nagyhírű szaktudósok közreműködésével készült, minők Brouardel, L a 
grange, Thorel stb., egyszerű és világos előadásban és tanulók, tanítók 
és szülők által könnyen megérthető módon mondja el mindazt, a mit a 
testi nevelés körül tudni érdemes és szükséges üt fejezete sorra veszi 
az öltözetet és az öltözködést, a hideg víz alkalmazását, a kitartó gyakor
lást (entrainemenf), a táplálkozást, végül a sport különböző fajait: futás, 
vívás, kerékpározás, evezés. (E részt ügyesen lehetne a különböző torna
sze rek  hygiénéjével kibővíteni.) Minden, alkalommal rámutat arra, hogy

* Bővebben tájékoztat az Union-nak utolsó 1897. nov. 20. tartott 
közgyűléséről szóló jelentés Adatok: 13.621 fr. évi bevétel, 11.113 fr. 
kiadás, ebből érmekre és díjakra 3.519 fr. Elnök: Vicomte de Janzé, 
főtitkár: P. de Coubertin báró.
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mi a jó és mi az ártalmas és ennek okát is megadja. Minden, de főleg 
a training-ről mondottak (3. fejezet) osztatlan figyelmet és teljes meg- 
szívlelést érdemelnek.

Hogy némi fogalmat adjak azon egészséges szellemről, mely e 
jó kis tanácsadót átlengi, a befejező részből idézem a következő részle
teket: „A testi nevelés őrizkedjék a korai részletezéstől; haszontalan, 
sőt ártalmas lehet az, ha egyes tehetségeket túlságosan fejlesztünk s 
ép ebben ütköznek össze az egészségnek és a sportnak érdekei, mert a 
testiekben is az ö ssze s  képességek összhangzó  fejlesztése a főczél 
Tanulókról lévén szó, kik elég terhes szellemi munkát végeznek, nem 
hangsúlyozhatni eléggé, hogy a (torna) gyakorlatok egyszerűek  legye
nek és ne tartalmazzanak egyúttal sze llem i m egerőltetést is, a mi 
könnyítés helyett még nagyobb megterhelést eredményezne. A vívás, 
szertorna, lovaglás tehát azoknak valók, a kiknek agyvelejét nem bántja 
a túlságos szellemi munka; míg azoknak, kik könyvek felett görnyed
nek. és zárt falak között órák hosszáig készülnek vizsgálatokra, legal
kalmasabbak a hosszú séták, a szabadban ütött játékok és a könnyű 
szerrel elsajátítható (mechanikai) gyakorlatok, minők az evezés és a 
kerékpározás“.

Ezen derék füzet olvasása közben a következő gondolatom támadt. 
Miért ne csinálhatnánk mi is ilyet, sőt ennél jobbat? Még a megpen
dített új testnevelési szakosztály és külön pályázat nélkül is megteremt
hetné a ministerium egy rátermett szakember hozzájárulásával. Azt 
szeretném, ha egy ily jó és olcsó füzet, mely a fentieken kívül még a 
legszükségesebb tudnivalókat is közölné a tisztaság és az első segély- 
nyújtás körül, a beiratáskor az intézeti rend- és fegyelmi szabályokkal 
együtt és ingyen  adatnék minden tanuló kezébe, hogy ifjúsága egész 
tartamára hű kísérője és megbízható tanácsadója legyen! Azon a pár 
krajczáron csak nem múlik! Egyébként programúi értekezésnek is nagyon 
alkalmas.

(Budapest.) K em ény Ferencz.

EGYESÜLETI ÉLET.

Budapesti kör.
A múlt hó 5-én tartott választmányi ülésen dr. Schm idt Ágoston 

elnöklete alatt jelen voltak: Balog  Mór, Tiber Ágost, dr. Chovancsák  
István, R a tz  László, R e if  Jakab, L u tter  János, dr. W agner Alajos, 
M a tsk á ssy  József, T eisz  Gyula, dr. M olnár István, dr. N égyesy  László 
és dr. B ozóky  Endre.

Elnök  a választmányt az új esztendő küszöbén üdvözli, s kívánja, 
hogy a kör a meginduló esztendőben is oly sikeresen működjék, mint 
eddig.

T itkár  bejelenti, hogy a Magyar Színház igazgatóságának átirata 
értelmében a kedvezményes jegyekre vonatkozó utalványok a Kör helyi
ségében darabonkint 2 krért kaphatók Bejelenti, *hogy dr. Weninger 
László V ili. kér. közs. főreáliskolai tanár a kör kötelékéből kilépett. 
Bejelenti, hogy f. é. február 9-én R e if  Jakab tagtárs előadást fog tar
tani az osztrák tanárvizsgálati szabályzatról. Mindezen bejelentések tu
domásul vétettek A választmány megbízza a titkárt, hogy a segélyző 
alap elnöki állására vonatkozó választás dolgában az egyes intézetekhez 
körlevelet intézzen. A körlevél a szavazatok összegyűjtésével s azoknak
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febr. 9-ig a titkárhoz (И., Albreoht-út 45/a) való beküldésével Körünk 
egyes választmányi tagjait fogja felszólítani. Az egyes középiskolák tör
téneti nevek szerint való elnevezése tárgyában a kör f. é. márczius 2-án 
fog tanácskozni.

R e if  Jakab megpendíti azon eszmét, hogy Frankfurt, Dresda és 
más városok mintájára nálunk is rendezni kellene oly mintaszerű színi 
előadásokat, melyekben az ifjúság igen mérsékelt belépti dij mellett 
láthatná azon classikus darabokat, melyekkel mint irodalmi olvasmá
nyokkal foglalkozik.

Többek felszólalása után a választmány ezen kérdést, mint eddig 
még nem eléggé előkészítettet egyelőre a napirendről leveszi.

Több tárgy nem lévén, a választmányi ülés berekesztetett.
Ezután következett dr. B ozóky  Endre felolvasása: „A dr. K e le ti 

Ferencz-féle szo lgá la ti pragm atika  tervezetrő l11.
A hallgatóság a felolvasást meleg ovatióval fogadta, s a kérdés 

minden oldalát megvilágító dolgozatért szerzőnek többen elismerésüket 
fejezték ki. Az elnök kiválóan dicsérő és elismerő nyilatkozata és R eif 
Jakab néhány a tárgyra vonatkozó megjegyzése után az előadó ülés is  
berekesztetett.

Dr. B ozóky Endre , a kör titkára.

MELLÉKFOGLALKOZÁS A PÉNZINTÉZETEKNÉL.

A tanári mellékfoglalkozást illető 68.4G0/1897. számú ministeri 
rendelet ügyében legyen szabad pár tájékoztató észrevétel közlését kér
nem a szerkesztőségtől.

A szóban forgó rendeletnél nem igen vették idáig figyelembe a  
felszólalók, hogy az nem kizárólag a tanárok korlátozására s nem is  
csupán a cultusministeriumból keletkezett; hanem a ministertanács meg
állapodásán alapuló elvi szabályzat, mely 1896. ápril 3-án a pénzügy- 
ministerium ügykörére a legfelsőbb megerősítést is megnyerte s 942/1896. 
illetőleg 484/1996. P. M. sz. a. közzé is tétetvén a pénzügyministerium 
kiadásában 1896 megjelent szolgálati szabályok 74. és 76. §-ait képezi. *

A szóban forgó szabályzat a ministeriumok fogalmazási szakához 
tartozó tisztviselők mindenükére rendelkezett s I., II., III. pontjaiban 
teljesen azonos a cultusminister tilalmazó körlevelével. Eltérést csupán 
abban találunk a kettő között, hogy a pénzügyministeri rendelet szerint: 
„Nincsen azonban kizárva, hogy szövetkezetek alapításánál, kivéve a 
kölcsönös biztosító társaságokat, állami tisztviselő is közreműködhessék, 
valaminthogy az ily szövetkezetek igazgatóságának vagy felügyelő
bizottságának tagja lehessen“.

Ezen rendelet egyúttal a teendőkre nézve is utasítást ad, kimond
ván, hogy „minden mellékfoglalkozás, melyet állami tisztviselő elvállalni 
kíván, vagy már űz, legyen az tiszteletbeli vagy javadalmazással össze
kötött, a ministernek bejelentendő.

Ha a tisztviselő oly mellékfoglalkozást vállalna el vagy tartana 
meg, melyet be nem jelentett, szolgálati vétséget követ el.

* A választmányi ülés is ennek tudatában hozta meg határozatát.
S zerk .
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„A m ennyiben ............ a bejelentett mellékfoglalkozás a hivatali
állással össze nem fér, az illető tisztviselő 15 nap alatt beadandó írásbeli 
nyilatkozatra szólítandó. Ha ez idő alatt nem nyilatkoznék . . . .  az ügy 
hivatalból megvizsgálandó.“ És az ilyen esetekben követendő eljárást is 
szabályozta P. M., kimondván: „hogy valamely mcdlékfoglalkozás a hiva
tali állással összefér-e, azt a kérdést a tisztviselő nyilatkozata, illetőleg 
a megejtett vizsgálat alapján az I. és II. pontra maga az illetékes mi
nister, а III. pontra (így pénzintézetek s átalában nyerészkedésre irány
zott vállalatokat illetőleg) a ministertanács összeférhetetlenséget álla- 
pítna meg, az illető tisztviselő a tilalmazott mellékkeresetről való lemon
dásra írásban felszólítandó s ha 15 nap alatt a felszólításnak eleget 
tenni vonakodnék, ellene fegyelmi eljárás indítandó“. Azt hiszem tisztelt 
tanáregylet, mi sem várhatunk más eljárást s a rendelet visszavonását 
szorgalmazni felesleges, sőt áldástalan kísérlet volna. Az igazgatók a 
W lassics  minister által f. év ápril 1-ig megszabott határidőig vegyék 
be a mellékfoglalkozásaikat megtartani óhajtó tanárok indokolt nyilat
kozatait, terjeszszék saját javaslataikkal a rendes úton felsőbb helyre, 
hová a döntés joga tartozik, a hol a méltányos tekintetek figyelembe
vételére bizton számíthatunk is.

Ilyenformán a mellékfoglalkozásokat csak elvileg tiltja el az annyit 
ostromolt ministeri rendelet s szolgálati szempontból ennek a kérdésnek 
ilyetén rendezése legkisebb sérelmet sem képezhet reánk tanárokra.

(Déva.) Téglás Gábor.

VEGYESEK.
Kérvényezők. A Budapesten működő, IX. fiz. osztályba sorozott 

tanárok kérvényt intéztek a vallás- és közoktatásügyi ministerhez, hogy 
a főváros drágasági viszonyai folytán nyomott helyzetükön vagy helyi 
pótlékok rendszeresítése vagy а VIII fiz osztályba való előléptetés által 
segítsen. A kérvényt január 27-ikén küldöttségileg adták át. A minister 
szívesen fogadta a küldöttséget és megígérte, hogy a kérvényt meg
fontolás tárgyává teszi, annál is inkább, mert már eddigi tapasztalatai 
alapján is arra a meggyőződésre jutott, hogy a fővárosi tanárság eme 
számottevő részének helyzetén lehetőleg segíteni kell (gy.)

Külföldi ösztöndíj. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Zom bori Andor német és franczia szakra készülő tanárjelöltnek, jelenleg 
berni egyetemi hallgatónak, 400 frt külföldi úti segélyt engedélyezett.

A budapesti körben szerdán, e hó 9-én, R e if  Jakab előadást tart 
az osztrák tanárvizsgálati szabályzatról.

Pályázatok. A beszterczebán ya i kir. kath. főgyinnasiutnnál betöl
tendő tanári állásra, a classika-philologiából; a kath. vallású pályázók 
közül előnyben részesülnek azok, kik a tót nyelvet is tanítani képesek. 
A beszterczebányai tankerületi kir. főigazgatósághoz f. évi február J 8-ig:; 
— A za laegerszeg i m. kir. állami gymnasiumnál a jövő 1898/99-ik tan
évre betöltendő két tan ári állásra, egyikére a ném et- és latinból, 
vagy a német- és magyarból, másikára a m athem atika - és pbysiká-  
ból a zalaegerszegi állami gymnasium igazgatóságához f. évi május 
hó 1 -ig ; — A tem esvá ri m. kir. állami gymnasiumnál a jövő 1898/99. 
tanévvel betöltendő tanári állásra, a m agyar  és latin  nyelvből a temes
vári állami gymnasium igazgatóságához f. é. május hó 1-ig; — A  deési 
m. kir. áll. gymnasiumnál az 1898/99. tanév elején egy  tanári állásra 
a  latin  s ezenkívül más valamely tanszakból a deési állami gymnasium 
igazgatóságánál 1898. május hó 1-ig.
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NÉVSORA
azon tagoknak, kik az 1897. deczember 15-töl 1898. január 23-ig tagdíjat fizettek.

1890/91-re: Zanbauer Ágost (II.).
1891/92-re: dr. Versényi György (2'90), Zanbauer Ágost.
1892/93-ra: Balogh Péter (M.-Sziget) (0-50), Szitnyai Elek (180), 

Zanbauer Ágost.
1893/94-re: Páll Bogdán (II.), Szitnyai Elek, Zanbauer Ágost.
1894/95-re: Angyal Dávid (még 7 írt), Dózsa Jakab r (II.), Páll 

Bogdán (1 frt), Péter János, Zahuménszky János, Zanbauer Ágost.
1895/96-ra: Angyal Dávid (3 frt), Gero Viktor (I.), Habina János, 

Kovalik János, Zahuménszky János (í frt), Zanbauer Ágost.
1896/97-re: Hirn Lajos (még 3 frt), Holosnyai Irén, dr. Károly Gy. 

Hugó, dr. Morvay Győző' (2 60), Redlich József (II.), Szabó Ádám, Szitnyai 
Elek, Torkos László, dr. Varga Ottó.

1897/98-ra: Angheben Albin, Aranyosi Miksa, Ávéd Jákó, Bajay 
Amand, Balás Árpád, Balázsi József, Ballenegger Henrik, Balogh Péter 
(Budapest), Balog Mór, Barabás Jenő (I.), Bartos Fiilöp, Berger Amand, 
dr. Bélteky Albert, Bőd Károly (I.), Bodosi Lajos (I.), dr. Bokor József, 
Csehély Adolf (I.), Cserép Sándor, Csokonay Zsigmond, dr. Csorba 
Ferencz, dr. Csuday Jenő, Danielovics János, Daróczi János (I.), Dassievicz 
Gyula, dr. Demeczky Mihály, Décsei Janka, Dietz Lajos, Dörre Tivadar, 
Elekes ^Károly, Embery Árpád (I.), Fankovics Gyula (I.), Fábry János, 
Fejes Áron (L), Fekete Ipoly, Ferenczy István, Fest Aladár, Félegyházi 
(L), Fésűs György, dr. Fináczy Ernő, Francsics Norbert, Gáspár Balázs 
(I.), dr. Gáspár Elek Leó, dr. Gerecze „Péter, Gönczi Lajos (I.), Halász 
Náthán, Hann Károly (I.), Harmath Ödön (I ), dr. Hazslinszky Rezső, 
Hlatky Miklós (I.), Hölecz János, Holosnyai Irén (0 50), Hölszky Sándor 
11.), Horváth Mátyás, Hudra János, Jakab Ödön, Jancsó Géza, Jánosy 
Péter (I.), Karácson Márton, dr. Kardos Czelesztin, Katona Mihály, 
Keith Károly (I.), Kemény Ferencz, Kempf .József (II.), Király Lajos (I.), 
Koronczy Imre, Kosztka György. Kovács Dániel (I.), Kovács János (L), 
Kovács Vidor, Krécsy Béla, Kunstädter H. Rezső, Laukó Albert, 
dr. László Mihály, dr. Lechner László, Lévay István, dr Lúcz Ignácz, 
Magdics Gáspár, Marátli József (I.), Matics M. András (L), Mauritz 
Rezső, dr Martonfl Lajos, dr. Máté Lajos, Mészáros Ferencz, dr. Mika 
Sándor, Molnár János (1 frt) (Újvidék), Molnár Károly (I.), ifj. Molnár 
Károly (I.), Moravcsik Géza, Moser József (még 3 frt), Nagy József, 
dr. Négyesy László, Nősz Gusztáv, (I), Olasz Gyula (I.), Orlovszky 
István, Pálffy Károly, dr. Perényi József, Pilich Lajos (I.), Pólya Ferencz, 
dr. Pruzsinszky János, Pusibrk Vazul, Rados Ignácz, Rajner Ferencz, 
Ravasz Árpád (I.), dr. Reichenhaller Kálmán, Révai Manó, Rózsa Vitái, 
dr. Sándorffy Nándor, Scheffler Nándor (I.), Schill Salamon, Schneider 
Mátyás, dr Schönvitzky Bertalan, (2 50), dr. Schwicker Bruno, Sebestyén 
Gyula, Sebestyén Károly, dr. Solymossy Lajos (I.), Soó Gáspár (I.), 
Straubert Ödön. Sulcz Endre, Szabó András (I.), Szabó Ádám, Szabó 
Lajos, Szakács Béla, Szalay Gyula, Szentimrei István, Szerényi Géza (I.), 
Szever János, dr. Szigethy Lajos (3 75), Szikla Gábor, dr. Szilágyi Albert 
(1.). Szinte Gábor, Szitnyai Elek, Szirtes Ignácz, Szűcs Lajos, Tamás 
Albert (I.), Tesehler György, Téri József (2-25), Tompa Árpád (I.), Tuczy 
Jánvs, Ujváry Béla, Varga Sándor (I.), Vargha Ida (L), dr. Vass Miklós

(I.) =  I. felét. (II.) ----- к . felét.
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(I.), Vaszylkievics Viktor (I.), Váczy János, Vendi Alajos, Vlahovics Emil, 
Vojnits Döme, dr. Waldapfel János, Weinberger Fanni (I.), Zongor 
József.

1898 99-re: dr Bárdos Rémig, Báthory Nándor, Francsics Norbert.
1899/900-ra: Báthory Nándor.

E l ő f i z e t t e k :
1896 97-re Pécsi r. k. főg-ymnasium (még 1 frt).
1897/98-ra : Bajai áll. tanítóképző, beregszászi áll. gymnasium, 

beszterczebányai kir. kath. főgymn., békési ev. ref. gymn., brassói r. kath. 
főgymn. (3 frt), budapesti II. kér. áll. főreáliskola, budapesti II. kér. 
főgymn., budapesti keresk. akadémia, budapesti VI. kér. főreáliskola, 
budapesti prem. tanárképző, budapesti Ludovika-akadémia, csurgói ev. 
ref. főgymn. (még 3 frt), debreczeni áll. főreálisk., dévai áll. főreálisk., 
gyulai polg, iskola, gyulafehérvári r. kath. főgymnasium, halasi ev. ref. 
főgymn , hm.-vásárhelyi ev. ref. gymn., homonnai polg. és fels. keresked. 
iskola, jászberényi áll. főgymn., kalocsai főgymn., kaposvári áll. főgymn.. 
kapuvári áll. polg. iskola, karczagi ev. ref. gymn., kismártoni áll. polg. 
iskola, kolozsvári ev. ref. collegium, kőszegi kath. főgymn., lőcsei áll. 
fels, leányiskola, medgyesi ev. gymn., mezőtúri ev. ref. főgymn., nagy- 
becskereki közs. főgymn., nagyenyedi Bethlen-főiskola, nagykanizsai 
kath. főgymn., nagykanizsai polg. fiúiskola, nagykanizsai fels. keresked. 
iskola, nagykárolyi főgymn., ókanizsai közs. polg. iskola, pécsi r. kath. 
főgymn. (3frt), rózsahegyi főgymn., sárospataki ev. ref. főiskola, selmecz- 
bányai kir. kath. nagygymn., sepsi-szt-györgyi Mikó-collegium, számos- 
újvári áll. főgymn., szatmári ev. ref. főgymn szász-sebesi ev. gymn., 
szászvárosi Kun-eollegium, szegedi áll. főreáliskola, szentgotthárdi áll. 
gymn., zilahi ev. ref főgymn., zirczi főapátság (II.), zombori áll. fő
gymnasium (I.).

1898/99-re: Csurgói ev. ref. főgymn. (1 frt), homonnai polg. és fels. 
keresked. iskola (1 frt), zentai gymn., zirczi főapátság (1 frt).

Budapest, 1898. január 23-án.
Müller József, egyesületi pénztáros.

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 ez utóbbi módja legczélszerűbben és leg
olcsóbban az első számhoz mellékelt p o sta ta k a rék p én ztá ri befizetési 
lappal történik, melylyel a t. tagok a tagdíjat az ott helyben levő 
postahivatalnál az egyesület javára teljesen díjtalanul fizethetik be. 
A körök székhelyeire menő példányokhoz ily befizetési lap nincsen 
mellékelve. A tisztelt előfizetők az előfizetési díjat szintén a befizetési 
lappal fizethetik Kérem a t. tagokat és előfizetőket, hogy a tagdíjakat 
és az előfizetési díjakat minél előbb befizetni szíveskedjenek.

Müller József, egyesületi pénztáros.

Tartalom: Emlékeztető — Az új rangsor. (И., III.) — A dr. Keleti 
Ferencz-féle szolgálati pragmatika-tervezetről. Dr. B ozóky  Endrétől. 
— Európa és Északamerika középiskolaügye. Dr. W aldapfel János
tól. — I sm e r te té se k : „Manuel d’hygiéne athlétique ä l’usage des 
lycéens et des jeunes gens des associations athlétiques. K em ény  
Ferencztől. — E gyesületi élet. — Mellékfoglalkozás a pénzintézetek
nél. Téglás Gábortól. — Vegyesek. — Névsora azon tagoknak, kik 
az 1897. deczember 15-től 1898. január 23-ig tagdíjat fizettek. Müller 
Józseftől. — Figyelmeztetés és kérelem. M üller Józseftől.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET)

KÖZLÖNY.
özerkesztöseg

VI. k é r. A rad i-u tcza  58. szám .
özerneszii

Rajner Ferencz.
Kiadóhivatal

V. kér. á llam i fó reá lisk o la .

A DR. KELETI FERENCZ-FÉLE SZOLGÁLATI PRAGMATIKA- 
TERVEZETRŐL.

(Folytatás.)

Ezek után áttérhetek egyes részletkérdésekre, melyekre nézve a 
munka a mi szempontunkból való további törekvéseinkben útmutatást 
nyújthat, vagy melyekre szerző figyelmét nem terjesztette ki. 
járt az állami tisztviselői minőség főbb ismérveit tartalmazó 1. §. az 
1893: IV. t.-cz. II. §-a értelmében a gyakornokokat is állami tisztviselők
nek minősíti, de megfeledkezik a helyettes tanárokról. A tanárság köré
ben régi keletű törekvés mutatkozik arra, hogy a helyettes tanárok 
bizonytalan helyzete szabályoztassék. Arra nézve már van ministeri 
rendelet, hogy az okleveles minőségben eltöltött helyettes tanári évek 
a teljes szolgálati időbe beszámíttatnak,* de a rendes tanárral teljesen 
azonos jogkörben működő helyettes tanár állása közjogilag épenséggel 
nincs még szabályozva.

Az állami szolgálatban való alkalmaztatás általános kellékei úgy, 
a hogy szerző azokat összeállította, elfogadhatók. A 9. §-ban minimális 
kor gyanánt a 18. életév van fölvéve. A tanári pályán mostani képesí
tési rendszerünk mellett teljesen ki van zárva, hogy ily korban a pálya 
megkezdessék. Ha azonban lehetséges volna, akkor erre nézve minden
esetre magasabb korminimum lenne megállapítandó.

A 11. §. a rokonsági akadályokról intézkedik, még pedig általános
ságban. A tanári állás természeténél fogva nálunk e tekintetben a fel
fogás enyhébb is lehet. Azt azonban concedálnunk kell, hogy az ellenőrző 
ne legyen közeli rokonságban az ellenőrzöttel, a mit azonban elég, ha 
csupán igazgató és tanár, vagy főigazgató és igazgató közt tekintünk 
akadálynak.

Érdekes a javaslatnak 13. §-a, melynek értelmében „azok, a kik 
már államszolgálatban alkalmazva voltak, de büntető vagy fegyelmi 
úton hivatalvesztésre ítéltettek, csakis 6 Felsége engedelmével alkal
mazhatók újból“. Ezen lehetőség megadása fontos eredmény lenne, mert 
így a sajtóvétségekért vagy párbajvétségekért jogerősen elítéltek, ha 
különben az államnak szolgálataikra szüksége van, az állami szolgálat
nak megtarthatók.

Az állami hivatalnoki állás különös kellékei a qualificationalis 
törvény alapján vannak részletezve. A tanügyi szakmára nézve ez iránt 
az eddig ismert módon és az 1883: I. és XXX. t.-c,zikkek figyelembe
vételével a javaslatnak 35. §-a intézkedik.

* Ezt nem rendelet, hanem törvény biztosítja. Szerk.
O rsz. K özép isko la i T a n á re g y esü le ti K özlöny . XXXI. 28
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A gyakorlati képzettségről szóló szakaszok közül minket csupán 
a 66. érdekel, mely szerint: „Az egyes ministerek felhatalm aztalak, 
hogy — ha azt a szolgálat érdeke kívánja — a szakirodalom, vagy a 
gyakorlati téren kitűnő egyéniségekre nézve az alaki képzettség hiányá
tól való fölmentést 6 Felségénél kieszközölhessék“. Ennek alapján a 
tanár a vallás- és közoktatásügyi ministermiqban jogi előképzettség 
nélkül is elérheti a legmagasabb állásokat, mint arra épen az utóbbi 
időkben kívánatos példák statuáltattak.

Az államtisztviselői állások betöltésének módját illetőleg a 72. §• 
a kinevezéssel való betöltést fogadja el; a 77. §. az ideiglenesen alkal
mazott tisztviselőkre vonatkozik. Itt a tanárok specialis viszonyainak 
tekintetbevétele kivánatossá tenné annak kimondását, hogy, ha a ren
des tanárrá való kinevezés oly helyettes tanárt ér, ki mint okleveles 
már legalább 2—3 évig ily minőségben szolgál, a kinevezés mindig 
végleges minőségben történjék. Minden más esetben a kinevezés a 3 
próbaév fentartása mellett menjen végbe, E mellett intézkedni kellene 
arra az esetre nézve is, ha a helyettes tanár a végleges alkalmazásra 
alkalmatlannak bizonyul.

A 80. §. az eddigi gyakorlat szerint körvonalozza ő Felségének 
kinevezési jogkörét, míg a 83. §. a minister kinevezési jogkörét álla
pítja meg. Sehol sem látok azonban intézkedést arra nézve, milyen 

'légyen a jogerős kinevezési okmány, a mi már csak azért is szükséges 
lenne, mert legutóbb láttam kinevezési okmányt, melynek szövege a 
minister aláírásával együtt autografálva van, s melynek külseje a 
szövegében előforduló írás-correktura miatt a kinevezési actus ünnepéi 
lyes voltával némi ellentétben áll.

A közigazgatási hivataloknál a pályázati eljárással kapcsolatban 
a 104. §. a candidálási jogot állapítja meg, s e tekintetben az eddigi 
tanügyi gyakorlatnak némi utánzását látom benne. A candidálásnál köve
tendő eljárást a 108 § állapítja meg, körülbelül oly módon, mint az a 
tanártestületeknél szokásban van. Újítás az, hogy a szavazást a bizott
ságnak rangban legfiatalabb tagja kezdi meg, a mi a hadi törvényszék
nél követett eljárásnak felel meg.

A 120—127. §. a pályázatok közzétételére és a pályázás módjára 
nézve tartalmaznak igen czélszerű intézkedéseket. Érdekes a 136. §., 
mely az állások betöltése körüli eljárást időhöz köti. így, ha az állás 
megüresedik, a hivatalfőnök azonnal jelentést tesz azon hatóságnál, 
mely a betöltés iránt intézkedik. A jelentés vétele után a pályázati hir
detmény haladéktalanul kibocsátandó. Lejártától számítandó 8 nap alatt 
a pályázati kérvények a kijelölő bizottság javaslatával a kinevező ható
sághoz fölterjesztendők, ez pedig a javaslat vételétől számított 15 nap 
alatt tartozik a kinevezést eszközölni, és a kinevezés keltétől számított 
15 napon belül köteles azt a kinevezettnek kézbesíteni. Mennyi hercze- 
hurcza szűnnék meg, ha ezen határozmányok törvényerőre emelked
nének !

A 128—135. §-ok a minősítésről szólnak, s igen tanulságos óva
tossággal vannak megfogalmazva. Kár, hogy a contemplált nyomtatvány- 
mintát nem közli. Minősítési joggal egy a hivatalfőnök és a rangban 
közvetlenül utána következő két tisztviselőből álló bizottság van föl
ruházva. A minősítés rovatai: a) családi állapotok; b) nyelvismeretek;
c) végzett tanulmányok; d) az állami szolgálatba való belépés előtti 
foglalkozás; e) a hadkötelezettség. Ezen adatok bele kerülnek az állo
mánykönyvbe.

A minősítési táblázat második oldala a szolgálat részletezésére 
van szánva, a harmadik lap a minősítésnek van szánva. Itt valóságos 
classifikálást hoz javaslatba. A „kifogásolható“ fokozat indokai a jegyzet
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rovatban említendők föl. Pályázatoknál a minősítés ez: igen alkalmas, 
alkalmas, eléggé alkalmas, nem alkalmas.

A 135. §. szerint a minősítés a minősítettel nem közöltetik; de az 
illetőnek szabadságában áll, ha azt hiszi, hogy a bizottság őt nem 
igazságosan és lelkiismeretesen minősítette, a táblázat betekintését a 
hivatal főnökétől szóval, vagy írásban kérni. A hivatalfőnök megtagadó 
határozata ellen a ministerhez folyamodhatik. A betekintés megtörténte 
a táblázatba bejegyzendő, s a minősített által igazolandó. Hiányzik a 
tervezetből intézkedés az iránt, miképen történik a minősítő bizottság- 
tagjainak minősítése. Különben ezt az eljárást, mint minden tekintetben 
megnyugtatót, általában elfogadhatjuk. Liberálisabb és biztosabb mint 
a nálunk jelenleg dívó eljárás.

A IV. fejezet az államtisztviselő jogairól szól. Itt a 141. §. a hiva
tás gyakorlása közben sérthetetlenséget biztosit. A 142. §. a feleket 
kötelezi a hatóságok és hatósági közegek irányában való tiszteletteljes 
viselkedésre, és 200 koronáig terjedhető pénzbüntetést statuál, de nem 
határozza meg, ki által és mily módon szabatik az ki. A tisztviselőnek 
súlyosabb megsértés esetében fenmarad a bűnvádi kereset joga. Igen 
üdvös intézkedést contemplál a 143. §. is, mely így szól: Az állami 
alkalmazottak hivatalos minőségükben tett eljárásaikért, a büntetendő 
cselekményeik kivételével, a rendes polgári bíróságok által vagy előtt 
felelősségre nem vonhatók.

A czím, rang és jellegre nézve az 1893: IV. t.-cz. határozmányai 
érvényesek. A 146. §. szerint: „a rangsorozás akkor is a fizetési osztály 
legalsó fizetési fokozatának utolsó helyére történik, ha a tisztviselő a 
magasabb fizetési fokozatba való sorozással neveztetett ki. A magasabb 
fizetési fokozatban ekképen lekötött állás fokozatos előléptetés útján 
mindaddig be nem tölthető, míg eme magasabb fizetést élvező tisztviselő, 
ranghelyénél fogva is a magasabb fizetési fokozatba be nem jut“. Ebben 
látom én is az arcanumot a beszúrások ellen. (? Szerk.) A 157. §. szerint: 
,,Más közigazgatási hatóságoktól akár ugyanazon, akár más szakba 
átvett vagy kinevezett tisztviselők mindenkor új állásuk fizetési osztálya 
legalsó fokozatának utolsó helyére rangsoroztatnak. Az a körülmény, 
hogy korábbi állásuk is már ebbe a fizetési osztályba tartozott, az új 
rangsoroztatásukra befolyással nincs. Ennélfogva, ha az illetőnek az 
átvételnél meglevő fizetése és a nyugdíjba netán beszámítható személyi 
pótléka új ranghelyének megfelelőleg járó fizetésénél nagyobb: az új 
és a régi fizetés közötti különbözeiét a fizetés természetével bíró sze
mélyi pótlékként kapja meg.“ Azt hiszem, hogy az ily rendelkedés a 
kérdést minden irányban kielégítő módon oldaná meg. A soron kívüli 
előléptetést a 167. §. szabályozza, s némi korlátokat is szab, a mennyi
ben a soron kívül kinevezettek a velük egy időben ugyanazon fizetési 
osztályba kinevezendők 10°/0-át meg nem haladhatják. Fegyelmi eljárás 
folyamata alatt az előléptetés az eljárás jogerős befejezéséig függőben 
marad, az utóbb következők előléptetését nem akasztja meg, s ha az 
előléptetés joga nem vonatik meg, a fegyelmi eljárás alatt állónak rang- 
sori helyét is biztosítja.

A fizetés dolgában a 173. §. b) bekezdése tekintettel van a taná
rokra vonatkozó kivételre, valamint a 177. §. az ötödéves pótlékok 
ügyét is rendezi.

Az altisztek és szolgák illetményeire, a lakpénzre vagy természet
beni lakásra való jogra, a hivatalos kiküldetések alkalmával járó illet
ményekre megjegyezni valóim nincsenek. Ezek mind oly dolgok, melyek 
más ministeriumok praxisában már régóta rendezve vannak, s melyek
nek a tanárvilágra való kiterjesztése utóbbira semmi esetre sem hátrá
nyos, sőt inkább sok tekintetben előnyös lenne. A 310—314. §-ok a 
helyettesítésekről és az azokkal járó illetményekről szólnak. Itt fígye-

28*
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lemre méltó a 314. §., mely szerint: „Ha valamely állami tisztviselő 
14 napnál hosszabb időre oly állás vezetésével bizatik meg, mely állással 
egybekötött fizetés eddigi fizetésénél nagyobb, az új és a régi fizetés 
közötti külömbözetet fizetés természetével bíró személyi pótlékként kapja 
m eg“. Ez különösen azon esetekben lenne igazságos intézkedés, ha igaz
gató a főigazgatót, vagy tanár az igazgatót helyettesíti.

A javaslat intézkedik a fizetési előlegről, a jutalomról és segélye
zésről, a szabadság-időről, a kedvezményi időről és ideiglenes nyuga
lomba helyezésről, az állam által való képviseltetésről, a lemondásról. 
Az ezekre nézve proponált határozmányok teljességükben elfogadhatók

(Vége következik.)
(Budapest.) Dr. B ozóky Endre.

EGYESÜLETI ELET.

Igazgatósági ülés 1898. febr. 3-án.
A Beöthy Zsolt elnöklésével tartott ülés tárgyai folyó ügyek és 

a rangsorszabályzati javaslat szövegének megállapítása voltak. A Szarvas
szobor ügyében jelentette a főtitkár, hogy a főváros a szobor vázmin
tájának a felállítását kívánja a helyszíni szemle alkalmára. Az elnök 
jelenti, hogy a talpazathoz való követ ingyen Ígért régebben az állandó 
országház építésének vezetősége; az elnök  és A lexander  Bernát magúkra 
vállalták, hogy a szükséges kőanyag kieszközlése ügyében eljárnak. A 
főtitkár bemutatta a győri tan ártestü le t táviratát, melyben a testület 
a „Hazánkéban megjelent támadással szemben tántoríthatatlan ragasz
kodását fejezte ki az elnök iránt. E nyilatkozatot az igazgatóság jelen 
volt tagjai örvendve vették tudomásul s maguk is csatlakoztak hozzá. 
A lexander  Bernát úgy nyilatkozik, hogy senki sem ismeri annyira az 
elnök közéleti működését és magatartását mint 6, s mondhatja, hogy 
önzetlenebb és puritánabb embert a magyar tanügy terén nem ismer 
az elnöknél: hány hivatalt visel, melyért pénz nem jár, de ha valamire 
pénzt kell adni, ő az első. E kis ovatiónak különben épen nem volt 
formaszerű jellege, az igazgatóság sokkal jelentéktelenebbnek és kép
telenebbnek ítélte az egész támadást, semhogy érdemesnek tartotta volna 
határozatot hozni; másrészt maga az elnök is kérte, hogy ne kelljen a 
maga személyéről határozatot kimondania.

Dr. Wlassics Gyula vallás- és Közoktatásügyi minister úr leiratban 
értesítette az egyesületet, hogy a tan terv- re visióra vonatkozó m unká
la to t  tudomásvétel végett leküldte a közoktatási tanácshoz. „Nem tehe
tem — végződik a leirat —- hogy ez alkalommal Méltóságodnak és a 
vezetése alatt álló egyesületnek a tanterv-revisio körül kifejtett dicsé
retre méltó buzgólkodásukért őszinte köszönetemet ki ne fejezzem.“ 
Ugyanerre vonatkozólag jelenti az elnök, hogy a tanácsban már elő is 
terjesztetett a munkálatok ügye, s a tanács abban állapodott meg, hogy 
jóllehet e munkálatok közölve voltak s az érdeklődő tanácstagoknak alkal
muk volt az egyesület tagjainak és köreinek nézetéről tudomást venni, 
de hogy az összehívandó nagy tanács is kellő áttekintést nyerjen a 
véleményekről, a közoktatási tanács megbízta titkárát, hogy a beküldött 
munkálatokból a tanács használatára áttekinthető rendszeres kivonatot 
készítsen.

Az 1900. évi párisi nemzetközi kiállítás m. kir. kormánybiztosa fel
hívta az egyesületet a kiállításban leendő részvételre. Az igazgatóság 
meghatalmazta az elnökséget, hogy ez ügyben tegyen előkészületeket.
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Az igazgatóság levélben üdvözölte Pólya, Ferencz szentesi áll. 
főgyrnn. tanárt 2ö éves tanári jubilaeuma alkalmából. Elhatározta, hogy 
levélben üdvözli R om bauer  Emil alelnököt és dr. K u th y  Józsefet a 
főigazgatói ezímmel történt kitüntetésök és A m brus Mór losonczi tanárt 
25 éves jubilaeuma alkalmából.

Fájdalmas részvéttel vette tudomásul az igazgatóság S za th m áry  
György, min. tanácsosnak, az egyesület tiszteleti tagjának halálát, 
kinek ravatalára az egyesület koszorút küldött és temetésén képvisel
tette magát. Hasonlókép részvétét fejezte ki Joó  Istvánnak a tiszán
túli ev. ref. egyházkerület középiskolai felügyelőjének és az egyesület 
tagjának halálát.

Nagy örömet okozott az igazgatóságban az egyesületi élet örven
detes fejlődése, a mennyiben ezen az egy ülésen nem kevesebb m int 
t>7 új tagot ve tt fel az igazgatóság, s egy új tekintélyes körnek, a 
már is 48 tagot számláló tem esvárin ak  megalakulását vette tudomásul. 
Köszönetét is szavazott az igazgatóság azon férfiaknak, kik ez örven
detes mozgalomban kiváló részt vettek, nevezetesen a temesvári kör 
megalkotóinak: dr. L a k y  Mátyás főreáliskolai igazgató elnöknek és 
dr. S ch önvitzky  Bertalan alelnöknek; továbbá Pirchala  Imre pozsonyi 
tanker, kir. főigazgatónak, R a tk o v szk i  Pálnak, a szatmármegyei kör 
elnökének és dr. Gerevicli Emil kassai igazgatónak.

Uj tagokul felvétettek, és pedig Pirchala Imre főigazgató ajánla
tára a vágujhelyi izr. reáliskola tanártestületéből: Altm ann  Jakab igazg. 
D om ány  Ármin, E rdődi Ármin és V ájsz  Gyula tanárok; Ratkovszki, 
Pál ajánlatára a nagykárolyi gymnasium tanártestületéből: H ám  József 
igazgató, N ádor  Béla, Holczinger Imre, Jakab  Gyula, Csóti Márk, 
Schüssler  Albert, Poór  János, Som ogyi István, L örincz  Gábor, M ajoros 
Endre, Tím ár  Péter és Guba Pál tanárok s a szatmári kath. gymna
sium tanártestületéből W alton  Róbert. Dr. Laky Mátyás igazgató (a 
temesvári kör) ajánlatára Temesvárról 1. a kath. főgymnasiumból: 
Véber Antal igazgató, dr. Bán Károly, Glass Ferencz, dr. Popini Albert 

tanárok és Müller Károly tornatanár; 2. az áll. főreáliskolából: Stancsa  
Gyula tanár és dr. Tauffer Jenő iskolaorvos és egészségtan-tanár: 
3. a felső kereskedelmi iskolából: Bocz József igazgató, E csedi Jenő, 
G rassics Dénes, H aupt Mihály, Oberst József, P álosi Dénes, R u sz  
Vilmos, S a ly  Sándor, S téberl Ernő; 4  az áll. felsőbb leányiskolából: 
M arsits  Rozina igazgató, dr. Benedek  Albertné, Bittenbinder Mikiós, 
K alm ár  Jolán, K ozm a  József, Latkovich  Ilma, M auritz  Elza, Thoma 
Teréz; 5. az áll. tanítóképzőből: H orváth  Antal igazgató, A bonyi Károly. 
G rész Ernő, Hoós János, K ra u sz  Sándor, M észáros  Jenő, R öszler  
Béla; 6. az áll. főgymnasiumból: D anes Ferencz tanár és dr. S zigeti 
Henrik iskolaorvos és egészségtan-tanár. Dr. Gerevich Emil ajánlatára 
beléptek: dr. Bauer  György tiszt, kanonok r. kath. fels. leányisk. igazg. 
Temesvárit, dr. Engels János tanár u. o.; Geiger Alajos hittanár u. o.; 
L u kács  János gépészeti középiparisk. r. tanár Kassán, K em en szky  
Kálmán áll. fels. leányisk. tanár u. о , dr. S zen tim rey  Ákos fels. leány
isk. egészségtan-tanár u. o. — Beléptek továbbá: F erenczy  István nagy
szebeni áll. főgymn. igazgató, aj. dr. Székely István; dr. Perényi József 
budapesti VI. kér. főreálisk tanár, aj. Rajner Ferencz; W alther  Béla 
lőcsei főreálisk. igazgató, aj. Róth Márton; dr. R encz  János pozsonyi 
kir. kath. főgymn. tanár, Vargha Lajos pozsonyi áll. főreálisk. tanár és 
Bröder Gyula pozsonyi keresk. akad. tanár, aj. dr. Lévay Ede; Kende 
Ferencz pancsovai áll. főgymn. tanár, aj. Rajner Ferencz; Csengey 
Gusztáv eperjesi ág. ev. theologiai dékán, aj. az eperjesi kör; Strache  
B. Tivadar, prémontréi kanonok, nagyváradi főgymnasiumi tanár, aj. 
dr. Demek Győző; B alázsi Czirill. D om onkos Károly és Mihelics Károly 
szamosujvári áll. főgymn. tanárok, aj. dr. Mártonfl Lajos. — Az október
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1 l-iki tudósításból kimaradt K u n stad ter  Rudolf hódmezővásárhelyi 
főgymn. tanár belépése, aj. Müller József.

Az újonnan érkezett tagok nagy számára való tekintettel a 
Közlönyből nyomandó példányok számát is fel kellett emelni 1600-ra. 
A f. évi első szám annyira elfogyott, hogy az igazgatóság aligha lesz 
képes belőle a legutóbb érkezett tagoknak szolgálni, a miért ez úton is 
elnézést kér.

Müller József pénztáros jelentést tett a pénztár állásáról. Számos 
kör még nem küldte be a tagdíjakat; az igazgatóság fölkéri e köröket 
a tagdíjak beküldésére.

Tiber Ágost, a segélyző alap pénztárosa jelenti, hogy deczember 
hó végén az alap részéről körlevél ment a körökhöz az alap támogatása 
érdekében. Ennek csakhamar kitűnő foganata lett, a mennyiben a 
pozson yi kör  január 8-án tartott ülésében Jónás János alelnök meleg 
felszólalására egyhangúlag elhatározta, hogy az alap javára 500 forintos 
alapítványt tesz, ez összeg befizetéséig is az évi 4%-os kamatnak meg
felelő 2<J frtnyi összeget fog befizetni. A pozsonyi kör e nemeslelkű 
elhatározása örvendetes tudomásul vétetett s az igazgatóság köszönetét 
szavazott a körnek. — Egy özvegynek az alapból 30 írt segítség ada
tott. A kézi pénztárban van 290 frt.

Az alapszabályszerüleg megállapított 1 frt beiratási díjat, mely a 
segély-alap javára esik, számos tag nem fizette be; a körök is, melyek 
maguk kezelik a tagdíjakat, részben elmulasztják e külön díj beszedé
sét, illetőleg némely kör ez összegből is visszatartja a tagdíjakból le
vonható hányadot. A z igazgatóság kéri a köröket, hogy a felvételi 
d íjaka t minden ú j tag tó l pontosan  s ze d jék  be és hiánytalanul küld
jé k  fel a segélyző  alapnak-, a körökhöz nem ta rto zó  egyes új tagok
tó l is  k ér i a z  igazgatóság  ez ö sszeg  beküldését.

Végül letárgyalta és elfogadta az igazgatóság a rangsorszabály
zatra vonatkozó javaslat szövegét, melynek megállapítását a választ
mány az igazgatóságra bízta E javaslat a legközelebbi napokban fel
terjesztetik s azután megjelenik a Közlönyben A szövegezést a szer
kesztő és a főtitkár végezték. A javaslathoz való kisérő levél szövegén 
a megváltozott állásponthoz képest olyan nagy változást kellett esz
közölni, hogy a szöveg megfelelő átalakítására fölkérte az igazgatóság 
Ján osi Bélát s a tárgyalást febr. 7-ére halasztotta

Az igazgatóság ülése 1898 febr. 7-én.
Ez ülésen, melyre R om bauer  Emil alelnök is ide fáradt Brassó

ból, két fontos tárgy került elintézés alá.
Ján osi Béla előadó bemutatta a megváltozott rangsorszabályzati 

javaslathoz tartozó s megfelelőleg átalakított kisérő levél szövegét, 
melyet a főtitkárral és Rombauer alelnökkel bizottságilag végigtárgyalt 
A tárgyalásban élénk részt vettek Beöthy Zsolt elnökön kívül R om bauer  
Emil alelnök és R ajner  Ferencz; de a többi igazgatósági tagok is, a 
főtitkár, a pénztárnok, a titkár és mások. Végül az igazgatóság elfogadta 
a javaslat végleges szövegét, mely most már sajtó alá ment s föl- 
terjesztése után meg fog jelenni a Közlönyben. Befejezésül Beöthy Zsolt 
elnök melég szavakban fejezte ki az igazgatóság köszönetét annak a 
t. kartársnak, a ki m int,a rangsorbizottság előadója az utolsó perczig 
állandóan oly nagy munkát végzett, s annyi oh megtagadással dolgozta 
át a változott szükséghez képest ‘mindannyiszor' и magé munkálatát: 
Júnosi Bélának. 'E köszönethez minden jelen vp lt'tág  egyértelműen 
csatlakozott. Jlofer alelnök kieúiélte. hogy az egész' rangsorbizottsán 
ÍM-'ékaS munkát végzett, Йё ez érdem' örosktánWÍSzerjá/itfk/'Béláé: a föl
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terjesztés mind tartalmilag, mind formailag szép alkotás és meg lehet 
győződve az előadó, hogy azok. a kiket ez ügy érdekel, mindig köszö
nettel és hálával gondolnak az ő közreműködésére.

A másik tárgy a vallás- és közoktatásügyi minister úr következő 
leirata volt:

80.823. szám Í897. Méltóságos Beöthy Zsolt minifeteri tanácsos, 
budapesti egyetemi tanár úrnak, mint az orsz. középiskolai Tanáregye
sület elnökének.

Az 1883: XXX. t.-cz. 37. §-a szerint „a fegyelmi eljárás részleteit 
és módozatait a vallás- és közoktatásügyi minister rendeleti úton sza
bályozza“.

Minthogy a törvénynek ezen rendelkezése mindekkoráig végre
hajtva nincsen, szükségesnek tartom a középiskolai igazgatókra és 
tanárokra vonatkozó fegyelmi eljárás szabályzatának elkészítését immár 
megindítani, a mint az Igazgatói Utasítások kibocsátása alkalmával, 
múlt évi október hó 22-én 37.560. szám alatt kelt rendeletemben jeleztem.

E végből a vezetésem alatt álló ministeriumban később meg
határozandó időben, bizalmas értekezletet kívánok tartani, melynek 
elnökletével dr. Hóman  Ottó ministeri tanácsosomat bíztam m eg : az 
értekezlet tagjaivá egyidejűleg kiküldöttem dr. Boncz Ödön osztály- 
tanácsost, dr. F ináczy  Ernő kir. tanácsost és központi szolgálatra ren
delt főgymnasiumi igazgatót, dr. Eró'di Béla kir. tanácsost és budapesti 
tankerületi főigazgatót, dr. Cherven Flóris ez. főigazgatót és budapesti
VII. kér. állami főgymnasiumi igazgatót, dr. B ozóky  Endre állami fő
gymnasiumi, s R&jner Ferencz és A e i / Jakab állami főreálisk. tanárokat.

Tekintettel a fenforgó ügynek a középiskolái igazgatókat és tanáro
kat érintő nagy fontosságára, kívánatosnak tartonij hogy a tanárság 
ezen értekezleten országos testületé útján is képviseltesse magát, miért 
is felkérem Méltóságodat, szíveskedjék az orsz. középiskolai tanáregyesü
letet felhívni, hogy három tagját nevezze meg és küldje ki ezen érte
kezletre.

A tárgyalás menetének megkönnyítése végett az értekezlet felhasz
nálhatja a még 1892. évben készült s idezárt előadói tervezetet, mely a 
dolog természete szerint a szükséghez képest módosítható, vagy kiegé
szíthető, esetleg egészen el is ejthető.

A csatolt három példány az országos középiskolai Tanáregyesület 
által kiküldendő három tag használatára Szolgál.

Budapest, 1898. február 2-án. W lassics.

Az igazgatóság feliratban fejezte ki köszönetét ő г agy méltóságá
nak az egyesületet megtisztelő bizalmáért, s az egyesület képviselőiül 
Beöthy Zsolt elnököt, R om bauer  Emil alelnököt és K u szá k  József győri 
áll. föreáliskolai tanárt küldi ki.

Végül a főtitkár bemutatta a pápai táiiári kör nyilatkozatát, mely
ben a kör az egyik hírlapban1 nenirég felmerült UiéftatláH támadással 
szemben az elnök Személye Iránt rendíthetetlen bizalmát és ragaszko-

i t ' -  8 oütq-iía B a fih eö la  nluv.y АкаэтоО. ilsJő í гыз лаг.artú
- ;« í  М Ш щ -я Л *  ч fühed  adósé oaiu.Vd .iqtegjréáj- m s z ló y tí l ím & t.  ‘



400

Ungvári kör.
Az ungvári kör január hó 23-án tartott ülést.
.Jelen voltak: Hódoly László főigazgató elnöklete mellett D ani 

Ede, D orcsák  Gyula, dr. Fibiger Sándor, Fülöp Árpád, H arasztiig  
Gyula, dr. H olosnyay  Irén, H orostsák  Gyula, K rá lik  Gusztáv, K ova lóczy  
Rezső, dr. Laudon  István, M azuch  Ede, N átolya  Antal, Pogány Gyula, 
R ich ter  László, R atkovics  Emmanuel, Schürger Ferencz, Szabó  Eumén, 
V ajdafy  Géza, W ilcsek  János köri tagok.

H ódoly László elnök üdvözölvén a megjelenteket, az ülést meg
nyitja és felkéri Fülöp Árpádot, hogy a tanárok önképzéséről írt dolgo
zatát felolvasni szíveskedjék.

Az értekezés azt fejtegeti, hogy a tanítás legfontosabb tényezője 
a tanár egyénisége és tudása; hogy az egyetemről nem kerülhet ki kész 
tanár és kész tud ós; hogy a diploma után még nagyon sokat kell 
tanulni és dolgozni, de a legtöbb helyen nem állanak rendelkezésre az 
eszközök, nehezen lehet könyvekhez s forráshoz jutni.

Erkölcsi tisztaság, anyagi függetlenség és az ismeret alapossága 
az a háromság — úgy mond — mely ha a tanárnak személyében egyesül, 
fölül nem múlható rangot és tekintélyt ad.

Végül indítványozza, hogy mondja ki a kör:
A kormány tegye lehetővé, hogy a vidéki középiskolai tanárok 

önképzésökre irányzott tanulmányaikban ép oly könnyen, oly közvetlenül 
és anyagi megterhelés nélkül férkőzhessenek hozzá a főváros culturalis 
kútforrásaihoz, mint a főváros területén működő tanárok ; a mi csak 
úgy érhető el, ha a vidékiek szabad idejűkben bármikor ingyen u ta z
hatnak  a fővárosba s ott ingyen szá llásban  részesülhetnek. Úgy a 
fővárosi, mint a vidéki tanárokat illetőleg ki kellene terjeszteni e ked
vezményt oly vidéki pontokra is, melyek, mint például Kolozsvár. Maros- 
Vásárhely, Gyulafehérvár, Nagy-Szeben, Debreczen stb. nagy könyv
táraknak, múzeumoknak s műkincseknek székhelyei. Önként értődik, 
hogy a tanulmányi utaknál a legszigorúbb ellenőrzést kell gyakorolni.

Az értekezés felolvasását a következő eszmecsere követte. D orcsák  
Gyula örömmel hallgatta a szépen megírt dolgozatot, melynek minden 
szavából a felolvasó ideális lelkesedése szól. Megjegyzi azonban, hogy 
az értekezés második része, mely a hivatása magaslatán nem álló tanárt 
ecseteli, meglehetősen sötét színekkel van megfestve. Indítványozza, 
hogy kéressék fel a Közlöny szerkesztősége az értekezésnek szószerinti 
közlésére. Schürger Ferencz, D ani Ede, R ichter  László és H a ra szth v  
Gyula felszólalásai után a kör az indítványt elfogadta s egyszersmind 
magáévá tette a felolvasónak azon indítványát, melynek czélja az, hogy 
a vidéken működő tanárok könnyen és nagyobb anyagi áldozatok nélkül 
juthassanak hozzá a forrásművekhez. Schürger Ferencz indítványára a 
kör a felolvasónak köszönetét szavaz.

Ezután a kör áttért a központ által a vidéki körök tárgyalására 
kitűzött indítványok megbeszélésére. Az alapszabályok módosítására 
vonatkozó a) alatti javaslatra, mely a tagdíjaknak esetleg postai meg
bízás által történendő behajtását czélozza, — a kör a következőben 
állapodott m eg : meggyőződvén arról, hogy a postai megbízások sok 
esetben czélhoz nem vezettek, kívánatosabbnak tartja az ű. n. chequek 
alkalmazását. A b) alatti pontra nézve, mely a tagdíjhátralék behajtá
sára nézve valamely budapesti kir. járásbíróság illetékességének kimon
dását javasolja, a kör az igazgatóság propositióját egyhangúlag elfo
gadja. A Czigler Ignácz által felvetett a felsőbb leányiskolák reformjára 
vonatkozó hat tételt D orcsák  Gyula előadása alapján a kör a legköze
lebbi ülésen fogja tárgyalni. Ezután szóba került a középiskolai tan
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intézeteknek történelmi nagyjainkról való elnevezését czélzó indítvány. 
E javaslatot a kör örömmel és egyhangúlag elfogadja.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Segélyalapja elnökségétől 
érkezett leirat tárgyalásánál Schürger Ferenez szólalt fel, ki már a 
leirat leérkezése előtt is tett lépéseket ez ügyben, s bejelenti, hogy 
Reism ann  Bertalan helybeli ügyvéd és K o v á c s  Adolf ungvölgyi vasúti 
főmérnök 4—4 frtot ajándékoztak a Segélyalap javára. Indítványozza, 
hogy a kör a nevezett urakat rendkívüli tagjaivá válaszsza meg. Az 
értekezlet örömmel veszi tudomásul az alelnök jelentését, a nevezett 
uraknak jegyzőkönyvi köszönetét szavaz s őket az Ungvári Tanári Kör 
rendkívüli tagjaivá megválasztja.

Szóba került a Tanári Kör munkarendje és házszabályainak ügye, 
mivégből háromtagú bizottság — D orcsák  Gyula, dr. Fibiger Sándor 
és Schürger Ferenez — küldetett ki, melynek feladata a jövő ülésen 
erre vonatkozólag jelentést tenni.

Végül Schürger Ferenez bejelentette, hogy a februári ülésen fel
olvasást fog tartani Középiskolai történelemtanításunk reformjáról. Ezzel 
az ülés véget ért.

Dr. H olosnyay Irén, köri jegyző.

Fiumei kör.
A fiumei kör f. hó б-én tartotta harmadik rendes ülését.
Az ülés tárgyai: Folyó ügyek és F est Aladár felolvasása Fiume 

iskolaügyéről a múltban.
Jelen vannak: F est Aladár elnök, M atisz  János, K örösi Sándor, 

dr. Sándorffy  Nándor, Incze  Béni, dr. Csepreghy Kálmán, dr. Negove- 
tich Arthur. H ausner Ignácz és K ubicsek  Albert gymn. tanárok, Grosz 
Leolpoldin felsőbb leányiskolái igazgatónő, Babare  Adél felsőbb leány
iskolái tanítónő mint a kör tagjai. Vendégképen jelen van dr. M üller 
Izidor keresk, akad. tanár és Z erbst Lola felsőbb leányiskolái tanítónő.

Elnök megnyitván az ülést K ubicsek  Albert mint a kör titkára 
felolvassa a központi segélyalap bizottságától beérkezett felhívást a 
tanári segélyalap növelése tárgyában.

A kör a felhívásban foglalt szavakat magáévá teszi és elismeri, 
hogy minden körnek kötelességé tehetségéhez képest hozzájárulni a 
tanári segélyalap növeléséhez. Habár a fiumei kör nincs ugyan abban 
a helyzetben, hogy olyan tetemes összegekkel gyarapíthatná az alapot 
a mint azt más vidéki körök tették, mindazonáltal kimondja, hogy saját 
hatásköréhez mérten hozzá fog járulni a nemes czél megvalósításához 
és az erre vonatkozó módozatok megállapítására K örösi Sándor, Grosz 
Leopoldin, Angheben Albin és K ubicsek  Albert személyében egy bizott
ságot küld ki s egyszersmind felkéri a bizottság tagjait, hogy a leg
közelebbi ülésen tanácskozásaik eredményéről jelentést tegyenek.

Ezután a titkár felolvassa az Orsz. Középisk. Tanáregyesület buda
pesti körének f. é. június 24-én közzétett nyilatkozatát azon czikkel szem
ben, mely a „Hazánkénak január 21. számában „Proletár tanárok“ czím 
alatt megjelent. A fiumei kör teljesen magáévá teszi a nyilatkozatban 
foglalt 5 pontot és egyhangúlag visszautasítja mindazon vádakat, melyek
kel a czikk írója a tanári tekintély csorbítására törekedett.

A napirend következő pontját F est Aladár elnök felolvasása ké
pezi, melynek czíme „Fiume iskolaügyének történ eti fejlődése“ s me
lyet az előadó egy készülőiéiben lévő tanulmánynak első része gyanánt 
mutatott be.
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Fiume iskoluüg'yének fejlődését a XV. századig vagyunk képesek 
biztos történeti alapon Visszafelé követni. В valósban már a középkort 
befejező században léfezték Iskolák. Már 1457-ről Vän egy adatunk, 
mely bizonyos Boldizsár’-né Vű papot említ aZ iskola rectora gyanánt s 
a ki az egyházi páíyátá1 készülő ifjakat oktatta, még pedig szláv nyel
ven, mert a fiumei egyház papjainak culturájá ez időben teljésen szláv 
színezetű volt és a papbk még világi ügyekben is szláv nyelven inter
veniáltak. De ugyanazon időben már megindult Fiúméban az ellenáram
lat a szláv egyházi hyélv ellen, úgy a város földesurai s a Városi tanács, 
mint pedig az egyház'patrönusa részéről. E kisérleték azonban jóval 
később sem vezettek a kivánt eredményre. Á ki pap akart lenni, annak 
még mindig* az ó-szláv vagyis glagolit írással kellett megismerkednie, 
és egyéb tudományos műveltséggel alig kellett bírnia. A tanítás ezen 
papi intézetekben alig terjedhetett ki egyébre, mint a szláv liturgiái egy
házi énekre, továbbá számfejtésre, még pedig az egyházi administratio 
és a naptárszámításra való tekintettel Minthogy Fiúméban igen régi 
idő óta létezett az Agoston-rendi szerzetnek egy rendháza, valószínű, hogy 
e szerzetesek is foglalkoztak tanítással. E túlnyomólag egyházi irányú 
iskolázás mellett Olaszországban a ХИ-dik századtól kezdve az iskolák
nak egy új typusa keletkezett, mely különösen a polgári életpályákat, 
nevezetesen pedig a kereskedők igényeit tartotta szem előtt. Ez az iskola 
gyorsan tért foglalt az olasz műveltséggel bíró városokban; tehát nem
csak az olasz félszigeten, hanem Isztriában, Dalmácziában és Fiúméban 
is. Fiúméban а XV. században már tekintélyes számú compact olasz 
elemeket találunk, kik többnyire kereskedők lévén, legelső sorban érez
hették szükségét az írás, olvasás és a számfejtés mesterségének s így 
a polgári reálirányú iskola intézményét Olaszországból korán átvehették 
az olasz nyelvvel mint tanítási nyelvvel együtt. Egy efféle iskolának 
nyomára találunk 1455—1456-ban egy bizonyos Traüi Allegretto iskola- 
mester nevével együtt, ki akkor a Velencze uralma alatt álló Trau város
ból származott Fiúméba. Az oktatásnak olaszósító hatását több ez időből 
reánk maradt olasz Okmány mutatja

Fiúméban, a hol a Protestantismus nem talált kedvező fogadta
tásra, az újkor elején egyelőre hiányzott az iskolázás terén a felekezeti 
versengés áltál másutt elért gyors haladás. Azért az egész XVI. száza
don keresztül Fiume iskolaügye megmaradt a régi középkori alacsony 
színvonalon; bizonyítja ezt az a tény is, hogy az ez időből reánk maradt 
okmányokban mindig csak egy iskolamesterről történik említés, és így 
magasabb iskolázásról nem igen lehet szó.

Midőn azonban az osztrák alpesi tartományokban — az úgyneve
zett Belső-Ausztriában — a XVII-dik század elejétől kezdve a Protestan
tismus elnyomása után az összes középfokú oktatás a jezsuiták kezébe 
került, a jezsuita intézetek nagy hire kétségkívül Fiumébe is eljutott. 
Ugyanis a jezsuita-rend provinciálisa, Rumler Gergely, 1623-ban a 
zengiek kérésére hitszónokul küldte oda egyik rendtársa kíséretében 
Crisogono Lőrincz atyát, a ki útközben Fiúmét is érintette. S minthogy 
Fiúménak épen akkor tanítóra volt szüksége, Jacomini Czézar és Bono 
Vincze kormányzóbirák 1623-ban márczius 6-án kelt levelükben felkér
ték a két atyát, szereznének be a városnak egy szerzetükből való tanítót. 
Crisogono atya e levélre azzal válaszolt, hogy a tanácsnak e czélból 
előbb a jezsuita-rend generálisához. —r Muzis Vítelleschihez — kell for
dulnia. A tanács ez ügyben tényleg kérvényt intézett a rendfőnökhöz, 
mely arra kéri, hogy a jezsuita-rend Fiúméban is letelepedjék. E lépé
seket tényleg siker koronázta. Crisogono Lőrincz 1627-bén október 1-jén 
megérkezett Fiúméba és mint a megalapítandó fiumei rendház főnöke 
nagy ünnepségek között á zengi püspök közbejöttével új aiia$abákéik- 
tattatott. Tíz nap múlva megérkezett egy második jezsuita s a ''Kövét-
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kező hóban harmadiknak Baselli Perencz atya;, ki 1627. nov. 22-én az 
els5 gymnasiumi tanfolyamot tényleg megnyitotta. Az új intézet a későbbi 
években szép fejlődésnek indült;, tanárainak száma 10-re növekedett s 
anyagilag is gyarapodott, főleg midőn Thonhauser Boldizsár gróf özvegye 
az általa bírt Castua, Yeprináz és Moschenizze helységeket 10.000 frt 
készpénzzel együtt ezen collegiumnak adományozta. II. Ferdinánd az 
intézetet 1633. júl. 31-én kelt diplomájával a többi összes akadémiákkal 
és egyetemekkel egyenlő kiváltságokban részesízette. 1635-ben új épületbe 
költözik a rendház és vezeti Fiume közoktatásügyét egészen 1773-ig a 
jezsuita-rend feloszlatásáig.

A fiumei jezsuita gymnasium szervezetéről és látogatottságáról a 
rendháznak 1628—1673-ig terjedő évkönyvei adnak felvilágosítást A ta
nítás rendszere megfelel az 1599-ben végleg megállapított Ratio studio- 
rumnak. A gymnasium hármas tagozattal bír, minden tagozat pedig 
két évfolyamra van osztva és így végleges kifejlődésében a fiumei gym
nasium az ilynemű jezsuita intézetek teljes typusát mutatja előkészítő 
osztálylyal és philosophai cursussal.

Főstudium a hittanon kívül volt a latin nyelv (Alváry-féle tan
könyvek alapján). Azonkívül tanították a számtan legelemibb szabályait 
és az 1735-iki Molindes-féle tanulmányi reform után a bibliai és ókori 
históriát. A tanítási főeszköz úgy itt is mint másutt az úgynevezett 
aemulatio volt; melylyel a vetélkedés rugóit a legnagyobb mértékben 
sikerült megfeszíteniük az eredmény fokozása érdekében. A szokásos 
színi előadásokkal ajezsuiták itt Fiúméban különösen hódíthattak, kivált 
ha tekintetbe veszszük, hogy az olasz cultura az egész lakosságot rend
kívül fogékonynyá tette a színi művészet iránt, azért is, mert a tanárok 
is többnyire olaszok voltak. A rend annalistái évről-évre bőven meg
emlékeznek az színi előadásokról és feljegyzik a színdarabok czímét is

Előadó tanulmányának első része idáig terjed; a második részt 
egy következő ülésben fogja felolvasni.

A kör jelenlévő tagjai nagy érdeklődéssel hallgatván végig a 
tanulságos értekezést, köszönetét mondanak F est Aladárnak az érdekes 
előadásért, mire az elnök — más tárgy nem lévén napirenden — az 
ülést bezárja.

K u bicsek  A lbert, a kör titkára.

NEM-ÁLLAMI KÖZÉPISKOLÁK ÁLLAM-SEGÉLYE.
(A z idei budget szerint.)

Aradi főgym n asiu m n ak ....................................  10.000 forint
Békési ev. ref. gymnasiumnak . . . . .  4.000 „
Békés-csabai ág. hitv. ev. gymnasiumnak 4,000 ,.
Bonyhádi ág. hitv. ev. gymnasiumnak . . 4.000 ,,
Brassói kath. fő g y m n a siu m n a k ........................  10.000 „
Budapesti ág. hitv. ev. főgymnasiumnak 11.000 .,
Budapesti ev. ref. főgymnasiumnak . . . 12.000 ,,
Budapesti nőképzőegyl. leáhygymnasiumának 2.000 ,,
Csiksomlyói kath. főgymnasiumnak . 6.000 '■}>
Csurgói ev. ref. „ . 13.000 „
Eperjesi ág. hit. ey. „ - • . 14,000 „
Esztergomi községi reáliskolának . . .  .3.000' „
Féleg^házi kath. főgymnasiumnak . . .  7.000 ,,
Gyulafehérvári kath. főgymnasiumnak . TI ООО
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Hódmezővásárhelyi ev. ref. főgymnasiumnak 13.000 forint
Iglói ág. hit. ev. főgymnasiumnak . . . .  10.000 11
Kecskeméti ev. ref. főgymnasiumnak . . . 5.000 11
Keszthelyi kath. főgymnasiumnak . . . .  7.300 11
Kisújszállási ev. ref. főgynasiumnak . . 12.000 11
Kolozsvári unitárius „ ..........................12.000 11
Máramarosszigeti ev. ref. főgymnasiumnak . 13.000 11
Mezőtúri ev. ref. főgymnasiumnak . . . .  6.000 11

Miskolczi év. ref. „ . . .  13.000 11
Nagybecskereki községi főgymnasiumnak . 3.000 11
Nagykőrösi ev. ref. főgymnasiumnak . 7.000 11
Nyíregyházi ág. bitv. ev. főgymnasiumnak . 14.000 11
Pápai ev. ref. főgym n asiu m n ak .....................16.000 11
Pozsonyi ág. hitv. ev. főgymnasiumnak . . 16.000 11
Rimaszombati prot. főgymnasiumnak . . . 14.000 n
Rozsnyói ág hitv. ev. főgymnasiumnak . . 14.000 11
Rózsahegyi kath. „ . 12.000 )1
Selmeczbányai ág. hitv. ev. főgymnasiumnak 14.000 11
Sepsiszentgyörgyi ev. ref. főgymnasiumnak 14.000 ;1
Soproni ág. hit. ev. főgymnasiumnak . . . 11.400 11
Sümegi községi reáliskolának.........................  2.666 11
Szarvasi ág. hit. ev. főgymnasiumnak . . 14.000 11
Szászvárosi ev. ref. főgymnasiumnak . . 10.000 11
Szatmári ev. ref. főgymnasiumnak . . . .  11.000 11
Szegedi kath. főgym n asiu m n ak ..................... 7.000 11
Székelyudvarhelyi kath. főgymnasiumnak . 7.000 11
Székelyudvarhelyi ev. ref. főgymnasiumnak . 8.000 11
Ujverbászi községi gym nasium nak................ 3.000 11
Vágujhelyi községi reáliskolának . . . .  4 000 11
Zilahi ev. ref. főgym nasium nak .................... 14.000
Felekezeti, törvényhatósági és községi oly

11

középiskolák ideiglenes segélyezésére, me
lyekkel a végleges szerződés még nem volt 
m e g k ö t h e t ő ....................................................17.000 11

tozott iskolák nyudíjintézete számára . 60.000 11
Felekezeti stb. középiskoláknál inukodo liit-

oktatók d íjazására .........................................  5.000
Összesen 500.366

11
orint.

FŐVÁROS ÉS VIDÉK.

A tanári szolgálat körében ismét mutatkoznak oly jelenségek, 
melyek veszélyeztetik a fővárosi és vidéki tanároknak oly kívánatos 
egyetértését és együttműködését. Mi vidékiek már azt sem fogadtuk 
zavartalan örömmel, hogy a jövő évi költségvetés a tanárságnak memo
randumba foglalt kívánságai közül azt teljesítette legelőször, a mely 
főkép a fővárosi tanároknak vált javára. T. i. megnyitotta az 1800 frtos 
fokot, holott előbbre való lett volna akár a korpótlékok emelése, akár 
a Vili. fizetési osztálybeli helyek szaporítása.* De valósággal kellemet-

* Felszólaló alapos tévedésben van. Először is azt felejti, hogy az 
1893: IV. t.-cz. 19. §-a egyenesen megköveteli 1898-ra ezt a budget- 
intézkedést, míg ellenben a VIII. osztálybeli status szaporítása — a mi
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lenül az hatna a vidékre sőt joggal fel is háborítaná — ha a IX. 
fizetési osztályú budapesti tanárokon úgy segítene a közoktatási minis
terium, hogy soron kívül fölvinné őket a VIII. osztályba. Ám kapjanak 
helyi pótlékot, de a régen szolgáló, érdemes vidéki tanárok elől ne 
vegyék el a VIII. osztálynak türelmetlenül várt helyeit A tanáregyesület 
vezetői, ha nem akarják a mostani békét felforgatni, ha nem akarják 
az oly hatalmasan föllendült egyesületi életet megbénítani, legyenek 
rajta, hogy a fővárosi tanárok ügye ne a vidékiek rovására nyerjen 
kedvező megoldást. Az egyesület vezetőit erre már a legutóbbi választ
mányi ülés határozatai is kötelezik, melyek szerint a helyi pótlék 
elkerülhetetlen.*

E gy vidéki tanár.

mindnyájunk kívánsága s a minek előbb-utóbb szintén sorra kell 
kerülnie — sajnos, nines egyenesen a törvényben. Másodszor pedig 
téved azért, mert ez az intézkedés, a mely kétségtelenül határozott lépés 
előre, mintegy 65 fővárosi mellett circa 140 vidéki tanárnak válik javára 
s lesznek vidéken is 180o frtosak De téved harmadszor abban, hogy 
vizet prédikál és bort iszik : maga keres ellentétet fővárosi és vidéki 
tanár között, holott az ügyeket igazán nem volna szabad csoportok 
szerint mérlegelni. Szerk.

* A kapott felszólalások közül íme közlöm az egyiket. De meg
nyugtatásul kijelenthetem azt is, hogy az egyesületnek semmi része 
sincs abban a kérésben, melyet felszólaló megtámad s melyet elhibá- 
zottnak tartok magam is. Nem juthat eszembe, hogy akár az egyesület, 
akárki más arra a képtelenségre vállalkozzék, hogy egyeseknek vagy 
érdekcsoportoknak a kérvényező jogát confiskálja: de annyi bizonyos, 
hogy addig, míg a törvény törvény, czélt tévesztett dolog olyat kérni, 
a mi vele ellentétes. Az ilyen miatt nyugtalankodni is kár. Másoknak 
nem árthat, maguknak nem használ.

Bizonyos továbbá az is, hogy a separatistikus törekvések lehetnek 
érthetők, de nem jogosultak Küzdelmeinkben mindig a középiskola 
magasabb s a tanárság általános érdekeinek kell uralkodniok. S a hely
zeten ilyen küzdelem révén egyesült erővel s egységes kérésekkel ha 
talán javíthatunk valamit; szakadásos fellépésekkel, divergáló vagy épen 
ellenmondó kérésekkel, túlzásokkal csak discreditáljuk az ügyet és gyön
gítjük a magunk positióját. Egymás ellen beszélnünk nem is illik, nem 
is praktikus dolog. De egyesek megtévelyedése még nem ok, hogy az 
egyesület eljárását féltsük az ingadozástól. Az egyesületnek nemcsak 
tiszta programmja van ezekben a kérdésekben, hanem vannak állás
foglaló lépései is, melyek kötik. Ilyen tiszta programmja a helyi pótlék 
s ilyen állásfoglalása az a fölterjesztés, hogy a soronkívüli előléptetés 
egyéni érdem jutalma legyen, nem pedig kárpótlás a helyi drágaságért 
vagy másként szenvedett bajokért. A IX. osztályú fővárosi tanárok helyi 
pótlékát az egyesület sürgette eddig és bizonyára sürgetni fogja ezután 
is a méltányosság nevében s a középiskola érdekében — s részemről 
meg vagyok győződve, hogy mai bajaiknak ez az egyetlen törvényes 
megoldása. Szerk.

MÉG EGYSZER A PÉNZINTÉZETEKTŐL ELTILTÓ RENDELET. 

Személyes kérdésben kérek szót.
Téglás Gábor a K özlön y  18. számában néhány tájékoztató észre

vétellel akarja megnyugtatni mindazokat, a kik az annyit tárgyalt 
rendelet ellen felszólaltak.
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Mint a ki talán legelőször hívtam fel a tanárság figyelmét a 
68,4<Ю '897. sz. rendelet bántó és törvényellenes voltára, kijelentem, 
hogy Téglás Gábor megjegyzései épen nem nyugtattak meg.

Először is, mert a mit Téglás Gábor új adatkép közöl, azt kez
dettől fogva jól ismertük; tudtuk, hogy hasonló rendelet más állami 
tisztviselőkre nézve is kiadatott. De ha mindig sovány vigasznak gon
doltuk a socios habuisse m alorum -ot, most épen sérelmesnek tartottuk, 
hogy egy kalap alá fogtak bennünket a többi tisztviselőkkel. Sérelmes
nek nemcsak azért, mert a tanári szolgálat sajátossága megkövetel
hetné, hogy külön szempontok szerint szabályozzák, hanem és főkép 
azért, mert a tanárok mellékfoglalkozását törvény szabályozza, melynek 
sem betűjével, sem szellemével nem egyezik az a mi reánk, jobban 
mondva ellenünk kiadott ministeri rendelet. A középiskolai törvény 
82. §-a csupán hivataltól vagy állandó fizetéssel járó állástól tilt el 
bennünket, minden más mellékfoglalkozást joggal gyakorolhatunk, csak 
esetről-esetre be kell azt jelentenünk főhatóságunknak, illetve a köz
oktatási ministeriumnak, a mely a gyakorlástól a fenforgó körülmények 
szerint el is tilthat egyikünket-másikunkat.

Mi tanárok tehát épen abban nem nyugodhatunk meg, hogy ben
nünket elvileg  zárjanak ki oly mellékfoglalkozásból, melyet a törvény 
nem nyilvánított ránk nézve összeférhetetlennek. Mi épen elv i sze m 
pontból kívánjuk a sérelmes rendelet hatályon kívül helyezését, mert 
a mit törvény megenged, azt ministeri rendelet nem tilthatja el.

(Debreczen.) K ardos Albert.

VEGYESEK.

Igazgatói kinevezés. A király ő felsége Bécsben f. hó 24-én kelt 
legfelső elhatározással F erenczy  István nagyszebeni állami főgymnasiumi 
rendes tanárt ezen tanintézet igazgatójává a V ili. fizetési osztály 2. 
fokozatának megfelelő illetményekkel kinevezte.

Előléptetés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Pap  
György aradi kir. főgymnasiumi rendes tanárt a IX. fizetési osztály 
I. fokozatába léptette elő. (január hó 31-ről 3875. sz.)

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kukla  
István budapesti V. kér. állami főreáliskolai helyettes tanárt a székes- 
fehérvári állami főreáliskolához helyezte át.

Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister K alm ár  
Jenő, munkácsi áll. főgymnasiumi ideigl. rendes tanárt rendes tanári 
minőségében véglegesen megerősítette.

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister az  
érseku jvári községi főgymnasiumnak, mint nyolcz osztályú középiskolá
nak, a nyilvánosság jogát és az érettségi vizsgálatok megtartásának 
jogát megadta; — A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a békés
csaba i ág. hitv. ev. Rudolf-gymnasium ötödik osztályának az 1897/98. 
tanévre a nyilvánosság jogát megadta.

Előhangok a debreczeni közgyüléshöz. Még nagy idő választ el ben
nünket a nyári közgyűléstől, a mely tudvalevőleg Debreczenben fog 
lefolyni, de a mi szives vendéglátó gazdáink, a jó debreczeniek már
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hozzá kezdtek a közgyűlés rendezésének és fogadtatásának az előkészü
leteihez. P. hó 4-én tartották első értekezletüket Debréczen sz. kir. 
város tanácsának és a debreczeni tanári körnek a küldöttei Simoiiffy 
Imre kir. tanácsos polgármester elnöklete alatt. Mint írják, az érte
kezleten nemcsak a legnagyobb érdeklődés és teljes rokonszenv mutat
kozott a tanáregyesület és közgyűlése iránt, hanem azt az őszinte törek 
vést is kifejezték az összes felszólalók, hogy a debreczeni közgyűlésnek 
Debreczen jó hírnevéhez és a tanáregyesület culturális hivatásához 
méltóan kell sikerülnie. Ez első értekezleten csak nagy általánosságban 
kerültek szóba a közgyűléssel kapcsolatos teendők, mert az intézkedés 
a százas bizottságnak van fentartva, mely Debreczen összes kiválóbb 
társadalmi tényezőiből fog még e hó folyamán megalakíttatni. Addig 
csak annyit jelezhetünk, hogy készül egy tájékoztató füzet Debreczen 
történelmi fontosabb mozzanatairól és mai nevezetesebb látnivalóiról, 
továbbá, hogy a közgyűlés nem fog elmúlni az elmaradhatatlan horto
bágyi kirándulás nélkül, melyhez minden valószínűség szerint csatlakozni 
fog egy távolabbra, Nagy- és Felsőbányára szóló, a Kárpát-egyesület 
keleti osztályával közösen rendezendő kirándulás is.

Rajztanári vizsgálatra legkésőbb márczius 16-ig kell írásban jelent
kezni, illetőleg folyamodni, Keleti Gusztáv bizottsági elnökhöz, Andrássy- 
űt 71. sz., a hol a vizsgálati szabályzat is megszerezhető.

A soproni evang főiskola „Ifjúsági zenetársasága“ elnökének K irá ly  
Béla főgymu. tanárnak vezetése alatt jan. hó 29-én tánczczal egybekö
tött hangversenyt rendezett a soproni casino összes termeiben. A fényes 
sikerről tanúskodik a körülbelől 400 frtnyi tiszta jövedelem, mely fele 
részben a soproni magánkórház-alap javára fordíttatik, és az, hogy a 
négyeseket 126 pár tánczolta. A mulatságon résztvettek az összes soproni 
tantestületek nagyszámú képviselői, azonkívül a városi előkelő közön
ségnek szine-java.

A tanügyi congressus naplója rövid időn elhagyja a sajtót.. A taní
tók és tanárok nagyszabású mozgalmát megörökítő mű kerek 100 ívet 
tesz ki. A congressus elnöksége jelenti, hogy csak kevés fölösleges pél
dány áll rendelkezésére, ezért kéri mindazokat, a kiknek a megrendelés 
szándékukban van, hogy ezt minél hamarabb eszközölni szíveskedjenek. 
A megrendelések dr. Веке Manó tanárhoz (Budapest, VII., Damjanics- 
utcza 60. sz.) intézendők, A mű ára 5 frt.

Halálozás. A hajdu-nánási hat osztályú ev. ref. gymnasiumot súlyos 
csapás érte. Egyik lelkes tanára: R u m p f  Frigyes meghalt, élete 32-ik, 
tanári működése 4-dik évében.

Pályázat. A ko lozsvári m. kir. Ferencz J ó z s e f  tudom ány-egyetem  
kön yvtá rán á l a X-ik fizetési osztályba sorozott, 800 frt évi fizetéssel 
és 245 frt lakpénzzel javadalmazott k ö n yv tá r tis z ti állás töltendő be. 
Pályázati föltételek a következők: Kívántatik egyetemi végzettség, a 
magyar és német nyelvnek szóban és írásban ismerete, az ókori classikai 
nyelvekben (görög, latin) jártasság, a közkönyvtári kezelésben gyakor
lottság. Nyilvános könyvtárnál aikalmazottak előnyben részesülnek; 
14 nap alatt a kolozsvári egyetem rectori hivatalához.
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Szerkesztői üzenet. D Л-пек. Teljesen igaza van, hogy a tanári 
czímmel sok visszaélés történik Hisz ma már a kerékpározásnak is van 
„tanár“-a! Abban is igazat adok Önnek, hogy a mi egyeseknél csak 
megmosolyogni való gyengeség, már szellemi szegénység jele, ha orszá
gos testületnél kezd általánossá válni, hogy magasabb czímet vesznek 
föl, mint a mely őket jog szerint megilleti. Ha körükhöz tartoznám, bizo
nyára tiltakoznám is ellene. De így minek zavarnám örömüket, mikor 
társadalmi betegségükből úgysem gyógyíthatnám ki őket.

Tartalom: A dr. Keleti Ferencz-féle szolgálati pragmatika-tervezetről. 
Dr. B ozóky  Endrétől. — Egyesületi élet. — Nem-állami közép
iskolák állam-segélye. — Főváros és vidék. E gy vidék i tanártól. — 
Még egyszer a pénzintézetektől eltiltó rendelet. K ardos  Alberttól. — 
Vegyesek. — S zerk e sz tő i üzenet. — H irdetés.

A tankönyvmegállapító conferentia szíves figyelmébe.
" N A küszöbön álló tankönyv megállapító konferenczia alkalmából, 

r 5':;* " legyed .szabad becses figyelmét a kiadásomban megjelent
:  '  r  * '

P i r c h a l a ,  L a t i n  n y e l v t a n
(Engedélyezve 19/1897. számú rendelettel) 

czimü műre felhívni, mely jelenleg több mint 70 középiskolában hasz
n á lta ik  s öt év alatt öt k ia d á st ért.

Az egyes kiadásoknál, úgy kritikai megjegyzései, valamint szak
férfiak felszólalásai figyelembe vétettek Szerző úr most már nemcsak 
a legmesszebb menő kívánalmakat kielégítő nyelvtant, hanem az ezzel 
párhuzamosan szerkesztett gyakorló-, olvasó- és szótárkönyvet is közre
bocsátott, minek következtében mindig több és több intézet hozza hasz
nálatba.

.  A m in i s z t e r iEddig megjelentek: engedély
s z á m a

Latin nyelvtan gymnasiumok és reáliskolák számára. Szer
kesztette Pirchala Im re. 5. kiadás. Ára fűzve 1 kor. 80 fill., 19/1897. 
kötve 2 kor. 40 fill.

L a tin  o lv a só -  és g y a k o r ló k ö n y v .  A  középiskolák alsó osz
tályai számára. Irta Pirchala Im re. 4 kiadás. Ára fűzve 19 1897.
2 kor., kötve 2 kor. 40 fill.

L a tin  g y a k o r ló k ö n y v .  A gymnasiumok III. és IV. osztályai
számára. Irta Pirchala Im re. 3. kiadás. Ara fűzve 1 kor. 1179/1891. 
20 fill., kötve 1 kor. 70 fill.

H e ru m  r o m a n o r u m  lib e r .  Latin olvasókönyv a gymnasiu
mok III és IV. osztályai számára. Össszeállította és ..... 
régiségtani függelékkel és szótárral ellátta Pirchala Im re  
3. kiadás. Ára fűzve I kor. 60 fill., kötve 2 kor. 20 fill.
A mi a könyvek külső kiállítását illeti, azt tiszta és gondos nvo- 

matás, jó és szép papiros, csinos kötés és olcsó ár jellemzi.
B evezetés czéijáhól m u ta tványpéldányt készséggel küldök. Azon  

t. sza k ta n á r  uraknak pedig , k ik  tankönyveim et m ár befogadták isko
láikba, minden új k iadásbó l küldök tiszteletpéldán yt, ha erre fe lszó 
lítanak.

Kiváló tisztelettel
S ta m p f e l  K áro ly , könyvkiadóhivatala Pozsonyban.

HORNYÁNSZKY VTKTOR, BUDAPEST.
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TI. k é r. A rad i-n tcza  58. szám . R a j l i e r  F e r e n C Z . V. k ér. á llam i fő reá lisk o la .

A KÖZOKTATÁSI BUDGET-VITA.

Alta,léin os rész.

I. nap február 15-én.
A közoktatási budget-vita kedden kedvező auspiciumok közt nyílt 

meg. Ha a ház nem is telt meg, de többen jelentek meg, mint a mos
tani deprimált hangulatban szokott. És a mi az utóbbi esztendők tapasz
talata után kiváltképen kellemesen érintheti a tanügy munkásait: a 
vita igazi k ö zo k ta tá s i  vitának indult; első napon másról sem volt szó, 
az egyház-politikából egyetlen hang sem vegyült bele. Példával járt 
ebben elül maga a minister, ki mindjárt a vita elején emelt szót s egy 
óráig tartó beszédében kizárólag az iskolák ügyével foglalkozott. Beszéde 
expose számba megy. Csupa részlet-kérdést ölelt föl s elmondta, a mit 
tett és a mit tenni akar. A mi szorosabb ügyünknél, a középiskolánál, 
keveset időzött. Utalt a tanárképzés fontosságára s jelezte, hogy az 
egyetemi előadások keretében jövőben nagyobb gond lesz a tanárképzés 
szükségleteire; ismételve kiemelte, hogy programmja az egységes jogo- 
sítású középiskola. Végül pedig állásának és egyéniségének egész súlyá
val, az ország színe előtt, adózott az elismerés szavaival a közép iskola i 
tan árság  nem es törekvéseiről s  tudom ányos m unkásságának nagy  
érdeméről. A megtett kötelesség önérzetével constatálliatjuk, hogy a 
minister e szavaival csak igazságot szolgáltatott oly sokak által s oly 
sokszor kicsinylett testületünknek: de azért nem kisebb hálával fogad
juk, hogy ezt megtette s szavaiból nemcsak a további munkás küzde
lemre merítünk új erőt, hanem bizalmat is, hogy jobb jövő készül, mely
ben munkánk méltánylattal fog találkozni s megbecsültetni minden 
tekintetben.

A ministeren kívül az első napnak három szónoka volt. Az első 
a népoktatással, a második művészeti oktatással, a harmadik pedig a 
harmadik egyetem kérdésével foglalkozott.

A középiskolát ez első napon a ministeren kívül senki sem is 
érintette.

Orsz. Középiskolai Tanárejryesületi Közlöny. XXXI. 2 9
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A vita folyása ez volt:
F en yvessy  Ferencz elfoglalta az előadói széket, de a dolognak 

legrövidebb végét fogta: nem élt a szólás jogával.
Az első tételnél vezérszónokul dr. L á zá r  Sámuel emelkedett föl.
A népoktatás ügyével foglalkozott. 1870 és 1896 közt roppant 

haladást constatált, de talál még tenni valót is. A kizárólagos államo
sításnak nem híve, de kivánja, hogy az államnak legyen módjában az 
erősebb ellenőrzés, a mit csak törvény-revisióval lehet megoldani. El
engedhetetlen, hogy minden tanköteles a hazafiság érzelmeiben nevel
tessék s megtanulja az állam nyelvét. Mélyreható szerencsés reformnak 
tartja a gazdasági ismétlő iskolát s kivánja, hogy kisdedóvó, elemi iskola 
és gazdasági együtt legyenek egy helyen; hogy a tanítóképzők száma 
szaporíttassék; a tanfelügyelők juris dictióval Hibáztassanak föl s fize
tésük emeltessék. A tételt elfogadja.

Dr. W lassics  Gyula minister emelkedett föl utána. Nagy figye
lemmel hallgatták és sokszor kisérték helyesléssel szavait. Beszéde kere
tét így jellemzte:

„Talán helyeselni fogja a t. Ház azt is, ha ez alkalommal a magyar 
culturpolitikának nagy, összefoglaló gondolatai helyett inkább a leg
közelebbi teendők részletes exposéját terjesztem elő, annál is inkább, 
mert a magyar culturpolitika összefoglaló tételeit volt szerencsém már 
több alkalommal itt e házban fejtegetni. Hiszen azt is mondhatnám, 
hogy a magyar culturpolitikának azon nagy, átalános tételei jóformán 
magna chartaként vannak a nemzet közvéleményébe beültetve. És ha 
ezek közül valamit szükséges szünet nélkül hangsúlyozni, úgy legyen 
szabad épen erről a felelősségteljes helyről különösen csak kettőt ebből 
kiemelnem.

Az egyik, hogy itt, ezen a magyar földön nekünk kötelességünk 
és hivatásunk a magyar cultura faj súlyát emelni, mert a vezető és első
rendű culturának itt e földön a magyarnak kell lennie. Ha nem a 
magyar lenne itt az elsőrendű cultura, az nemzeti létünket alapjában 
ingatná meg. Nem erőszakos eszközökkel kell itt tért foglalni, hanem 
a magyar culturának tartalmával, erejével, vagy ha úgy tetszik, mond
juk, bájával és varázsával kell a hódító munkát elvégezni.

Ez az egyik tétel, a mit szünet nélkül hangsúlyozni kell.
A másik tétel pedig az, a minek már most felszólalt képviselő- 

társam is kifejezést adott, hogy az államnak, társadalomnak, egyeseknek 
és testületeknek sokkal fokozottabb mérvben kell a magyar cultura 
ügyével foglalkozni, ennek áldozatot is hozni, a miként azt eddig tettük.

De megigértem, hogy ú. n. általános culturpolitikai tételekkel 
nem kívánok foglalkozni; áttérek tehát magukra a részletekre és ki
jelentem, hogy tisz tá n  a, k ö zo k ta tá s i po litikáró l óhajtom nézeteimet 
kifejteni“.

A n épok ta tás  fokán kezdte s kijelentette, hogy a programmja 
teljes törvény-revisio s a törvénynek nem annyira tanügyi, mint inkább 
közigazgatási részét kell reformálni. Majd így nyilatkozik:

„Nem volna helyes és czélszerű most felekezeti harczot felidézni. 
A felekezeti érzékenység kerülésével kell az ügyet megoldani, de igenis 
hozzáteszem, hogy a felekezeti szfikkeblűséggel azonban nem kell meg
alkudni. Magam óhajtom azt, hogy necsak a tanügyi közvéleményben 
jegeczesedjenek ki azok a tételek, melyek a népoktatási törvényben 
reformra szorulnak, hanem maguk az iskolafentartók is belássák azt, 
hogy szükséges a reform. Csak egyre vagyok bátor figyelmeztetni, hogy 
akkor, mikor még 1998 tanító nem tud magyarul, 2217 iskolában nem 
tanítják sikerrel a magyar nyelvet és a tanítók között van sok, a ki 
tud  magyarul, de nem a k a r  tanítani, a fegyelmi eljárásoknál pedig,
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mikor megkeressük a főhatóságokat, ezek egy része meglehetős könnye
dén bánik el a fegyelmi ügygyei és szemet huny a legerősebb állami 
izgatások tárgyában is: akkor az iskolafentartóknak maguknak kell a 
kezüket szivükre tenni és fontos hazafias érdekek szempontjából maguk
nak követelni a népoktatási törvény oly revisióját, hogy az állam 
souverainitása a maga erejében érvényesülhessen.“

De addig is, míg a törvény-revisio meglehetne, tanterv-revisióval 
akar javítani az állapotokon s ez utóbbi munka már csaknem kész.

Az exclusiv államosításnak nem hive, de az állami iskolák számát 
szaporítja s ebben a párhuzamos actio hive: egyformán államosít a 
nemzetiségi s a tiszta magyar vidékeken is. Példákkal illustrálja, hogy 
ez irányban halad. De kell is, mert hiszen az iskolázott tankötelesek 
dolgában a magyar faj a harmadik helyen áll a maga 83°/0-ával, míg 
a németség 92°/0-kal, s a tótság 84%-kal állanak előtte..Még 1000 iskola 
kell s reméli, hogy ezt öt év alatt meg lehet csinálni. Örvendetes, hogy 
több román község maga kéri az állami iskolát.

Majd czáfolja azt a felhangzó vádat, hogy az állami iskola vallás
talan Hitoktatóknak az állam 101.684 irtot fizet s míg a felekezeti isko
lába sokszor a kántorral tartatják meg a vallástani órát, addig az állami 
iskolában maga a pap végzi a tanítást, a ki azért rendes tisztelet
díjat kap.

Helyesnek tartja, hogy a román gyermek az állami iskolában is 
tanuljon meg a maga nyelvén is írni-olvasni.

Ezután a. minister azt a nagy fontosságú kijelentést teszi, hogy 
az ingyenes n épok ta tás  felé gravitál. Majd a tanítók fizetése ügyét 
említi s jelzi, hogy a javításra e téren is komoly a szándék, ma már 
állami tanító nincs 400 írton alul, rövid időn eljutunk az 500 frtos 
minimhmhoz, de a végczél az, hogy a tanító beosztassék a tisztviselői
XI. osztályba. Megdicséri a tanítókat, hogy megtagadták a socialismust.

Nagyobb jelentőségű helyeken külön gazdasági tanítókat akar 
alkalmazni; helyesnek tartja, hogy a tanfelügyelő bizonyos juris dictió- 
val ruháztassék föl, de egyelőre az iskola-látogatásra fekteti a súlyt s 
ebben tényleg nagy a haladás.

A kisdedóvók szaporítása terén még sok a teendő.
A polgári isko láró l a minister így nyilatkozik:
„Maguknak a polgári iskoláknak a reformja, a miről már több 

alkalommal voltam bátor szólani, most a közoktatási tanácsnál van és 
az foglalkozik oly polgári iskola létesítésével, a mely, m int önczélú 
in tézm ény is  beválik, s  m in t bizonyos gyakorla ti pá lyára  való elő
k ész íté s  is  helyt áll, a melylyel combinatióba lehet hozni kereskedelmi, 
ipari és egyéb szakiskolákat. Azonban a polgári iskola, — ha két 
felső osztálya nem is — de egészében a polgári iskola m a is  kerese tt 
iskola, úgy hogy 1896-ban 248 polgári iskolában 34.819 tanuló volt, 
tehát 2000-el nagyobb a tanulók száma, mint az előbbi esztendőben. 
A polgári iskola beválik mai szervezetében is, s keresett culturális 
intézmény. Nagy baj azonban minálunk, hogy igen sok  pá lyán á l k íván 
ju k  m eg a z  érettség it épen úgy, mint bizonyos tekintetben a jogi kép
zettséget, holott vannak pályák, a hol az érettségi vizsga nem szükséges, 
de nem szükséges a jogi képzettség sem. El lehet érni a képzést más 
úton is. Megvallom őszintén, mondtam is sokszor a t. képviselő urak
nak, a mikor egy-egy küldöttséggel jöttek hozzám és polgári iskolát 
kértek, hogy a polgári iskola tulajdonképen gymnasium-pótló intézet: 
csak azért kérik, hogy ott a latin nyelv taníttatván, onnan az átmenet 
megtörténhessék a gymnasiumba. Egyáltalán nem a polgári iskola czél- 
jáért, hanem más czélokért kérik tehát a polgári iskolát. Nem lehet ezt 
kifogásolni, mert hiszen oly városban, a hol nincsen gymnasium, egyes 
szülők épen azért használják fel a polgári iskolát, hogy otthon tanít-

29 *
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tathassák gyermeküket és onnan mehessen az azután a gymnasiumba. 
Ez olyan dolog, a mivel számolni kell. De mégis volt egy örvendetes 
tapasztalatom: S zegzárdon  m egnyílt a, gym nasium  és m égsem  
csökkent a po lgári isko la i tanulók szám a, ső t tizen ö tte l több le tt 
Pancsován pl. a négy alsó polgáriban van 168, a gym nasium ban 119. 
És én azt hiszem, hogy addig is, míg a közoktatási tanács elkészül a 
polgári iskolák reformjával, még a mai keretben is lehet a polgári 
iskolán javítani, a fiúiskoláknál a slöjdnek minél nagyobbmérvű meg
honosításával, a leányiskoláknál pedig a továbbképző női munkatan
folyamokkal.

Mivel sokszor hallottuk, hogy a polgári iskolai tanítók fizetésében 
némi aránytalanság van, azt nekem is constatálnom kell e helyről, 
hogy a IX. fizetési osztályban van 61, a X. fizetési osztályban 544. 
Nagy tehát az aránytalanság, de törekedni fogok, természetesen a pénz
ügyi helyzet tekintetbevételével, hogy ez az aránytalanság lehetőleg 
elenyészszék.“

A tan ítóképzőket szintén reformálni kell. Ma nagyon sok a kisded
óvónő (600—700 állás nélkül!), ellenben kevés a tanítónő. Most kísérlet 
foly a kétféle képesítés egységesítésével.

A kereskedelm i s ipar-oktatásról jelzi, hogy a részleteknél fog 
majd szólni. Aztán így folytatja:

„A felsőbb leányiskolák  ügyének törvénynyel szabályozását ter
vezem, mert méltóztatnak tudni, hogy ily törvényünk nincs; a felsőbb 
leányiskolák jelenlegi tanterve pedig mindenesetre reformra szorul. 
Első lépésnek tartottam azt, hogy egy új tantervjavaslat készíttes
sék. Ez is a közoktatási tanácsnál munkában van. Hibája a réginek 
az, hogy a tantárgyak nincsenek szervi kapcsolatban és a két felső 
osztály bizonyos benső összefüggés nélkül van a négy alsó osztály fölé 
helyezve. Ezen tehát segíteni óhajtok és azután mihelyest a tantervvel 
próbát tettem, akkor igenis a töryényhozás elé fogom a felső leányiskola 
ügyét terjeszteni, de főleg azért is, mert szeretném, hogy lassanként 
minden iskolanemre vonatkozólag ne a kormány rendeletéi képezzék a 
jogforrást, de maga a törvényhozás mondaná ki a nemzet akaratát.

A nőknek egyetem i p á lyára  való előkészítésével szintén foglal
koznom kellett, mert méltóztatnak tudni, hogy ő Felsége a nőknek 
egyetemi pályákra való bocsátásukat javaslatomra megengedte. Még 
ú. n. állami leánygymnasiumot nem állítottam fel, de igenis a nőképző- 
egylet által felállított leánygymnasiumot, továbbá két előkészítő tan
folyamot is segélyezek. Örömmel hallom, hogy azok a nők, a kik ma 
az egyetemen vannak, tehát minden intézményes előkészítés nélkül tet
ték le az érettségit, a tanár urak részéről a legnagyobb elismerésben 
részesülnek; igen jól tanulnak és jól végzik azt a feladatot, mely reájuk 
van bízva.

Bocsánatot kérek, hogy így a részletekkel foglalkozom, de méltóz- 
tassék elhinni, nemcsak a Házban, hanem a Házon kívül is az a sok 
culturmunkás mégis csak érdeklődik az iránt, hogy a közoktatási kor
mány miként gondoskodik és gondolkozik róluk. És épen azért, ha kissé 
száraz is, unalmas is, kénytelen vagyok ezekkel a kérdésekkel fog
lalkozni.

T H áz! Áttérek a tulajdonképeni középiskolákra. Én, bár igen 
nagy súlyt helyezek a rendszerre, a tantervre, a jó tankönyvekre, de 
még mindig csak azt állítom, a mit egyik — talán legelső — ministeri 
beszédemben mondtam, hogy a fő  a jó  tan ár  Tehát a tanárképzésre 
kell legnagyobb súlyt fektetni. De t. Ház! én a tanárképzést első sor
ban az egyetemre bizom. Az egyetemtől, a hol a tanár elnyeri elméleti 
kiképeztetését, ezt elvonni nem szabad, nem lehet. A tanárképző-intézet
nek 1872-iki szabályai azonban már alaposan revideálandók. Hiszen 1872
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óta nagyon sokat tanultunk, okultunk. És pedig szükséges különösen, 
hogy a tanárjelölteknek te rv szerű  tanulm ányi m enete b iz to s ítta ssá k  
a z  egyetemen. Mit jelent ez? Azt, hogy olyan előadásokat, hallgathas
sanak és olyan sorrendben és fokozatban, a mely az ő igényüket kielé
gíti. Az egyetemi autonómia teljes épségben tartása mellett keresztül 
tudom ezt vinni, a mint már most meggyőződtem erről, midőn még az 
előmunkálatokkal foglalkozom. Önkéntes vállalkozással lehet ezt úgy 
tenni, hogy a tanulmányok ezen tervszerű menete az egyetemen bizto- 
síttassék. És igen fontosnak tartanám épen itt a repetitorok in tézm ényé
nek behozatalát. Igen jó szolgálatot tett ezen intézmény az Eötvös- 
collegiumnál is, a melyet ismét a t. képviselő urak igen becses figyel
mébe ajánlok. Igen leköteleznének, ha néha meg is látogatnák ezen 
intézetet, a mint külföldön bizonyosan meglátogatnák, míg ellenben itt
hon bizony igen gyakran nem is vesznek tudomást arról, hogy nálunk 
ilyen vagy amolyan culturintézmény is létezik. T. Ház! Á tanárképzésre 
igen nagy súlyt helyezvén, az ennek szolgálatában álló külföldi ösztön 
d íjaka t lehetőleg szaporítani óhajtanám. A szü n idei rendkívüli tan
folyam ok, a különböző tudományanyagokból itt a fővárosban szintén a 
tanárképzés ügyét mozdítják elő; ezek hat héttől két hónapig tartanak, 
a maguk szakmájában úgyszólván első szaktekintélyek adják elő itt a 
tárgyakat, és e tanfolyamokból azután a tanárok ismeretekben gazda
gon térnek vissza és igen jó eredménynyel dolgozhatnak tovább tanári 
pályájukon.

Igen fontos dolognak tartottam tudom ányos kézikön yvek  létesí
tését tanárok számára, mert — fájdalom — ily tudományos kéziköny
veink hiányában ezelőtt többnyire külföldi könyvekből meríttetvén, az 
előadásokba átment a gyors olvasás folytán esetleg azoknak egész szel
leme, sőt talán betűje is. Ezért igen nagy súlyt helyezek arra, hogy ily 
megfelelő tudományos kézikönyvek készíttessenek. Ma már magyar 
irodalmi anthologia, psychologia, magyar történeti kútfők, állattan, 
földrajz készen vannak.

De a középiskoláról szólva, kötelességem azt is a t. képviselőház 
tudomására hozni, hogy a közoktatásügyi kormánynak az egységes jogosí- 
tású középiskola mint czél lebeg a szeme előtt. Minél tovább foglalko
zom ezzel a reformmal, annál inkább át vagyok hatva annak tudatától, 
hogy a z  egységes jogosítású  középiskola  az, a melyre a középfokú 
képzést jövőben alapítanunk kell. Abban a fiatal 9—10 éves korban 
lehetetlen a pályaválasztás; ez már maga érv az egységes középiskola 
mellett. De viszont az egységes nemzeti közoktatás nagy elvei szerint 
is sokkal helyesebbnek tartom az egységes jogosítású iskolát, a melyről 
már bővebben szóltam a múlt budget-tárgyalás alkalmával. Minden 
részleges reform-intézkedésemnél ez lebeg előttem. Most pl. készen van 
a gymnasiumi és reáliskolai tanterv. Nagyon jól tudom, hogy a tanterv
reform nem nagyon lényeges, de azért sokkal fontosabb, mint némelyek 
vélik; hiszen az egész tudományos világ forrongásban van épen a tan- 
tervbe kiválasztandó anyag miatt. A ki ezekkel a kérdésekkel paedago- 
gice foglalkozik vagy foglalkozott, tudja, hogy épen a tanterven fordul 
meg a dolog, hogy a kiválasztandó anyagra vonatkozólag van a leg
nagyobb nézeteltérés és a legnagyobb eszmeharcz maguk a szaktekin
télyek között. Én a tantervet elkészíttettem és ez részint a nemzeti 
tárgyak nagyobb felkarolását involválja, részint pedig az úgynevezett 
túlterhelés kérdését is iparkodik megoldani.

T. képviselőház! Abban a tekintetben, hogy hol á llítsunk fel 
középiskolá t, szintén bátor vagyok a képviselőház figyelmébe ajánlani 
azt, hogy itt is a párhuzamos actiónak vagyok híve és a mikor Erzsébet
városon, Deésen vagy Fogarason állít a közoktatási kormány iskolát,
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ugyanakkor Makón, Szentesen és Gyöngyösön is állítunk; ezekből a 
példákból méltóztatnak látni a párhuzamos actio eredményét.

T. képviselőház! Igen fontos dolog a mi középiskolai oktatásunk 
terén a felekezeti, testületi iskoláknak Állami segélyezése. Én azt gon
dolom, hogy talán szerencsés gondolat volt itt a felekezeti iskolák segé
lyezésében a rendszer, a melyet az ú. n. befektetési összegekre vonat
kozólag alkalmaztunk, t. i. az annuitási rendszer. Iparkodom azonnal 
előteremteni az illető felekezetnek azt az összeget, a melyen fölépítheti 
az iskolát, nem úgy, hogy évenként bizonyos csekély összeget kapjon, 
hanem rögtön megkapván az egész szükséges összeget, az állam csak 
az annuitásokat vállalja magára. Ezzel a rendszerrel igen szép eredmé
nyeket lehet elérni és értünk is el, s azonfelül méltányos is, hogy a 
középiskolák kiadásainak egy részét a jövő nemzedékkel is megosztanók.

Általában az a nézetem a culturalis intézményekre vonatkozólag, 
hogy a mit lehet, azonnal létesíteni kell, mert a terhet a jövő nemze
dékkel kell aztán megosztani, a várá sra  nincs idő. Culturalis beren
dezés elsőrendű létkérdés.

Hogy ez az állami segélyezés milyen arányokban megy, arra 
nézve csak egy  példát legyen szabad felemlítenem. 1884-ben 15.000 frt 
volt, ma 896.000 a fentartási segély és körülbelül 21/, millió frt az, mit 
már adtunk e czélra. Pőelvnek minden ilyen segélyezésnél az állami 
mértéket veszem, az állami iskola mértékét. Mert olyan segélyt adni, 
a melylyel az előírt kellékeknek meg nem felelhet az az intézet, annak 
semmi haszna. Olyan segélyt kell adni, hogy azzal a megkívánt kellé
keknek megfelelhessen, azaz, hogy az állami iskola mértékét, színvona
lát elérhesse. Azért törekszem arra, hogy oly költségek állapíttassanak 
végösszegekül, a melyek segítségével el lehessen ezt a színvonalat érni.

T. Ház! A nem m agyarnyelvű  közép isko láka t különös figyelem
ben részesítem és azért nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezek szá
mára minél több jó tankönyv irassék, úgy hogy a nem magyarnyelvű 
tanulók se legyenek kénytelenek külföldi könyveket használni. Olasz, 
román, szerb nyelvű ily tankönyveket, különösen történetieket, de egye
beket is Írattam. Ezen a téren szintén örvendetes haladás van, ezen 
tankönyveket használják most az említett intézetek tanulói.

Ä középiskoláknál kell felemlítenem még azt is, hogy az igazgatók 
számára az utasítást kiadtam. A fegyelm i eljárás, mely szintén sokszor 
volt sürgetve a tanügyi körök részéről, most van épen tanácskozás alatt.

Ha már a középiskolákról szólok, nem m ellőzhetem  el a z t, hogy 
dicsérette l ne em lékezzem  m eg a m agyar közép iskola i tan árok  tudo
m ányos m unkálkodásáról is. M éltó zta ssék  csa k  m egnézni azon a 
tudom ányos téren lé tre jövő  m ü veket; a m agyar közép iskola i tanár
sá g  k iv e sz i ré szé t ebből a m unkálkodásból és én a z t  hiszem , helyes 
dolog, ha con sta tá lju k  itt, a törvényhozás előtt is, hogy a  m agyar  
közép isko la i tan árok  nem csak a z  iskolában, hanem a tudom ányos 
téren is  derekas m unkát végeznek .“ (Helyeslés)

Ezután a minister a z  egyetem i tan ítás  ügyére tért át s kijelen
tette, hogy itt is törvénynyel való szabályozást tart szükségesnek, de 
az egyetem autonómiájának megnyirbálása nélkül. Elvi jelentőségű, a 
mit ezen szavakkal fejezett ki: „Meggyőződésem, hogy Magyarországon 
a tudományos testületi autonómiákat izmosítani, erősíteni kell, nem 
pedig megnyirbálni. A tudományos életnek nélkülözhetetlen kelléke, 
hogy azon tényezőket, melyek a tudományos életet fokozhatják, emel
nünk kell, nem pedig kicsinyes, szűkkeblű rendszabályokhoz nyalnunk 
akkor, a mikor talán itt-ott egy-egy esetleges visszaéléssel találkozunk“.

A jo g i sza k o k ta tá s  reformjáról úgy nyilatkozott, hogy körülbelül 
tisztában van a következőkkel: kevesebb vizsga, helyettök kötelező 
colloquium; a bifurcatio megszüntetése; a tudorság nem kötelező. Csak
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egy vitás még: vájjon a tudorságnak — a mely nem kötelező — ne 
adassék-e külön minősítő hatás.

A z orvos-szigorla ti szabályzat egészen kész, a kibocsátáshoz 
csak az kell, hogy Ausztriával megegyezés jöjjön létre az orvosi diploma 
elismerése tekintetében.

Az University extension s az egyetemi építkezések megemlítése 
után kilátásba helyezte, hogy a museumokban magyarázó előadások is 
tartassanak.

Végül a m ű vésze ti o k ta tá s  ügyével fejezte be az egyórás nagy 
beszédet. Kiemelte a képzőművészeti akadémia szükségét; bízik abban, 
hogy Magyarországra a művészet terén szép jövő vár; a mi cultur- 
fejlődésünk körülbelül a Sturm und Drang-Periode fokán van, a mely 
legjobban szokott kedvezni a nagy művészeti iskolák föllendülésének; 
az akadémia alatt minél kevesebb chablon közt mozgó, corrigáló taná
rokból álló iskolát ért; sőt az építészek képzését is kapcsolatba lehetne 
hozni a művészi oktatással. Ezenkívül külföldön a művész-növendékek
nek „otthon“-t kivánna szervezni.

De az államtól nem lehet mindent várni, műpártoló közönséget 
is kell nevelnünk.

A minister beszédjét, mely oly sok kérdést ölelt föl, nagy csönd
ben s érdeklődés közt hallgatták, végül pedig zajosan éljenezték.

H ock  János állott föl utána s teljes másfél órán át beszélt a 
magyar művészi élet bajairól s művészi oktatásunk eddigi hibáiról. 
Azon kezdte, hogy a minister beszédének erre vonatkozó részében is 
sok a helyes, a mitől jót várhatni, ha nem marad programm, hanem 
meg is valósul. A bajok forrását abban látja, hogy a mint egész cultu- 
ránkban és iskolaügyünkben a német befolyás elnyomja nemzeti egyé
niségünket, ugyanaz történt a művészi oktatás terén is. Mulatságosan, 
itt-ott jellemző éllel, de nem egyszer terjengősen is figurázza a német
ség szellemét s vele szemben a francziát emeli ki mint olyant, mely 
leginkább rokon a magyarral. Kivált a franczia művészetet és oktatást 
dicsőíti s állítja a magyar elé példányképül. Beszédét nagy hév és 
lelkesedés lengte át, — de természetesen annak túlzásait sem kerül
hette ki. Nagy hatással vallotta magát a végén a nemzeti Chauvinismus 
hívének.

Zsigárdy  Gyula volt a nap utolsó szónoka. Kizárólag csak a 
harmadik egyetemet sürgette s ezt Pozsony számára reclamálta, míg 
Szegedre új műegyetemet ajánlott. Az ismert tudományos és tanügyi 
érveken kívül főleg azt fejtegette, hogy a szomszédban bomladozó 
viszonyok közt nagy politikai érdek a harmadik egyetem, mely idegen
ajkú honfiainkat nyerje meg teljesen a magyar culturának. Majd 
Pozsonynak múltjából és jelenéből, geographiai és culturalis viszonyai
ból merített érveket e város mellett.

II. nap, február 16-án.
A második ülésnek csak fele jutott a budget-vitára s ez alatt is 

alig volt szó a közoktatásnak tulajdonképeni kérdéseiről. Ketten beszél
tek — a socialismusról, nem tartván magukat szorosan ahhoz a tárgy
szerű természetes kapcsolathoz sem, hogy a népek felfogásának, erköl
cseinek, jellemének alakításában mekkora államfentartó hatalom az 
iskola s hogy ha a pillanatnyi segítséget már nem is adhatja meg az 
iskola, mit és hogyan tegyen a jövőre nézve.

Az ülés második felét interpellatiók töltötték be.
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M ócsy  Antal volt az első szónok, a ki terjengős hosszú beszédet 
mondott, mindjárt elején kijelentve, hogy nem fog a közoktatással fog
lalkozni. A ministernek mondott bókkal kezdte. Azt mondta, hogy ha 
6 is azon elvi állásponton állana, csak dicséretet mondana a minister 
programmjáról és működéséről; hisz elismeri, hogy mindenütt javítani 
törekszik s még a felekezetek ügyében is liberalis, hogy a mit tervez 
és tesz, a maga álláspontján jó és helyes. De ő az egészjpolitikai rend
szerrel nincs megelégedve s a socialismus bajaiért is a rendszert teszi 
felelőssé. A baj forrása s lényege a vallástalanság és tudatlanság. S a 
felekezeti nevelést és tanítást védelmezendő, ismételt egy olyan igaz
ságot is, a mely megdönthetetlenül áll mindenféle iskolára, tehát a mai 
állami iskolákra is, a melyekkel ő nincs megelégedve. Ez az igazság az, 
hogy az iskola sokat tehet, de csak úgy, ha más nevelési tényezők s 
maga az élet meg nem rontják azt, a mit az iskola épít.

Beszéde további fonalán úgy találván, hogy elhagytuk a keresz
tény istent, a kihez vissza kell térnünk, olyan formális antisemita beszé
det mondott, a milyen éleset régen hallottunk a Házban. A zsidó uzsorát, 
a zsidó kézben megromlott sajtót támadta s okolta közállapotaink bajaiért, 
majd vádolt egyes izr. tanárokat név szerint is, közbe pedig arra 
mutatott, hogy a socialista vezetők nagyobbára zsidók s hogy e vallás 
ifjai ellepik az egyetemet is, stb.

Végül pedig azt bizonyítgatta, hogy a felekezeti tanítás és inter
natus mennyivel olcsóbb az államinál, hogy ezen a réven mennyit meg 
lehetne takarítani, mert hisz a szerzetesnek és apáczának kevés kell a 
földi javakból s mint példánykép is jó ez anyagias világban az ifjúság
nak: majd megjegyezte, hogy a tanári és tanítói fizetést azért ő nem 
sokalja, sőt abból, a mit az egyházi tanerőkön megtakarítana, jobban 
dotálná a családos világiakat.

K om lóssy  Ferencz szintén azon kezdte, hogy nem kíván sem a 
közoktatás, sem a vallásügy kérdéseivel foglalkozni s ezt indokolta azzal, 
hogy ez irányokban egyrészt többször kifejezte már álláspontját, más
részt megteheti még a részleteknél is. E tárcza budget-vitája alkalmá
ból ethikai szempontból akarja vizsgálni a socialismust. Arra az ered
ményre jut, hogy a socialistáknak egész világnézlete abban csúcsosodik 
ki, hogy: nincs isten és nincs haza! Világos tehát, hogy mi az orvos
ság: a pap és a tanító munkája! Egyháznak és államnak, kezet kell 
fogniok, papnak é% tanítónak állandó kapcsolatban kell lenniök.

A tételt elfogadja, mert bízik a ministerben s helyesli pro- 
grammját.

E beszéd után az elnök szünetet adott, szünet után pedig inter- 
pellatiók voltak.

III. nap, február 17-én.
A vita harmadik napján négy szónok volt, de egyikök egészen 

egyébről beszélt, úgy hogy a közoktatási budget-vitának tulajdonképen 
csak három szónoka volt. Ketten közülök érintették ugyan a közép
iskolát is, de nem ez volt beszédök tulaj donképeni tárgya.

Az ülés lefolyása következő:
Napirend előtt Rohonczy  Gedeon magyarázta a maga ismert 

politikai föllépését, a mi fölszólalásra bírta Sim a  Ferencz képviselőt és 
P erczell Dezső belügyministert is. Csak ezután került a budgetre a sor. 
Ehhez

M ajor  Ferencz szólt először. Főleg az egyetemi ügygyei foglal
kozott. Maga is szeretné, hogy több egyetemünk s ezzel több tudomá
nyos góczpontunk legyen; de a mai viszonyok közt még sem szavaz-
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hat a harmadik egyetemre, mert még a budapesti és kolozsvári egye
temek sincsenek fölszerelve s inkább legyen két tökéletes, mint három 
tökéletlen egyetemünk. Aztán részletesen foglalkozott, a budapesti egye
tem bajaival: a zsúfoltsággal, hely szűkével, kutató intézményeink fej
letlenségével, a klinika hiányával stb.

Majd a középiskolára  is rátért s azon kezdte, hogy a classikus 
nyelven nyugvó egységes középiskola hive, úgy hogy csak a VII—VIII. 
osztályban legyen bifurcatio; majd a túlterhelést színezte s azt kívánta, 
hogy a középiskola csak 11 éves korban vegye föl a tanulót; végül 
pedig az egészségtannak s az első segélynyújtásnak tantervi beillesz
tését sürgette. Különben a beszédnek ez a része így szólt:

„A tavalyi költségvetésnél a minister úr egy eszmét nyújtott a 
Ház elé és felhívta az igen t. Ház figyelmét, hogy foglalkozzunk azzal 
és mondjuk meg az észrevételeinket. Ez volt az egyetemre egységesen 
képesítő középiskolai rendszernek a behozatala. Akkor nem akart az 
igen t. minister úr részletekbe bocsátkozni, egy általános elv felállítá
sánál igyekezett maradni, a mely sem az országos középiskolai tanácsot 
meg nem köti, egyátalán kötött marsrutát nem ad. A minister úr jelezte, 
hogy az egységesen képesítő középiskolát három irányban, a classikus, 
reál irány és a modern nyelvek praedominálásának irányában akarja 
megoldani, de egységes képesítéssel az egyetemre, felhozta még az 
ú. n. polgári középiskolát is, a mely az egyes kisebb hivatali ágakra 
nevelne Akkor én voltam bátor reflektálni a Házban ezen tervre; vol
tam bátor kifejteni, hogy meggyőződésem szerint a helyes megoldás 
csakis egységes középiskolával, classikus neveléssel lehetséges, mely 
minden középiskolában a hatodik osztályig bezárólag egyforma volna 
és a hetedik — nyolczadik osztályban legyen a bifurcatio, egyfelől a mű
egyetemi pálya, másfelől a tudományos egyetemi irányban. Akkor meg
mondottam, hogy a polgári iskolák továbbfejlesztésének ellensége vagyok, 
mert ezek tapasztalat szerint többnyire csakis proletárokat nevelnek. 
Nem mondom azért, hogy a polgári iskolákat meg kell szüntetni, hanem 
azt óhajtom, hogy csak az a kör hagyassák meg részére, a mely meg
illeti. Hogy ott, a hol nincsen középiskola, állítsunk polgári iskolát, de 
nem hat osztálylyal, hanem csak annyival, a mennyi annak a mező
gazdának, iparosnak, stb. a foglalatosságához elégséges ismereteket 
nyújtja, de ne emeljük a középiskola niveaujára. Ám helyes, ha a pol
gári iskola előkészítő akar lenni a gazdasági, kereskedelmi stb. szak
iskolákra, de ne legyen középiskolává, mert ma is az a baj, hogy az 
egyik irány tisztán a reáliáknak, a másik tisztán a classicismusnak 
hódol. Akkor a t. minister úr volt szives jelezni, hogy azon megoldást 
gondolta, a melyet én bővebben markiroztam, hogy ez az ő ideája is, és 
így óhajtja megoldani ezen kérdést, de tegnapelőtti beszédéből a minis- 
tér úr mégis mintegy azt engedi következtetni, hogy talán ettől az 
ideájától eltért. A t. minister úr azt méltóztatott mondani, hogy már 
készen van a reáliskolák és gymnasiumok részére a módosított tanterv. 
Csak aggályomat vagyok bátor kifejezni, mert attól félek, hogy ebben 
az van, hogy azért megmarad a reáliskola és a gymnasium, csak más 
tantervvel. De ha az van benne contemplálva, hogy igenis a VI. osz
tályig bezárólag egységes lesz a középiskola oktatási tere és azután 
jön a bifurcatio, azt akkor melegen üdvözlöm, és nagyon örülök, ha 
ilyképen lesz a középiskolák reformja véglegesen megoldva. De egy 
másik érv is szól a mellett, hogy mi egy polgári középiskolát ne teremt
sünk, mert hiszen épen az az érv szól ezen egységes középiskolák mel
lett, hogy az a fiatal kilenczéves gyermek még nem tudhatja, hogy 
ő tulajdonkép mire van hivatva, vagy hogy az ő egyénisége mely tudo
mányágban lesz képes eredményt felmutatni. Idő kell tehát ahhoz, hogy 
megizmosodjék és legalább hat osztály kell a czélból, hogy elhatároz-
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hassa, mely tudományágra szenteli magát. De ha most egy polgári 
középiskolát teremtünk, azt a kilenczéves gyermeket odaszorítjuk, 
kinek nem a polgári iskolára, hanem más tudományágra lenne hivatott- 
sága. Ez már maga azt igazolja, hogy egy középiskolát polgári jelleggel 
ne alkossunk, hanem csak oly polgári iskolát, a mely szakiskolákra 
készít elő.

De most, mivel a tanterv revisiója a t. minister úr előadása sze
rint már készen van, legyen szabad egy dologra figyelmeztetni a t. 
minister urat, és megkérdezni, vájjon eléggé körültekintő volt-e e tekin
tetben, hogy a most dívó és eléggé nem korholható és ostorozható 
szokás meg ne maradhasson, a mely szerint a gyermeket már nyolcz, (?) 
kilenczéves korában középiskolába adják, tizenhatéves korában (?) kijön 
onnan a gyermek érettségivel, de agyoncsigázva, idegessé téve, szerve
zetileg tönkre fárasztva és akkor egy „érett“ gyermeket bocsátunk ki 
a társadalomba, a ki nem tud ott megállani és minden szellőnek enged. 
Azt hiszem t. Ház nincs arra szükség, hogy az a fiatal nemzedék már 
huszonegyéves korában legyen valamely tudományos szakban kiképezve 
és ne pl. 23—24 éves korában, én szívesebben üdvözlöm, minél későb
ben kerül ki a középiskolából, mert annak a gyermekkornak is meg 
kell adni az azt megillető fejlődési és kedvtelési időt és nem szabad 
már kilenczéves korában megkötözni, meglánczolni, mert úgy physikai 
mint észbeli fejlődésében hátramarad és egészen ferde irányba tereltetik. 
Tessék csak elővenni egy első éves gymnasistát és megkérdezni attól 
a kilenczéves gyermektől, a ki hat órát van az iskolában elfoglalva 
és odahaza a feladatokkal még legalább egy pár órát kell eltöltenie, 
azután jön a zongora, hegedű és nem tudom micsoda óra, úgy hogy 
annak a gyermeknek alig van ideje arra, hogy szervezetét csak félig 
meddig is kipihenhesse. És így találkozunk mindennap fiatal öregekkel, 
a kik talán épen a fiatalság legszebb korában bizonyos blazirtságot 
mutatnak minden iránt.

Az én nézetem szerint nem volna szabad a gymnasiumba elébb 
mint a 11-ik évben fölvenni. Hiszen a katonai szolgálat most úgyis egy 
évvel később kezdődik, nincs tehát ok arra, hogy miért kelljen a gyer
meket már kilenczéves korában lekötözni. De másrészt, azt hiszem, 
hogy a tanrendben és a tanórák számában is történt az újabb tanrend
szernél változtatás, mert sok tantárgy van a középiskolában, a melyet 
túlsók órában oktatnak (?) és viszont nem egy tantárgy, a melyet igen 
kevés órában adnak elő. Áz én felfogásom szerint inkább a magyar 
irodalomnak és a történelemnek kellene több óraszámot adni, a melyek 
az elmét nem csigázzák el annyira és inkább érdekességet kölcsönöznek 
a tanulmánynak.

Tavaly voltam bátor két dolgot figyelmébe ajánlani a t. minister 
úrnak és be kell vallanom, hogy a minister úr honorálta is indítvá
nyaimat, kijelentvén, hogy ezek nagyon fontos dolgok, a melyekkel 
foglalkozni kell. Ezek voltak: a közegészségtannak a középiskolai ok
tatásba miképen való behelyezése és a rögtöni segélynyújtásnak a 
torna-gyakorlatokkal való összekapcsolása. Tavalyi felszólalásom idején 
alkalmam volt a t Ház előtt bőven kifejteni, hogy a közegészségügy 
milyen fontos dolog és milyen közkincs, a melyet az elemi osztályokba 
olvasókönyvek által, a felsőbb osztályokba pedig kötelező tantárgyként 
kell, hogy bevigyünk, hogy az a fiatal ember az ő physikumával meg- 
ismerkedhessék és szerzett ismereteivel okszerűen tudjon élni. Már akkor 
jeleztem, hogy ez nem szolgál a tanuló ifjúság megterheltetésére, mert 
a többi elvont tantárgyakból csak felüdül általa és érdeklődést kelt 
fel. Ezért inkább más tantárgyak megszorítását óhajtom, hogy a köz- 
egészségügyet, mint rendes tantárgyat lehessen a középiskola keretébe 
felvenni.
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A mi a másik'dolgot illeti, már tavaly rámutattam arra, hogy 
a rögtöni segély nyújtás mennyire leköti a gyermek egész valóját és a 
humanitás iránt való érzékét azzal, hogy 6 már képes embertársát eset
leg segíteni, megoltalmazni, vagy megmenteni. Ez nagyon emeli az 
önérzetet abban a fiatal emberkében és fejleszti a charitas iránt való 
érzékét. Ezt a tárgyat pedig igen könnyen lehet a tornatanítással kap
csolatba hozni, mert általa a tornatanítás is csak nyer érdekességében. 
Természetesen a tornatanítás alatt én is mindig a szabadgyakorlatoknak 
voltam és vagyok hive, mivel ez igazán a testnek fejlesztésére, az ész
nek kiművelésére szolgál, míg az erőművi gyakorlatok határozottan a 
testnek elcsigázását és az észbeli fejlődés korlátozását és visszanyomá- 
sát okozzák“.

Bernády  György a népoktatással foglalkozik. Elismeréssel van a 
haladásért, de sajnálja, hogy még mindig annyi tanköteles nem jár 
iskolába s szégyenfoltnak tartja, hogy még mindig százával van tanító, a 
ki tudná, de nem akarja a magyar szót tanítani. Majd jogokat és rövid 
összefoglaló szabályzatot kíván az iskolaszékeknek s a tanfelügyelői 
személyzet szaporítását sürgeti. Végül pedig így zárja beszédét:

„Legyen szabad ezúttal egyszersmind őszinte köszönetemnek és 
hálámnak is kifejezést adni a t. minister úr iránt azon intézkedéséért, 
hogy a marosvásárhelyi evangélium szerint reformált collegiumot és a 
római katholikus gymnasiumot ideiglenesen bár, de felvette az állami
lag segélyzendő középiskolák közé. És egyben kérem, hogy hasson oda, 
hogy a segélyezés ügye ezen intézeteknél, a melyek a segélyre nemcsak 
rászorultak, de becsületes munkájuk által rá is szolgáltak, minél előbb 
véglegesen elintéztessék.

A felmutatott eredményekért elismeréssel és bizalommal viseltet
vén a minister iránt, a tételi elfogadom“.

Sim a  Ferencz foglalkozott aztán a Rohonczy  Gedeon által föl
vetett választási pénzekkel, miközben az elnök kétszer is figyelmeztette, 
hogy ez nem tartozik a cultusbudgethez s ha a napirendre nem tér, 
meg fogja vonni tőle a szót.

B essenyey  Ferencz volt a nap utolsó szónoka. Kezdte azon, hogy 
mekkora haladás van, mikor közoktatásra ma annyit adunk, a mennyit 
az első parlament még csak remélni sem merhetett. De azért még nem 
lehetünk megelégedve s nem állhatunk meg. Örömünk csak relativ 
lehet, „mert — így folytatja — ha összehasonlítjuk budgetünket más 
államok budgetjével, igazán szomorú tényeket nyerünk és azért én tar
tózkodom is attól, hogy az egész budgetunkat más országok egész 
budgetjével összehasonlítsam, hanem csakis azon összegekre szorítkozom, 
a melyek nálunk és más országokban felvéve vannak e czélra. Míg 
Magyarország közoktatási kiadásai — ideértve az állami, községi és 
felekezeti iskoláknak kiadásait — 26 millió frtot tesznek ki, addig a 
német államok közoktatási budgetje évi 213 millió márkát tüntet fel, 
Francziaországé 211 millió frankot, Angliáé 210 millió frankot, a kis 
Romániáé pedig 27 millió leit vagy frankot. Ha ezen összegeket az 
országok lakosainak számarányához viszonyítjuk, azt látjuk, hogy míg 
M agyarországon  — beleértve az összes állami községi és felekezeti köz
oktatási költségeket — egy főre esik  1 ír t  50 k r , addig az említett 
más országokban, tisztán csak a közoktatási kiadásokat tekintve, azt 
tapasztaljuk, hogy N ém etországban 5 m árka, F rancziaországban 5 frc. 
50 centime, Angliában ti frc., Rom ániában 5 frc. vagy le i esik  egy 
főre. Viszont A u sztr ia  összes közoktatási szükségleteit számítva, mely 
60 millió frtot tesz ki, ott egy főre esik  2 ír t  50 kr.

Az analphabetákat tekintve, azt látjuk, hogy Magyarországon az 
írni és olvasni nem tudók száma 40°/0, Ausztriában 27°/0, Angliában 15°/0,
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Francziaország'ban 3°/0> Németországban 2% és még Bulgária is csak 
2°/o"kal előz meg bennünket, mert az írni és olvasni nem tudó lakosság 
42°/0-ot képez“.

Ingyen népoktatást, olcsó tankönyveket s a székely földön 
állami iskolákat kivan. Sürgeti a tanítóképzés államosítását s jobb dota- 
tiót és tiszteletet követel a tanítónak államtól és társadalomtól, külföldi 
példákkal is illustrálva' hogy a jó tanítóság nagygyá teheti a nemzet 
erejét. A házi ipari, gazdasági oktatás méltatása után így folytatta:

„Most áttérek a középiskolákra. Az ifjú lelke tudvalevőleg a 
13—20 évig terjedő korban a legfogékonyabb, a mikor, mint Arany 
Jánostól tanultam, az embert három főeszme vonja magához: az igaz, 
a jó és a szép. Értelme az igazat keresi, akarata a jóra hajlik, kedélye 
a szépben gyönyörködik. E kort keli üdvösen és észszerűen felhasználni; 
észszerűen azért mondom, hogy ne terheljék túl szellemi munkával, 
mint már arra Major t. képviselőtársam is rámutatott, hogy ne legyen 
e miatt hátránya a testnek, hanem képeztessék a szellem a physikum- 
mal együtt párhuzamosan A t. minister úr már maga hangsúlyozni 
szives volt, hogy új tanterv lesz. Amire van is szükség. A gymnasiumok 
s a főreáliskolák adják meg az általános műveltséget és csak óhajtandó, 
hogy valóban általános s ne félműveltséget adjanak, a mi egyaránt 
káros az államra, ép úgy, mint a társadalomra. Nagy paedagogiai elme
éllel mondotta a t. minister úr, hogy a tanároktól függ minden, kiknek 
igyekezniük kell kiismerni, hogy minő tárgy iránt tanúsít az ifjú nagyobb 
hajlamot, ne hogy az ifjú egyik tárgyban bár kitűnő legyen, mégis 
szenvedjen azáltal, ha a másik iránt hajlama nincs. Hivatkozom a nagy 
művészre, Makartra, a kit „Wegen vollkommener Talentlosigkeit“ uta
sítottak ki az akadémiából. Hálás kegyelettel gondolok azokra a nagy
nevű tanáraimra — fájdalom nem látszik meg rajtam — kik nem poli
tizáltak annyit, mint ma, de atyánk helyett atyáink, testvéreink helyett 
testvéreink voltak, a kik idejük legnagyobb részét velünk töltve, fel 
tudták maguk iránt kelteni azt a bizalmat, mely, úgy hiszem, a paeda- 
gogiában igen nagy mértékben szükséges. Ma az államnak mindössze 
30 gymnasiuma, 24 reáliskolája van. Bizony elég kevés, óhajtandó  
volna, hogy a középiskolák is  á llam i kezelés alá vétessenek, de ez 
csak hiú reménykedés, mert hiszen olyan időben élünk még, midőn ezt 
az állam el sem bírja, de meg a hol a felekezeti bizalmatlanság és 
kicsinyeskedés útját is állaná ennek még akkor is, hogy ha erre fedezet 
is volna, A  reá lisko lák  szá m á n a k  em elése is  végtelenül szü kséges  
volna, hogy a technikai pályára mentői többen lépjenek, mert el merem 
mondani t Ház, hogy ha ez így tart tovább, megöl bennünket a 
lateinerthum.“

Majd a kereskedelmi iskolák szaporítását hangoztatta, üdvözölte 
a szabad lyceumot, aztan így zárja beszédét:

„Engedje meg a mélyen t. ház, hogy megemlékezhessem a nő
nevelésről.

Erős államnak, egészséges társadalomnak a valláserkölcsön, a 
nemzeti érzésen, a kölcsönös szereteten és megbecsülésen alapuló tiszta 
családi élet a legbiztosabb alapja, a melynek irányítója, vezetője és 
szelleme a nő.

A családi élet minőségét pedig leginkább biztosítja az a nevelés, 
a melyben az illető nő részesül.

Maga Frat is azt mondja: „Es sind die Weiber, welche die Race 
erhalten, die in Körper und Geist den Typus des Volksstammes am 
längsten bewahren, und darum gleichsam den Spiegel der Vergangen
heit und Zukunft bilden, die einem Volke beschieden sind“. El merem 
mondani, hogy, ha a mi nőnevelésünket tekintjük, hogy a világ egyetlen
egy öntudatos és czéltudatos államában sem találjuk olyan cosmopoli-
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tikusnak a magasabb női nevelést, mint Magyarországon. Óhajtom, hogy 
bizonyos nem zetiesebb irányba, tereitessék  a, nőnevelés. Nemcsak ebből 
a szempontból nem felelnek meg, de nem felelnek meg egyáltalában 
a miatt sem, hogy ott a nő valódi hivatása, feladata és kötelessége 
helyett a társadalomnak néha olyan léha formái vétetnek fel, a melyek
kel tulajdonképen a belső műveltség értékének a hiánya szokott leplez- 
tetni. Szóval nem arra a kis körre lesz nevelve a nő, a melyre, hogy 
mint nő, mint anya női hivatásának és nemzeti feladatának megfeleljen 
és missióját betölthesse, kell, hogy nevelve legyen, hanem inkább a 
nagyvilág számára, annak minden sajátságai, mondhatnám, annak 
nagyon gyakori hóbortjai mellett. így  lép azután a néha nagyon is 
szerény körbe nagy igényekkel, melyekről való lemondás nagy csaló
dások, sokszor nagy keserűségek után történik, és a melyek végig
húzódnak az egész életén keresztül és megmérgezik a boldog családi 
élet örömeit így lesz azután néha víg, de rövid élet, hasonló az utczán 
menő katonazenekarhoz, a mely, ha elhallgat, utána rendesen megperdül 
a kisdob.

Én, t. Ház, igen ajánlom a vallás- és közoktatásügyi minister 
úrnak ügyeimébe, hogy a magasabb női oktatást, illetve nevelést szi
gorúan véve, igyekezzék annak nemzetibb irányt adni, mert azok, a kik 
a jövő nemzedékre legjobban kihatnak, a nők. A nő adja meg a jellegét 
annak a családi életnek; nagy befolyással van a későbbi nemzedék 
hazaüas vagy hazaüatlan irányára. És én meg vagyok győződve, hogy 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minister úr eddigi erélyét 
minden, az általam jelzett irányban érvényesíteni fogja és ezért ezen 
bizalommal megszavazom a tételt“.

A DR. KELETI FERENCZ-FÉLE SZOLGÁLATI PRAGMATIKA- 
TERVEZETRŐL.

( F o l y t a t á s  é s  v é g e . )

A 375—392. §-ok az állami tisztviselők, altisztek és szolgák köteles
ségeiről szólnak. Az eskütételre nézve szerző az eddigi eljárást szabá
lyozó törvények és rendeletekre hivatkozik, mire nézve némi megjegy
zéseim volnának. így a 376. §. 2. pontja szerint az első eskü letétele 
után — a pénzügyőrség kivételével — további eskütételnek helye nin
csen. Már pedig a mi statusunkban más esküt tesz a szolga, mást a 
tanár, ismét mást az igazgató és főigazgató. Minden állásra egyaránt 
illő eskümintát nehéz lenne megállapítani, s ezt talán szerző sem kívánja, 
így  hát ez a bekezdés általában nem alkalmazható. Ezúttal revideálni 
kellene a tanári és igazgatói eskümintákat, s ezeknek elavult alakja 
helyébe czélszerűbb szöveg volna teendő, melyben a hazai alkotmány 
iránti tisztelet és engedelmesség fogadalmának kifejezettebben helyet 
kellene foglalnia.

Az engedelmességet a tervezet föltétlenül megköveteli. De a 
380 §-ban módot nyújt a rendeletek elleni felszólamlásra. Ugyanis: ha 
az alárendelt hatóság vagy tisztviselő abban a meggyőződésben van, 
hogy a fölöttes hatóság vagy fölebbvaló meghagyása ennek illeté
kességi és hatásköréhez nem tartozik, vagy ha a meghagyás neki 
alkotmány-, törvény- vagy jogellenesnek látszik, ez okból még nem 
tagadhatja meg az engedelmességet, hanem csak arra van jogosítva, ha 
meggyőződése szerint a jogrendre vagy közjóra nézve hátrány kelet
keznék a meghagyásnak foganatosításából, hogy aggályait a fölé rendelt
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hatóság vagy fölebbvaló elébe terjeszsze és bevárja, hogy az ügynek 
újabbi megvizsgálása után mily határozatot fog hozni. Ha azonban a 
fölöttes hatóság vagy fölebbvaló a felhozott indokok ellenére a végre
hajtást követeli, a meghagyás azonnal és föltétlenül teljesítendő. Akkor 
azonban a felelősség ez intézkedésért a meghagyó felsőbb hatóságot 
terheli.

Ezen utolsó mondat fölöslegesnek látszik, mert ha a felsőbb ható
ság vagy fölöttes bármit elrendel, az alantast azért a felelősség így sem 
terhelheti, ő legfölebb a végrehajtás módozatait illetőleg lenne fele
lősségre vonható. Másrészt ez a közigazgatásban az eddigi állapotokkal 
szemben alkotmányjogilag semmi biztosítékot sem nyújt. Most ugyanis 
budget-törvény nélkül az adók nem hajthatók be, ujoncztörvény nélkül 
ujonczozás nem tartható stb. Ha szerző csak ennyi garancziát nyújt, 
akkor az állami közigazgatás szervezése után — mert hiszen szerző 
ezen az alapon áll — az alkotmányos kormányzásnak semmiféle biztosí
téka nem lesz. Ebben látom a törvényjavaslat-tervezetnek leggyökere
sebb hibáját, melyen mindenesetre segíteni kell. A 382 §. a hűség köteles
ségének megsértését azon esetre determinálja, ha a tisztviselő ellentétbe 
helyezi magát az állandó alapelvekkel, melyeken az állam alkotmánya 
alapszik, és azok ellenségeként cselekszik. A részletezés itt nem ártott 
volna. Szükségesnek tartanám e helyen mindazon alaptörvények fel
sorolását, melyeken a magyar alkotmány áll, s melyek ellen izgatni, 
melyek ellen véteni első sorban a magyar állam tisztviselőjének nem 
szabad. Valamennyi többi törvényre nézve a büntető törvénykönyv 
megfelelő szakaszai intézkednek

A 383. §. szerint: Minden tisztviselő, bármi legyen is politikai 
kérdésekben magán-meggyőződése, hivatalból folyó kötelességét fölebb- 
valói iránt mindenkor híven és becsületesen tartozik teljesíteni Jogában 
áll politikai jogait meggyőződése szerint gyakorolni és tehát képviselő- 
választásoknál vagy egyéb politikai cselekményeknél szabadon, meg
győződése szerint szavazni, illetőleg azokban részt venni, de bármely 
politikai párt érdekében izgatást kezdeményezni vagy abban részt venni 
nem szabad.

Ez igen szép biztosíték, s e nélkül semmiféle pragmatika el nem 
képzelhető. Alkotmányos állam ezen intézkedés elől nem zárkózhatik el a 
nélkül, hogy alkotmányosnak lenni meg ne szűnjék. Szükségesnek tartom 
azonban további biztosítékok nyújtását az iránt, hogy ez irányban a föjebb- 
valók részéről jövő minden hivatalos pressiónak, avagy szelíd nyomás
nak is eléje vétessék. Büntető törvénykönyvünk ez iránt eddig is intéz
kedik, s épen az, hogy ezen intézkedése az említett visszaéléseknek 
elejét venni nem volt képes, indíthat arra, hogy ily biztosíték a prag
matikába fölvétessék.

A 385. §. a hivatalos titok megőrzésének kötelességéről, a 386. a 
fölebbvalók iránti tiszteletről, s az alantosakkal szemben tanúsítandó 
humánus elbánásról, a 387. a magánfelekkel szemben való illő visel
kedésről, a 388. a hivatalos órák betartásáról, a 389. a szolgálatból való 
távozásról, a 390. a székhelyről való távozásról intézkedik.

A 391. §-ban az áll, hogy a mely tisztviselő, altiszt vagy szolga 
a fölöttes hatóság által szolgálati érdekből, hivatalból más helyre át
helyeztetik, köteles az ebbeli meghagyásnak engedelmeskedni. Az e m eg
hagyással szemben való engedetlenség a szolgálatról való lemondásnak 
tekintetik s ennek következményeivel jár. Ezen intézkedés általában 
helyes lehet, s nélküle talán állami közigazgatás nem is képzelhető; de 
vannak közigazgatási ágak, melyekben az elmozdíthatatlanság épen ily 
fontos követelmény. A bírák elmozdíthatatlansága törvényileg bizto
sítva van. Ha nem is oly határozottsággal, mint a bíráknál, de kellő 
mértékben az elmozdíthatatlanság a tanárság körében egy az állás tér-
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mészetéből folyó követelmény. Hozzáértő közönség előtt ezt bővebben 
megokolnom nem kell. Sőt tekintettel az 383. §-ra, mely a politikai 
jogok szabad gyakorlatát akarja biztosítani, köztisztviselőknek általában 
biztosítékot kellene az iránt nyújtani, nehogy a politikai jogok szabad 
gyakorlása a hivatalból való áthelyezésekkel megtorolható legyen.

A munka YI. fejezete az állami tisztviselői állásnak más állással 
vagy foglalkozással való összeférhetetlenségéről intézkedik. Ez a kérdés 
a tanárvilágot épen újabb időben közelebbről foglalkoztatja, a mi eléggé 
bizonyítja azt, hogy a kérdés ránk nézve eddig még helyesen és mél
tányosan szabályozva nincsen. Már pedig az incompatibilitas méltányos 
szabályozása addig is, míg a tanári fizetések olyanokká nem lesznek, 
hogy pusztán azokból a tanári állás decorumának megfelelő módon meg 
lehessen élni, szintén egyik főkövetelésünk marad. A tanári állás társa
dalmi „értékm egbecsülése“ pusztán hangzó szó marad, ha a tanár elől 
minden tisztességes mellékfoglalkozást elzárunk, még olyant is, mely a 
polgártársak bizalmából ered, s a hivatás teljesítésének nem akadálya. 
Mért nem lehet a tanár országgyűlési képviselő? A németek a képvise
lővé megválasztott tanárt mandátumának tartamára szabadságolják. 
Ezt az összeférhetetlenséget eddigi törvényeink alapján a tervezet 393. 
g-ának is el kellett fogadnia. A 394. § utolsó pontja általában tiltott 
mellékfoglalkozásnak mondja a politikai hírlapok szerkesztésében való 
részvételt is. A gondolatszabadságnak ilyen rideg korlátozása a köz- 
tisztviselői állás természetéből folyik és kényszerű szükség. De ha a 
hivatalos titok megőrzése biztosítva van, sok tekintetben enyhíthető 
lenne. A tanárokra az irodalom minden ágának, s így a hírlapirodalom
nak is szüksége van ; mert hiszen a tollforgató emberek legnagyobb 
része hazánkban a tanárvilág köréből kerül elő. E tekintetben szerzőnk
től liberálisabb felfogást várhattunk volna. A 395. §. a közkereseti, 
betéti, részvénytársaságoknál s általában nyereségre irányzott válla
latoknál viselt elnöki, igazgatói, igazgató-választmányi vagy felügyelő
bizottsági tagsági tisztre, vagy bármely állandó javadalmazással, oszta- 
léki részesedéssel, jelenléti illetményekkel vagy egyéb javadalmazásokkal 
összekötött állásokra mondja ki, eddigi törvényeink alapján az incompa
tibilitas! Ez a kérdés az, melylyel épen legutóbb foglalkoztak : debre- 
czeni és székelyudvarhelyi köreink. Szerzőnk fogalmazása szerint a tanár 
nem lehet részvényes, mert ez osztalékkal jár; nem lehet semmiféle 
pénzintézet évi számadásainak felülvizsgálója, mert ez állandó javadal
mazással jár stb. Jogos-e, hogy az állami tisztviselő, specialiter a tanár, 
se tőkéje, se tudása után járó jogait ne élvezhesse úgy, mint más állam
polgár ? Itt is enyhíteni, segíteni kellene; ez is összefügg a társadalmi 
„értékm egbecsülés“ kérdésével.

Ez iránt különben a tanárok és igazgatók dolgában az 1883. t.-cz. 
32. §-a intézkedik, mint azt szerző is tervezetének 403. §-ában tekin
tetbe veszi.

A VII. fejezet az áll. tisztviselők altisztek és szolgák nyugdíjazá
sáról szól, tekintettel az 1885: XI. t.-cz. határozmányaira. Szerzőnek azon 
óhajtása, hogy az 1896. év mint millenniumi év az állami tisztviselők 
nyugdíjába 3 évnek számíttassék, az állami tisztviselők méltó jutalma
zása lenne; de ha eddig ez iránt külön törvény nem intézkedik, úgy a 
jövőben még kevesebb reménynyel várhatjuk e kívánság teljesülését, 
mely különben a pragmatika tervezetbe szervesen nem illeszhető bele.

A szolgálati időnek 30 évre tétele általában méltányos kívánság, 
s ezért következetlenségnek tartom, ha szerző az altisztek és szolgák 
esetében a 40 éves szolgálati idő mellett marad meg.

Az özvegyek és árvák ellátása tekintetében szerző is tovább 
megy a törvénynél. Humanitárius szempontokból kell, hogy kívánságaink 
még szerző javaslatainál is tovább menjenek. A törvényes kor eléréséig
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minden gyermeknek nevelési járulékban kell részesülnie, még ha csak 
egy marad is az apa után. Az özvegy férje halála után fél évig húzza 
férje teljes illetményeit, s maradhasson meg a természetben szolgáltatott 
illetmények élvezetében is. Ily értelemben akarja a székes-főváros a 
nyugdíjszabályzatát megjavítani, a mi helyes volna, ha nem járna a 
nyugdíj-jogosultak fokozottabb anyagi megterhelésével. Különben a 
nyugdíjazásra vonatkozó egyéb javaslatok elfogadhatók.

A tervezet fegyelmi szabályaira ezúttal nem kívánok kiterjesz
kedni Fentartom magamnak ezen kérdés fejtegetését akkorra, mikor a 
ministerium beváltja Ígéretét, s kiadja a fegyelmi eljárásra vonatkozó 
szabályrendeletét. Ekkor majd a kínálkozó összehasonlítások a kérdés 
tisztázását könnyebbé fogják tenni.

Végezetül még a fizetések tárgyában kívánom szerző propositióit 
ismertetni, a mennyiben azok minket érdekelhetnek.

A cultusministerium létszámában fölvesz 1 államtitkárt a III. fize
tési osztályba, 6 ministeri osztályfőnököt a IV. fizetési osztályba; 5 mi
nisten tanácsost és 12 főigazgatót az V. fizetési osztályba; 4 ministeri osz
tálytanácsost, a számvevőség igazgatóját és aligazgatóját, továbbá 4 tan- 
felügyelőt, az egyetemi könyvtár és a gyakorló iskola igazgatóit a
VI. fizetési osztályba; 7 ministeri titkárt, 8 számtanácsost, a segédhiva
tali főigazgatót, a közoktatási tanács titkárát, 31 tanfelügyelőt, 3 egye
temi könyvtárőrt, az egyetemi gazdasági hivatal igazgatóját, az egye
temi tanácsjegyzőt s a gyakorló gymnasium 4 tanárát a VII. fizetési 
osztályba; 7 ministeri segédtitkárt, 25 számvizsgálót, 3 segédhivatali 
igazgatót, 6 tankerületi főigazgatósági tollnokot, 31 tanfelügyelőt, 2 könyv
tárőrt, 1 klinikai gondnokot, az egyetemi quaestort, az egyetemi gaz
dasági hivatal ellenőrét s a gyakorló gymnasium 4 tanárát a VIII fize
tési osztályba; 7 fogalmazót, 25 számellenőrt, 7 irodatisztet, 6 tollnokot, 
4 irodatisztet, 14 segédtanfelügyelőt, 2 könyvtári tisztet, 1 egyetemi 
irodatisztet s a quaestori ellenőrt a IX. fizetési osztályba; 5 segédfogal- 
mazót, 24 számtisztet, 7 segédtisztet, 3 iroda-segédtisztet, 14 segédtan
felügyelőt, 2 egyetemi irodatisztet a X. fizetési osztályba. A mintarajz 
iskolánál 9 tanár a VII., 1 középiskolai tanár a VIII. és 2 segédtanár 
a IX. fizetési osztályban lenne Az iparművészeti iskola igazgatója a
VI., 6 tanára a VII. és 5 tanára VIII fizetési osztályba kerülne. A gym- 
uasiumokuál 16 igazgató a VI., 63 tanár a VII., 61 tanár a V ili és 
62 tanár a IX. fizetési osztályban állana. Hasonlóképen a reáliskolák
nál 26 igazgató a VI., 100 tanár a VII., 100 tanár a VIII és 99 tanár 
a IX. fizetési osztályban volna. Erre nézve csak azt jegyezhetjük meg, 
hogy bár így rendeznék viszonyainkat! Akkor még azt sem vennök zo
kon, hogy a vakok intézetének igazgatója az V. fizetési osztályt díszíti. 
A fizetések beosztására vonatkozó többi propositio bennünket nem érdekel.

Most pedig, felolvasásom végén még csak azt kell kijelentenem, 
hogy dr. K ele ti Ferencz munkája, ha általában nem teljesen eredeti 
is, ha más közigazgatási ágakban esetleg nagyobb hiányok észlelhetők 
is javaslataiban, s ha minden aprólékosságra nem is volt tekintettel, 
érdemes munka, mely a pragmatika kérdésének megoldásánál mellőz
hetetlen.

(Budapest.) Dr. B ozóky Endre.
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EGYESÜLETI ÉLET.

Eperjesi kör.
Az eperjesi kör január hó 12-én tartott ülést.
Jelen voltak: P árkán yi Gyula elnök, Ballá  Aurél, Bel ja k  Bernát, 

Gömöry János, Hensch  Béla, Jákobéi Dezső, dr. Jan icsek  József, 
dr. K őrösy  György, Ludm ann  Ottó, Perényi Vilmos, P eskó  Ödön, Pethe 
Perencz, Schlott Gyula, S zku n zevics  Kornél, S zu tor isz  Frigyes.

Elnök sajnálattal jelenti a kör érdemes tagjának dr. P ozder  
Károly, a bártfai gymnasium igazgatójának, a hazai tanügy előkelő 
munkásának váratlan elhunyták A kör a veszteség fölött érzett rész
vétének a jegyzőkönyvben ad kifejezést. Ezzel összefüggőleg jelenti, 
hogy dr. Kas Antal, az új bártfai igazgató, az eperjesi körbe belépett.

Elnök ezután szóba hozza a „Hazánkéban megjelent, úgy a 
tanárokat, mint az egyesület érdemes elnökét sértő czikket. A Kör a 
privátat a felső nép- és keresk. iskolákban eltiltó ministeri rendeletnek 
intentióit helyesli, mert a saját intézetbeli tanítványokkal való magán
tanulást perhorreskálja s azért egyrészt indignatió val utasítja vissza 
a „Hazánk“ ez. lapnak ezen — a középiskolákra egyáltalán nem is 
vonatkozó — ministeri rendelethez fűzött otromba következtetéseit, 
másrészt teljes bizalmát, feltétlen nagyrabecsülését fejezi ki az egyesület 
érdemes elnöke iránt a „Hazánk“ durva támadásaival szemben, mert 
jól ismeri és teljes méltánylással adózik azon érdemeinek, melyekkel az 
egyesületnek hatalmas lendületet adott és tekintélyt szerzett.

Ezután S zku n zevics  Kornél választmányi tag kimerítő jelentést 
tesz a választmánynak Budapesten 1897. évi decz 28-án tartott gyűlésé
ről és kiemeli, hogy saját impressiói alapján meggyőződést szerzett arról 
a buzgóságról, odaadásról, melylyel az egyesület elnöke és az igazgató
ság az egyesület ügyeit vezeti s melylyel a tanárság érdekeit előmoz
dítja, azért kívánatosnak tartja, hogy a középiskolai tanárok minél töme
gesebben csatlakozzanak az egyesülethez.

Azután a köri tagok, hozzáértve a három bártfai tagot is, a se- 
gélyző alap elnöki állására beadták szavazatukat, melynek eredményekép 
jelenti az elnök, hogy Vám ossy Mihályra 7, dr. Cherven Flórisra 8 
és dr. Schm idt Ágostonra 4 szavazat esett.

Következett a választmány által a körök elé terjesztett kérdések 
megvitatása. A kör az alapszabályok 18. pontjához javasolt azon módo
sítást, hogy a május 1-én túl a tagdíjak postai megbízás útján szedes
senek be, valamint a 20. pont kiegészítésére javasolt módosítást elfogadja,

B ozóky  Endrének a középiskolák elnevezése tárgyában előter
jesztett indítványát többek hozzászólása után általánosságban elfogadja 
ugyan, de különösen hangsúlyozandónak tartja, hogy a historiailag 
megállapított elnevezések meg ne változtassanak.

A Kör továbbá megbeszélés tárgyává teszi a márczius hó folya
mán rendezendő felolvasásának II. cyclusára vonatkozó teendőket és 
azoknak foganatosítására ismét S zu to r isz  Frigyest kéri föl.

Végül Ludm ann  Ottó indítványt terjeszt elő, melynek értelmében 
a tanuló ifjúság érdekében annyira szükséges és egészségi szempontból 
nélkülözhetetlen úszó iskola felállítására lépjen a kör összeköttetésbe az 
illetékes factorokkal s e czélból három tagból álló bizottságot küld ki

P eskó Ödön, a kör titkára.
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Udvarhely-kerületi kör.
Az udvarhely-kerületi kör január 22-én tartotta rendes havi ülé

sét a főreáliskola könyvtár-termében.
.Jelen voltak: dr. S olym osi L. elnök, Gönczi Lajos és S'oó Gáspár 

alelnökök; W einberger Fanni, Varga Ida, M olnár Károly (főreál), 
S zigethy  István, T am ás  Albert, K ovács  Dániel, dr. F ass Miklós, D ózsa, 
Jakab, D aróczi János, JVoss Gusztáv, K ovács  János, R a v a sz  Árpád, 
dr. S zilágyi Albert, Ferencz Tivadar, H latky  Miklós, Bőd  Károly, 
Félegyházi Antal, H arm atit Ödön, M olnár Károly (coll.), P álfy  Károly, 
M arát József, S zabó  Árpád, S zabó  András, Csekély Adolf, Tompa  
Árpád titkár, Ján osy  P. pénztáros és a jegyző.

Elnök az ülést megnyitván, a kör szives elnézését kéri az iránt, 
hogy a családjában előfordult járványos betegség miatt a rendes időben 
ülést nem hivott össze.

Majd az ülés programmjának megállapítására került a sor s e 
tekintetben a kör úgy döntött, hogy mindjárt az ülés kezdetén határoz
zon a központból leküldött átiratokkal kapcsolatos választások tárgyá
ban. Elnök tehát szavazásra bocsátotta a három központi jelölt (segély
egyleti elnökség) nevét, melynek eredményeként constatálta, hogy 
dr. Cherven Flóris nyert két szavazatot, dr. Schm idt Ágoston tizen
egyet és V ám ossy  Mihály tizennégyet.

Elnök jelenti továbbá, hogy a körnek kétszer húsz tagja lévén, 
joga van a központi választmányba két tagok küldeni, azért kéri a 
kerületi kört, hogy a kiküldendő két köri képviselőt titkos szavazás 
útján válaszszák meg. A beadott votumok megszámláltatván, a titkár 
következő eredményt olvasott fel: Weinberger Fanni, Varga  Ida és 
Tam ás  Albert kaptak egy szavazatot, Tom pa  Árpád és H latky  Miklós 
kettőt, Gönczi Lajos hármat, dr. Solym osi Lajos huszonnégyet. Bőd 
Károly és Soó Gáspár kilenczet, kik közül a sorshúzás Bőd  Károly 
javára döntött; így tehát a kerületi kört dr. S olym osi Lajos elnök és 
Bőd Károly fogják képviselni a központi választmányban.

Ezek után elnök fölkérte dr. S zilágy i Albertet fölolvasásának meg
tartására, melynek czíme; „Protectio és előléptetés“. Felolvasását azzal 
kezdte, hogy a ministeri rendeletek gyűjteményei gazdag oklevéltárt 
képeznek azokra nézve, kik jövőben megírják közoktatásügyünk törté
netét. Mert a múltnak írott, vagy most már nyomtatott emlékei leg
jobban tükröztetik vissza a politikai, társadalmi vagy culturalis viszo
nyokat és hü képet rajzolnak a fennállott állapotokról. Azon rendeletek 
között, melyekről 15 évi tanári működése alatt tudomást vett, egy sem 
kötötte le figyelmét annyira, mint a múlt övben kiadott s a protectio 
igénybevételéről szóló. Kettős érdekből foglalkozott tehát vele, mint 
tanár s mint történész s őszintén bevallja, midőn a rendeletet végig  
lapozta, úgy tetszett, mintha Honorius császár edictumait olvasta volna, 
midőn a római császárok teljes szigorral, de szintén hiába tiltakoztak a 
római társadalomban elharapódzott kegyuraság, pártfogoltság s az azt 
nyomban követő birtokváltozás ellen, mely azután a római birodalom 
világuralmi bukásának egyik főoka volt. Ama császári edictumok leg
jobban s épen úgy feltárják a római császárság társadalmának viszonyait, 
mint a mi protectióról szóló rendeletünk a magyarországi tanárvilág 
állapotait a XIX. század utolsó tizedében. Ha ezen rendelet szövegezésé
nek első bekezdését veszszük szemügyre, egy igen szomorú tényt kell 
constatálnunk, mely egyenesen, mint szemrehányás fordul egy hatalmas 
culturalis társadalmi tényező, Magyarország tantestülete ellen. Mert 
nem ok nélkül tapasztalja a legfelsőbb tanhatóság, hogy számos eset
ben megtörtént, miszerint tisztviselők, tanárok, tanítók előmenetelüket 
nem szerzett érdemeikre, hanem különböző közpályán működő egyének
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pártolására vélték alapíthatni s ily módon igyekeztek soronkívüli elő
menetelekben részesülni. Protectio egyes esetekben mindig előfordult s 
mindig is fog' előfordulni, azon semmiféle rendelet változtatni nem fog 
s nem tud, mert az az emberi természetben rejlik; de hát mi az oka 
annak, hogy számos esetben a protectio-keresés az egyedüli eszköz, me
lyet a tanárok igénybe vesznek előlépésük érdekében V Két esetet tart 
lehetségesnek. Vagy a tanártestület csakugyan már annyira corruinpált, 
hogy nem áll feladatának magaslatán, mikor nem szerzett érdemeire, 
hanem más, közpályán forgó egyének pártfogására bazirozza előlépteté
sét, vagy azok a viszonyok, melyektől a tanári előlépés is függ, olyanok 
hogy megérdemlett előlépése iránt táplált hite és reménye megrendült, 
ezt viszonyainál fogva csupán a protectiótól remélheti, ebben láthatja 
előhaladásának egyedüli eszközét. És itt önkényt felmerül az a kérdés, 
hogy mily szabályzat, milyen zsinórmérték áll fenn az előléptetésekre 
nézve?

A közpálya minden ágában, a rendes előléptetésnek egyedüli s 
igazságos zsinórmértéke az anciennitás; ez az elv academice általánosság
ban a tanártestület személyi viszonyaira is érvényes.

Mik azonban azon a soronkívüli előléptetések, miben állanak s 
mily szabályzat, mily szempontok mérvadók azok keresztülvitelénél ? 
Ezen soronkívüli előléptetés a katonaságtól átvett hagyomány, mely 
arra való, hogy a versengést s a kitüntetés utáni vágyat serkentse, 
buzdítsa. Bölcs hadvezérek és államférfiak mindig takarékoskodtak vele, 
mert nem akarták, hogy a soronkívüli előléptetés elveszítse illatos 
zamatját. Normatív viszonyok közt üdvös dolog, de csak addig, míg a 
protectio nem kapaszkodik bele, mint valami parasita bogár, mely el- 
kaparítja az édes gyümölcsöt és elfonnyasztja az illatos virágot. A pro- 
tectiónak pedig nagyon is módjában áli belekapaszkodni, mert a soron
kívüli előléptetés szabályzathoz kötve nincsen, jog körül nem írta, csak 
személyi meggyőződés, értelmezés és értelmeztetéstől van függőben. 
Tudva levő dolog, hogy ezen soronkívül előlépések vagy igazgatói 
czímek, vagy magasabb fizetési fokozatba való beosztás, vagy végre 
áthelyezések, különösen Budapestre való áthelyezés. A czímekről nem 
szól, úgy hiszi, erre nézve a magyar tanárvilág egy véleményen van, a 
czímkórság nem érinti a szerény munkásokat, a kik közös és magasztos 
czélt szolgálnak s meg van győződve, hogy ezen üres hiúság kielégítése 
nem is fog ártani ama nagy testület szellemének, melyre egy nemzet 
culturalis fejlesztése van bízva.

A magasabb díjosztályba való soronkívüli előléptetés szoros 
összefüggésben áll a fővárosi intézetekhez való áthelyezés előléptetésé
vel. Habár e fizetést rendező törvény még végrehajtva nincs, a legtöbb 
jogosult recriniinatio ezen téren hangzott fel a tanárvilág kebelében. 
Köztapasztalatú tény, hogy sok tanár eszményeinek netovábbja egy 
fővárosi tanszék elnyerése. A ki figyelemmel kísérte évtized óta a fő
városba való áthelyezéseket és kinevezéseket, önkényt arra a kérdésre 
ébred, mily elvek uralkodnak a fővárosi tanszékek betöltésénél? Az 
anciennitas nem, mert nagyobbrészt fiatal, sőt moudhatni kezdő tanáro
kat látunk a kinevezettek közt, kik arra' hivatvák, hogy az ország 
első intézeteiben tapasztalataikkal s paedagogiai ismereteikkel előbbre 
vigyék a közoktatás ügyét Még azt sem mondhatni, hogy mindig 
az irodalmi téren való működés s a társadalmi téren szerzett érdem 
lettek volna a döntő érvek a soronkívüli előlépésnél. A fővárosi 
viszonyokra való tekintettel, irodalmi distinctio képen megjegyzi, hogy 
vannak, kik komoly, tudományos munkával foglalkoznak s vannak, 
kik mint fordítók s riporterek járnak szerkesztőségről-szerkesztő
ségre, mi ugyan nagyon tisztességes és előkelő foglalkozás, de akadály 
a tanárra nézve, hogy az iskolának, ifjúságnak és tudományának éllies-
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sen. Ha a fővárosba való áthelyezés tehát sem anciennitás, sem paeda- 
gogiai, sem irodalmi vagy társadalmi téren szerzett érdemeken nem 
alapul — tisztelet a kivételeknek — akkor természetes, hogy a pro
tectio segíthet azokon, a kik a fővárosba való áthelyezésükkel előlépni 
akarnak.

Kétségkívül a protectio hajhászás — különben közéletünk tipikus 
jelensége — komoly veszélyeket rejt magában a tanári közszellemre 
nézve, de alig hihető, hogy a tanhatóság rendelete képes lesz a protec- 
tiókeresést megszüntetni.

A baj nem ebben a protectiókeresésben, — mert ez mindig lesz 
— hanem azon okokban rejlik, melyek a tisztviselőket a proteetiókere- 
sésre indítják. És eljutott egy concrét kiindulópont kezdetéhez; sem a 
rendes, sem a soronkívüli előléptetéseknek szabályzata concrét formában 
nem létezik; a tanárok fizetését rendező új törvény végrehajtva nincs, 
naponkint megújulnak a sérelmes recriminatiók, melyek javarészt mél
tányos alappal is bírnak. A rendes és soronkívüli előléptetés közötti 
határvonal nincs elég élesen körvonalozva, mi azután tág tért nyit a 
téves értelmezésnek, de az értelmeztetésnek is. És ez utóbbiak azok, 
melyek kilincset nyitnak a protectio hozzáférhetőségének s abban bizony 
a tanárok nem a legbűnösebbek. Ezen bajt csak úgy lehet orvosolni, 
ha a soronkívüli előlépések eategoriáit papíron körülírt elvek és szabály
zat fogják praecizirozni. Kívánatos volna tehát, hogy ezek az irányelvek 
helyet foglalnának a létesítendő szolgálati pragmatikában. Miért is indít
ványozza, hogy ebben az anyagilag és erkölcsileg fontos kérdésben 
mondja ki a kör:

1. Kívánatosnak tartja a létesítendő szolgálati pragmatikában a 
rendes és soronkívüli előléptetések módozatainak tüzetes körülírását;

2. Kéressék fel a központi választmány, hogy működési körének 
napirendjéről addig le ne vétessék, míg kedvező megoldást nem nyert.

Felolvasása tárgyának közérdekű voltánál fogva számos hozzá
szólásra nyújtott alkalmat.

Gönczi Lajos elfogadta dr. S zilágyi Albert indítványát, mert 
nagyon is eljöttnek látja az időt, hogy visszaélések elkerülése czéljából 
az előlépések módozatai és feltételei szabályoztassanak.

Az anciennitas nincs mindig betartva; nincs különösen akkor, 
mikor az állam autonom testülettel köt szerződéseket, mint ezt nem 
egy példával bizonyíthatni. Elvileg annyit kíván kimondani, gondoskod
jék a cultusministerium arról, hogy miféle érdemek képesítik a tanárt 
az előléptetésre.

H latky  Miklós az indítványt azzal kívánja megtoldatni, hogy 
az államkormány, midőn autonom testülettel köt szerződést, egyöntetű
i g  járjon el a fizetések szabályozásában.

Pálffy Károly a baj okát abban látja, hogy például a bíróságnál 
ki van mondva az előléptetés "/0-a, míg a tanárságnál nincs; legköny- 
nyebben a fővárosi tanárokat éri s innen is van a fiatal tanárnemzedék 
gravitatiója a főváros felé. Az előléptetés ily egyoldalú alkalmazása tehát 
méltán sérelmes. Helyesebbnek látná a soronkívüli előléptetés helyett, 
személyi pótlékokkal honorálni az ilyenek érdemeit.

N ősz  Gusztáv szerint positiv alakban kell praecizirozni, hogy 
bárki is mily jogezímen tarthat igényt az előléptetésre; az iskola falai 
közt csendesen, de hasznosan dolgozó tanár ér annyit, mint a ki hír
lapok hasábjain vagy tankönyvek szerkesztésében ragyogtatja tudását. 
Indítványozza, hogy minden illetéktelen forum mellőzésével, az igazgatók 
vagy főigazgatók relatiója alapján történjék az előreléptetés.

Bőd  Károly kimondandónak véli, hogy a kör sajnálattal veszi 
tudomásul, hogy a magas közoktatási kormány névtelen hírlapi czik-
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kék alapján újabb és újabb rendszabályokkal sújtja az egész tanárságot 
egyesek hibája miatt.

S zabó  Árpád az indokolásba felvétetni kívánja, hogy nem a 
tanár hibás, hanem a fórum, mely helyet ad a protectiónak.

Félegyházi Antal szerint a protectiót eddig a fizetési osztály okozta; 
ajánlja, hogy a fizetés tétessék egyenlővé pl. 1400 írtra, s a többi kor
pótlékkal pl. 200 frttal pótoltassák; ez idő szerint valóságos moralis 
kisebbítés, a mit a tanárokkal elkövetnek.

K ovács  Dániel szerint is a protectio csak akkor fog megszűnni, 
ha a tanári törzsfizetés úgy rendszeresíttetik, hogy abból már az alsó 
fokon megélhet. Időszerűnek találná reflectálni a központi directorium 
eljárására, mely szerint a ministeriumhoz benyújtott, de elfogadásra 
nem ajánlott javaslatát a kör nem helyesli, mert a tanárságot osztá
lyozni nem lehet; de miután megtette, nem áll módunkban azon vál
toztatni, mindazonáltal kérjük, hogy addig ne adja fel actióját, mig a 
rangfokozati törvény, kellő módosítással az igazi és méltányos alapra 
nem lesz építve. Ha igazgatóra van szükség, minden testület meg tudja 
kebelében nevezni az arra érdemes embert.

Pálffy Károly azzal egészítette ki megjegyzéseit, hogy addig is, a 
míg Félegyházi indítványa szerint a fizetés egységes alapon szerveztet- 
nék, a rendkívüli előléptetés korlátoztassék.

Elnök reasummálván a különböző, de javában egy czélra vergáió 
véleményeket, a következőkben jelezte a kör álláspontját. A magas 
közoktatási kormánynak oka lehetett a protectio-rendelet kibocsátására, 
habár a kör úgy van meggyőződve, hogy nem az a hibás, ki keresi, ki 
hasznát veszi a protectiónak, hanem a ki módot és alkalmat nyújt 
annak ig'énybevételére. A protectió-kereséshez tág kaput nyit a jelenleg 
fennálló fizetési categoria, melynek alapján sem fizetés, sem képesség 
tekintetében oly nagy különbséget tenni nem lehet, hogy azt közelé- 
giiltséget kellő módon keresztülvinni lehessen. E bajok megszüntetését 
czélzó s egyedül helyesnek Ígérkező modus procedendi a kellő törzs
fizetés egységes alapon való reorganizatiója fokozatos korpótlékokkal, 
mint az jelenleg, pl. Ausztriában is fennáll. A kör felhozott esetekből 
arról győződött meg, hogy a kormány az autonom intézetekkel kötött 
szerződéseknél külön fizetési skálákat állapít meg, a mi az anciennitas 
jogos igényeivel össze nem egyező, tanárok érdekeit sértő és kartársi 
harmóniát zavaró eseteket involvál, miért is kéri a kör a központi vá
lasztmányt, hogy a szolgálati pragmatika megalkotását sürgesse, eddig 
tapasztalt buzgalmával tovább munkálja, a felhozott visszás eljárási 
módok sanálását czélzó kérésünket közvetítse s a maga körében teljes 
erejével odahatni szíveskedjék, hogy a sérelmes rangfokozati törvény 
helyes s a tanári érdekeket kielégítő alapon módosíttassék.

A mi végül az érdemet illeti, óhajtja, hogy anyagilag úgy, mint 
állásbeli előhaladás útján kellő méltánylásban részesüljön, de ne egy
oldalú informatio alapján.

Ezek után Szabó  András terjesztette be számadatokkal kellően 
megokolt, következő indítványát. A pápai kör felhívása alapján mondja 
ki a kerületi kör, hogy méltányosnak és jogosnak tartja a nem állami 
tanárok azon óhajtását, hogy nyugdíjazás esetén lakbérilletményül ne 
l/6 rész vonassák le fizetésükből, hanem városonként az állami lakbér
osztálynak megfelelő összeg. Végül fölterjesztést intéz a központi választ
mányhoz a nem állami tanárok nyugdíj-jogosultságának méltányosabb 
alapon leendő megoldása czéljából.

A kör indítványát egyhangúlag magáévá tette s ily értelemben 
írt fel a választmányhoz.

Elnök bemutatta az országos tanársegélyző-egylet átiratát, mely-
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ben humanus czéljának támogatását kéri. A kör kimondotta, hogy éven- 
kint 30 koronával járul a tőke gyarapításához.

Bemutatta továbbá a Szabad-Lyceumi felolvasások programmját. 
A kerületi kör ugyanis még a kora őszön elhatározta, hogy Budapest, 
Pozsony stb. példájára cyclusos felolvasásokat tart, a tudomány minden 
ágából. A szép eszme azonban közbejött nehézségek miatt ez idő szerint 
csak részben valósult meg. Tart ugyan felolvasásokat, ha nem is soroza
tos előadások alakjában, s azok látogatása fogja igazolni a Szabad- 
Lyceum szükségét s azt, hogy ennek a modern rendszeres ismeretköz
lésnek van-e itt talaja, van-e közönsége?

A négy előadásra tervezett felolvasás-cyclus február 28-ával kez
dődve, a következő vasárnapokon tart, mindig d. u. 5 órakor a főreál
iskola tornatermében. A felmerült költségeket belépő díjból fogja fedezni, 
melyeket a minél nagyobb közönség vonzása szempontjából lehető 
jutányosán, mind a négy előadásra személyenkint egy koronában, csa- 
ládonkint 2 koronában állapított meg.

Február 28-án felolvas dr. S olym osi Lajos a chemia köréből, 
E m bery  Árpád a nevetést keltő tényezők széptani meghatározásáról; 
márczius 6-án dr. S olym osi Lajos a chemia köréből, W assy lk iev itz  
Viktor a tragicum és comikum érvényesülése a népköltészetben; már
czius 13-án dr. S zilágyi Albert költői emlékek psycliologiája, Harm ati] 
Ödön a művészet feladata a társadalomban; márczius 20-án Olasz Gyula 
az örökcsend hazája és N ősz  Gusztáv Egy modern socialis kérdés a 
lélektan tükrében.

Ezek után elnök tudatta, hogy a központ a következő tételek 
tárgyalására hívta fel a körök figyelmét: 1. Alapszabályok módosítása, 
2. Czigler J. „A felső leányiskola“ kérdése s 3. dr. Bozóky Endre indít
ványa a középiskoláknak történeti vagy irodalmi személyekről való 
elnevezése tárgyában.

Ezeknek megvitatását a kör a jövő ülés napirendjére tűzte, a 2. 
és 3. pont előadóiul pedig W einberger Fanni felső leányisk. igazgató
nőt, illetőleg I lla tk y  Miklóst kérte fel.

Végül H latky  Miklós kérte a központ figyelmének felhívását ama 
nézetének támogatására, hogy a teljes nyugdíjra jogosult, de még 
szolgálatban levő tanárok vétessenek ki a fizetési statusból, mert míg 
egyrészt előhaladásuk megszűnt, másrészt gátolják az utánuk jövők 
előlépését.

Tam ás  Albert pedig indítványozta, hogy miután a csiksomlyói 
tanári kar valóban geographiai nehézségek miatt nem léphet be a körbe, 
az elnökség ismételten keresse fel a székely-keresztúri két tanári kart 
belépés czéljából, mert itt az indokolt geographiai kifogás kizártnak 
tekinthető. Este kedélyes vacsora volt a „Budapest“ szállóban.

E m bery Árpád, jegyző.

Kassai kör.
A kassai kör január hó 28-án tartotta rendes havi ülését dr. Gere- 

vich Emil elnöklete alatt. A tagok a szokott érdeklődéssel csaknem 
teljes számban jelentek meg.

Elnök megnyitván az ülést, üdvözli az egybegyült tagokat s öröm
mel jelenti négy új tag belépését. Uj tagokul beléptek: B alassa  János, 
L ukács  János középiskolai tanárok, K em en szky  Kálmán felsőbb leány
iskolái tanár és dr. S zen tim rey  Ákos felsőbb leányiskolái egészségtan
tanár s iskolaorvos.

Elnök egyúttal üdvözli a „F első M agyarország“ napilap képvise
lőjét, ki szintén megjelent ülésünkön.
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I. Dr. Takács  Menyhért, mint a népszerű tudományos felolvasások 
tárgyában kiküldött bizottság elnöke, jelentést tesz a bizottság eddigi 
működéséről s jóváhagyás végett előteijeszti annak megállapodásait. 
A bizottság az elvben elfogadott népszerű tudományos felolvasások ki
vitele s azok részleteinek megbeszélése czéljából több ízben értekezletet 
tartott. A köri tagok működésén kívül a kassai társadalom kiváló képvi- 
selőjeivel érintkezésbe lépvén, sikerült többeket felolvasókul megnyerni 
s így felolvasó estélyeinken a tudomány csaknem minden főbb ága kép
viselve lesz. A bizottság nyolcz felolvasó estély tartását határozta el és 
pedig február  hó 18-tól April 1-ig minden pénteken s egyet márczius
21-én. Nagy gondot okozott a felolvasások helyiségének megválasztása, 
miután Kassán az ilyen felolvasásokra s kísérleti bemutatásokra alkalmas 
nagyobb termeknek igen szükiben vagyunk. A bizottság erre a czélra 
a legalkalmasabbnak látja a főreáliskola physikai vagy tornatermét, 
mely helyiségeket dr. Gerevich Emil igazgató nemcsak készséggel en
gedett át, de azok világítását is magára vállalta. Mind a nyolcz felol
vasó estélyre érvényes 1 frtos szezon-jegyek fognak kiadatni.

Azonkívül a bizottság ajánlja, hogy a kör dr. Bubics Zsigmond 
megyés püspök, Péchy  Zsigmond főispán és Szieber  Ede tankerületi fő
igazgatót küldöttségileg kérje fel felolvasó estélyeinken való részvételre 
s egyúttal felkéri a helybeli sajtót, hogy az ügy érdekében támogatá
sával járuljon hozzá a czél megvalósításához.

A bizottság a felolvasások programmját a következőkben állította
össze :

1. február 18-án dr. Takács  Menyhért: Magyar tanárok a Vatikán
ban. V adász  József: Az égés tüneményei.

2. február 25-én K ovácsy  Béla: A tej. B aczoni Albert: Földünk 
negyedkori képe.

3. márczius 4-én dr. RAth Zoltán: Statisztikai csevegés. D ietz  
Lajos: Az acetylen-gáz világítás.

4. márczius 11-én GaJlik Géza: Az időjóslásról. Hoffmann Arnold: 
A königrätzi katasztrófa.

5. márczius 18-án dr. B lanár  Béla: A magyar nők jogairól D ietz  
Lajos: A drótnélküli telegrafálás.

6. márczius 21-én dr. K atona  Mór: Hogyan kell végrendelkezni. 
Greguss Imre: A festőművészet történetéből.

7. márczius 26-án dr. G arbinszky  Kázmér: A baktériumokról, 
dr. Nem virth  E.: A fogakról.

8. április 1-én dr. Gerevich Emil: A naptár-csinálás. L év a y  István: 
A csillagos ég.

A kör a bizottság előterjesztését egész terjedelmében elfogadja 
s buzgó munkásságáért köszönetét szavaz

II. Czigler Ignácz mint előadó beterjeszti s szóval is megindokolja 
a kör múlt ülésén neki véleményezés végett kiadott ügyeket. Először 
is a központi választmány által az alapszabályok módosítására ajánlott 
pontokra nézve teszi meg a megjegyzését. E pontok közül az a)-val 
jelzettet nem fogadja el, mert a postai megbízás felesleges kiadást okoz, 
a nélkül, hogy több garantiát nyújtana a tagdíjak behajtására; mint
hogy annak az adós épen oly kevéssé köteles engedelmeskedni, mint 
a közönséges felszólításnak. Több garancziát talál abban, ha a központi 
pénztáros a hónap utolsó hetében nyomtatott levelező-lapon emlékezteti 
a hátralékost kötelességére. A bj-vel jelzett szöveg-pótlást egész terje
delmében magáévá teszi.

Másodszor B ozóky  Endrének az iskolák új elnevezésére vonatkozó 
indítványára nézve terjeszti elő nézeteit. Az iskolák tömeges elkeresz- 
telését nem helyesli s így nem tartja szükségesnek, hogy az Egyesület 
annak érdekében felírjon; de másrészt örül az eszme felújításának s
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reményű, hogy az egyes iskolák sűrűbben felhasználják azt a fényt, 
melyet rájuk egy-egy olyan név deríthet, melynek forrása az illető is
kolában származott és alkalom adtán azt a maguk számára lefoglalják 
így pl. a liberalis eszmék diadalának félszázados jubilaeuma alkalmából 
több iskola felvehetné azoknak a nagyoknak nevét, a kik ez eszmékért 
az első sorokban küzdöttek, ha életök az illető iskolával is összeforrott. 
Petőfi Sándor nevéért versenyezhet A szó d  és Selm eczbánya; K ossu th  
Lajos-gymnasium lehetne a sä t о r a lj л-uj he ly i: A rany  János-gymnasium 
a nagy-kőrösi. Egyik-másik iskola legnagyobb jóltevője nevével buzdít
hatna culturalis alapítványokra, mint a hogy azt máig is teszi a z  enyedi 
Bethlen-, a szászvárosi Kuun- és a szepsi-szen tgyörgyi Mik d-collegium. 
De tömeges elkeresztelés azzal a veszélylyel fenyeget, hogy az egyes 
iskolák olyan nevet kapnak, a mely velők semmi szerves kapcsolatban 
nem áll s rájuk semmi hatással sem lehet.

A kör Cziglernek mind a két tárgyban előterjesztett nézeteit s 
indítványát egyhangúlag magáévá teszi.

III. Az igazgatóság II. számú tételét, a felsőbb leányiskolák reform
j á t  Bóbita  Endre titkár referálta. Ismertette az ügy jelen állását, az 
eszmecserét, mit benne a kassai és győri közgyűlés kifejtett, az egyes 
körök felszólalásait, valamint a röpiratokat s czikkeket, melyek két év 
óta a leánygynmasium, leány-középiskola czímen e kérdéssel foglalkoz
tak. Azután sorra veszi azon tételeket, melyeket Czigler Ignácz a győri 
közgyűlésen az egyesületnek ajánlott (L. a Közlöny XXXI. évf. 1. sz. 
43—65. 1.) és közülök az első négyet elfogadásra ajánlja. De már az 
5 pontot, mely határozottan elítéli a bifurcatiót s útját állaná a latin 
nyelv kötelező tanulásának — módosítani óhajtaná. Czigler 5. pontja 
helyett ezt ajánlja:

IV. A leányiskolák kisebb helyeken hat osztályúak, nagyobb gócz- 
pontokon nyolcz osztályúak legyenek egységes és a leánynövendékek indi
vidualitásának megfelelő tantervvel. Az V. és VI. osztályban a latin 
nyelv facultative kötelező, a többi tárgyak mind közösek legyenek.

E pontnál hosszabb vita keletkezett. Hozzászóltak dr. Gerevich 
Emil, Takács  Menyhért, M öszl Gusztáv, H orváth  Lajos. Egy rész kü
lönösen azt hangsúlyozta, hogy fölöslegessé kell tenni a külön leány- 
gymnasiumot, a másik pedig, hogy nem szabad feladni az iskola nevelő 
jellegét. Amazok hajlandók feláldozni az iskola egységét, csakhogy azok 
is beleférjenek, a kik már az V. osztálytól kezdve tudatosan egyetemre 
készülnek, ezek károsnak tartanak minden korai szaktanítást. A több
ség végre Czigler Ignácz többszöri felszólalása után az 5. pontot is az 
eredeti szövegezésben fogadta el. Ugyancsak határozatba ment a 6. 
pont is, mely elvi állást foglal minden újítás ellen, ha az iskola eredeti 
rendeltetésével össze nem egyeztethető.

A győri közgyűlés elé terjesztett 1—6. tétel letárgyalása és elfo
gadása után, a kör hozzájárult még Bóbita  előadó következő három 
tételéhez, úgymint:

7. A felsőbb leányiskolában jelenleg dívó vizsgálatok, mint elavult 
intézmény, egészen törlendők és esetleg nyilvános iskolai ünnepélylyel 
helyettesítendők.

8. A nyolcz osztályú leányiskolák az érettségi vizsgálatok meg- 
tarthatási jogával ruháztassanak fel.

9. Ezen a magasabb nőnevelést közelről érdeklő reform alapelvei
nek megállapítására, kiváló szakemberek, iskolai hygienisták és gyakor
lati leányiskolái tanerők bevonásával országos enquéte hivandó egybe. 
Az értekezlet által megállapítandó alapelvek, valamint az azok alapján 
szerkesztendő részletes tantervi javaslat, annak végleges szövegezése 
előtt, a gyakorlati tanférfiak szabad hozzászólhatása czéljából tétesse
nek közzé.
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V. Yolf György_ elhalálozásával megürült segélyegyleti elnöki 
állásra dr. Schm idt Ágoston 10 szavazata ellenében, 12 szavazattal 
V ám ossy  Mihály lett ajánlatba hozva.

Ezzel a gyűlés tárgysorazata ki lévén merítve, dr. Gerevich Emil 
elnök az ülést berekesztette.

D ietz  Lajos a főreáliskola physika tanára az ülés végén még egy 
érdekes kísérlettel szórakoztatta az egybegyült tagokat. Röviden ismer
tette s bemutatta ugyanis a Marconi-féle drót nélküli táviratozást, a 
melyért zajos éljenzés jutalmazta

Gyűlés után a kör tagjai a Schalkház-szállodában közös vacsorára 
gyűltek össze, a hol víg hangulatban, kitűnő tosztokkal fűszerezve a 
vacsorát, a késő éjjeli órákig együtt mulattak.

D ietz L ajos, jegyző.

Temesvári kör.
A temesvári kör február 12-én tartotta első rendes havi ülését, 

melyen dr. L a k y  Mátyás elnöklete alatt jelen voltak: dr. Bán Károly, 
dr. Benedek  Albert, Bergmann  Ágost, Bittenbinder Miklós, Bocz József, 
F arkas  Ignácz, dr. Gáspár János, Glass Ferencz, H aupt Mihály, K ra u sz  
Sándor, M arsits  Rozina, M auritz  Elza, M észáros  Jenő, Müller Károly, 
Oberst József, Perényi Adolf, dr. Popini Albert, R ies  Ferencz, S a ly  
Sándor, Sándor  Irma, dr. S cliön vitzky  Bertalan, S téberl Ernő, dr. S tei
ner Simon, dr. Tauffer Jenő, Thoma Teréz.

Dr. L aky  elnök üdvözli a nagy számban megjelent köri tagokat 
és megnyitva az ülést, a jegyzőkönyv hitelesítésére B ittenbinder  Mik
lóst és H aupt Mihályt kéri fel. Azután jelenti, hogy az alakuló ülés 
határozata szerint üdvözlő sürgöny ment dr. B eöthy  Zsolt egyl. elnök
höz és N áta fa lu ssy  Kornél tank. főigazgatóhoz. A főigazgató niég aznap 
következő távirati választ küldötte: „Dr. L a k y  Mátyás, főreáliskolai 
igazgatónak, Temesvárott Bensőleg áthatva a tanári körök nagy fon
tosságától, lelkes örömmel üdvözlöm a temesvári kört, melynek meg
alakulásával régi hőn ápolt vágyam teljesült. A mindenható kegyelme 
támogassa önöket a kezdet nehézségeinek leküzdésében s vezérelje min
denkor óhajtott sikerre működésüket N á ta fa lu ssy“. — A kör a főigaz
gató meleghangú üdvözletét lelkes éljenzéssel fogadta.

Elnök jelenti továbbá, hogy az új egyesületi tagok bejelentése 
megtörtént, a tagdíjakból a kört megillető u/0-ra nézve is ment átirat 
az egyleti választmányhoz. Bemutatja a budapesti és kassai körök ügy
rendjét, a budapesti kör nyilatkozatát a tanárok mellékfoglalkozása 
ügyében a „Hazánk“-ban megjelent czikkre vonatkozólag. Mindezeket 
a kör tudomásul veszi.

Végre bemutatja az elnök a segélyző alap bizottságának átiratát 
az alap fejlesztése érdekében. A kör az alap fejlesztését egyik elsőrendű 
feladatának tekinti és azért felkéri dr. S ch önvitzky  Bertalan, Benedek  
Albert és H aupt Mihály tagokat, hogy tegyenek mielőbb positiv javas
latot, miképen mozdíthatná elő a kör leghathatósabban e nagy és ne
mes czélt.

Elnök erre elrendeli a segélyző alap elnöki állására a szavazást. 
Szavaztak összesen harminczheten, még pedig névszerinti Ballenegger 
H , dr. Bán K., Bergmann Á., Bittenbinder M., Bocz J., Danes F., Ecsedi
J., Glass F., Haupt M., Hoós J., Horváth A., Kalmár J., Krausz S., Lacz- 
feovich J., dr. Laky M., dr. Láng J., Marsits R , Mauritz E., Mészáros
J., Müller К., Oberst J., Pálosy D., Perényi A., dr. Popini A , Ries F., Röszler 
В., Rusz V., dr. Schönvitzky В., Stancsa Gy., Stéberl E., dr. Steiner S., 
Szecsődy J., Themak E. és Thoma T. — A szavazás eredménye a kö-
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vetkező: Vá m o ssy  Mihály kapott 32, dr. Gherven Flóris 3 és dr. Schm idt 
Ágost 2 szavazatot.

Ezután R ies  Ferencz előadása alapján egyhangúlag hozzájárult 
a kör az egy. igazgatóságnak az alapszabályok módosítására vonatkozó 
indítványához.

Következett az évi munkaprogramm megállapítására kiküldött 
bizottság jelentése, melyet dr. S ch önvitzky  Bertalan előadott.

A bizottság javaslatára a kör egyhangúlag felvette az évi munka- 
programmjába a következőket: 1. Az egy. választmány részéről a körök
nek tárgyalásra megküldött vagy megküldendő kérdéseket. (Ezeknek 
egyikére, a felsőbb leányiskolák kérdésére, nyomban ajánlkozott elő
adóul B ittenbinder  Miklós felsőbb leányiskolái tanár, tárgyalása a 
mároziusi ülésen lesz.) 2. Tanügyi kérdések fejtegetését.

A bizottság azon javaslatánál, hogy a kör csatlakozásra szólítsa 
fel a szomszédos középiskolák tanári testületéit és hogy a kör az egye
sület 1899. évi közgyűlését Temesvárra meghívja, hosszabb eszmecsere 
fejlődött.

Dr. L a k y  Mátyás kijelenti, hogy e két kérdésben véleménye nem 
egyezik meg teljesen a bizottságéval. Üdvösnek és nagyon örvendetes
nek tartja ugyan a vidékre való terjeszkedést, mert ez kétségkívül 
rendkívül előmozdítaná szellemi életünk felpezsdülését és számos nemes 
szórakozásnak lenne forrása, de még korainak tartja a felszólítás ki
bocsátását. Körünk még nincs túl a kezdet nehézségein, még nem mu
tatta meg életrevalóságát. Először mutassunk fel valami eredményt 
működésünkben s majd ha sikerekkel előállhatunk és megerősödtünk, 
akkor tüzzük ki újból napirendre e kérdést. Ekkor a szomszédos közép
iskolák már maguk is kívánatosnak fogják tartani a csatlakozást és 
szinte önként fognak ajánlkozni. — Ugyanezen okoknál fogva nem 
tartja helyesnek a közgyűlés meghívását már 1899-re; várjunk ezzel is 
még egy évig.

P erényi Adolf az első javaslat elejtéséhez hozzájárul, de a máso
dikat elfogadja, mert ily nagy feladat kitűzése csak táplálni fogja a 
köri tagokban most kétségkívül meglevő lelkesedést.

Dr. Benedek  Albert a két indítványt együvétartozónak tartja. 
Ha a közgyűlést 1899-re meghívjuk, akkor illő a vidéket már most 
csatlakozásra felszólítani: hadd vegye ki részét a munkából és dicsőség
ből egyaránt, mely a közgyűlésnek Temesvárott tartásából ránk szár
mazik.

K ra u sz  Sándor úgy véli, hogy az 1900. évi közgyűlés helyére 
nézve az egyesületnek más tervei lehetnek: ha pedig a jövő évben a 
közgyűlés itt lesz, e körülmény bizonyára hatással lesz a vidék elhatá
rozására s nem kell majd félni attól, hogy a felszólításnak nem lesz 
eredménye.

Dr. Popini Albert nem érti, miért halaszszuk holnapra, a mit ma 
megtehetünk. Ne legyünk kishitűek és bízzunk erőnkben. A bizottság 
mindkét javaslatát pártolja, az elsőt, különösen azért is, mert úgy tudja, 
hogy egyes iskolák már épen csak a felszólításra várnak és szívesen 
csatlakoznak.

Hasonlóan nyilatkozik dr. G áspár János is, hozzátéve azt, hogy 
még gyönge voltunk nem ok a lemondásra. Hisz épen azért hívjuk a 
vidéket, hogy erősödjünk. A vidék pedig jönni fog, mert bizonyára szí
vesebben megy Temesvárra, mint Budapestre, különösen, mikor a kör 
üléseit nemcsak Temesvárott, hanem más középiskolák székhelyein is 
tartaná.

Dr. Tauffer Jenő ajánlja, hogy a vidék felszólítása a jövő tanév 
elején történjék, ekkor okvetetlenül biztosabb lesz a siker. A közgyűlés 
meghívásához hozzájárul.
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Dr. Steiner  Simon csatlakozik dr. Tauffer Jenő véleményéhez.
Dr. S ch önvitzky  Bertalan zárszavában kifejti, hogy a vidék fel

szólítása nem jelenti még az alig megalakult kör megbolygatását, sem 
újabb nagy és terhes feladatok magunkra vállalását. A felszólítás czélja 
egyelőre csak a puhatolódzás. Vele megadjuk módját annak, hogy a 
szomszédos középiskolák tanártestületei kifejezhessék specialis kívánságai
kat a csatlakozásra nézve. Ez még nem érdemleges működés. Ajánlja 
tehát a javaslat elfogadását. Ha a kör azt mellőzné, ebbe fájó szívvel 
bár, de még bele tudna nyugodni, de rendkívül sajnálná, ha a jövő évi 
közgyűlés meghívását is elejtenők. Mert ha ezt az eszmét megvalósít
hatnék, ez oly hatalmas bizonyítéka volna fiatal körünk életrevalóságá
nak, hogy ezzel csak tiszteletet és becsületet szereznénk magunknak az 
ország tanársága és Temesvár városának közönsége előtt. A sikert pedig 
biztosra veszi, hisz mindannyian ismerjük városunk polgármesterének 
minden szép és jó ügyet felkaroló lelkesedését.

Dr. L a k y  Mátyás megjegyzi, hogy egyéni véleményét föntartja; 
a mennyiben azonban a kör a két javaslatot elfogadná, kész örömmel 
rajta lesz, hogy a kívánt siker el ne maradjon.

A kör erre túlnyomó többséggel kimondja, hogy a délvidéki 
közép isko lák  tan ártestü lete it m á r m ost fe lszó lítja  a  csa tlakozásra  
és megbízza az elnökséget, hogy a Temes-, Torontál- és Krassó-Szörény- 
megyében, valamint Arad városában levő középiskolák tanári testületéit 
körlevél útján kérje fel a csatlakozásra.

Kimondja továbbá a kör, hogy a z  egyesület 1899. év i közgyűlését 
T em esvárra  m eghívja  és ennek lehetővé tétele végett megbízza az 
elnökséget, hogy a város nagyérdemű polgármesterével, dr. T elbisz  
Károlylyal lépjen érintkezésbe.

Ezután egyhangúlag elfogadja a kör a bizottság javaslatát, hogy 
a kör még az idén három nyilvános felolvasást tartson a nagy közönség 
számára. Felolvasókul nyomban ajánlkoznak dr. Bán Károly, Bergmann  
Ágost, M arsitz  Rozina és dr Popini Albert. A rendezést a kör a 
programmkészítő bizottságra bízza.

Hosszabb eszmecsere fejlődött még a bizottság azon javaslatánál, 
hogy a kör, mint ilyen, külön nagyobb szabású ünnepélyt rendezzen az 
18í8-iki események 50. évfordulója alkalmából. Többek hozzászólása után 
a kör mellőzte az indítványt, 1. mert a kör már is annyi feladatot tűzött 
ki magának, hogy azoknak sikeres megoldása minden köri tag munkás
ságát teljesen igénybe veszi; 2. mert az iskolák úgyis valamennyien 
rendeznek ünnepélyeket és 3. mert kétségtelen, hogy a város törvény- 
hatósága és polgársága amúgy is rendez majd az alkalomhoz méltó 
ünnepet. Ha azonban illetékes helyről felkérnék a kört a közreműkö
désre, erre szívesen vállalkozik.

Az ülés végén a körbe rendes tagul belépett B ara th y  Mihály 
ipariskolai tanár (aj dr. Schönvitzky B. és Bittenbinder M.); pártoló 
tagokul pedig beléptek: dr. T elbisz  Károly polgármester (aj dr. Laky 
és dr. Schönvitzky), Schw arz  Adolf dohánygyári igazgató (aj. dr. Ber- 
keszi és dr. Schönvitzky), Grétz Lujza, Sándor  Irma felsőbb leány
iskolái tanítónők, Futó  Zoltán ev. ref. lelkész, Sulyok  István r. k. hit
tanár (aj. Bittenbinder M. és Marsits R.) és S o ltész  Gyula ág. ev. 
segédlelkész (aj. Ries F. és dr. Bán K.)

Az idő előrehaladottsága miatt Perényi Adolf „Nyelvtanításunk 
problémái“ ez. szabad előadása a jövő ülésre maradt.

Ülés után a „Szarvas-szálló“ külön termében kedélyes társas- 
vacsora volt.

K ies Ferencz, a kör titkára.
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ISMERTETÉSEK.

Arany János tanársága Nagy-Körösön. Irta Benkó Imre, Szilágyi 
Sándor előszavával. Nagy-Kőrös, 1897. XI. -f- 184 1. Ára 80 kr.

Minden magyar tanárt kegyelettel érdeklő könyv jelent meg a 
fönti czím alatt, szerzője kiadásában Nagy-Kőrösön azzal a czéllal, hogy 
a tiszta jövedelem fele része a nagy-körösi Arany szobor-alap növe
lésére fordíttassék.

Arany Jánoson, ki 1858-ban maga is éneket mondott a „Quem 
dii odere“ régi dallamára, ugyancsak betelt a mérték s 6 ki e pályáért 
nem rajongott, költői működésének egyik legragyogóbb korszakában, 
a heti 17 —18 óra és a folytonos osztályfőnökség terhei mellett kilencz 
évig javítgatta nagy buzgalommal s lelkiismeretesen a nebulók dolgo
zatait.

Arany élete ezen korszakának apróra megírt történetét kapjuk a 
könyvben, melyből azután végül Aranynak, a középiskolai tanárnak 
jellemrajzát alkotja meg szerzőnk, ki maga is a nagy-kőrösi iskola 
tanára. Könyve azonban, — mint Szilágyi Sándor előszava mondja, — 
„nemcsak Arany körösi tanárkodásának történetét mondja el, hanem 
magát a kort is megrajzolja küzdelmeivel, csüggedésével s reményeivel, 
egy darab kortörténetet ad az absolutismus idejéből“. Ez természetesen 
még becsesebbé s valóban általános érdekűvé teszi e művet.

Az általános történeti érdektől s az irodalomtörténetíróra nézve 
becses adatoktól eltekintve, minket e könyvben különösen az Arany 
tanárságából meríthető paedagogiai tanulságok ragadnak meg.

Ha nem oszthatjuk is Júniusnak  (mely álnév mögött volt tanár
ember rejlik) félszeg támadásait a mai magyar tanárság ellen, melyet 
épen Arany János tanárságának fejtegetése kapcsán ad elő a H ét ez. 
folyóiratnak ez évi 1. számában, mégis egyik igen érdekes tanulsága e 
könyvnek látnunk, hogy a jobb sorsra érdemes Arany János mint kény
telen 500— 600 frtnyi fizetéssel elégedni meg évekig s valahogyan más 
foglalkozással — sajnos, nem tanárival és nem költőivel: gazdálkodás
sal, búza-kereskedéssel — biztosítani családjának s magának existen- 
tiáját.

Bizony felemelő gondolat látnunk azt a lelkiismeretességet, mely- 
lyel ő tanári dolgait ennek daczára is végezi s azt a fényes költői mű
ködést, melyet kifejt, daczára annak hogy csak olyan sorssal honorálja 
a nemzet, mint a minő neki jut ez években. Érdekes kötelesség-tudását, 
lelkiismeretességét, lelkesedését tanítás közben — mint az ő tanítási 
sikereinek titkát — megismernünk. Sokat tanulhatunk Arany példájából, 
ki feladatai közé számítja óráira el is készülni, tanítványainak tisztele
tét és szerétét megnyerni, ki a gyakorlati, szemléltető tanításnak híve 
az irodalmi oktatásban is, már akkor, mikor még e nagy paedagogiai 
jelszónak egyáltalában nyoma sincsen a magyar oktatásügyben. Kivált
képen érdekes és megszívlelendő tanulságot nyújt továbbá szerzőnk 
könyvének azon része, melyben Arany irodalmi tanításának methodiká- 
ját mutatja be (148—157. 1.). Becses adalékok e fejezethez azon részek, 
hol Arany János dolgozat-javítási methodusáról, a helyesírás gondozására 
fordított törekvéseiről szól, nem érdektelen továbbá egyik tanévi írás
beli feladatainak czímgyűjteménye sem (159—165 I.). Azt bizonyítják 
mindezek, hogy Arany Jánosnál a hosszas tapasztalás folytán szerzett 
gyakorlati ügyesség a tanításra való kiváló rátermettséggel párosult s 
hogy didaktikája oly elvekben s oly eljárásban kristályosodott ki, me
lyek mindig igazak maradnak.
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S mindezeken kívül, a mik Arany János személyére vonatkoznak, 
nem érdeknélküli azon keret sem, melyben szerzőnk mindezt elmondja 
s mely nem egyéb, mint rajza azon küzdelmeknek, miket az akkoriban 
legjobb iskolák egyikének, a nagy-körösinek, létéért, nyilvánossági jogáért 
s az elnémetesítés ellen folytatnia kellett.

íme a könyv tartalma, melyet eléggé élvezhető formában ír meg 
szerzője, bár kissé megtömi, szinte válogatás nélkül, aprólékos, nem min
dig jelentékeny és jellemző adatokkal, adomákkal, kicsinységekkel. 
Mindennek daczára mondhatjuk azonban, hogy régen nem jelent meg e 
fajta munka, ennyire érdekes tartalommal, hogy tanulságait szinte nehéz 
mind fölsorolni s kimeríteni. Hozzáteszszük azonban, hogy rövid ismer
tetésünknek nem is ez volt a czélja, hanem csak az, hogy a magyar 
tanárság figyelmét felhívjuk ez érdemes műre, melynek 80 krnyi ára 
felerészben Arany egy újabb szobrának felállításához fog hozzájárulni.

(Budapest.) Dr. Gyulai Ágost.

VEGYESEK.

Rendes tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Szép  Lajos nagykőrösi ev. ref. főgymnasiumi helyettes tanárt a nevezett 
középiskolához a szerződésből kifolyólag rendes tanárrá kinevezte. 
(1898. febr. 12-ről 7138. sz.)

Tollnoki előléptetés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Grosz Albert, a székesfehérvári tankerületi kir. főigazgatóság tollnokát, 
a X. fizetési osztály harmadik fokozatából, annak második fokozatába 
léptette elő.

Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister E sztegär  
Gergely szamosujvári állami főgymnasiumi rendes hittanárt állásában 
véglegesen megerősítette.

Pályázatok. A z újvidéki kir. kath. főgymnasium nál betöltendő 
tanári állásra a mennyiségtan-term észettani tanszakból; az újvidéki 
kir. főgymnasium igazgatóságához márczius hó 4-ig; — A ka ssa i állami 
íőreáliskolánál betöltendő tanári állásra a vegytan és term észetrajz
ból; a kassai állami főreáliskola igazgatóságához márczius hó 17-ig; — 
A  bártíai állami gym nasium nál a jövő 1898/99-iki tanév kezdetével 
betöltendő két tanári állásra, 1. a latin és ném et, esetleg latin és 
történelem, 2. a mennyiségtan és term észettani tanszakokból; a bártfai 
állami gymnasium igazgatóságához május hó 1-ig; — A z ungvári 
állami alreáliskolában  a jövő 1898/99. kezdetével egy magyar-német 
nyelvészeti tanszék lesz betöltendő; az ungvári állami alreáliskola igaz
gatóságához május hó 1-ig.

Tartalom: A közoktatási budget-vita. — A dr. Keleti Perencz-féle szol
gálati pragmatika-tervezetről. Dr. Bozóky  Endrétől. — Egyesületi 
élet. — Ism erte tések:  Benkó Imre; „Arany János tanársága Nagy- 
Kőrösön“. Dr. Gyulai Ágosttól. Vegyesek. — Hirdetések.



438

A tankönyvmegállapító conferentia szíves figyelmébe.

A küszöbön álló tankönyv megállapító konferenczia alkalmából, 
legyen szabad becses figyelmét a kiadásomban megjelent

P i r c h a l a ,  L a t i n  n y e l v t a n
(Engedélyezve 19/1897. számú rendelettel)

czimű műre felhívni, mely jelenleg több mint 70 középiskolában hasz
n á lta ik  s öt év alatt ö t k ia d á s t  ért.

Az egyes kiadásoknál, úgy kritikai megjegyzései, valamint szak
férfiak felszólalásai figyelembe vétettek. Szerző úr most már nemcsak 
a legmesszebb menő kívánalmakat kielégítő nyelvtant, hanem az ezzel 
párhuzamosan szerkesztett gyakorló-, olvasó- és szótárkönyvet is közre
bocsátott, minek következtében mindig több és több intézet hozza hasz
nálatba.

Eddig- megjelentek: A m in isz te r i  
engedély 

szám a
L a tin  n y e lv ta n  gynmasiumok és reáliskolák számára. Szer

kesztette P irch a la  Im re .  5. kiadás. Ára fűzve 1 kor. 80 fill., 19/1897. 
kötve 2 kor. 40 fill.

L a tin  o lv a só -  és g y a k o r ló k ö n y v .  A középiskolák alsó osz
tályai számára. Irta P irch a la  Im re .  4 kiadás. Ára fűzve 19/1897. 
2 kor., kötve 2 kor. 40 fill.

L a tin  g y a k o r ló k ö n y v .  A gymnasiumok III. és IV. osztályai
számára. Irta P irch a la  Im re.  3. kiadás. Ara fűzve 1 kor. 1179/1897. 
20 fill., kötve 1 kor. 70 fill.

B e r u m  r o m a n o r u m  lib e r .  Latin olvasókönyv a gymnasiu
mok III. és IV. osztályai számára. Össszeállította és 1170/1007 
régiségtani függelékkel és szótárral ellátta P irch a la  Im re.  8 89 
3. kiadás. Ára fűzve 1 kor. 60 fill., kötve 2 kor. 20 fill.

A mi a könyvek külső kiállítását illeti, azt tiszta és gondos nyo
matás, jó és szép papiros, csinos kötés és olcsó ár jellemzi.

B e v e ze té s  c zé ljá b ó l m u ta tv á n y p é ld á n y t k é s z sé g g e l kü ldök. A zon  
t. s z a k ta n á r  u ra k n a k  ped ig , k ik  ta n k ö n yve im e t m á r  b efo g a d tá k  isk o 
lá ikba , m inden  ú j k ia d á sb ó l k ü ld ö k  tis z te le tp é ld á n y t, ha erre  fe lszó 
líta n a k .

Kiváló tisztelettel

S ta m p f  el Károly, könyvkiadóhivatala P ozson yban .



Pályázat ág. hitv. evang. va llá s tan ári  á l lá s ra .
Az állam által segélyezett nyíregyházi ág. hitv. ev. főgymnasium- 

ban rendszeresített vallástanári tanszékre pályázat hirdettetik.
A megválasztott vallástanár Javadalm a  évi 1200 írt törzsfizetés 

és 250 frt lakbérilletmény negyedévi előleges részletekben; mely fizetés 
azonban a többi rendes tanárok fizetésével egyenlően 1600 frtig emel- 
kedhetik; ugyancsak öt 100—100 frtos ötödéves korpótlékra van igénye. 
— Ha ez állás esetleg helyettes tanárral töltetik be, ennek fizetése 
800 frt leszen.

A rendes tanár véglegesítése is csak egy évi működés után 
történik.

K ötelességei: a) első sorban a vallástani tárgyak tanítása a 
főgymn. tanácsa által az egyetemes egyházi tanterv alapján megszabott 
tanrend szerint és óraszámban.

b) Téli hónapokban az ág. hitv. ev. ifjúsággal vasárnaponként 
isteni tisztelet tartása.

c) Kiváló teendője a felekezetbeli ifjúság életének valláserkölcsi 
gondozása.

Ezen állás elnyeréséért a szabályszerűen képesített pályázók, kel
lően felszerelt — esetleg eddigi működésüket igazoló okmányokkal 
ellátott — folyamodványukat a nevezett fó'gymnasium igazgatóságához 
f. évi márczius hó 31-ig nyújtsák be.

Középiskolai tanári képesítéssel is bíró pályázók előnynyel bírnak.
A megválasztott vallástanár helyét folyó évi szeptember hó 1-én 

elfoglalni köteles.
Nyíregyházán, 1898. évi február hó 14-én.

A pozsonyi ág. hitv. evang. államilag segélyezett lyceumnál a jövő 
1898/1899 tanévvel a történeti tanszék betöltendő, melylyel a történet 
mint főtárgy mellett még a latin vagy német nyelvből való képesítés 
van összekötve.

A rendes tanár jövedelme: 1200 frt törzsfizetés, mely 1400 frtra, 
illetőleg 1600 frtra emelkedik. 300 frt lakbér és öt 100 frtos ötödéves 
korpótlék.

A másutt rendes tanári minőségben töltött szolgálati évek a 
korpótlékokba beszámíttatnak. Továbbá a másutt kitünően bevált pá
lyázóknak, kik szolgálati éveik száma szerint magasabb fizetési osztályba 
való besorozásra igényt tarthatnak — az egyházközség a nagyobb fize
tést megadja.

Csak ág. hitv. evang. vallású egyének vétetnek figyelembe. A 
megválasztott rendes tanár az országos tanári nyugdíjintézetnek jogosí
tott és köteles tagja. Azon esetre, ha az állami nyugdíj-törvény nem a 
teljes utolsó fizetést biztosítaná nyugdíjképen — a hiányt a lyceumi 
tanárok nyugdíj-alapja fogja pótolni.

Az utazási és szállítási költségeket az egyházközség fedezi. A 
megválasztott rendes, — esetleg helyettes tanár, kinek évi fizetése 
800 frt, lakbér 200 frt — állását f. é. augusztus hó 25-én tartozik elfoglalni.

A pályázat határideje f. é. április hó 10-e. A pályázok a pozsonyi 
ág. hitv. ev. egyházközséghez czímzett és keresztlevéllel, végzett tanul
mányaikat, tanári képesítésöket, eddigi szolgálatukat, egészségi állapo
tukat igazoló bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat a pozsonyi 
ág. hitv. ev. lyceum igazgatóságához küldjék be.

Kelt Pozsonyban, 1898. február hó 6-án.

Dr. Meskó László,
főgymn. felügyelő.

Lefüer Sámuel,
főgymn. tanácsjegyző.

46/1898. Pályázat.

Günther M. Vilmos,
kir. tanácsos, felügyelő.

Zorkóczy Samu, 
igazgató.
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A tankönyv-meghatározásoknál szives figyelembe ajánlva!

L A M P E L  R Ó B E R T
(WODIANER F. és FIAI)

c s á s z á r i  é s  k i r á l y i  u d v a r i  k ö n y v k e r e s k e d é s  k i a d á s a i

B u d a p e s te n , A n d r á s s y -ú t  21. sz . a. 
az 1897. évben a következő új könyvek és új kiadások 

engedélyeztettek:
A  m in s te r i  

e n g e d ,  s z á m a .

B a d ic s  F er en cz . Magyar olvasókönyv III. 1 frt 20 kr. 1518—1897a 
B aróti-C sán k i. Magyarország története. 4. kiad. . 1 frt. 4418 1897e.
C sen g er y  Ján os. Latin nyelvtan 1...........................70 kr. 316—1897e.

„ „ „ olvasó- és gyakorlókönyv I—II.
oszt........................................................................1 frt 20 kr. 316—1897e.

C su d ay  Jen ő . Magyarország története . . . . 80 kr. 491 —1897e.
D á v id  Istv á n . Latin olvasó- és gyakorlókönyv I. 90 kr. 1QO„

„ „ „ „ „ „ П. 80 kr. |öUUo—lS97e.
„ „ „ olvasókönyv Livius-Ovidiusból a III.
és IV. oszt. sz. 6. kiad.............................................. 1 frt. 396—1897e.

D em e 7 .  Magyar nyelvtan mondattani alapon I—II. oszt.
4. kiad............................................................................. 60 kr. 4439-1897e.

D em e K. Rendszeres magyar nyelvtan. 3. kiad. . 50 kr. 2912—1897e.
E n d r e i Á k o s. Német nyelvkönyv 1...........................1 frt. 3341—1897e.
E n d rei Á k o s. Német stílus gyakorlatok 3. kiad. 1 frt 20 kr. 5025—1897e.
F e lsm a n n  J. Német nyelvtan. 4. kiad........... 90 kr. 1165—1897e.
F e lsm a n n  J. Német olvasókönyv IV. 5. kiad. . . 1 frt. 148—1897e.
F e lsm a n n  J. Német olvasókönyv I. 6. kiadás . . 80 kr. 99—1898e.
G u lyás Istv á n . Rendszeres magyar nyelvtan . . 1 frt. 5139 —1897e.
H a lá s z  Ign . Rendszeres magyar nyelvtan . . .  60 kr. 2567—1897e. 
H an k ó V. — S z te r é n y i H u gó . Chémia, 2. kiad. 80 kr. 1611—1897e.| 
H e in r ic h  G .  Német tan- és olvasókönyvül. 6.kiad. 1 frt80kr. 2863—1897e. 
H e ro d o to s  müveiből való szemelvények. Magyarázta Dávid

István. 3. kiad................................................................90 kr. 4778 — 1897e.
H o r n iseh ek  H  Rajzoló geometria III..................... 1 frt. I 3163—1897e.l
K irá ly  F á i. Magyarország története. . . .  1 frt 80 kr. I 4456—1897e. 
K örösi A lb in  Földrajz a gymnasiumok szám. I. 2. kiad. J

1 frt. I 3453—1897e.,
M á r to n fy -W e sze ly . Magyar nyelvtan 2. kiad. . 80 kr. j 178—1897e.; 
M é b o ld -U jv á r y . Franózia nyelvtan és olvasókönyv II.

1 frt. I 2256—1897e.:
M ocn ik -S ch m id t. Számtan. 23. kiad. . . 1 frt 20 kr. 3442—1897e.
N é g y e s y  L ászló . Stilisztika. 2. kiad. . . 1 frt 20 kr. j  5234—1897e.
R ie d l F . Rhetorika. 3. kiad................................1 frt 30 kr. | 2928—1897e.
T o n es G uszt. — L oósz Istv.K öltői olvasmányoki frt 20 kr. j 3072—1897e.j 
V a sza r y  K olos. Világtörténelem. III. 5. kiad. 1 frt 50 kr. I 2415—1897e.

Tiszteletpéldányokkal tankönyvül való alkalmazás czéljából kívánatra 
szolgál fenti kiadóhivatal.

H O R N Y Á N S Z K Y  V IK T O R , B U D A P E S T .
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O R S Z Á G O S

KÖZÉ PI SKO LAI TANÁRÉ GYE S ÜLET1

KÖZLÖNY.
szerkesztőség

VI. k é r. A rad i-u tcza  58. szám .
Szerkeszti

Rajuer Ferencz.
Kiadóhivatal

V. kér. á llam i fő reá lisk o la .

A RANGSOR ÜGYE.
Egyesületünk igazgatósága megfelelt a deczemberi választmányi 

üléstől kapott megbízatásnak: megtette a rangsor-szabályzat tervezetén 
a körülirt változtatásokat, ahhoz képest módosította a kisérő levelet s 
ezeket fölterjesztette a közoktatásügyi ministerhez.

íme közöljük mind kettőt úgy, a mint fölterjesztetett. Ezúttal nem 
is kívánunk a közlésen túl terjeszkedni s nem fűzünk hozzájok semmi 
reflexiót. Az ügynek minden phasisa ismeretes, lapunk eléggé részlete
sen beszámolt annak idején minden e körül folyt eszmecseréről, tárgya
lásról. A két hivatalos irat ez:

I.
23.085.

J a v a s la t a vkm. sz. rendelet tárgyában.

a tankerületi kir. főigazgatók és as állam i és tanulmányi 
alapból, illetőleg a Bibich-alapból javadalm azott középis
kolai igazgatók és tanárok rangsorának vezetésére nézve.

A középiskolák kir. főigazgatóinak és az állami és 
tanulmányi alapból, valamint a Bibich-alapból fentartott 
középiskolák igazgatóinak és tanárainak rangsorozására és 
rangsoruk vezetésére egészben véve az 1893. évi IV. t.-cz. 
határozmányai érvényesek. E szolgálati ág sajátos viszonyai 
azonban a nevezett törvényczikk rendelkezéseinek némely 
kiegészítését és alkalmazásának némely közelebbi meghatá
rozását teszik szükségessé, úgymint:

O rsz. K özép isko la i T a n á re g y e sü le ti K özlöny . XXXI.

Ideiglenes szab á ly za t

1.

31
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Az összesített létszámok keretei akként állapítandók 
meg, hogy ugyanazon fizetési osztályon belül a tanárképző
intézeti gyakorló főgymnasium tanárai és a középiskolák 
igazgatói együtt egy, a középiskolák tanárai ismét egy 
összesített létszámot alkossanak. Ugyancsak külön létszá
mot állapít meg az alapok különbözősége, tehát külön 
létszámban vezetendők az állami, külön a tanulmányi és 
külön a Bibich-alapból fentarto tt középiskolák igazgatói és 
tanárai.

3.
Fennálló törvényeink és törvényes szabályaink az 

állami és közalapítványi tisztviselők között a szolgálati 
viszony tekintetében viszonosságot állapítván meg, a meny
nyiben állami középiskolai igazgató vagy tanár a tanul
mányi alapból vagy a Bibich-alapból fen tarto tt gymnasium- 
hoz vagy viszont eddigi fizetési osztályában való meg
hagyással neveztetik ki, az illető az új rangsorba azzal a 
kinevezési kelettel iktatandó be, a melylyel az eddigi lét
számban volt fölvéve.

2 .

4.
Teljes viszonosság érvényes a vallás- és közoktatás- 

ügyi ministerium korm ányzata alá tartozó és az állami 
költségvetésből ellátott azon létszámok között is, melyek a 
képesítés, a hivatás természete, a fizetési osztályok és az 
előlépési viszonyok tekintetében paritásban vannak, neve
zetesen:

a) a tanárképző-gyakorló iskolai tanárok és a közép
iskolai igazgatók a VII. és VIII. fizetési osztályba sorozott 
kir. tanfelügyelőkkel, a tanító- és tanítónőképző igazgatókkal 
és felsőbb leányiskolái igazgatókkal szemben;

b) a középiskolai tanárok a tanító- és tanítónőképző- 
intézeti, valamint a felsőbb leányiskolái tanárokkal szemben.

Az e szerint egymásnak megfelelő létszámokból át
lépés az előbbi létszámban k im utatott kinevezési kelet 
(rangidő) megtartásával jár, mind a két [a ) és b)] pontban 
felsorolt egyénekre nézve azonban csak akkor és annyiban,
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ha és a mennyiben már eredetileg is középiskolai tanári 
oklevelök volt. A mennyiben csak később (szolgálat közben) 
szerezték meg a középiskolai képesítést, az új ranghelyet 
az oklevél kelte határozza meg.

5.
Tanárképző-intézeti gyakorló iskolai tanárrá , vagy 

középiskolai igazgatóvá kinevezett középiskolai tanár (ille
tőleg hasonló állásban levő egyén) átviszi rangjának keltét, 
ha az áthelyezés által javadalomban nem nyer; ellenben 
az illető létszámban utolsó helyre jut, ha az áthelyezés által 
javadalomban előlép.

6.

Más idegen, de állami létszámból, a mely nem tekint
hető paritásban levőnek a középiskolai állásokkal (neveze
tesen a polgári iskoláktól, elemi iskoláktól, posta-távíró- 
hivataloktól stb.) ugyanazon fizetési osztály keretében a 
szóban levő alapokból fentarto tt intézetekhez átlépő és 
középiskolai tanári oklevéllel biró egyének az illető rang
sorban utolsókul lépnek át.

7.
Felekezeti, községi intézetektől állami szolgálatba át

lépő igazgatók és tanárok, továbbá államsegítségben része
sülő felekezeti intézetekben ministerileg kinevezettek, a kik 
először kapnak állami kinevezést, nem lehetnek előnyösebb 
helyzetben, mint a 6. §-ban megjelölt állami szolgálatból 
átlépő egyének; tehát az illető fizetési osztályban ők is 
utolsó helyre soroztatnak. Egyes tanárok átlépésénél ugyan
azon szempontok irányadók, mint iskolák államosításánál.

8.

Az állami tanárok állományába beosztott, de nem 
középiskoláknál (műegyetemnél, üvegtechnikai és más inté
zetekben, főigazgatóságoknál stb.) működő tanárok meg
ta rtják  a rangsorban a kinevezésök keltének megfelelő 
helyüket, de számot nem kapnak, s a „Jegyzet“ rovat
ban kiteendő, hogy nem a középiskolai budget terhére 
lá ttatnak el. A fokozatos előléptetésben az ily egyén is

31*
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rangszáma szerint résztvesz, de nem a középiskolai budget 
terhére. Ha az illető egyén visszalép a középiskolához, 
megtartja helyét és rangszáma feléled.

9.
Az igazgatói czímet vagy czímet és jelleget kapott 

tanárok (valamint a főigazgatói czímet kapott igazgatók) 
megmaradnak a szorosan vett tanári (igazgatói) létszámban, 
régi ranghelyökön.

10.
A számfeletti tanárok és igazgatók ebbeli minőségök 

tekintetbe vétele nélkül, kinevezésük kelte szerint kapják 
meg ranghelyüket.

11.
A próbaévek fentartásával kinevezett rendes tanárok 

rangsorozás tekintetében ugyanabban az elbánásban része
sülnek, mint a véglegesen kinevezettek.

12.
Az ideiglenesen nyugalmazottak, ha egy éven beiül 

visszalépnek a szolgálatba, visszanyerik előbbi ranghelyöket. 
Ha ellenben később lépnek vissza, új kelettel a sor vegére 
jutnak.

13.
A tanári szolgálatra rendelt igazgató m egtartja régi 

ranghelyét, ha csak fegyelmi ítélet nem intézkedik másként.
14.

Az összesített létszámokról évenként rangsorozati név
jegyzékek adandók ki (221. §. p. ü. min. szabályrend.). 
Ebben kiteendő azon időpont (kinevezés kelte stb.), mely
nek alapján az illető egyén e létszámban helyet foglal.

15.
A ministertanács határozatából az 1893. évi IV. t.-cz.

5. §-ának negyedik bekezdése értelmében kivételesen vala
mely fizetési osztály felsőbb fokozatába történő kinevezés 
az évi rangsor jegyzet-rovatában kitüntetendő.

16.
A rangsorozásra vonatkozó esetleges felszólalások 

30 nap alatt benyújtandók. Az eredmény, a mennyiben a
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rangsor helyesbítésével járna, további hat hét múlva a 
a Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Ministerium „Hivatalos 
Közlöny“-ében közzététetik. Ez idő elteltével a rangsor 
változhatatlan.

17.
E szabályzat ideiglenes, és csak addig marad érvény

ben, míg a pótlékrendszer az 1883. évi XXX. t.-cz. 35. §-ának 
rendelkezése szerint külön törvényben meg nem állapíttatik, 
olyképen, hogy ezen új törvény módot adjon mindama visszás
ságok elenyésztetésére, melyek az 1893. évi IV. törvényczikk- 
bö'l a tanári állásra nézve folynak.

Addig is, míg e rendezés megtörténik, a jelen törvé
nyes alapon a fenforgó visszásságok elhárítása a következő 
módozatok szerint történik:

a j A kir. főigazgatók szintén tanárokul tekintendők s 
reájok is vonatkozik az 1893. évi IV. t.-cz. 6-ik §-ának má
sodik bekezdése, a mely szerint a tanári (és igazgatói) állás
ban szerzett quinquennális jogukat nem veszítik el.

b) A középiskolai igazgatókra nézve helyreállíttatik 
igazgatói pótlék czímén az 1893. évi IV. t.-cz. életbeléptetése 
előtt is élvezett fizetés-különbözet; velők egyenlő elbánás
ban részesülnek a gyakorló-iskolai tanárok, kik nemcsak 
most vannak az igazgatókkal egy létszámban, hanem ré
gebben is a budapesti igazgatókkal együtt haladtak.

c) A 7. §-ban felsorolt tanárok nemcsak addigi quin- 
quenniumaikat ta rtják  meg, hanem minden, e §. rendelkezése 
m iatt szenvedett rövidségök is személyi pótlékkal orvo- 
soltatik.

d) A kik polgári vagy kereskedelmi iskoláktól lépnek 
át középiskolákhoz, hasonló elbánásban részesülnek, mint 
a c) pont alattiak.

e) A Budapesten és Fiúméban működő azon tanárok, 
a k ik  nem élveznek annyi fizetést, a mennyi a fővárosi 
tanári állásnak 1893 előtti alapfizetése volt (1500 frt), a 
különbözet mértékéig helyi pótlékban részesítendők.

f) A quinquenniumba beszám íttatik az az idő, melyet 
valaki a törvényben megállapított három éven felül töltött 
helyettes tanári minőségben.
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и.
Kisérő levél.

4 2 .  S Z ./1 8 9 7 — 9 8 .

Nagyméltóságú Minister Úr! Kegyelmes Urunk!
Nagyméltóságodnak azon kegyes elhatározása, hogy a 

középiskolai tanárság rangsorozásánál követendő elvek 
tárgyában bennünket javaslattételre hívott fel, örömmel tölt 
el, m ert ebből is látjuk, hogy Nagyméltóságod nem zár
kózik el panaszaink és aggodalmaink elől, bajainkon segíteni 
akar és véleményünkre súlyt helyez. Midőn most megbíza
tásunknak megfelelünk, bár egy ízben már, m indjárt a leirat 
vételekor Nagyméltóságodhoz ju tta ttuk , újólag is kifejezzük 
ezért köszönetünket.

Nem tagadjuk azonban, hogy az em lített (1897. évi 
május hó 11-én 23.085. sz. a. kelt) leiratnak egy pontja 
megzavarta örömünket. Midőn ugyanis a negyedik bekezdés
ben olvastuk, hogy a rangsorozásra vonatkozó szabályok 
megállapításánál minden olyan m ódozat mellőzendő, m ely  
személyi, helyi va g y  működési pó tlékkal já rn a , lehetetlen 
volt elnyomni azt a lehangoló kétséget, hogy e korlátok 
közt, mivel az 1893: IV. t.-cz. rendelkezéseinek ilyen értel
mezése bevágja az egyetlen utat, melyen a jelenlegi sajná
latos állapotok jobbrafordulását elérni remélhettük, a ránk 
bízott nehéz feladatnak megfelelni nem leszünk képesek.

Mindazonáltal eleget akartunk tenni lehetőség szerint 
megbízatásunknak. Félretettünk minden kételyt s aggodal
mat és teljes loyalitással és őszinteséggel kerestük a ki
bontakozás módjait. Előkészítő bizottságunk sok ízben meg- 
hányt-vetett minden lehető módozatot, igazgatósági ülések 
egész sorozatában és egy teljes napi választmányi ülésben a 
vidéki körök képviselőivel együtt behatóan tárgyaltuk a léte
sítendő szabályzat elveit és pontjait. De ezen tanácskozá
saink folyamán mind teljesebb határozottsággal állott elő 
azon tanulság, hogy rangsorozási ügyeinket a pótlékok 
rendszere nélkül kielégítően szabályozni nem lehet.

Ennek oka a tanári állás természetében és sajátos viszo
nyaiban gyökerezik, melyeknél fogva ránk a fizetési osztá
lyok és rangsor chablone-ja csak erőltetéssel alkalmazható.

—r
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Kegyelmes Urunk! Minden rangsorozásnak legfőbb 
előnye, hogy a szerzett jogokat biztosítja s az előlépés sor
rendjét szabályozza. Minden rangsor a fizetési osztályon 
belül áttörhetetlen láncz, melyet az egymásután következők, 
kéz a kézben alkotnak. A sorban való helyfoglalásra csak 
a kinevezés napja jogosíthat fel, s a ki később jön, a sor 
végére áll, így kívánja ezt az anciennitás. Hogy az egyszer 
megállapított rangsorban valakit új közbeékelések által 
hátraszorítsanak, ellenkezik a rangsor egész fogalmával, 
hiszen ott haladni — a fizetési osztály keretén belül — 
csak előre lehet, hátrafelé nem.

Ez tényleg így is van más ministeriumok körében, hol 
a rangsorozás régi idők óta fennálló hagyományos forma, 
mely kényszer nélkül ráillik a hivatalnok-osztály különböző 
csoportjaira. E tekintetben csak a pénzügyministerium 
gyakorlatára s azokra a rendeletekre hivatkozunk, melyek 
az 1893: IV. t.-cz. óta kibocsátva, jelenleg érvényben van
nak s ezen ministerium személyzetének körében a rang
sorozást szabályozzák. Ezek a rendszabályok a legnagyobb 
határozottsággal óvják meg a régibb hivatalnok jogait új 
társaival szemben. Más kormányhatóságoktól átvett, vagy 
ugyanazon ministeriumban egy összesített létszámból a 
másikba átlépő tisztviselők, akár egy alanti osztályból 
lépnek fel, akár eddig is ugyanezen osztályhoz tartoztak, 
akár pedig ministertanácsi határozattal különös szolgálati 
érdekből kivételesen a magasabb fizetési fokozatba neveztet
tek  ki (1893: IV. t.-cz. 5. §.), valamennyien az illető fizetési 
osztály legalsó fizetési fokozatának utolsó helyére rang- 
soroztatnak. (A m. kir. pénzügyministerium ügykörére 
vonatkozó szolgálati szabályok gyűjteménye. 2. kiadás 
212., 214., 215. §.) íme a helyes elv szigorú következetes
séggel van alkalmazva.

De mi történnék nálunk, ha ugyanezt akarnók meg
kísérteni ! Mennyi új sérelem támadna a régiek orvoslásá
ból! Lehet-e méltányosan azt követelni, hogy kir. kath. 
intézetektől vagy a Bibich-alaptól az államhoz s viszont 
az államtól azon intézetekhez átlépő collegáink, valamint 
a középiskolákkal egyenrangú állami iskolák tanárai s
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igazgatói, ha gymnasiumokhoz vagy reáliskolákhoz kerül
nek, az osztályok végére állíttassanak, a mint a pénzügy- 
ministeri eljárás szerint kellene? Ha pedig ezt nem követel
hetjük, hová lesz a rangsornak legfőbb elve, a rangosztá
lyokon belül való anciennitás? íme, a mi egyebütt beválik, 
nálunk megvalósíthatatlan, a mi ott észszerű, itt sajátlagos 
viszonyaink közt visszásságok forrása.

Kegyelmes Urunk! Az 1893: IV. t.-cz. a tanári status 
egyes tagjait, kiknek egyenlő képzettséggel s m unkakörrel 
egy fokon egymás m ellett kellene elheiyezkedniök, egymás 
fölé, létraszefű fokozatokra állította, ezzel mesterséges 
különbségeket terem tve ott, hol csak az igazi, korlátozás 
nélkül való anciennitas lehetne megkülönböztetési alap és 
a tanári állást, — az előképzettséget, munkát, fontosságot és 
az eiőhaladás korlátozottságát kellőleg nem méltányolván, — 
kevéssé kívánatossá te tte , a minek szomorú következ
ményei a számos intézetben már is nagy zavarokat elő
idéző tanárhiányban világosan mutatkoznak. Ezen végzetes 
hibákon kívül a rangsorozási elvek megállapításánál elő
álló nagy és legyőzhetetlen nehézségek újabb adalékokat 
szolgáltatnak a törvénynek teljesen objectiv bírálatához, 
melyből kitűnik, hogy a törvényhozás nem m éltatta  a 
tanári szolgálat sa já tságos viszonyait eléggé ügyeimére 
Hiába, ez a ruha nincs ránk  szabva s ránk nem illik! 
Csodálni való és megrovást érdemel-e, ha a tanárság, 
melyet a végrehajtásnál felmerült sok baj is elkedvetlení
tett, az új helyzettel megbékülni-nem tud?

De nem hozakodunk most panaszokkal elő, e helyett 
rám utatunk azokra a fontos kérdésekre, melyeket a fenti 
követelmények alapján tervezett szabályainkkal csak hiá
nyosan vagy egyáltalában nem tudtunk megoldani.

Mindenekelőtt a tanügy érdekeire voltunk tekintettel. 
El akartuk hárítani az akadályokat, melyek útjában álla
nak az iskola azon eminens érdekének, hogy minden állás
ban — itt főleg az igazgatói és főigazgatói állásra gondo
lunk — a legképzettebb és feladatukra teljesen ráterm ett 
erők álljanak rendelkezésére. Ma ugyanis ott állunk, hogy 
régibb igazgató, pótlékai elvesztével és 40 évi szolgálat
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m ellett főigazgatói állásra, Vili. o. tanár, ha új kinevezési 
keltével a rangsor végére kerül, igazgatóságra kára  nélkül 
nem vállalkozhatik. Az utóbbi baj némi ellensúlyozására az
5. pontban egy expedienst hozunk ajánlatba, az előbbi bajra 
nem találtunk segítséget. Sajnálattal s aggodalommal láttuk, 
hogy eddig a költségvetés csak annyi igazgatói állást rend
szeresített, a hány középiskola van s így minden egyes 
esetben, midőn igazgatók tanári szolgálatra rendeltetnek 
vissza, mivel egy állást lekötnek, egy középiskola rendes 
igazgató nélkül marad. Ezen sem segíthettünk.

Meg akartuk  mindenütt óvni a tanárság érdekeit, nem
csak önmagunk iránt való kötelességből, de azért is, mert 
a tanügynek is elsőrendű érdeke, hogy azok, kik szolgála
tá ra  állanak, sorsuk és jövőjük iránt való teljes megnyugvás
sal, csalódás és elkeseredés nélkül erejök javát lelkesedéssel 
áldozzák neki. Itt sem ju to ttunk  megnyugtató eredményekre. 
Az állam és a tanulmányi alap tanárainak rangsorában 
bár kisebb számmal, mint eddig, a mi tervezetünk szerint 
is lennének közbeszurások (3., 4. pont), viszont felekezeti s 
községi iskoláktól átlépő kartársainknak, tekintet nélkül 
arra, hogy saját jószántukból vagy államosítás esetén kény- 
szerűségből jönnek hozzánk, a törvény világos rendelke
zése szerint állami kinevezésük dátumával a rangsorok 
végén kellett helyüket kijelölnünk. Ez a javítás is proble
matikus értékűnek bizonyult, a mennyiben az egyik félnek 
nyilvánvaló sérelmét, csak a másikkal szemben elkövetett 
méltánytalanság árán tudtuk orvosolni. Ép így ki akartunk 
terjeszkedni javaslatunkban egy más méltánytalanságra, 
hogy t. i. a vidéki tanárok a fővárosba helyeztetvén, kedve
zőbb megélhetési viszonyok közül olyanok közé jutnak, me
lyeknek terhesebb volta semmi arányban sem áll a lakás
pénznél nyert csekély emelkedéssel. Éreztük, hogy itt 
nagyszámú kartársunknak fontos életérdekéről van szó, de 
a törvény — rideg betűszerinti értemében véve — nem en
gedett semminemű megoldást. És végre nem javasol
hattunk kárpótlást azon collegáink részére sem, kik saját 
hibájok nélkül a viszonyok kedvezőtlen alakulása foly
tán a törvényes három éven túl szolgálván helyettes tanári

Orsz. Középiskolai Tanárepyesületi Közlöny. XXXI. 32
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minőségben, anyagilag és előmenetelükben súlyosan káro
sodtak.

Ennyi szomorú eredmény igazolta előzetes aggodal
mainkat és most már tapasztalataink alapján kellett meg- 
vallanunk, hogy a fenti korlátok közt a megtisztelő meg
bízatásnak nem felelhetünk meg. A kérdés csak az lehetett, 
megmaradjunk-e ezen tisztán negativ eredmény felm utatá
sánál, vagy keressük a megoldásnak olyan módjait is, me
lyek e kereteken és így szoros értelemben véve megbíza
tásunk határain túl feküsznek? Mi az utóbbira határozzuk 
el magunkat, abban a reményben, hogy Nagyméltóságod 
látva eljárásunk őszinteségét és a kényszerhelyzetet, mely
ben vagyunk, méltányolni fogja igyekezetünket. így szár
maztak a pótlékokra vonatkozó részek, melyek szabályza
tunk zárópontjában foglaltatnak.

És itt engedje meg Nagyméltóságod, hogy hivatkoz
hassunk a középiskolai törvény 35. §-ára, mely a pótlékok 
szabályozását egyenesen elrendeli. Azóta a törvényhozás 
döntött a nyugdíj és fizetés dolgában, a pótlékok rendszere
sítésére vonatkozó intézkedés azonban még mindig késik. 
Pedig az 1893: IV. t.-cz. nem helyezte az em lített korábbi 
rendelkezést hatályon kívül, nem is te tte  fölöslegessé, intéz
kedései nem vágták ú tját ilyen szabályozásnak, de nem is 
tekinthetők azon kötelezettség beváltásának. Véleményünk 
szerint pótlékok rendszeresítése a mai törvény mellett is 
lehetséges  és szükséges.

Lehetséges, és pedig külön törvényes rendelkezés nél
kül, m ert a fizetésrendezési törvény nemcsak nem zárja 
ki a személyi recompensatiót, de sőt elég gyakran el is 
rendeli. Ebben a tekintetben elég rám utatnunk a korpótlé
kokra, melyeket érintetlenül hagy (6. §.), a működési pó t
lékokra [2. §. e j], miket budapesti és fiumei törvényszéki és 
járásbirósági bírák és ügyészek javára elrendel, és külön
féle szem élyi pótlékokra  (2. §., 7. §., 10. §., 17. §.), melyek 
a nyugdíjba is beszámíttatnak.

Ilyen pótlékok tényleg a decz. 31-én közzétett legújabb 
rangsor tanúsága szerint a vallás- és közoktatásügyi minis
terium  központi és külszemélyzetének körében elég sűrűn 
szerepelnek újabb kelettel is.

T
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De ilyen rendelkezés szü kséges  is. Jelen szerény fej
tegetéseink egész eredménye ezen szükségesség mellett bizo
nyít. A pótlék rendszeresítése a mi bajaink orvosolhatásá- 
nak mellőzhetetlen feltétele. A fizetésrendezési törvény, 
mely a b irákra s ügyészekre vonatkozólag a kivételes intéz
kedések egész sorát életbe lépteti, de a tanárság legméltá- 
nyosabb hasonló igényeiről megfeledkezett, ránk vonatkozó 
hiányos intézkedéseiben egyenesen ilyen kiegészítésre szorul. 
A törvény által összegében teljesen meghatározatlanul ha
gyott ötödéves pó tlékn ak  emelése, a mint ez a székes-fővá
ros iskoláinál s legújabban egyes protestáns intézeteknél 
már meg is történt, egyetlen módja annak, hogy a törvény 
keretén belül az egész tanárság helyzetén segíteni lehessen. 
A bírák és ügyészek m űködési vagy h e ly i pó tlékán ak  k iter
jesztése a tanárságra egyszerre megszüntetné a fővárosiak és 
fiumeiek baját. A községi és felekezeti intézetektől átjövő és a 
rangosztályok végére kerülő collegáinknak igazi kárpótlá
sára, elébbi szolgálati éveiknek a nyugdíjba való beszámí
tásán és szerzett korpótlékaik meghagyásán kívül, megint 
nem tudunk sze m é ly i pó tlékn ál egyebet ajánlani, a törvény
10. §-ának analógiája szerint, s ugyanez kárpótolhatja a 
tanárt, igazgatót és főigazgatót mindazon elébb felhozott 
esetekben, midőn méltányos igényei rövidséget szenvednek. 
És így bátrak  vagyunk Nagyméltóságod figyelmét felhívni 
1895. nov. 11. felterjesztett memorandumunkra, hol mind
ezeket részletesen megokoltuk.

Kegyelmes Urunk! Íme itt van javadalmazási és rang- 
sorozási kérdéseinknek egy megoldása, mely meggyőződé
sünk szerint a jelen törvény korlátái közt helyet találhat 
s alkalmas arra, hogy sok sérelm et orvosolva tűrhető álla
potokat terem tsen és nagyjában visszaadja a középiskolai 
tanároknak a most hiányzó megnyugvást. „Tűrhető“ álla
potokról és „nagyjában“ való megnyugvásról beszélünk, 
m ert úgy látjuk, hogy kifogástalan tiszta helyzet mindaddig 
nem állhat elő, míg a rangsorozás elve ránk is alkalmazást 
nyer. A tanárkérdés megoldása csak akkor lehet teljesen 
megnyugtató, ha a tanárság majd az 1893: IV. t.-cz. hatá- 
rozmányai alól kivonatik, hogy javadalmazási ügye külön

32*
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törvénynyel szabályoztassék. Ezzel nem valami egészen újat 
és megvalósíthatatlant kérünk, hanem csak azt és annyit, 
a mennyit az osztrák törvényhozás az 1896. év decz. 8-án 
elfogadott és törvényerőre emelt. Tiszteletet parancsol, ha 
látjuk, mennyire flgyelemmel voltak odaát a középiskolai 
tanárság különleges helyzetére: o tt minden megvan már, a 
miért mi évek óta küzdünk, és nincsenek meg a mi bajaink.

Ilyen külön törvényes intézkedés főelvei kell, hogy 
legyenek: ugyanazon alapfizetés tanárnál, igazgatónál és 
főigazgatónál; fokozatosan emelkedő korpótlék az egész 
vonalon; külön igazgatói és főigazgatói pótlék, mely a sze
mélyi pótlék jogi term észetével bír, de az előző szolgálat
tételre visszatérés esetén megszűnik; a bírói karnál alkal
mazott helyi előléptetésnek megfelelőleg kiválóan érdemes 
tanároknak igazgatóvá, illetőleg igazgatóknak főigazgatóvá 
kinevezése, a czímnek megfelelő javadalom adományozásá
val; lakbér és esetleges napidíjak azon fizetési osztály 
arányában, a melynek illetményével az alapfizetés és pót
lékok együttesen fölérnek; helyi pótlékok a fővárosban és 
egyes különösen drága vidéki városokban. Ez elvek alkal
mazásával egyszerűen és méltányosan lenne megoldható a 
nem állami tanárok átvétele is.

így képzeljük mi problémánknak végleges megoldását. 
Ennek szeretnék mi majdan, ha a jelen törvény megváltoz
tatásának ideje elérkezik, megnyerni Nagyméltóságodat és 
a magyar törvényhozást annak biztos tudatában, hogy java
dalmazási és rangsorozási ügyeinknek a fenti elvek alapján 
való szabályozása forduló pontot jelölne a magyar közép
iskolai tanárságnak és magának a középiskolának életében.

Addig is kérjük Nagyméltóságodat, méltassa a pótlé
kokra vonatkozó alázatos felterjesztésünket jóakaró figyel
mére.

Kelt Budapesten, az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesület választmányának 1897. deczember hó 28-án és az 
igazgatóságnak februárius hó 7-én ta rto tt üléséből.

Nagyméltóságodnak alázatos szolgái:
B eöthy Zsolt, N ég yesy  László,

elnök. főtitkár.
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A KÖZOKTATÁSI BUDGET-VITA.

Á ltalános rész.

IV. nap, február 18-án.
A vita negyedik napja ismét csak felében jutott a budget-vitának. 

Mintha a fatum ez idén sem akarta volna meghazudtolni magát, hogy 
ismét valami izgató affaire-t keverjen a cultusbudget-vitába. Az ülés 
jó sokára jutott a napirendhez, a melynél hárman beszéltek ugyan, de 
ketten úgy szólván minden egyébről, csak a közoktatás problémáiról 
nem. A középiskolának meg épen csak incidentaliter jutott néhány szó.

Az ülés lefolyása különben ez volt:
Az ülés első része ismét a választási ügyekkel telt el. Napirend 

előtt ebben az ügyben elsőnek K ossu th  Ferencz, majd Rohonczy  Gedeon, 
ismét K ossu th  Ferencz, báró Bánffy Dezső ministerelnök, harmadszor 
is K ossu th  Ferencz, utána Polonyi Géza s megint Rohonczy  Gedeon 
szólaltak föl.

Csak ezután következhetett a közoktatási vita, melyhez e napon 
elsőnek

Ju riss  Mihály beszélt. A néppárt ismert kifogásait hangoztatja. 
Szerinte a liberalismus ellensége minden vallásnak, de különösen a 
kereszténynek. Kifogásolja, hogy a tanulmányi alapból föntartott iskolá
kat „kiráiyi“-aknak nevezik. Ázt állítja, hogy a minister tárt karokkal 
fogadja az apostatákat s kath. gymnasiumba is kinevezi őket tanárnak 
s ezt a panaszt folytatja, daczára hogy a minister kétszer is közbeki
áltotta, hogy „nem áll!" Majd támadja a ministert azért, mert a kath. 
autonómia memorandumában azt mondja, hogy a tanulmányi alap isko
láit nem lehet átadni az autonómiának. Kámutatván a kath. iskolák 
érdemes múltjára, azt az állítást koczkáztatja, hogy ma úton-útfélen 
gyalázzák a felekezeti s főleg a kath. iskolákat. A mai állami iskolák 
csak tanítanak, de nem nevelnek vallásosan. Panasza, hogy a közép
iskolákban sok a zsidó tanuló s kényszeríttetni akarná a zsidóságot, 
hogy alapítson gymnasiumokat, vagy legalább magasabb tandijat fizet
tetne velők. Végül államsegélyt követel a kath iskoláknak is. A budge- 
tet nem fogadja el.

S ző cs  Pál volt a nap második szónoka. Örvendetesnek találja, 
hogy a vita ez idén tisztán közoktatási s fejtegeti, hogy az autonómiá
val s congruával úgy is foglalkozni fog még a Ház, annak csakugyan 
nincs most az ideje. Azért maga csak a közoktatással foglalkozik. Még 
pedig a népoktatással. Nálunk ma a közoktatás nemcsak a cultura 
fegyvere, hanem a nemzeti védelemé is. A mai kornak egyszerre három 
eszme ellen kell védekeznie: a felekezeti türelmetlenség, a faji érvénye
sülés és a világfelforgató socialismus ellen. Ha valaki tehet a socialis- 
mus terjedése ellen, az a tanító s azért nagyon szerencsésnek tartja a 
ministernek a tanítókhoz intézett újévi levelét. De hogy ha a tanítók
ban igazi segítséget akarunk kapni, javítani kell a mai állapotukon. 
Legyen a tanító-képesítés kizárólag állami; pótolni kell a 6—7000-re 
menő tanító-hiányt; s ha a mai pénzügyi helyzet egyelőre nem engedi, 
hogy a tanítói fizetés minimuma fölemeltessék, legalább azt biztosítsuk, 
hogy minden felekezeti s nemzetiségi tanító tényleg megkapja legalább 
a 300 frtos minimumot, a mi csak úgy lehet, ha e fizetést a közigaz
gatás szedi be s adja ki. A költségvetést megszavazza.

E beszéd után az elnök szünetet adott s bár ez csakugyan rövid 
volt, az ülés hátralevő részét egészen betöltötte



V árossy  Gyula, a ki idejét nagyobbára arra használta, hogy a 
Házon kívül álló személyeket támadjon és sértegessen, átlépegetve az 
ízlés határait is. Maga is azon kezdte, hogy „a cultus-budgethez nem 
szándékozik hozzászólni“. Csak azt constatálta, a mit különben mind
nyájan régen tudunk és érezünk, hogy culturális czélokra nincs elég 
pénzünk s ezt kifigurázandó, hosszas párbeszédet költött a német császár 
és Wlassics minister közt. Eleinte nevettek ezen a furcsaságon, de a 
hatást megrontotta az, hogy a tréfa igen elnyúlt. Majd sikert kívánt a 
debreczeni protestáns egyetem tervének s a negyedik egyetemet katho- 
likusnak és Szegednek vindicálja, hol az ifjúság magyarosabb szellemet 
talál, mint Pozsonyban. Ezután új gymnasiumot követel Szegednek, azt 
a téves adatot is érvül használván, hogy Szegeden csak egy középiskola 
van s nem emlékezvén meg arról, hogy a szegedi harmadik középiskola 
nem csak az idei budgetben van benne, hanem már a tavalyiban is 
benn volt. Kifogásolja a középiskolák territoriális elhelyezését. Kevesli 
a népoktatásra fölvett összeget. Az állami népiskolákat nem magyar, 
hanem épen nemzetiségi vidékeken kell fölállítani.

Beszéde további folyamán kortespolitikával vádolta a kormányt 
a tanítókkal szemben is, kiknek 600 frtos minimumot kiván; vádolta 
az iskolát, hogy nem nevel s hogy mindenütt csak a látszatra dolgoz
nak. Helyteleníti a privátát eltiltó rendeletet s nagyobb fizetést kér a 
tanerőknek. Említi a nepotismusról kiadott rendeletét s egy lapra hivat
kozik, hogy a minister előbb jó hivatalokba helyezte a maga atyafiait. 
Majd activ s passiv protectio gyakorlásával vádolja a. ministert s nyer
sen támad egyeseket, különösen két tanfelügyelőt.

V. nap, február 19-én.
Az ötödik napon nemcsak az általános vita ért véget, hanem, a 

részletest is megkezdték, letárgyalván az egyetem tételeit. Tovább nem 
jutottak, mert interpellatiók voltak.

Ez ötödik nap sem hoz vala semmit, a mi a közoktatás munkásait 
különösebben érdekelné, ha az általános vita után maga W íassics  Gyula 
minister nem élt volna a zárszó jogával. Előtte csak egy szónok volt, 
a ki azonban csak az egyházpolitika terén polemizált.

A minister azonban sorra vette a vita során történt felszólalásokat 
s egyikét mondta a legsikerültebb parlamenti replikáknak. Igaz, hogy 
nem volt valami nehéz dolga, hiszen a vita ellentétes nézetei nem állot
tak magas színvonalon s exposejában nem sok kárt tettek; de azért e 
zárszó jeles tulajdonságai: a tér uralása, a tájékozottság biztonsága s a 
debatteuri készség mégis nem kis mértékben domborodtak ki. A replika 
kíméletlen csak egyik szónokkal szemben v o lt: V árossy  Gyulával, a 
kinek föllépése teljes mértékben rá is szolgált erre. A minister leleplezte 
őt, hogy maga akart olyast, a mi protectio s nepotismus számba vehető 
s mert ez nem sikerült, vádaskodása könnyen keltheti azt a gyanút, 
mintha a boszú vezetné.

De ugyancsak a V árossy  Gyula kirohanásainak megvolt az a 
haszna is, hogy a minister megtett egy olyan nyilatkozatot is, a mely 
alkalmas arra, hogy csillapítsa a középiskolai tanárság egy aggodal
mát is
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A minister kijelentette, hogy a pén zin tézeteknél való m ellék
foglalkozást nem fogja a szó szoros értelmében s általában eltiltani, 
hanem esetró'l-esetre fogja elbírálni s  a hol ez nem ü tközik  a z  iskola  
érdekébe, továbbra  is  m eg fogja engedni. Vagyis nem úgy értelmezi 
rendeletét, mint annak szövegéből magyarázni lehetett volna. Beszédé
nek ezt a részét szóról-szóra közöljük s azt hiszszük, sokan fogják meg
nyugvással s mindnyájan örömmel fogadni. Elismeréssel nyilatkozott a 
minister főtitkárunk nyilatkozatáról a priváta-ügyben is.

Az ülés lefolyását alábbiakban ismertetjük.
Asboth  Jenő: Egyházpolitikáról beszél s arról, hogy a socialismusnak 

egyik oka, hogy a politika megingatta az elszegényedett népnek vallásos 
érzületét is. A költségvetést nem fogadja el. Beszéde felszólalásra késztette

B essenyey  Ferencz képviselőt személyes kérdésben. S ezzel az 
általános vita záródott is. Csak

W lassics  Gyula minister élt a zárszó jogával s hatással reflek
tált egyes szónokok állításaira. A sbothot arra figyelmeztette, hogy az 
egyházpolitikai törvények nem ártottak a vallásnak, mely nincs kény
szerre alapítva, hanem a szív, a lélek, a meggyőződés nemes önkéntes 
érzetén alapszik. A vita tanügyi részét illetőleg arra mutat, hogy a fel
szólalók a választ jórészt megtalálhatják már bevezető beszédében. 
Maga is megmondta, hogy a nőnevelés és főleg a felsőbb leányiskolák 
reformra szorulnak.

Majd a Ju riss  Mihály képviselő beszédjére reflektálván, a k irá lyi 
kath. gym nasium ok  ügyéről nyilatkozott határozottan s világosan. 
Beszédének ez a bennünket közelről érdeklő része szószerint így  
hangzott :

„A t. képviselő úr aztán tovább megy és azt mondja, hogy auto
nómiai emlékiratomban azt is kifejtettem, hogy azért nem akarom a 
katholikus tanulmányi alapból fentartott iskolákat átengedni az auto
nómiának, mert féltem a nemzeti culturát.

Ju riss  Mihály: Ott van benne!
W lassics  Gyula vallás- és közoktatásügyi minister: Engedje 

meg, ha úgy értette is, hogy megmagyarázzam, mit fejeztem ki és ha 
talán valamelyik kifejezés félreértésre adott volna okot, vagy adhat okot, 
fogadja el azt, a mit most nyíltan és határozottan mondok. Én ott a 
memorandumban felsorolom, hogy hányféle középiskolai catagoria van, 
ú. m. vezetés, rendelkezés és felügyelet alatt álló középiskola. Felsoro
lom egyenkint valamennyit, azután azt mondom: ha mi át akarnék adni 
azokat az iskolákat, a melyek a Mária Terézia-féle ratio educationis óta 
mindig a kormányszékek vezetése alatt állanak, tehát az egész úgy 
nevezett állami tanügyi politikának hordozói voltak, akkor 67 közép
iskolát kellene átengednünk az autonómiának és maradna a magyar 
államnak körülbelül 40. Ezt kifejtve azt mondom, hogy az állam egy
séges közoktatási politikájának vezetése szenvedne ily átengedés mellett 
nagy csorbát. És egy dolog mindenesetre áll: ha ezek átadatnának egé
szen az autonómiának — a mi a középiskolai törvény megváltoztatása 
nélkül lehetetlen — mégis csak elsősornan nem annyira az egységes 
állami érdek, mint a teljesen jogos felekezeti érdek istápoltatnék és 
ebből a szempontból fejtettem csak ki. hogy az egységes közoktatási 
politikának vezetésében egy nagy ür támadna, ha a protestáns iskolák 
segélyezésénél ép a törvény szerint bizonyos szerződéseket kötünk s az 
államot megillető befolyás ép a protestáns iskoláknál mindig biztosít.ta- 
tik, ellenben az állam a ratio educationis óta általa vezetett intézeteket 
vezetése alól kibocsátaná. Ez visszafelé fejlődés volna az állami közép
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iskolai politika területén. Hatályos ellenőrzés biztosítása az autonómia 
szép feladata lehet. Itt is tág tere nyílik az autonómiának.

Azután a t. képviselő úr azt mondja, mégis csak furcsa, hogy az 
én előterjesztéseimben a tanulmányi alapból fentartott iskolák, királyiak
nak is neveztetnek. T. képviselő úr! Ezeket történeti jogalapon nevezzük 
királyi gymuasiumoknak. Mária Terézia ratio educationis-a óta ugyanis, 
miután kimondja a legfelsőbb elhatározás, hogy ezek az iskolák pedig 
mindig kormányszékek felügyelete alá bizandók, a királyi elnevezés 
fogadtatott el. Akkor más, mint katholikus jellegű iskolát az állam nem 
is állított fel, a „királyi“ elnevezés alatt természetesen katholikus iskola 
értetett. Ez iskolák katholikus jellegét senki se vonja kétségbe. Arra 
nagy gondot fordít a kormány, hogy ez a jelleg épségben tartassák. 
A katholikus gymnasiumokban ugyanis csak katholikus vallású tanárok 
alkalmaztatnak; s itt mellékesen megjegyzem, hogy apostatát katholikus 
jellegű gymnasiumban soha sem alkalmaztam. (Egy hang balfelől: Új
vidéken!) Újvidéken sem! Katholikus jellegű iskolában más vallású, 
mint katholikus egyáltalában nem alkalmaztatik, annál kevésbbé apo
stata. A kath. hitoktató rendes tanári helyet foglal el. Díjazása az inté
zet feladatához soroztatik; az ifjúság vallási gyakorlatában a tanári kar 
cselekvőleg közreműködik. Végül pedig a kir. gymnasiuinok mellett 
püspöki biztosok ügyelnek fel a hittanításra és a nevelésre (in re reli
gionis et fidei) azzal a joggal, hogy bármely tárgyú tanórára megjelen
hetnek, figyelemmel kisérhetik az intézet összes működését. A püspöki 
biztosok tapasztalataikról évi jelentést tesznek az illető püspöknek, s 
ha hiányokat találnak, a püspök útján orvoslásért fordulnak a minister- 
hez. Kijelentem, hogy én kath. iskolákhoz más vallású tanárt sohasem 
neveztem ki, nemhogy apostatát, mert az a fennálló szabályokba ütközik.

Ju riss  Mihály: Nem mondtam, hogy a minister úr!
W lassics  Gyula vallás- és közoktatásügyi minister: Dehogy nem! 

Ma már olvasom egyik újságban, hogy a minister folyton apostatákat 
nevez ki a kath. gymnasiumokhoz. Ily vakmerő, teljesen hazug állítások
kal találkozunk. Kath. gymnasiumhoz nem neveztem ki soha más val
lását, mint katholikust.“

Majd a harm adik  egyetem  kérdésére tért át s kijelentette, hogy 
ezt ma még nem tekinti actualis feladatnak; de azért addig sem vár
hatunk vele, míg mai két egyetemünk teljesen tökéletes lesz, mert ez 
az idő nem érkezik el soha. Ezen a téren folytonos a haladás, és nincs 
a világon egyetem vagy museum, a mely tökéletes volna s a hol joggal 
ne kérhetnének valamit a kiegészítésre. Az egyetem hiányait, melyeket 
M ajor  képviselő festett, már ő is feltárta a Ház előtt s az egye
temi építkezések ügye a pénzügyi helyzethez mérten igazán lendület
ben van. A  szü n idő  megv&ltoztat&sa  kérdésével is foglalkozik, de ez 
nem könnyű kérdés, mert hisz a különböző iskolák nagy szünidejét 
összhangba kell hozni. Poroszországban is nagy bajuk a szülőknek, 
hogy ha különböző korú fiaik vannak, a nyaralás meg van zavarva. 
Majd ugyancsak M ajor  képviselő szavaira még így reflectált a minister:

„Áttérve a kö zép o k ta tá s  terére  a t. képviselő úr azt a megjegyzést 
tette és itt tartozom egy helyreigazítással — hogy úgy látszik -  még 
sem az egységes jogosítású középiskola az, a melyet a minister úr meg
valósítani akar, mert hisz azt mondta, hogy készen van a tanterv úgy 
a reáliskola — mint a gymnasium számára. Hát én azt mondottam 
t. Ház, hogy az egységes jogosítású középiskolát előkészítjük, nem azt 
mondtam, hogy megvan, hogy jövő évre, vagy két évre is már be
hozzuk. Ez egy nagy horderejű kérdés, a melyet Európában még nem 
oldottak meg. Én csak azt mondottam, hogy nekem teljes rokonszenve- 
met bírja ez az eszme, foglalkozom vele, elő is készítem ugyannyira, 
hogy a közoktatási tanácshoz leírtam és pedig nem úgy, hogy: kérem,
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tessék az egységes jogosítású középiskola felett gondolkodni, hanem 
magam adtam bizonyos irányadó pontokat, a melyek segítségével fog
lalkozzék e kérdéssel és próbálja előkészíteni a törvényjavaslatot és 
ennek következményeit. Az általam említett tauterv arra vonatkozik, 
hogy addig is, míg ezzel elkészülünk, segítségére jöjjünk a mostani 
tantervnek, főleg a nemzeti irányban való tanítás és túlterhelés elkerü
lése tekintetében Gondolom, ezzel a félreértés közöttünk el van oszlatva 

Még egy életrevaló eszmét pendített meg a t. képviselő úr, hogy 
a rögtöni segélynyújtást a közegészségügyi tanítás keretébe vigyük bele 
A mikor Esm arch, a híres német professor, Budapesten volt, én már 
akkor felszólítottam a mentőegyesület egyik előkelő férfiát, a ki orvos, 
hogy e tekintetben nyújtson be memorandumot; épen tegnap jelezte, 
hogy a napokban fogja benyújtani; én tehát ezzel a kérdéssel foglal
kozom, mert azt hiszem, hogy életrevaló dolog, ha a rögtöni segély
nyújtást a közegészségügyi tanítás keretébe be tudjuk vinni.“

H ock  János képviselőnek művészeti beszédével foglalkozott aztán 
a minister hosszabban s agitatiójának egyoldalúságára és ennek a ve
szélyeire figyelmeztette. Erélyes védelembe fogta vele szemben a mester- 
iskolát s meleg elismeréssel nyilatkozott a mesteriskola kiváló fejéről: 
Benczúr Gyuláról. Figyelmeztetett, hogy a franczia cultura méltatása 
mellett nem lehet kicsinyleni a németet sem. Majd így folytatta:

„Chauvinismusról is méltóztatott beszélni. Hát én szeretem, sőt 
kötelességem azt az erős nemzeti érzést táplálni, de az Isten mentsen 
meg attól a chauvinismustól, a mely esetleg az önteltség és tudatlanság 
gőgjébe fullasztaná be az országot és annak fiatalságát. Ez a kínai fal 
culturpolitikája volna. Mi a németektől nagyon sokat tanulhatunk, 
tanultunk is és fogunk is tanulni, de tanulhatunk az angoloktól és 
francziáktól is . . .

Thaly  Kálmán: Az olaszoktól is!
W lassics  Gyula minister: Az olaszoktól is. Hanem ezeket a tanul

ságokat igenis olvaszszuk be saját nemzeti egyéniségünkbe. Higyje el 
a t. képviselő úr, hiszen maga is nagyon sokat olvasott és sokat is 
tud, hogy nagy culturák csak idegen culturák vegyülékéhől származhat
nak. Az a görög és római cultura is idegen culturák felszívódásából 
származott. A nemzeti egyéniséget fenn lehet azért tartani, ha az inter- 
nationalis érintkezésre nagy súlyt is helyezünk, Épen ennek a nemzet
nek, a mely önállóságára oly féltékeny, a külföldi culturák területétől 
nem szabad megijedni. Magába kell olvasztani, nemzeti sajátságának 
megfelelőleg átalakítani a vezető népek culturai eredményeit.

Művészi otthont a minister nemcsak Párisban, hanem Rómában 
is, és főleg Rómában óhajt szervezni.

Ezután a minister V árossy  Gyulával „a concret esetek hősi meg- 
beszélőjével“ bánt el úgy, a mint megérdemelte. Először is figyelmez
tette, hogy a ki vádaskodni akar s más embert becsületében sért, tegye 
ezt ott és úgy, hogy felelősségre lehessen vonni, nem pedig a képviselő- 
házi immunitás védelme alatt. Majd leleplezte, hogy V árossy  most 
protectióval vádolja őt, holott maga akarta polgári iskolai igazgatói 
állásra beprotegálni a bátyját s furcsa véletlen, hogy ép azt a tanfel
ügyelőt bántja, a kinek informatiója olyan volt, hogy a minister meg
tagadta a kinevezést.

Majd a következő fontos nyilatkozatot tette, a minister a p én z
in téze ti elfoglaltságot tiltó s körünkben is sokat vitatott rendeletről:

„Ennek a rendeletnek nem a z  a czélja, hogy a  p én zin tézetek 
n él minden m ellékes á llá s tó l eltiltson, hanem csa k  az, hogy a k ik  
nap-nap után állandó igazgatói, vagy kön yvveze tő i teendőket foly
ta tn a k  va lam ely pénzin tézetnél, a zo k  ne lehessenek ilyen állásban, 
m ert a z t  csakugyan nem tartom  összeférőnek, hogy va lak i egész
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nap a takarékpén ztárban  üljön s  a m ellett gym nasium i igazgató  
vagy tan ár legyen. De a k i havonként egyszer vagy k é ts ze r  j á r  be, 
a z  m ás. Vagy vannak helyek, a hol a  tanáron k ívü l m athem atikus  
nincsen a z  egész városban, a k i  nélkül tehát el sem  lehetne végezni 
a különben közh aszn ú  pén zin tézetn él bizonyos teendőket. I ly  esetek
ben m eg fogom engedni a m ellékfoglalkozást. A rendeletnek csak az 
volt a czélja, hogy a pénzintézetnél állandó elfoglaltatással űzött vissza
éléseket megszüntesse. A képviselő úr, nem is vettem ki egészen a 
beszédéből, mert olyan tekervényes úton járnak a gondolatai, gáncsolja-e 
vagy helyesli-e a m agánórák a dásá t megtiltó szabályt, de egészben 
véve úgy látszik inkább gúnyolja azt, hogy a tanárok a magánórák 
adásától eltiltattak. Először nem tudja a képviselő úr, hogy nem én 
tiltottam el. Hivatalbeli elődeim tiltották el igen helyesen. És kinek a 
kívánságára? Maguknak a tanároknak kívánságára. Nem olvasta a 
minap a középiskolai tanáregyesület titkárának férfias okos nyilatkozatát? 
Igenis azt mondják a tanári körök: a mi érdekünkben teszi a minister 
és helyesen teszi, mert így annak a gyanúsításnak nem vagyunk kitéve, 
hogy privátakat adunk és a priváta czímén áteresztjük a fiúkat. Én mást 
nem tettem, mint hogy a kereskedelmi iskolák és felsőbb népiskolák 
tanáraira is kiterjesztettem a régen létező tiltó rendeletet, mert ezeknél 
az iskoláknál abususok miatt erősen panaszkodtak“.

A minister beszéde után többen beszéltek személyes kérdésben s 
ezzel az általános vita véget is ért. Következett

A  ré szle tes  tárgyalás.

Az országos közoktatási tanács tételét szó nélkül megszavazták.
A bpesti egyetem tételénél M adarász  József fölszólalt s arra 

kérte „a közoktatási korm ánytag, vagyis minister urat“, hogy a szegény 
tanulók segélyezéséről a mennyire csak lehet, gondoskodjék.

M ócsy  Antal: az egyetemre hitszónokokat kér; a harmadik egye
tem helyéül Szegedet ajánlja; s tiltakozik az ellen, hogy az egyetemi 
alapok katholikus jellege kétségbe vonassák.

W /assics  Gyula minister erre következőleg replikázott:
„T. Ház ! A képviselő úr nyilatkozatával szemben kötelességem  

kinyilvánítani, hogy midőn az állami költségvetésbe az egyetemi alapok 
fel vannak véve, ez azon alapok jogi természetének nem praejudicál. 
Viszont a képviselő' úrnak felszólalása sem praeiudicál annak, hogy a 
magyar egyetem állami intézmény, melyet a 48-iki törvények a cultus- 
minister fenhatósága alá rendelnek. Röviden ezt a nyilatkozatot, melyet 
a múlt esztendőben is megtettem, kötelességem volt most ismételni.“

V árossy  Gyula ismétli, hogy ha az állam nem bírja meg a har
madik egyetemet, állíttassák föl Szegeden kath egyetem a katholikus 
alapokból s kérdi, hogy ez mikor lesz meg.

A tételt a Ház megszavazza s F en yvessy  Ferencz előadó felszó
lalására a személyi és dologi kiadások közt az átruházási jogot is 
megadja.

Az ülés további részét aztán interpellatiók töltötték be.

VI. nap, február 23-án.
A részletes tárgyalás során e napon jutott rész a középiskola  

ügyére. De se sokáig, se mélyebb alapokon nem foglalkozott vele senki. 
Volt ugyan négy felszólalás is, de új gondolat vagy adat nem merült 
föl. Csak a te s ti nevelés  intensivebbé tételét sürgették mind a négyen
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s a túlterhelés vádját hangoztatták a megszokott modorban, arról persze 
nem szólván, hogy a túlterhelésnek nem egy tényezője az iskolán kívül 
is keresendő s hogy talán nem is egészen igazságos dolog a tanárságot 
egész általánosságban vádolni.

Ne vétessék rossz néven tőlünk, ha okulni nem okultunk ebből a 
tárgyalásból, mely a tanári lelkesedés fokozására bizony nem mondható 
alkalmasnak.

Az ülés folyása ez volt:
A bejelentések után folytatják a budget-vitát, a hol szombaton 

elhagyták.
A ko lozsvári egyetem  tételét fölszólalás nélkül megszavazzák. 

Nemkülönben a bu dapesti tanárképző, a gyakorló főgymnasium, a z  
E ötvös-collegium, a ko lo zsvári tan árképző  s  a z  ottan i ev. ref. tan ár
k ép ző  segélye, a m űegyetem , a k a s sa i jogakadém ia , a z  egyetem i 
m agántanárok jutalm a, s  a külföldi ö sztön d íjak  tételeit is.

A  főigazgatóságok  tételénél M ócsy Antal azt kívánja, hogy a 
tanulmányi alapból föntartott gymnasiumokban, az állam csak olyan 
formán gyakorolja az ellenőrzést, mint a protestánsokban s hogy ezeket 
az iskolákat ne nevezzék csak királyinak, hanem katholikusnak is.

W lassics  Gyula minister erre következőleg válaszolt: „Az 1883-iki 
törvény e tekintetben világosan és határozottan intézkedik. Egyáltalában 
az ú. n. katholikus jellegű iskolák, a minister vezetése alatt állanak. 
Ez már 30 éves alkotmányos gyakorlat; de különben is arra nézve, 
hogy ezeknek a jellege más lenne mint katholikus, szintén a törvény 
adhat a t. képviselő úrnak megnyugtatást, a mennyiben az 1883 évi 
törvény 71. §-a kimondja, hogy: „A vallás- és közoktatásügyi minister 
rendelkezése és közvetlen vezetése alatt álló, akár római katholikus, 
akár más jellegű iskolák jogi természete és jellege ez által nem érin
tetik.“ A törvénynek egész szelleme az, hogy ép úgy mint Mária Terézia 
óta mindig a guberniumok által vezettettek, ezt az elvet fentartotta 
továbbra is ez a törvényszakasz, de világosan kimondja, hogy ajelenleg  
fennálló mindennemű középiskolák jogi természete és jellege ezen tör
vény által nem érintetik, a mint hogy a katholikus jellege ezen isko
láknak nem is érintetett soha. A múltkor elmondottam mindazokat 
az intézkedéseket, a melyek e tekintetben a katholikus jelleg megőr
zésére vannak hivatva és biztosíthatom a t. képviselő urat, hogy e fölött 
a kormány mindig őrködik is.

A t. képviselő úr ismét helytelenítette, hogy a tanulmányi alapból 
fentartott gymnasiumokat királyi intézeteknek hívják Mondottam már, 
hogy ez elnevezés történeti jogon alapszik; de a mellett biztosan és 
világosan meg van őrizve a katholikus jelleg is. „Királyi“-aknak nevez
tettek épen azért, mert, a mint a t. képviselő úr mondotta, akkoriban 
ezek kizárólagosan katholikus iskolák voltak, mert másokat akkoriban 
az állam nem is állított fel. Nem történik tehát ezzel semmi confiscatio; 
a katholikus jelleg igenis gondosan meg van őrizve“.

A tételt erre megszavazták.
A gym nasium ok  tétele következett utána. Itt elsőnek
P ap  Samu (orvos) szólalt föl. A testi nevelés érdekében beszél. 

Első adata, hogy Németországban az egyéves önkéntességre jogosultak 
közt 250-nel több az „untauglich“, mint ugyanolyan számú három évre 
kötelezettek közt Ebből pedig azt következteti, hogy az ottani iskolai 
tornázás nem elég. Szól aztán a hygienikus követelményekről s az iskola
orvosoknak olyan fizetést kíván, hogy az iskolának élhessenek. Méltá
nyolja a minister rendelkezéseit, melyeket a testi nevelés ügyében tett,
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de még sok a tenni való. A játékok (főleg labdázás) hasznát fejtegeti s 
a testi nevelés fontosságát a lányoknál. Követésre méltó példának Angliát 
s Budapesttel szemben Londont állítja oda. Londonnak 2000 hectar játszó
tere van s fentartásukra évi 1,200.00J frtot költ. Budapestnek is most 
legfőbb ideje, hogy játszótereket szeiezzen, mert később még sokkal 
drágább lesz. A piaeztól felszabadult tereket is arra kellene használni.

Végül pedig ajánlja, hogy a tanulók egészségi állapota vizsgáltas
sák meg rendszeresen s az adatok közöltessenek a ministeri évi jelen
tésekben.

M adarász  József nagyon helyeselte az előtte szóló szavait s erősen 
kikelt a középiskolai túlterhelés ellen. Az öreg úr azt az állítást is meg- 
koczkáztatta. hogy a legjelesebb tanulóknak is az öt iskolai óra után 
nyolcz óra is kell, hogy otthon elkészüljenek a másnapi pensumra! 
Illustratióul pedig azt mondta el, hogy fiának a III—IV. gymnasiumban 
sok millióra menő számot százezressel kellett szoroznia s hogy ez a fiú
nak is, neki is mily rengeteg idejébe került. „Oktassák önök is a jövő 
nemzedéket úgy, mint minket oktattak“, volt a jó tanács.

M ajor  Ferencz (orvos) szintén a testi nevelés fokozását sürgeti. 
Elítéli az erőművi gyakorlatokat s a szabad tornázást sürgeti. Játszótér 
kell s jó levegőjű iskola. Ma túlterhelés van, a tankönyvek rosszak, a 
tanárok jegyzetet csináltatnak s ezt otthon tisztázni kell (?!). Végül 
újra hangoztatja, hogy a középiskola megkezdése 9 helyett a 11 éves 
korhoz köttessék.

H ock  János: Ugyanazokat hangoztatja, a miket előtte szólók, 
mert „hiába nevelünk tudósokat, ba nem lesznek egészségesek“. Elítéli 
a németektől átvett rendgyakorlatokat s inkább azt ajánlja, hogy mezei 
s kerti munkával gyakoroltassuk a testet. Majd a túlterhelésért, nép
szerűbben semmint igazságosan, a tanárokat teszi felelőssé, mert szerinte:

„Legnagyobb baj, hogy mi azt hittük, hogy minta tanáraink lesz
nek, a kik az iskolában 5—6 óra alatt annyira elsajátíttatják az 
anyagot, hogy otthon legfeljebb csak át kell azt nézni a gyermeknek, 
de nem kell újra 5—6 órát a tanulás mellett töltenie. Mert a túlterhelés 
oka szerintem nem is a tárgyak sokféleségében rejlik, hanem az oktatási 
módszer hiányosságában. Továbbá abban, hogy tanáraink nem tudják 
elsajátíttatni az anyagot az iskolában, hanem ők egyszerűen mint hiva
talnokok bureaukraMkus munkát végeznek s nem tudják bevinni lelkű
ket a tanításba. Sok tanár nem tekinti feladatát oly kötelességnek, a 
mely első kelléke a nevelésnek, hogy közölje érzésvilágát és gondolko
zását is azzal a gyermekkel. Pedig ha én mint tanár egyszerűen ki
olvasom a tananyagot előtte, vagy azt legfeljebb egy-két szóval bőveb
ben megmagyarázom, de bele nem élem magamat, nevelő hatása annak 
az anyagnak arra a gyermekre soha sem lesz.

Elhibázott dolog, ha az iskolában öt órát töltenek a nélkül, hogy 
az a tanár felhasználja azt az időt úgy, hogy minden szükséges anyagot 
elsajátíttasson azzal a gyermekkel. Méltóztassék megnézni a minta- 
gymnasiumot, szerintem az áll azon az alapon, a mely a módszerben a 
helyes. Ott a fiú úgyszólván könyv nélkül mehet az iskolába, a tanár 
foglalkozik vele, az anyagot nem csupán feladja, hanem azt neki még
is magyarázza, megérteti mindegyikkel, mintegy belerágja a matériát 
s mikor a gyermek kijött az iskolából, otthon könyvét félreteheti, mehet 
játszani vagy más munkát végezni. Ő már elsajátította a szükséges fel
adatát, mert öt óráig dolgozott s öt óráig tanult az iskolában. Csakhogy 
míg a niinta-gynmasiumban olyan számban vannak a növendékek, hogy 
a tanár úgyszólván mindegyikkel külön foglalkozhatik, addig a mi 
középiskoláink legnagyobb része túltömött. Olyan számban járnak be a 
növendékek, hogy a tanár a legjobb akarat mellett sem tud mindegyik
kel foglalkozni s kénytelen stichpróbákat tenni Ez az oka t. Ház, hogy



461

a középiskolákban a túlterhelés a legszigorúbb mértékben lép fel, mert 
az iskolában öt órát tölt el a fiú a nélkül, hogy az anyagot magának 
elsajátíthatná és ha otthon saját erejére támaszkodva a tanár által fel
adott anyagot újra át akarja venni, el akarja sajátítani, akkor újabb 
öt órát kell ráfordítania. Ebben rejlik a túlterhelés veszedelme“.

Majd tágas termeket, jó korcsolya-pályát, tágas udvart és labda
tért sürget. Példaként szintén Angliára mutat.

W lassics  Gyula minister azt válaszolta ezekre, hogy a felszóla
lások szépek voltak, de ha az volt a czéljok, hogy őt a testi nevelés 
gondozására buzdítsák, erre a francziával azt válaszolja: „Vous préchez 
au converti“, mert hisz e téren maga is elkövet mindent, a mit lehet. 
S aztán így nyilatkozott:

„A mi pedig azt illeti, hogy minő tornászati gyakorlatok követtes- 
senek: e tekintetben méltóztassanak meggyőződve lenni, hogy a leg
illetékesebb szakemberek tanácsa mellett határozzuk ezt el; most van 
újra consideratio alatt a tornaterv egész átalakítása és ez irányban is 
a lehető legnagyobb gondossággal kívánok eljárni.“

S ezzel a középiskolai vita véget is ért. A reá liskolák  tételénél 
felszólalás nem történt s szó nélkül megadták gymnasium és reáliskola 
közt az átruházási jogot is.

A nem állami középiskolák, továbbá internátusok s convictusok 
segélyezése  tétele szintén szó nélkül megszavaztattak.

A z állam i felsőbb leányiskolák  budgetje szintén.
Nemkülönben a vizsgálati bizottságok, tanárjelöltek ösztöndíja s 

a debreczeni Apaffy-alapítváuy költsége.
Következett a népnevelés, melynek első tételénél: a tanfelügyelő

ségeknél M ócsy  Antal azt kívánná, hogy az állam iskola-ellenőrzői a 
felekezetek beleegyezésével választatnának, illetőleg neveztetnének ki, 
bár tudja, hogy ezt az eszmét még „érlelni“ kell. Majd azzal vádolja a 
tanfelügyelőket, hogy gyakran a gyermekek előtt hibáztatják a tanítót, 
a szükséges tekintély rovására.

Thaly  Kálmán azt emeli ki, hogy a népiskolai tanítás ne csak 
vallásos, hanem hazafias is legyen s az esztergommegyei népoktatás 
bajaira hívja föl a figyelmet.

A z elemi iskoláknál ismét M ócsy  Antal szólal föl. Örömmel 
üdvözli, hogy a minister elkészítteti az osztatlan népiskola tantervét s 
a tanítói fizetések felemelését sürgeti azon az alapon is, hogy hiszen, 
a pénzügyminister azt mondja, milliók lesznek az állami feleslegek, 
tehát a pénzügyi helyzet nem akadály. Majd ismételte kedvencz eszmé
jét az olcsó egyházi tanerőkről s az elemi iskolákat az iskola-testvé
rekre bízná.

A népnevelési intézetek közös szükségleténél P áder  Rezső a tanítói 
nyugdíjintézet javára eső 15 krok ügyében szeretne rendet, vagyis inkább 
annak eltörlését. Majd jelentéseket kér az intézet pénzeiről, elárulván, 
hogy azt sem tudja, hogy mint képviselő évenként megkapja a jelen
tést, sőt az a napirendre is ki van tűzve, a mint arra egy közbeszólás 
is figyelmeztetett. Különben a tanítói fizetések emelését sürgeti s ez 
iránt határozati javaslatot is nyújt be.

M adarász  József a 600 frtos tanítói fizetést megadná még újabb 
államadósság árán is.

W lassics  Gyula minister felvilágosította Páder képviselőt, hogy 
ő is kapott jelentést, majd arra utalt, hogy az iskolák legnagyobb része 
nem állami s a föntartók a mai minimumot sem bírják meg.

A Ház aztán meg is szavazta a tételt változatlanul, elvetvén Páder 
határozati javaslatát.

Az ülés további részét interpellatiók töltötték ki.
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VII. nap, február 24-én.
Mire a hetedik ülés közepére értünk, be volt fejezve a közoktatási 

vita s W lassics  Gyula minister sűrű éljenzés közt, megelégedetten 
rakosgathatta el irományait, jegyzeteit. Megelégedetten, mert ritka 
minister, a kit budget-vitája alatt oly kevéssé szorongatnának s annyi 
elismeréssel találkoznék az ellenzék részéről is.

Maga a minister ez utolsó nap is kétszer beszélt, reflectálván a 
felszólalásokra.

Az ülés lefolyását alábbiakban ismertetjük:
A  tan ítónő-képezdék  tételénél ismét M ócsy  Antal szólal föl. 

Kívánja, hogy a képezdékbe fölvétessenek azok is, a kik magán-úton 
készültek el a fölvételi vizsgálatra. Azt hiszi, a ki az elemi iskola hat 
osztályát végezte, tud annyit, — sőt többet — mint a ki két középiskolai 
osztályt végzett. Ezeket hát a praeparandia előkészítő tanfolyamába 
venné föl. Továbbá a vallásos nevelést sürgeti s vétségnek tartja, hogy 
egyik budapesti kereskedelmi iskola tanulói márczius 9-én — nagy 
böjtben — tartanak bált. Ő az állami képzőket is felekezetek szerint 
osztaná be. Nem barátja az egységes állami tanító-képesítésnek.

A fe lső  kereskedelm i iskolák  tételénél Thaly  Kálmán beszélt. 
Azt hangoztatja, hogy kereskedelmünket magyarosítanunk kell s hivat
kozik, nogy Brázay magyarul teszi megrendeléseit Amsterdamba, Rotter
damba s Hamburgba is, azért megértik. Soknak tartja 37 kereskedelmi 
iskolánkat s okolja érte Trefortot, a ki túlságosan materialistikus irány
nak hódolt. Kifogásolta, hogy Trefort 10-nek „akadémia“ nevet is adott 
s azzal az újsággal lepett meg, hogy ez „a középiskolai tanárok körében 
is féltékenykedést, viszályt idézett elő.“ Az egyetemre szeretné bízni ez 
iskolák tanárképzését is, szervezvén ott a szükséges kathedrákat is. 
Végül külön főigazgatót kíván, a ki mással ne legyen elfoglalva. Végül 
kéri, hogy a keresk. iskolák maradjanak a közoktatási ministeriumnál 
s nehogy átvitessenek a kereskedelmihez.

M ajor  Ferencz hibáztatja, hogy ez iskolák nem kereskedőket 
nevelnek s óhajtja, hogy a magyarság fiai nagyobb számban vonzas- 
sanak ezekbe az iskolákba.

W lassics  Gyula minister reflectál a felszólalásokra. Megnyugtatja 
Thaly-1, hogy ez iskolák a közoktatási tárczánál maradnak. Ez iskolák 
számát szaporítani nem kell. De a főigazgatói állásra szükség van; a 
mostani kormánybiztos csak szívességből látja el a tisztet. Az „akadémia“' 
czímet eltörli az 1895-iki szervezet, mely jövőre már a középiskolai 
tanári képesítést is megköveteli s ez a képesítés csak az egyetemen 
szerezhető, csupán a gyakorlati képzésre tervez seminarium-félét az
V. kér. felsőbb kereskedelmi iskolánál.

A z  iparm ű vésze ti m useum  tételénél gróf A n d rá ssy  Tivadar fel
hozza, hogy évenként 25 milliót adunk a külföldnek iparművészeti tár
gyakért s rámutat, hogy e téren Anglia és Ausztria milyen roppant 
haladást tettek. Hogy a mi iparművészeti museumunk hasonló hatást 
fejthessen ki, nagyobb személyzetet, nagyobb dotatiót s a gyűjtemények 
kiállítására szekrényeket kér.

W lassics  Gyula minister maga is szeretne többet áldozni, de 
tárczájának alig van ága, a hol ugyanezt nem mondhatja. Számot kell 
azonban vetnie a pénzügyi helyzettel is. Különben ismerteti, hogy az 
iparművészeti museum már milyen sikereket ért s ígérte, hogy a fej
lesztésre mindig gondja lesz.

Több felszólalás aztán nem is volt.
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Mikor a budget részletes megszavazása is véget ért, K am erer  
Ernő egy pár szóban egyszerűen ajánlotta, hogy a Ház vegye tudomá
sul a minister évi jelentését is, a mi szintén felszólalás nélkül tör
tént meg.

Ezzel a közoktatási vita a hetedik napon véget ért s megkezdték 
az igazságügyi budgetet.

A FŐVÁROSI TANÁRSÁGÉRT.

Közlönyünk február 13-iki számában ismét fölmerült a főváros és 
vidék közötti szerencsétlen ellentét. „Egy vidéki tanár“ szóvá teszi, a 
Szerkesztő pedig élesen elítéli a főváros IX. fiz. osztályú tanárai több
ségének egészen magánjellegű együttes kérvényét, melyben tarthatatlan 
helyzetük javítását kérik, még pedig első  sorban a helyi pó tlékok  rend
szerének a behozatala  útjkn, s csak a mennyiben ez lehetetlen volna, 
a VIII. fiz. osztályba való sorolás útján, esetleg a VIII. fizetési osztály 
1. fokozatának a teljes kiépítése helyett a 3. fokozat helyeinek a sza
porítása által.

Nem tartom szerencsés ötletnek, hogy ezt a teljesen magánjellegű 
ügyet nyilvánosságra hozták, sem pedig objectiv előadásnak, a hogyan 
tárgyalták Ez a kérvény sokkal komolyabb és nagyobb fontosságú dol
got mozgat meg, semhogy a fölött egy-két subjectiv természetű meg
jegyzéssel napirendre lehetne térni. Ha tehát már nyilvánosságra került, 
akkor tárgyaljuk azt teljes nyíltsággal, de egyúttal tárgyilagosan.

Mindnyájan emlékszünk még, hogy kezdetben még Gsáky minis- 
tersége alatt, úgy tervezték az 1893. évi fizetési törvény alkalmazását, 
hogy a tanárok legnagyobb része a IX. osztályban lett volna, csak kis 
részét, még pedig a fővárosi tanárokat, akarták berakni a VIII. fiz. osz
tályba, mivel ezek fizetését (1500 frtot) kevesbíteni nem lehetett.

A tanárság azonban erős mozgalmat indított a tervezet ellen, mely
nek az lett az eredménye, hogy megígérték, hogy az összes létszám egy 
harmadát mindjárt a törvény életbeléptetésekor beleteszik a VIII. fiz. 
osztályba, tehát nemcsak a fővárosi tanárokat, hanem a még fenmaradő 
üres helyekre vidéki tanárokat is; Csáky azonkívül azt is megígérte 
egyik országgyűlési beszédében, hogy később — a törvény teljes végre
hajtása idejére — a tanárság felét fogja a VIII. osztályba sorolni. Ebbe 
az arányba aztán kénytelen-kelletlen bele is nyugodtunk.

A vidéki tanárság azonban csakhamar új kívánalommal állt elő. 
Észrevették ugyanis, hogy ha minden fővárosi tanárt a VIII. fiz. osztályba 
tesznek, számukra alig marad ott hely, úgy, hogy e szerint az ő hely
zetük az új törvény után sem javul számbavehetőleg. Elkezdtek hát 
agitálni az ellen a felfogás ellen, melyet egyébiránt a törvénynyel sem 
lehetett igazolni, hogy t i. a ministerium különbséget tegyen fővárosi 
és vidéki tanár közt, és míg minden fővárosi tanár a VIII. fiz. osztályba 
soroltassák, addig a vidékiek közül csak azok jussanak oda, a kiknek 
a fővárosiak még helyet engednek. Azt kívánták, hogy a rangsorolásban
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ne legyen különbség fővárosi és vidéki tanár közt; a fővárosi tanárok 
azonban a drágább viszonyok és a nehezebb szolgálat fejében helyi pót
lékot kapjanak.

A ministerium eleinte habozott Azt csakhamar észrevette, hogy 
a törvény szerint a vidéki tanárságnak igaza van, mert a törvény nem 
ismer különbséget fővárosi és vidéki tisztviselő közt; az előhaladást a 
fizetési fokozatokban tisztán a szolgálati időhöz köti, a fizetési osztályokba 
való soronkívüli kinevezést pedig érdem ességhez, nem pedig a helyhez. 
De akkor mi történjék a fővárosi tanársággal, melyről a törvényben 
teljesen megfeledkeztek? E dilemmában a ministerium eleinte úgy járt 
el, hogy a vidékről a fővárosba áthelyezett tanárt nem nevezte ugyan 
ki azonnal a VIII. osztályba, de körülbelül egy év alatt azért mégis 
csak kinevezte. Újabban azonban — körülbelül két év óta — teljesen 
a törvény alapjára állott; a fővárosba áthelyezett tanárt nem nevezi ki 
előbb a VIII. osztályba, mint ha vidéken maradt volna. Ezzel tehát a 
m inisterium  te lje síte tte  я vidéki tan árság  kérésének a z  egyik felét, 
a m i sem m ibe sem  került; a m á sik  felét azonban, m ely pedig  lénye
ges föltétele és k iegészítő  ré sze  volt a z  elsőnek, hogy t. i. a fővárosi 
tan árság  helyi pó tléko t kapjon , e z t m á r nem te ljesíte tte . így  aztán a 
fővárosi tanárság e legújabb eljárás szerint csakugyan két szék között 
a földre esett: most hát se VIII. osztály, se pótlék. A fővárosi tanári 
állást tetemes degradatio érte, a nélkül hogy az 1893. évi fizetésrendező 
törvény alkotásakor ez valakinek szándéka lett volna, tisztán azért, 
mert elfeledkeztek róla külön gondoskodni.

Hát biz ez furcsa eset. Valóban nagy mulasztása az administratio- 
nak. Eleinte tisztán az akkori fővárosi tanárok miatt és azok számára nyit
ják meg tanár előtt általában а VIII. osztályt; azután helyet engednek 
benne a főváros mellett a vidéknek is; végül a fővárost, m int fővárost, 
egészen kiszorítják, minden kárpótlás nélkül. Es mindennek az oka egy 
szerencsétlen tévedés: a törvény m egalkotói nem ism erték  a tanárság  
specialis helyzetét.

Azt hiszem, ez állapot tarthatatlansága nem szorul bővebb fejte
getésre. A z 1893. év i fíz. törvén y sem m iféle szo lgá la ti ágnak nem  
a k a rta  leszá llítan i a ja v a d a lm a zá sá t, nem akarh a tta  e z t a fővárosi 
tan árságn ak sem. Utóvégre is mindenkinek be keli látnia, hogy a 
fővárosi szolgálat terhesebb, a fővárosi élet pedig jóval drágább a leg
több vidékinél. A miből a vidéken valahogyan meg lehet élni, abból a 
fővárosban csak nyomorogni lehet. Azonkívül igen fontos culturalis 
érdek, hogy a fővárosba a tanárság legkiválóbb elemei fölkerülhessenek. 
A fővárosi tanár, kivált Magyarországon, nemcsak tanár, hanem azon
felül nagyrészt tudós, író, paedagogiai és egyéb culturalis egyesületek 
tisztviselője, magának az ország tanárságának is első sorban vezetője. 
Mindezeknél fogva nemcsak méltányos, hanem szükséges is, hogy á  
fővárosi tanári állás minden ambitiosus magyar tanárra nézve kívánatos 
legyen. Szükséges, hogy a ki a fővárosba kerül, az anyagilag se jusson

1
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rosszabb helyzetbe, mint vidéken volt. Ne nyomorogni jöjjön a fővárosba, 
vagy magánórák után futkosni, hanem dolgozni.

A ministeriumnak, ha a tanárság intentiói szerint akart eljárni, 
nem is lett volna szabad arra az álláspontra helyezkednie, a melyen 
ma áll. A tanárság sohasem kérte azt, hogy a fővárosi tanári állás 
egyenlővé tétessék a vidékivel. A mit kért, az nem egyéb, mint egyik 
módja a tanári status fizetése javításának: hogy a főváros ne foglalja 
le a VIII. fiz. osztályt; ezzel tehát a tanárság összességének nagyobb 
előlépési terrénuma legyen; de a fővárosiak külön helyi pótlékot kapja
nak. Ez a helyi pótlék lett volna az a többlet, melylyel az egész status 
emelkedett volna javadalmazásában, mert a fővárosiak helyi pótléka 
tette volna lehetővé, hogy a vidékiek nagyobb előmeneteli tért nyer
jenek. Azaz, hogy megvan ez a nagyobb előmeneteli tér a helyi pótlék 
nélkül is, de a fővárosi tan árság  rovására . Ezt azonban sohasem kérte 
senki. Ilyen megoldást a tanárság egyeteme sohasem fogadott volna 
el, mert ez a legnagyobb méltatlanság a fővárosi tanárság iránt, egy
úttal pedig halálos csapás a fővárosi tanárság erkölcsi és értelmi szín
vonalára s vele a fővárosi középiskolai tanügyre, csapás tudományos 
életünkre is. A rendszernek még csak a legelején vagyunk s már is 
nem egy esetet hallani, mikor fővárosi tanár azon töpreng, nem volna-e 
okosabb visszahelyeztetni magát a vidékre. Nem egy eset volt már 
arra is, hogy vidéki tanár tisztelettel visszautasította a neki fölajánlott 
fővárosi állást. Hova fog ez vezetni?

Azt hiszem, ezekben mindnyájan egyetértünk. A fővárosi tanárság 
degradatiója olyan sérelme a magyar tanárságnak, hogy azon egyesült 
erővel kell segíteni törekednünk Ezelőtt a fővárosi tanárság magáévá 
tette a vidékiek ügyét, most viszont a vidéknek kötelessége meg nem 
vonni támogatását a fővárostól. Egyébiránt, úgy halljuk, a ministerium 
is elismeri a fővárosi tanárság újabban kinevezett tagjainak tarthatatlan 
helyzetét; nem is szándékozik abból rendszert csinálni, csakhogy a mai 
viszonyok között nem tud a bajon segíteni.

Lehet pedig segíteni. Csak kellő nyomatékkai meg kellene róla 
győzni a ministertanácsot, hogy a fővárosi és vidéki tanári szolgálat 
között nem az a viszony van, mint a fővárosi és vidéki adókezelés vagy 
bíráskodás között; s ha a fővárosi bíráknak mégis van helyi pótlékuk, 
annál inkább méltányos volna, hogy legyen a fővárosi tanároknak. Ezt 
a kérdést máskép helyesen megoldani nem lehet. Ezt a módot kéri első 
sorban a IX. oszt. fővárosi tanárok kérvénye is.

Volna még egy megoldási mód: a tanárok kivétele az 1893. évi 
fiz. törvény hatálya alól, és visszaállítása a fővárosi tanárok javadalma
zása többletének. Ezt az eszmét újabban sűrűn emlegetik, mint a mely
lyel minden egyéb bajt is orvosolni lehetne: a felekezetektől és közsé
gektől átvett tanárok dolgát is. Megvallom, nekem némi aggodalmaim 
vannak e megoldás ellen, mely aggodalmakat csak tényekkel lehetne 
eloszlatni. Ha tisztán a mi saját ministeriumunktól függne sorsunk, akkor
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talán elfogadnám a külön tanári status rendszerét. Minthogy azonban 
a mi sorsunk a magyar politikai élet vezetőitől, főleg a kormánytól 
függ, és minthogy a mai politikai áramlatok a közművelődési ügyekre 
és érdekekre nézve épen nem kedvezők: azért nem bízom benne, hogy 
a kivétel által sorsunk jobbá változnék. Tán kevesebb anomáliával álla
nánk szemben, könnyebb volna ügyünket administrálni, de nem hiszem, 
hogy helyzetünk egészben véve javulna. Sőt attól lehet tartani, hogy az 
új törvény hosszú időre megkötné javadalmazásunkat, míg a mai kere
tek közt lehetséges a javítás, ha a szükség úgy kívánja, minden törvény* 
változtatás nélkül is.

Kérdés azonban, mi történjék abban az esetben, ha a két helyes 
megoldási mód közül egyikre sem lehet kilátásunk. Nem ok nélkül hozom 
föl e lehetőséget. Nem tudom, tett-e komoly kísérletet ministeriumunk 
a helyi pótlék kieszközlésére, de úgy hallatszik, hogy ezt ott lehetet
lennek tartják. A másik megoldás pedig, hogy a tanárságot kivegyék 
a fiz. törvény alól, aligha szintén nehézséggel nem járna, minthogy a 
törvényt csak most hozták, még egészen végre sem hajtották s már is 
módosítsák? Mi történjék tehát abban az esetben, ha a mostani állapot 
továbbra is érvényben marad?

Hát bizony ezt a kérdést legjobb föl se vetni, mert itt kezdődik 
a személyes érdekek harcza, hol kapaczitálni egymást nem lehet, csak 
elkeseríteni. A főváros IX. fiz. osztályú tanárainak a kérvénye azonban 
fölvetette e kérdést. Van is érte harag. Mert természetesen ez alapon a 
kérdést igazságosan, minden sérelem nélkül megoldani tiszta lehetetlen
ség. Ma az igazságtalanság egész súlya a főváros IX. fiz. osztályú 
tanárait nyomja, azért tehát ők vannak elkeseredve. Ha most soron 
kívül a VIII. osztályba tennék őket, akkor a vidék érdekei lennének 
megsértve és a törvény, a mi ellen a vidék tiltakozhatnék. Ha a főváros
VIII. oszt. tanárainak az előmenetele árán akarnák javítani a kérvénye
zők helyzetét, abba természetesen azok nem egyeznének bele, s azon
kívül ez is a fiz. törvény ama rendelkezése ellen volna, mely szerint öt év 
alatt (1893—98) az egyes osztályok fokozatai egyenlő arányban teljesen 
kiépítendők. Szóval itt törvényes, igazságos és megnyugtató megoldás 
nem lehetséges. Vagy törvényes, de nem igazságos; vagy igazságos, de 
nem törvényes, s egyik esetben sem megnyugtató mindenkire.

A fővárosi IX. oszt. tanárok kérvénye — ki fogja azt nekik rossz 
néven venni? — azt a megoldást kérik, a mely az ő bajukon is segít 
némileg. Álláspontjuk körülbelül ez: minthogy a fővárosi tanárság és a 
fővárosi középiskolai oktatás színvonalának a föntartása nem az ő spe
cialis érdekök, hanem közérdek, azért az a helyes és igazságos meg
oldás, hogy addig is, a míg a közérdek megóvása megtörténhetik, a 
személyes érdekek sérelme nélkül az egész magyar tanárság közösen 
viselje a közérdek terheit. Maga a IX. oszt fővárosi tanárság is ki 
akarja venni belőle a részét, a mennyiben (nincs ugyan világosan meg
fogalmazva, de mindnyáj ok úgy értelmezte a dolgot), hogy a fővárosi
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tanárok legfiatalabbjai továbbra is a IX. osztályban maradnának. De vegye 
ki a részét a többi is. A vidéki tanárság ne zúgolódjék, ha néhány idő
sebb fővárosi tanárt soron kívül a VIII. osztályba tesznek. Úgyszintén 
a főváros VIII. oszt. tanárai közül se méltatlankodjanak a fiatalabbak, 
ha még vagy egy évig várniok kell az 1800 forintos fokozatra ama 
kevésbbé szerencsés fiatalabb kartársaik érdekében, a kik velők egy 
képesítéssel egy iskolában egy munkát végeznek.

Ez a megoldás természetesen sok érdeket sért, nem is törvényes; 
de a mai állapotnál igazságosabb, a főváros középiskolázása érdekében 
szükséges is, ha jobb nem lehetséges.

Ismétlem azonban, hogy ez nem megoldás. Ez csak a sérelem 
megosztása, kevesek válláról sokaknak a vállára való helyezése, a miben 
senki meg nem nyugodhatik. Ezt a kérdést azonban a ministeriumnak 
meg kell oldania, még pedig hamarosan. Addig is kívánatos volna, ha 
a jelenlegi ministerium vezetőinek a jóakarata oly megoldást tudna 
találni — talán rendkívüli személyi pótlékot vagy más egyebet — mely 
elejét venné úgy a főváros IX. oszt. tanárai igazságtalan degradátiójá
nak, mint a közös teherviselésből származó általános elégedetlenségnek.*

(Budapest.) Balogh P éter ,

* Hogy a fővárosi IX. fiz. osztályú tanárok helyzetén segíteni 
kell nemcsak az ő érdekökben, hanem magának a középiskolának 
érdekében: azt senki közülünk kétségbe nem vonta Több ízben hangoz
tattam magam is, mint az összesség érdekét és kívánságát. Nem hiszem, 
hogy az ország bármely városában volna csak egy tanár is, a ki nem 
keveselne 1200 forintot a fővárosi tanszéken s a ki ne támogatná a helyi 
pótlék kérését. S én részemről bízom az igazság erejében s a tanárság 
egységes kérésének sikerében: hogy a fővárosi tanszéket ért leszállítás 
reparáltatni fog. De reparáltatnia kell mindnyájunk megelégedésére s 
egym ás sérelm e nélkül. Erre pedig mindaddig, míg az 1893 : IV. t.-cz. 
ránk is érvényes, csak egyetlen egy mód van: я pótlék. Erre a conclu- 
sióra jut ez a czikk is. Tartozom annak constatálásával, hogy ez az én 
álláspontom is. Arról, a mit a múlt számban a folyamodványból kifogá
soltam, ennek a czikknek tárgyilagos védelme is elismeri, hogy ellen
keznék a törvénynyel. Már pedig én azt vallom, hogy még a rossz tör
vény is jobb erősség a küzdőnek, mint a törvényen kívüli állapot. Nem 
árt rámutatni mentül gyakrabban, hogy a törvény rossz vagy hézagos, 
hogy kiket ér általa méltánytalanság, — de az orvoslást úgy kell keresni, 
hogy senkinek törvényes előnyeit ne sértse, ne zavarja. Csak így lehet 
meg köztünk az egység és béke, a mire oly nagy szükség van.

Ez volt az értelme múltkori megjegyzésemnek is
Nem akartam akkor sem s nem akarom ezúttal sem minden rész

letében bírálni azt a memorandumot, a melyről bizony néhány aláírója 
is elismeri, hogy nincs szerencsésen megcsinálva. Egyéni meggyőződésem, 
hogy egy kis formai átalakítás után ez a czikk is jobban bevált volna 
s nem okozott volna felszólalást, — de persze magánügynek biz én akkor 
sem minősítettem volna. Szerk.
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EGYESÜLETI ÉLET.

Pozsonyi kör.
A pozsonyi tanári körnek február hó 12-én a kereskedelmi aka

démia dísztermében Pirchala  Imre tanker, kir főigazgató elnöklete alatt 
tartott rendes havi gyűlésén a következő köri tagok vettek részt: A lbert 
József, A ntolik  Károly, Belányi Tivadar, B ittera  Károly, Bröder Gyula, 
D alo tti Ödön, Gallovich Jenő, Göllner Károly, H egedűs István, Hirsch
mann  Nándor, dr. J eszen szk y  István, Jónás  János (alelnök), K a k u ja y  
Imre, K n öppel Gyula, K olbai Arnold, L a k y  István, dr. L é v a y  Ede, 
Lichtenegger Győző, P oczák  János, Polikeit Károly, Posch  Árpád, 
dr. Pröhle Fr. Vilmos, dr. R eíbner  Márton, dr R encz  János, Schwicker 
Alfréd, S zilágyi S. Aladár, S zobi s z é k  József, dr. W agner Lajos, W eisz- 
S chratten thal Károly, Zala  Miksa és Zorkóczy Samu.

Napirendre a következő tárgyak kerültek:
I. Pirchala  Imre elnök felolvasta az igazgatóság átiratát, melyben 

köszönetét fejezi ki körünknek a segélyző-alap javára tett 500 forintos 
alapítványért.

A gyűlés örömmel vette tudomásul, hogy ez alapítvány tételére 
vonatkozó elhatározása ily nem várt elismerésre talált s felhívja a pénz
tárnokot, hogy már a folyó tanévre a 4°/„"os kamatnak megfelelő össze
get haladéktalanul juttassa a segélyző-alap pénztárába.

II. Elnök hozzájárulás czéljából ismerteti a budapesti kör ama 
határozatait, melyeket egyik napilapnak a tanárság s különösen az 
országos tanáregyesület nagyérdemű elnöke ellen intézett méltatlan 
támadása ügyében hozott.

Mikor a gyűlés a budapesti kör határozatához mindenben hozzá
járul, egyszersmind külön is hangsúlyozni kívánja, hogy az elnök 
személye iránt egyesületünk érdekében kifejtett buzgó és sikeres munkál
kodásáért osztatlan elismeréssel és ragaszkodással viseltetik.

III. Elnök felhívja a kör azon tagjait, kik egyszersmind az országos 
tanáregyesületnek is tagjai, hogy szavazataikat a segélyző-alap három 
elnökjelöltjének valamelyikére érvényesítsék

A szavazás eredményét az alapszabályokban körülírt módon jegyző- 
könyvi kivonatban az igazgatóság tudomására juttassa.

IV. Titkár jelentést tesz a központ által a körök tárgyalására ki
tűzött indítványokról.

A gyűlés ez indítványok ügyében következőleg határozott:
a) Az alapszabályok két pontjának ajánlott módosításához vita 

nélkül hozzájárul:
b) A leányoktatás reformjára vonatkozólag a pozsonyi körben 

Hegedűs István kir. főgymn. tanár tartott előadást s terjesztett elő 
pontokba foglalt határozati javaslatot, így hát a kör e kérdésben a 
Hegedűs-féle határozati javaslatok tárgyalása alkalmával fog nyilat
kozni ;

c) dr. B ozóky  Endrének az intézetek elnevezését czélzó indítványát 
a jövő gyűlés napirendjére tűzi ki.

V. Ezekután Göllner Károly áll. főreáliskolai tanár felolvasása 
következett : „A szo lgá la ti p ragm atikáró l

Előadó 3/4 órai felolvasásában ismerteti a szolgálati pragmatika 
kérdését. Bevezetésül röviden vázolja azt a viszonyt, a mely az állam 
és az alkalmazott közegek között fennáll. Utal arra, hogy mindkettőnek 
jól felfogott érdeke megkívánja a szolgálati viszony szabályozását; 
nézete szerint ez nem történhetik máskép, mint általános szabályzattal.

I



469

A szabályzatnak ki kell terjednie az összes szolgálati ágakra: elö'ször, 
mert csak így vihető keresztül, másodszor, mert csak így lesz kellő 
tekintélye. Ez azonban csak törvényhozásilag történhetik. A nehézség az, 
hogy miként lehessen annyi szétágazó működési kört egy kalap alá 
gyűjteni. Ez azáltal érhető el, ha csak a legfontosabb momentumokat 
viszszük az általános szabályzatba, a részletekre nézve pedig intézked
jenek a rendtartások, utasítások és szabályrendeletek. Különösen áll ez 
a tanárokra. A tanár nem hivatalnok, ő nem tart hivatalos órákat, 
hanem tanít; 5 nem végez vizsgálatokat és tárgyalásokat, nem intéz el 
aktákat, nem hallgat ki feleket. Működésének egyedüli igaz czélja, hogy 
az osztályban a szépet, jót és igazat hirdesse: ezt pedig úgy mérlegelni, 
mint a hivatalnok munkáját, lehetetlen. Ez okok miatt a tanári állásnak 
az általános szolgálati szabályzatba való bevitele nagy óvatosságot 
igényel: de másrészről nem szabad abból kimaradnia. Ha ez elvet szem 
előtt tartjuk, iparkodnunk kell úgy befolyásolni az általános szabályzat 
készítését, hogy kívánalmainknak megfeleljen. A személyes felelősséget 
vevén alapelvül, rövid s csak a többi hivatalnokokkal közös szolgálati 
momentumok veendők be. Előadó azután röviden vázolja minő momen
tumokat képzel ő ilyeneknek.

A szolgálatbalépés mója, a szolgálat maga, a szolgálat befejezése 
s a fegyelmi eljárás, ez az a négy általános rész, mely közös minden 
szolgálati ágban. Elmondja ezekre vonatkozó nézeteit. A szolgálatba 
lépésnél figyelembe jövő kellékekről, még pedig: a pályázatról, a ki
jelölési jogról, kinevezésről, az állomás elfoglalásáról beszél ezután. 
A szolgálatban magában említi a minősítési táblázat kérdését, szabadság- 
időt, áthelyezést, helyettesítés, általános magatartást, mellékfoglalkozást, 
előléptetést. A szolgálat befejezésének rövid tárgyalásával áttér a fe
gyelmi szabályzatra s itt különösen két dologra kíván súlyt fektetni. 
A kihágások kétféle csoportjára s az állandó fegyelmi bizottságokra. 
A rendi és fegyelmi vétségeknek megkülönböztetését kéri, mint olyat, 
mely már minden létező szabályzatban benne van. S a fegyelmi bizott
ság állandóságában keres garantiát a szeszélyek s eshetőségek ellen.

Röviden ismertetve az eddigi tervezetek s különösen a dr. K eleti 
Ferencz javaslatának idevágó részeit, azon kívánságot fejezi ki, hogy 
bármilyen legyen is a szervezete a fegyelmi tanácsnak, lehetetlen lesz, 
hogy abban tanár ne legyen. Ezért, ha mint utolsó forum országos 
fegyelmi tanács léptettetnék életbe, ebben is a különböző szolgálati ágak 
szerint gondoskodni kell szakcsoportokról.

Összefoglalva a mondottakat javaslatait a következő pontokba 
foglalja össze:

1. Az országos általános szolgálati szabályzat megszerkesztése az 
állam érdeke: de ez csak törvény útján történhetik. Ez általános szabály
zatban találjon helyet minden szolgálati ág — és így a tanárság is.

2. E szolgálati szabályzatba ne vétessenek fel, csak az általános 
érdekű részek — így a szolgálat megkezdése, tartama, befejezése és a 
fegyelmi ügyek.

3. A részletekben a különböző szolgálati ágak szerint elégséges 
szabályrendeletek, utasítások keretében intézkedni.

4. Hívja fel a kör a tanáregyesület választmányát, hogy az ügyet 
figyelemmel kisérje s hasson oda, hogy akkor, midőn ily szabályzat 
készítése napirenden lesz, a tanárok jogos kívánságait figyelembe vegyék; 
illetőleg gyűjtse az anyagot addig s tartsa készletben, hogy alkalmas 
időben rendelkezésre bocsáthassa.

Pirchala  Imre elnök köszönetét mond a nagy szorgalommal össze
állított tanulmányért s felhívja a tagokat, hogy e fontos kérdés tárgya
lásához minél többen hozzájáruljanak.
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Dr. W agner Lajos kellő mértékben méltányolja ugyan a munká
latot, de azzal nem ért egyet, mert ő a tanárok részére külön szolgálati 
szabályzatot kivan. Habár a mi kinevezésünk épen úgy történik, mint 
bármely más hivatalnoké, mégis működési körünk egészen elkülönít min
den más hivatalnok-csoporttól, épen azért bennünket más tisztviselők
kel közös szabályzat alá nem vonhatnak. A szolgálati pragmatika sze
rinte igen rövid legyen s ne terjeszkedjék ki a részletkérdésekre, csupán 
a főelvekre nézve intézkedjék. A fegyelmi bizottságok szervezését ő is 
szükségeseknek ítéli.

Belányi Tivadar az előadó által kifejtett alapelveket elfogadja, 
csakis egy pár részletkérdésre nézve van megjegyzése, így: ha már a 
helyettesítés ügye is bevétetnék a szabályzatba, akkor rövidnek tartja 
a négy heti díjtalan helyettesítés kötelezettségét s azt hat hétre kívánná 
emelni; a fegyelmi vétségek miként való elbírálására nézve pedig jobban 
körvonalozott szabályzatot kívánna.

Jónás  János dr. W agnerrel ellentétben azt hiszi, hogy a szolgá
lati szabályzat nem foglalható röviden össze. Itt az élet száz és száz 
kérdése forog szóban, ezt pár sorban nem lehet elintézni. Szerinte a 
szolgálati pragmatika nem vonatkozhatik a szolgálat tartalmára, csakis 
annak formájára. Ha úgy fogjuk fel a dolgot, akkor be kell látnunk, 
hogy e tekintetben egyenlők vagyunk más tisztviselőkkel. 0  a szolgálati 
szabályzatot az állami tanárokra vonatkozólag nem kívánja elválasztani 
a többi hivatalnokétól. Elfogadja előadó javaslatait.

Z orkóczy  Samu azt tartja, hogy a tanárok jogai és kötelmei a 
szolgálati szabályzatban körvonalozandók; ezek oda s nem a rendtartásba 
tartozó kérdések. Megállapítandóknak tartja mindazon feltételeket, me
lyekhez a rendes tanári kinevezés, áthelyezés stb. köttessék. Az évköz
ben történő áthelyezéseket első sorban elítéli. Fegyelmi ügyekben első 
fórumnak az igazgatót tekinti, ki tapintattal, baráti szóval sok kelle
metlenséget elsimíthat.

Pirchala  Imre nem osztja előadónak azt a felfogását, mely szerint 
a tisztviselő kinevezési okmánya szerződésnek tekintendő, mely mindkét 
részt jogokkal és kötelességekkel látja el. A hivatalnok maga is tagja 
az államnak, így hát egyéni követelései nem lehetnek oly merevek az 
állammal szemben, mint a szerződő felek közt szokott lenni. Szerinte 
az állami tanárok szolgálati szabályzata a fő kérdésekben egészen meg
egyeztethető a többi állami tisztviselőével. Persze akkor az a szabályzat 
oly részletkérdéseket, minőket előadó felemlít, nem tartalmazhat; de az 
nem is baj, mert a kisebb jelentőségű kérdések rendtartásilag lennének 
elintézhetők. Tisztázandónak különösen a helyettes tanárok ügyét tartja; 
ezeknek most semmi joguk sincs, felfogadott embereknek tekinthetők, 
kiket bármikor el lehet bocsájtani. Ez így nincsen helyesen. Az igazga
tók kinevezése eddig nem történt pályázat útján. Ezt is érdemes szóba- 
hozni, mert nem ártana módot nyújtani arra, hogy valóban érdemes 
embereknek mód nyujtassék az igazgatói állásért való jelentkezésre, a 
nélkül, hogy tolakodónak mondhassák. Épen így a főigazgatói állások
nál is, melyeket semmiképen sem kivan a tanári állásoktól különválasztva 
látni. Ahhoz, a mit előadó a kinevezett tanár elmozdíthatatlanságáról s 
egy helyhez kötéséről mond, nem járulhat hozzá. A minősítvényi táblá
zatra nézve legczélszerűbbnek tartaná, ha az igazgatói utasításba ki 
lennének tüntetve a kérdő pontok, melyekre az igazgatóknak felelniök 
kell. Hogy a minősítvényi táblázatok oly nyíltan kezeltessenek, a mint 
előadó javasolja, azt nem tartja czélszerűnek. Nagyon színtelenek len
nének akkor a táblázatok, mert az igazgatók a béke kedvéért sok min
dent kihagynának azokból. De igenis megkívánná, hogy a jó, vagy még 
inkább rossz igazgatói vélemények kapcsán felemlíttessenek a tények,

i
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melyeken a vélemény kialakult. Állandó fegyelmi bizottságok alkotása 
nem okvetetlen szükséges.

A ntolik  Károly a szolgálati pragmatikát két részre kívánja bon
tani. Az első, az általános közös lenne a többi tisztviselőével s a részletes 
a viszonyainkból folyó rendkívüli körülményekre vonatkozó intézkedé
seket tartalmazná. Ha a tanárok kimaradnának az általános szabály
zatból, ezt semmiképen sem magyarázná a mi társadalmunk, mely irá
nyunkban úgy is rosszul van hangolva, a mi előnyünkre, de igenis 
meggyőződése, hogy ebből is fegyvert kovácsolnának társadalmi tekin
télyünk ellen.

Dr. L év a y  Ede nem osztja előadónak azt a nézetét, hogy minden 
tanártestületben hármas bizottság vezesse a minősítvényi táblázatokat. 
A legtöbb tanár — ha itt-ott meg is jelenik egyik-másik kartársának 
óráján, nem ismerheti azok működését olyannyira, hogy nyugodt lélek
kel ítéletet mondhasson Maradjon ez az igazgatók terhe. Az előlépteté
sekre vonatkozólag kívánatosnak tartaná, hogy az állami tisztviselőknél 
— a katonáknál szokásos gyakorlatnak megfelelőleg — meg legyenek 
állapítva az év azon napjai (pl. május és november elseje), melyeken a 
tisztviselői előléptetések bekövetkeznek.

Ekkor Jónás  János alelnök foglalta el az elnöki széket s mivel 
a gyűlés dr. R encz  János azon indítványát, hogy e tárgy még egyszer 
napirendre tűzessék, mellőzte, kimondta határozatképen, hogy a gyűlés 
előadónak a fentebb megírt négy pontban összegezett javaslatait elfogadta.

VI. A napirend utolsó tárgya: a leányoktatás reformjának a 
H egedűs István-féle javaslatok alapján való tárgyalása az előrehaladt 
időre való tekintetből a jövő gyűlés napirendjére halasztatott.

A gyűlést kedélyes társas vacsora követte az „Arany Szarvas“ 
első emeleti külön termében.

Dr. Léva,у  Ede, a kör titkára

VEGYESEK.
igazgatói czím. Duma, György budapesti II. kér. kir. kath. főgym- 

nasiumi r. tanárt a király ő Felsége igazgatói czímmel tüntette ki.

Iskolaorvos kinevezése. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
dr. Schleininger László orvost egyelőre tiszteletbeli minőségben az 
eperjesi kir. kath. főgymnasiumhoz iskolaorvossá és egészségtan tanárrá 
nevezte ki.

Pályázatok. A z erzsébe tvárosi m. kir. á llam i főgym nasium nál az 
1898/99. iskolai év kezdetén elfoglalandó három  tanári állásra. E tanári 
állásokkal, ha rendes tanár neveztetik ki, a törvényszerű fizetés, lakás
pénz, ötödéves pótlék, ha pedig helyettes tanár alkalmaztatik, évi 800 frt 
illetmény van összekötve. Egyik latin  és görög  nyelvből s irodalomból, 
másik a m ennyiségtanból és term észettan bó l és a harmadik a ter
m észe tra jzb ó l és földrajzból; az erzsébetvárosi állami főgymnasium 
igazgatóságához folyó évi május hó 1-éig; — A bu dapesti I  kér. m. 
kir. á llam i főgym nasium nál a jövő 1898/99. iskolai évvel betöltendő két 
tanári állásra, mindkettejére a latin  és görög n yelvbő l; a budapesti 
I. kér. m. kir. állami főgymnasium igazgatóságához (I. kér., Várfok- 
utcza 14. szám) f. é. május hó 1-ig.

Tartalom: A rangsor ügye. — A közoktatási budget-vita. — A fővárosi 
tanárságért. Balogh Pétertől. — E gyesületi élet. — Vegyesek. — 
H irdetések.
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A tankönyvmegállapító conferentia szíves figyelmébe.

A küszöbön álló tankönyv megállapító konferenczia alkalmából, 
legyen szabad becses figyelmét a kiadásomban megjelent

P i r c h a l a ,  L a t i n  n y e l v t a n
(Engedélyezve 19/1897. számú rendelettel)

czimű műre felhívni, mely jelenleg több mint 70 középiskolában hasz- 
náltatik s öt év alatt ö t k ia d á s t  ért.

Az egyes kiadásoknál, úgy kritikai megjegyzései, valamint szak
férfiak felszólalásai figyelembe vétettek Szerző úr most már nemcsak 
a legmesszebb'•menő kívánalmakat kielégítő nyelvtant, hanem az ezzel 
párhuzamosan szerkesztett gyakorló-, olvasó- és szótárkönyvet is közre
bocsátott, minek következtében mindig több és több intézet hozza hasz
nálatba.

Eddig megjelentek: A m in isz te r i  
en g e d é ly  

s z á m a
L a tin  n y e lv ta n  gyninasiuniok és reáliskolák számára. Szer

kesztette Pirchala, Im re. 5. kiadás. Ára fűzve 1 kor. 80 fill., 19/1897. 
kötve 2 kor. 40 fill.

L a tin  o lv a só -  és g y a k o r ló k ö n y v .  A középiskolák alsó osz
tályai számára. Irta P irch a la  Im re .  4 kiadás. Ára fűzve 19/1897. 
2 kor., kötve 2 kor. 40 fill.

L a tin  g y a k o r ló k ö n y v .  A gymnasiumok III. és IY. osztályai
számára. Irta Pirchala Im re. 3. kiadás. Ara fűzve 1 kor. 1179/1897. 
20 fill., kötve 1 kor. 70 fill.

R e r u m  r o m a n o r u m  lib e r .  Latin olvasókönyv a gymnasiu
mok III. és IV. osztályai számára. Össszeállította és 
régiségtani függelékkel és szótárral ellátta Pirchala Im re. •
3. kiadás. Ára fűzve 1 kor. 60 fill., kötve 2 kor. 20 fill.

A mi a könyvek külső kiállítását illeti, azt tiszta és gondos nyo
matás, jő és szép papiros, csinos kötés és olcsó ár jellemzi.

B e v e ze té s  c zé ljá b ó l m u ta tv á n y p é ld á n y t k é s zsé g g e l kü ldök. A zon  
t. s z a k ta n á r  u ra k n a k  pedig , k ik  ta n k ö n yve im e t m á r  b efo g a d tá k  isk o 
lá ikba , m in den  ú j k ia d á sb ó l k ü ld ö k  tis z te le tp é ld á n y t, ha erre  fe ls zó 
líta n a k .

Kiváló tisztelettel

S t a m p f e l  K á r o l y ,  könyvkiadóhivatala P ozson yban .

HORNYÁNSZKY VTKTOB, BU D A PEST.



X X X I. é v fo ly a m . 2 2 . s z á m . 1 8 9 8 . m á r c z iu s  6 .

O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁRÉGYESÜLETJ

KÖZLÖNY.
S z e rk e sz tő s é g  S z e rk e s z ti  Kiadóhivatal

VI. k é r . A rad i-u tcza  58. szám . R a j l i e r  F e r e n C Z . V. ké r. á llam i fő reá lisk o la .

KÉRELEM.

Mivel az alapszabályok értelmében a választmányi 
ülésre szánt indítványok három héttel előre benyújtandók, 
tisztelettel kérem az egyesület t. köreit és tagjait, hogy a 
húsvéti választmányi ülésre szóló esetleges indítványaikat 
szíveskedjenek f. m árcziu s hó 13-áig  az igazgatósághoz 
(IV. Újvilág-utcza 2.) beküldeni.

Tisztelettel
N ég yesy  L ászló , főtitkár.

EGYESÜLETI ÉLET.

Budapesti kör.
A f. é. február 9-én tartott választmányi ülésen dr. Schm idt 

Ágoston elnöklete alatt jelen voltak: Balog  Mór, R eif Jakab, dr. Demkó  
Kálmán, R á tz  László, dr. B ozóky  Endre, dr. M ágócsy-D ietz Sándor, 
Tiber Ágost, dr. R ru zsin szk y  János, L u tter  János, Feichtinger Győző 
és dr. M olnár István.

Dr. Schm idt Ágoston megnyitván az ülést, titkár felolvassa a 
beérkezett átiratokat. Még pedig az egyesület főtitkára a Kör azon 
kérdésére, mi történt a tanterv-revisióra vonatkozó munkálatával? azt 
válaszolja, hogy „ezen munkálatok a kellő registerekkel együtt 1897. évi 
deezember 28-iki kelettel a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
úrhoz fölterjesztetett, ki f. évi jan. 18-án 1379. sz. a. kelt leiratában 
értesítette az igazgatóságot, hogy a munkálatokat tudomás végett meg- 
küldötte az orsz. közoktatási tanácsnak; a minister úr egyúttal őszinte 
köszönetét fejezte ki az elnök úrnak és az egyesületnek a tanterv-revisio 
körül kifejtett dicséretes buzgólkodásáért“. A kör választmánya ezen 
választ tudomásul vette. Ugyanígy járt el a választmány a székes- 
főváros tanácsának azon végzésével, melyet az 1897. év nyarán beadott 
kérvényünkre vonatkozólag hozott. A Kör ugyanis arra kérte a székes-

O rsz. K özép isko la i T a n á re g y e sü le ti K özlöny . XXXI. 33
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főváros tanácsát, hogy a liget-jellegből teljesen kiforgatott és nagyrészt 
beépített városligetet, mint a balparti részek majdnem kizárólagos 
üdülő helyét, előbbi rendeltetésének ismét adja vissza. A székes-fővárosi 
tanács meg is ígéri, hogy e tekintetben engedni nem fog s a városliget 
a közel jövőben ismét oly zöld lesz, mint volt a kiállítást megelőzőleg, 
de nem Ígérheti, hogy erdő-jelleget fog kapni, mert a fákat nagyrészt 
kiirtották. Kerületenkint ifjúsági játszótereket sem állíthat, mert a fel
nőttek igényeit is figyelemben kell részesíteni. A végzés némely kitéte
léből azt lehet következtetni, hogy a székes-fővárosi tanács félreértette 
a Kör intentióit: mi t. i. társadalmi impulsussal támogatni akartuk a 
tanácsot a városliget védelmében kifejtett törekvései közben, s erőt 
akartunk adni intézkedéseinek, melyekkel más oldalról jövő befolyások
kal szembe száll. Czélunkat csak annyiban értük el, hogy a városliget 
jövőjét illetőleg bírjuk a tanács Ígéretét, s ezentúl nyugodtan szemlél
hetjük azt, miként fogja a jövőben beváltani

Dr. Schm idt Ágoston elnök bejelenti, hogy az egyesület elnöke, 
dr. Beöthy  Zsolt nem várván be a Kör által kiküldött deputatio tisztel
gését, hozzá a következő tartalmú levelet intézte:

„Budapest, 1898. jan. 25.„Budapest, 1898. jan. 2o.
Kedves barátom!

A budapesti tanári kör nyilatkozatát, melyet a mai lapokban 
olvastam, nem hagyhatom köszönő szó nélkül. Már bíz a mi pályánk 
ilyen: tele van kővel, melyek nemcsak a lábunk alatt akadékoskodnak, 
hanem olykor a fejünkhöz is röpülnek. Sebaj; bekötjük és dolgozunk 
becsületesen tovább. Tudom jól, én tudom legjobban, hogy közös mun
kánkban milyen csekély az én részem; de köszönöm a biztatást, hogy 
soraitokba való, becsületes munkásnak tartotok.

Köszönöm a baráti szót és igyekezni fogok rajta, hogy megérde
meljem baráti sziveteket.

Szives kézszorítással mindnyájatoknak
tisztelő barátotok

B eöthy Zsolt s. k.
A választmány az elnök úr ezen szives sorait őszinte örömmel 

tudomásul vette.
A segélyző-alap elnöki állására beadatott 82 szavazat, melyek közül 

dr. Cherven Plórisra 54, V ám ossy  Mihályra 17, dr Schm idt Ágostonra 
11 esett. Erről az egyesület főtitkára átiratban értesíttetik.

Dr. B ozóky  Endre titkár bejelenti, hogy a következő egyesületi 
tagok beléptek a körbe: dr. Gyulai Ágost, J an ky  Károly, dr. Zelliger 
Vilmos, W oiíner József, Turcsányi Dezső, Berm üller Ferencz, Gerő 
Viktor, M orelli Gusztáv, dr. Zom bory J. János, W ittenberg  fgnácz, 
dr. Perényi József, M ébold  Ferencz, K unos  Ignácz, E rdélyi Jenő, Habina  
János, dr. Kelen  Ferencz, dr. M orvay  Győző és Schm idt Ferencz, kik
kel a kör tagjainak száma 185-re szaporodott. Ezzel kapcsolatban indít
ványt tesz arra nézve, hogy az eddig a körbe be nem lépett budapesti 
egyesületi tagokhoz újólag felszólítás intéztessék. A választmány a be
jelentett belépéseket örömmel tudomásul veszi, s a felszólításra nézve 
elfogadja a titkár indítványát.

Dr. B ozóky  Endre titkár szóba hozza a legutóbb megjelent rang
sort. Összehasonlítván azt a megelőzővel, a rangsorban való haladást 
illetőleg igen szomorú tényeket constatál. Ha valamikor, úgy most lehet 
napnál fényesebben bebizonyítani azt, hogy a rangsor nem a tanárokra 
illő intézmény. A részletekbe nem bocsátkozhatik bele, mert ekkor 
nevek említése nélkül nem érvelhetne; az amúgy is kinos ügyet pedig 
még elviselhetetlenebbé nem akarja tenni. Csupán általánosságban szá-
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mol be összehasonlításainak eredményeiről, előre is jelezvén, hogy azok 
általános érdeknek, mert nemcsak a fiatalabb generatio szorult az idén 
hátra, hanem azok is, a kik a rangsor legelején állanak. így pl. a 
Közlöny t. szerkesztője is öt helylyel ment egy év alatt visszafelé. Az 
idei rangsorból természetes úton való fogyás vagy más statusba való 
áthelyezés folytán 28-an kimaradtak; még pedig': VII. 1., 3., 10 ,20., 21. —
VIII. g) 11., ti) 3., 28., 37., 42., 51., 52., 57.. 65., 82., 92., 101., 105. —
IX. 42.. 57., 60., 75., 113., 189, 206., 217., 225., 243.

A hét rangsor létszámait következőkben hasonlítjuk össze:

Csoport neve
VII. d ) csoport

VIII. g)
VIII. b) vagy ti) csoport 

IX. f)

1 8 9 6 .
n o v .

21
33

191
332

1 8 9 8 .
jan.

21
34

213
377

S z a p o 
r o d á s

i
22
45

összesen 577 645 68.
A tekintetbe vett időköz alatt beállott tanári szükségletet a rang

sorok összehasonlításából nehéz megállapítani.
A kimutatott 28 közül többen más statusba léptek át, s így ezen 

számnak csak egy része jelent tényleges fogyást; másrészt az újonnan 
kinevezettek legtöbbje már mint helyettes tanár működvén, a m eg
üresedett helyet eddig is már tényleg betöltötte.

Térjünk át most azokra, a kik az 1896. évi rangsorban nem 
szerepeltek, s a mostaniban helyet foglalnak. Ezek az államosítási poli
tika folytán interpoláltak; számuk: 49. Még pedig: VII. cl) 5., 6. — Vili. 
g) 10., 15. ti) 3., 9., 24., 30., 37., 39 , 48., 49., 50., 54 , 57., 58., 71., 108., 
1Í6., 133., 187. í) 21.. 23., 24, 28., 33., 36., 65., 97., 98., 99., 100., 101.,
107., 118., 131., Í42., 148., 166., 192., 215., 229., 239., 240., 252., 266., 293.,
298., 316. л z interpoláltak az összes létszámnak 7 6%-át teszik ki. 
Minthogy az idén államosíttatott az V. kér. kir. kath. főgymnasium, 
ezen nagymérvű beszúrások az állami statusban majdnem mindenkit hátra 
szorítanak. így aztán a rangsorban való haladás statisztikája is igen 
sérelmes. Azt hinné az ember, hogy a rangsorban önhibáján kívül senki 
sem hátrálhat; hiszen ez a felfogás magának a rangsornak természeté
ből következik. A mi rangsorunk ellenben azt mutatja, hogy benne 
40-en megtartották helyüket, 84-en pedig tényleg hátráltak. Ezek közül 
23-an 1 helylyel, 22-en 2 helylyel, 8-an 3 helylyel, 2-en 4 helylyel, 12-en 
5 helylyel, 7-en 6 helylyel, 1 hátrált 7 helylyel, 1—1 pedig 15—16 hely
lyel, 3-an 21-gyel, 2-en 22-vel, egy 51-gyel és egy 56-tal. Az utóbbi 9 
az utolsó rangsorban valószínűleg hibásan volt előbbi helyén beosztva, 
s ezen hibák utólag kijavíttattak. A haladás is igen gyönge. Még pedig 
haladtak: 30-an 1 helylyel, 20-an 2-vel, 19-en 3-mal, 17-en 4-gyel, 42-en 
5-tel, 19-en 6-tal, 53-an 7-tel, 42-en 8-czal, 14-en 9-czel, 25-en 10-zel, 
18-an 11-gyel, 25-en 12-vel, 5-en 13-mal, 20-an 14-gyel, 19-en 15-tel,
22-en 16-tal, 1-en 17-tel, 13-an 18-czal, 11-en 20-szal. A rendkívüli ha
ladások :

VIII. ti) 213, a ki 27 helylyel
IX. f) 130, 50 >5

IX. f) 96, 72 )?
IX. f)  144, 79

VIII g) 32, n 96 ??
VIII. ti) 203, 99 5)
VIII. ti) 204, 100 ??
VIII g) 33, Я 119 Я

VIII g) 34, ?? 378 J5

ment előre. Ezen rendkívüli ugrásokkal kapcsolatban elérhetünk az
33*



476

igazgatói állások betöltésének kérdéséhez. Épen a fizetésrendezés követ
keztében a magasabb fizetési fokozatokban levő tanárok vidékre nem 
mehetnek anyagi veszteség nélkül igazgatóknak, ha csak nem épen 
annál az intézetnél működnek, a melynek igazgatóra van szüksége, 
így  aztán az igazgatói állások betöltésénél a fiatalabb tanárnemzedékre 
kerül a sor, a mely ilyen kedvező esetekben a rangsorban, akár 378 
helylyel is előre rohanhat. Érdekes továbbá azon megfigyelés is, miként 
dominál időnkint egy-egy tankerület, sőt egy-egy iskola is az által, hogy 
majdnem kizárólag köréből vétetnek az igazgatók. Megértük a beszter- 
czebányai, aradi aerákat, s most a pozsonyi aerának napjait éljük. 
Ez utóbbi csak annyiban érdekli az állami tanárok rangsorát, hogy 
minden onnét kikerülő igazgató, minthogy a kir. kath. statusból kerül 
hozzánk, ránk nézve két hely difierentiát jelent; mert ha az igazgatói 
állás a mi sorainkból töltetnék be, sokan közülünk egy helylyel elő
lépnének, s minthogy ők kerültek bele rangsorunkba, épen e miatt 
sokan egy helylyel hátralépnek. Ily módon már eddig nyolcz helyet 
veszítettünk.

Sokkal előnyösebb képet tüntet föl a kir. kath. status rangsora. 
A két rangsor közötti létszámkülönbségeket a következőkben állapít
hatjuk meg:

Csoport neve 18 9 6 .
d e c z .

1896 .
j a n .

F o g y á s .

VII V) csoport 4 3 i
VIII. a) 9 7 2
Vili. b) „ 75 55 20

IX. fizetési osztály 108 108 —
Összesen 196 173 23

Míg tehát itt IX. fizetési osztálynak létszáma változatlanul meg
maradt, addig a magasabb fizetési osztályok létszáma az államosítások 
és nyugdíjazások, valamint az állami statusba való áthelyezések által
23-mal csökkent Egyelőre ez a 173-at kitevő összes létszám meg fog 
maradni, s ha a gr. Csáky-féle Ígéret beváltására kerül a sor, a IX. fize
tési osztályban csak 85-en fognak maradni, s így a IX. fizetési osztály 
első 23 tanára előlép. Ezek közül az utolsó 1886. nov. 26-án neveztetett 
ki. Az állami statusban hasonló rendezés mellett a IX. fizetési osztályba 
312-en maradnának, a mi a jelenlegi állománynál 65-nek előléptetését 
involválná. Ezek közül a legutolsó 1885. júl. 24-én neveztetett ki. Az 
összehasonlítás az állami status hátrányára a szolgálati időben 1 l/i évet 
tesz ki.

A kir. kath. statusból elmaradtak 41-en. Még pedig:
VII. b) 1., 2. — VII. a) 3., 5 , 6. — VIII. b) 1., 2., 3., 5., 6., 7 ,

10., 12 , 14., 15., 21., 22., 24., 27., 28., 29., 31., 32., 34., 42., 53.. 69., 70., 
75. — IX Í5., 35, 36., 44 , 47., 51., 65., 79., 82., 100., 102., 103. Bele
kerültek :

VIII. b) 23. — IX. 4., 55., 66., 74. és tizenkét újonnan kinevezett.
Az előléptetési viszonyok az idén eléggé kedvezőek, de előadó alig

hiszi, hogy a jövőben is ilyenek maradnak.
Erre nézve a következő kimutatás ad felvilágosítást: helyben ma

radt 1, előrementek, 1 helylyel 7-en, 2 helylyel 8-an, 3 helylyel 5-en, 
4 helylyel 17-en, 5 helylyel 4-en, 6 helylyel 4-en, 7 helylyel 3-an, 8 hely
lyel 10-en, 9 helylyel 38-an, 10 helylyel 8-an, l í  helylyel 1, 12 helylyel 
16-an, 13 helylyel 2-en, 16 és 18 helylyel 1—1, 19 helylyel 10-en, 20 hely
lyel 6-an, 21 helylyel 15-en, 23 helylyel 4-en, 25, 27, 30, 36 és 45 hely
lyel 1- 1.

Midőn a megelőzőkben a rangsorokban való haladás statisztikáját 
ismertette, tette ezt azért, hogy ezzel is adatokat nyújtson azon
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memorandumhoz, melyet az egyesület a rangsor ^vezetésének kérdé
séről a ministerium felszólítására elkészített

Elnök köszönetét mond az ismertetett adatokért, s kívánatosnak 
tartja, azoknak szélesebb körben való elterjesztését.

Ezután R e if  Jakab megtartotta az új osztrák tanárvizsgálati 
szabályzat ismertetését tárgyaló előadását.

Ezzel kapcsolatban élénk eszmecsere fejlődött, melyben a jelen
voltak mindegyike részt vett. Hangsúlyoztatott, hogy a mi tanárképzé
sünknek is vannak lényeges hiányai, melyeknek orvoslására az impul- 
sust a budapesti kör adhatná. Ez a kérdés egészében tárgyalandó, az 
egyes részletekbe való túlságos belemélyedés nélkül. Az egyetem bölcsé
szeti facultása a tanárképzéssel nem bízható meg, mert ez a tanszabad
ság korlátozásával járna; már pedig kívánatos, hogy ha más facultáson 
ez idő szerint nincs ife tanszabadság, legalább a bölcsészetin legyen meg.

Több tárgy nem lévén, az ülés berekesztetett.
Br. B ozóky Endre , a kör titkára.

Pápai kör.
A pápai kör 1898. január 18-án és folytatólag 21-én tartott gyűlést. 

Jelen voltak: dr. K a p o ssy  Lucián elnök, dr. A n ta l Géza, B a rcsi József, 
Borsos  István, Faragó  János, F arkas  Dezső, Győry Gyula, dr. K őrös  
Endre, M akay, Sebestyén  Dávid, S aru dy  György.

3. Elnök bemutatja az általa készített köri alapszabályok terve
zetét. Felolvasás után a gyűlés ezen alapszabályokat, melyek az 0. K. 
T. E. alapszabályainak tekintetbe vételével készültek, elfogadja.

4. Bemutatja az elnök a segélyző alap elnöksége által 1897. 
deczember végén keltezett köröző levelet, hogy az „országos segélyző 
alap“ növeléséhez mi is járuljunk hozzá. A kör szívesen pártolja az 
országos intézményt s annak idején, ha módjában lesz, gondoskodik, 
hogy hathatós támogatását tettleg is bebizonyítsa.

6. Az igazgatóság által a körökhöz terelt kérdések közül I-re 
(1898. jan. 16. szám) tagsági díjak beszedése postai megbízás útján stb. 
a kör nem tartja szükségesnek határozatot hozni II. Czigler Ignácz 
tételeit a felsőbb leányiskolák reformjáról tanulmányozás végett kiadja 
Győry Gyula tagtársnak, ki majd áprilisban fogja javaslatát előadni.
III. B ozóky  Endre indítványának taglalására „a budapesti középiskolák 
elnevezéséről“ szintén vállalkozik Győry Gyula tagtárs egy javaslat 
kidolgozására, hogy ennek alapján körünknek is módja legyen a neve
lési szempontból fontos kérdés fejtegetésére.

7. Alaptőkéjének gyarapítása czéljából elhatározza a kör, hogy a 
böjtben kísérletül egy-két népszerű felolvasást rendez, csekély belépti 
díjjal. A köri gyűlés örvendetes tudomásul veszi, hogy M akay  tagtárs 
hajlandó az első ilyen felolvasás megtartására a természettudományok 
köréből.

9. Dr. K a p o ssy  Luczián bemutatja értekezésének vázlatát „Elmélet 
és gyakorlat ' czímen. Érdekes példákon mutatja be, mennyire terjesztik 
hivatalos irataink a rossz magyarságot. Fejtegetésének eredményeit 
indítvány alakjában négy pontba foglalva, a gyűlés határozata alá 
bocsátja. A kör az indítvány három első pontját elvben elfogadja.

Az elvben elfogadott tételek a következők: „Mondja ki a kör 
határozatilag, hogy az O. K. T. E. elé terjeszti elfogadás végett a követ
következő indítványokat: 1. kérje meg a vk. ministert, utasítsa minden
nemű iskolák igazgatóit, tantestületeit, hogy mindennemű, az iskola 
életében előforduló közleményeikben szigorúan tartsák meg a magyar 
stílus követelményeit; 2. kérje meg a vk. ministert, hogy az iskolákban



4 7 8

használandó kézikönyveknek csak úgy adja meg az approbatiót, ha azok 
stílus szempontjából is megfelelnek a magyar stílus követelményeinek 
s ép ezért e szempontból is biráltassa meg azokat; 3 kérje meg a vk. 
ministert, hogy a vk. ministerium, melynek első sorban kötelessége ez 
irányban felügyelni, eszközölje, hogy miként a maga ministeriumából, 
úgy a többi ministeriumokból származó törvények, rendeletek, törvény- 
széki stb.-féle végzések magyar stílus szempontjából kifogástalanok 
legyenek, miért is mindezeket — még most — nyelvi szempontból 
egy szakember átdolgozására bízzák“.

A kör az elvben elfogadott tételeket az 0. K. T. E. elé terjeszti 
azon kérelemmel, hogy az 0 . K. T. E. vezetősége eszközölje ki ezen 
elvek érvényesítését a vk. minister úrnál.

Sarudy György, köri titkár.

Szatmár vármegyei kör.
A Szatmár vármegyei kör R a tk o v szk y  Pál elnöklete alatt febr. 

2-án tartotta első rendes ülését. Jelen voltak: Vida Aladár igazgató és 
K iss  Gábor tanár Nagybányáról; Hám  József igazgató, N ádor  Béla, 
Som ogyi István, Schüssler Albert, Poór János, C sáti Márk tanárok 
Nagy-Károlyból, Jask o v ics  Ferencz, dr. Fodor Gyula, Nagy József, 
Löfíer József. K ro m p a szk y  Béla, M ajoros Károly, R ad lin szky  József, 
L eh oczky  József, Sarm aságh  Géza, Orosz Alajos, Glósz János, E rdélyi 
Imre, dr. K u rtz  Sándor, Fölkel Béla, dr. Fechtel .János szatmári tanárok.

R a tk o v szk y  elnök nagy örömét fejezi ki, hogy azoknak, a kik 
egy téren munkálkodnak, sikerült egymást felfedezniük s egy szorosabb 
testületbe, a tanári körbe egyesülniük. Meg van győződve, hogy a kör 
működése eredményes lesz, de legbecsesebb gyümölcse az együttműkö
désnek az lesz, ha a collegialis együttérzést fejleszteni és állandósítani 
fogja. Azért üdvözli a két szomszéd intézetnek igazgató ités tanárait, 
a kik a barátságos hivó szózatnak készséggel engedtek. Áldást kíván 
a kör működésére s kéri a tagok buzgó érdeklődését és együtt
működését.

Az elnök fölkéri a nagy-károlyi tagokat, a kik az alapszabályokat 
megvitató gyűlésen nem lehettek jelen, nyilatkozzanak arról, óhajtanak-e 
az alapszabályokon valami változtatást tenni.

H ám  József igazgató a nagy-károlyiak nevében köszönetét fejezi ki 
az alapszabályok szerkesztőjének, Sarm aságh  Gézának a gondos és 
alapos munkáért; a maga és társai nevében azt az indítványt teszi, 
hogy a kör székhelye ne legyen — mint a tervezet contemplálja — fel
váltva Nagy-Bányán, Nagy-Károlyon és Szatmáron, hanem mindig Szat- 
máron, mint földrajzi középpontban. Ez indítvány alapján hosszabb vita 
indul meg, de a kör végül abban állapodik meg, hogy a kör székhelye 
felváltva a három városban legyen.

A károlyi tagok szükségét látják a pénztáros mellé egy ellenőri 
állás szervezésének is; a kör abban állapodik meg, hogy az ellenőri 
tisztet az alelnökre ruházza.

Egyéb hozzászólások s némi módosítások után a kör az alap
szabályokat véglegesen elfogadja.

A tárgysorozat 2-ik pontjául Sarm aságh  Géza, mint előadó szól 
a T. E. K. 16-iki számában föltett kérdésekhez.

1. Czigler Ignácznak „A felsőbb leányiskolák reformjához“ czímű 
értekezésében foglalt indítványokra vonatkozólag hosszabb tanulmányt 
olvas fel, a melynek bő kivonatát a következőkben adjuk:

Az előadó bár elismeri, hogy e kérdésnek minden oldalú beható 
tárgyalására legilletékesebbek lennének a felsőbb leányiskolák tanárai,
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a minők körünkben nincsenek és így nem is várható tőlünk, hogy a 
tantervi részletekbe is mélyrehatólag belebocsátkozzunk, — azt hiszi 
azonban, hogy e tárgyhoz, mint culturfejlődésünknek napjainkban egyik  
igen fontos s sürgős megoldást kívánó kérdéséhez legalább az általános 
alapelvekre nézve hozzászólhatunk mi is, annál inkább, mivel Czigler 
értekezésében vannak többé-kevésbbé megokolt s pontokba foglalt 
concret indítványok, melyek felett az ügy mai állásának ismerete után 
egyező vagy nem egyező észrevételeinket kimondani tulajdonképen a 
számunkra kitűzött feladat.

Részletesen ismerteti ezután az előadó a rendszeres iskolai nő
nevelés fejlődését s jelenlegi állását hazánkban, kezdve az alapvető 
1868-iki népoktatási törvény intézkedéseitől az 1895-iki királyi legfelsőbb 
rendeletig, mely a nőknek az egyetemet is megnyitá; — ismerteti a 
felsőbb leányiskoláknak szervezetét, czélját, tantervét és eszközeit, a 
mint azok 1875-től kezdve sok ingadozás után a jelen tarthatatlan álla
potra kialakultak; — azután érintve az ú. n nő-kérdés megoldása érde
kében a külföldön történő mozgalmakat és intézkedéseket, a melyek az 
ismeretes királyi rendelettel s Budapesten a leánygymnasium felállítá
sával nálunk is napirendre kerültek s első sorban a felsőbb leányiskolák 
átalakítását követelik, reámutat az előadó az e téren fölmerült nézet- 
eltérésekre a kitűzendő czélban és eszközökben, s Czigler tanár állás- 
foglalására e kérdésben s kifejti véleményét az ismeretes hat pontban 
kifejezett kívánalmairól.

Az első kívánalomhoz készséggel járul hozzá; magáévá tette azt 
a közokt. nm. ministerium is, a midőn a felsőbb leányiskolákat nem rég 
kivette a tanfelügyelők hatásköréből s azokat ministeri biztosokra bízta. 
A felsőbb leányiskolái tanárok azon kívánalmát is, hogy a ministeri 
biztosok mellőzésével a felügyelet teljesen a középiskolai ügyosztályra 
ruháztassék, teljesen megokoltnak tartja, nemcsak a felsőbb leány
iskoláknak s tanárainak elismert középiskolai jellegöknél fogva, de az 
iskolai működés és felügyelet közötti viszony természeténél fogva is. 
A min. biztosi felügyelet és iskola között ugyanis sokkal ritkább, lazább, 
külsőbb az érintkezés, hogysem a tanítás-nevelés, fegyelmezés érdeke 
kívánná. Ennek következtében a felügyeletnél túlnyomóvá válik a puszta 
ellenőrzés, előforduló s első pillanatra kellőleg méltányossággal alig 
mérlegelhető hiányok miatt a felelősségrevonás. Már pedig az iskola, a 
tanár munkája valóban olyan természetű, hogy a felügyelethez nem 
annyira a puszta ellenőrzést és számonkérést kívánja, hanem inkább 
az úgyszólván mindennapi irányítást, a részlet-munkában az útbaigazí
tást, a nemes ambitio felköltését, a való érdemek kellő megítélését és 
elismerését, a mi mind állandóan szemlélő, az iskolával folytonos con- 
tactusban álló, szigorúan szakképzett felügyeletet kíván.

2. Azon második kívánalmat, hogy az 1895-iki költségvetésben 
megállapított évi 1000 frt dotatio necsak a budapesti, hanem valmennyi 
vidéki felsőbb leányiskolának évenkint kiadassák, szintén méltányosnak 
tartja az előadó, ha már egyszer fölvették a költségvetésbe. Azt hiszi 
azonban, hogy a dotatio visszatartása egy időre valószínűleg össze
függésben van a felsőbb leányiskolák jelen szervezetének általában el
ismert bizonytalansága, sőt tarthatatlanságával s tervbevett s küszöbön 
álló gyökeres reformjával, a mi a dotatio visszatartását rendezettebb 
viszonyokra és czélokra okadatolttá tenné.

3. A felsőbb leányiskolái tanári kar színvonalának emelését az 
előadó is óhajtja s készséggel járul a felsorolt módokhoz. Az érettségi 
vizsgálatot azonban megkívánja az egyetemi előadások rendes hallga
tásához, mert az attól feltételezett alapos előismeretek nélkül az ezekre 
támaszkodó magasabb tudományos előadások hallgatása alig vezetne 
czélhoz Ennél sokkal czélszerűbbnek mutatkoznék a haladni vágyók
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számára s előismeretükhöz alkalmazva szünidei népszerűbb tanfolyamok 
rendezése.

4. Hogy a felsőbb leányiskolák csak oly városban állíttassanak 
föl, hol van már polgári, ez is nagyon kívánatos, különösen ott, hol a 
polgári népes. A leányiskoláknak újabb rendezésénél különben is irány
elvül óhajtaná szem előtt tartani az előadó, hogy a felső nép, polgári
I. és II. rendű felsőbb leányiskolák tantervei egymással lehetőleg össz
hangba s ekként ez iskolák szerves összefüggésbe hozatnának, úgy, hogy 
az egyik képzettségfokban előlépcsőül szolgálna a másikra s kölcsönösen 
támogatnák egymást a czélban. Természetellenes állapot is az, felsőbb 
leányiskolát erőltetni ott is, hol polgárinak felállítására sincs elég 
számbeli vagy anyagi erő.

5. Az 5. és 6. pontban foglalt indítványok elfogadása azonban 
— az előadó szerint — igen meggondolni való Az, hogy hat osztályú 
s egységes középiskola legyen az újjászervezendő felsőbb leányiskola 
bi- vagy trifurcatio nélkül, az egyetemre vagy a kenyérkereső pályára 
készítő irány teljes mellőzésével, pusztán az általános műveltség czéljá- 
val, — szép és ideális álláspont, de nem felel meg az általánosabb 
szükségérzetnek. Hazánk zömének leányai ugyanis, még a középmódúa- 
kat sem véve ki, nem annyira magasabb általános műveltségre vágynak, 
mint puszta czélra, hanem inkább arra, hogy előre nem látott szükség 
esetére pályát vívjanak ki magoknak szerzett ismereteik és művelt- 
ségök útján. Hiszen látjuk, mint tódulnak a tanítónői, óvónői, postai, 
távírói, kereskedelmi stb. pályákra. Az összes felsőbb leányiskolákat 
pusztán ideális czélokra berendezni, nem lenne czélszerű és a szükségnek 
megfelelő. Elismeri, hogy az anyagilag és társadalmilag kiváló családok 
leányai pályakeresés szándéka nélkül vágyakoznak magasabb műveltségre 
s az államnak és vallási testületeknek gondoskodni is kell néhány ilyen 
képzettséget nyújtó intézetről, melybe vagyonosabb szülők a távolból is 
beküldhetik leányaikat, különösen, ha internatussal is összekötve vannak. 
Az is megfontolandó kétségtelenül, hogy a polgárit kiegészítő felsőbb leány
iskola két felsőbb osztálya a tudni vágyó leány életében különben üresen 
maradó két évet (14—16) igen hasznosan és üdvösen tölti b e ; ez az 
utóbbi szempont azonban nem elég fontos arra, hogy a felsőbb leány
iskolákat pusztán az ő érdekök szempontjából rendezzük be általános 
czéllal ; hiszen e két évet ép oly hasznosan eltölthetik egy gyakorlati 
czéllal bíró felsőbb leányiskolában is, főkép, ha az ilyen szakművelt
séget nyújtó 1—2 tárgy rájok nézve facultativvá lesz. Éhhez járul azon 
körülmény is, hogy ha minden felsőbb leányiskola csak ideális czélra 
lesz berendezve, az egyetemre juthatás végett külön leánygymnasiumok 
felállítása válnék szükségessé. Ilyen gymnasiumok felállítása pedig 
nagyobb számban sok oknál fogva alig volna keresztülvihető. Ha pedig 
egy-két helyen állíttatnék föl ilyen iskola, az egyetemre juthatás ked
vezményét legnagyobbrészt csak e helyek leányai élvezhetnék, az ország 
többi s nem vagyonos része anyagi helyzete miatt ki volna zárva e 
jótéteményből, pedig egészen világos, hogy az egyetemi kedvezmény 
épen a szegényebb női osztály számára óhajtja az eddig elzárt pályákat 
megnyitni, mert a vagyonosak közül kevesen ambitiónálják azokat. 
Helyeselhető tehát az az irányzat, a mely a felsőbb leányiskoláknak 
facultative az illető fokig módot akar nyújtani, hogy az erre hajlammal 
és tehetséggel bíróknak az egyetemre való előképzettséget is nyújtson, 
sőt épen a pályanyujtás czéljából s azért is, hogy ne tereitessenek 
felette sokan az egyetemre, az előadó czélszerűnek tartaná a bi- vagy 
trifurcatiőt is oly módon, hogy a felsőbb leányiskolák necsak egy, 
hanem a hajlamok és helyi körülmények szerint a jövő megélhetést 
biztosító más pályákra is nyújtanának képzettséget, az egyik az egyetemre 
készítés mellett a kereskedelmi s gazdászati, — a másik a kézimunkái és
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háztartási, a harmadik műkertészeti és háziipari tanfolyam felkarolásával, 
— nem mellőzvén valamennyire kötelezőkig az általános műveltség ele
meit sem, melyek között a neveléstanra, egészségtanra, mint a női hivatás 
legfontosabb ágaira, kiváló gond fordíttatnék. Ekként szolgálhatnának 
a felsőbb leányiskolák az általános és nemzeti műveltség s az egye
temre való facultativ előkészítés mellett a más pályákra való képzettség 
melegágyaivá, a mire a legnagyobb szükség van. A szakrendszer hátrá
nyait az egységes és általános műveltségre s jellemképzésre könnyen 
ellensúlyozza a nőnél a hit- és erkölcstan alapos tanítása, a mely egy
séges világnézetet, a jellem legfőbb alapját viszi be az erre fogékony 
női kebelbe, könnyen ellensúlyozhatja továbbá az olyan intézkedés, a 
mely az általános műveltség alapjait nyújtó többi tantárgyakat lehetőleg 
egy tanár kezébe teszi; mindenekfelett pedig az, ha a tanterv okos 
válogatással s jó tankönyvekkel és módszerrel nem a mennyiségre fek
teti a fősúlyt, hanem a lényegre és alaposságra. Ez esetben a Czigler 
által annyira elítélt selectio is igen szűk körre lesz szorítva, s a leány
növendékek legnagyobb részének nem lesz ártalmára a szigorú classi- 
ficálás sem, melyet a munka és czélok komolysága végett szükségből 
és az emberi gyengeség miatt a felsőbb leányiskoláknál is — bármikép 
legyenek is azok berendezve - a selectióval együtt fentartandónak 
vél az előadó.

R a tk o v szk i  elnök elismerését fejezi ki az előadónak a nagy 
gonddal készített tanulmányért s felhívja a kör tagjait, szóljanak hozzá 
a felvetett kérdésekhez.

K iss  Gábor véleménye szerint módot kell nyújtani a felsőbb 
leányiskolák tanítónőinek, hogy 1—2 évre egyetemre mehessenek s 
ezért be kellene hozni nálunk is — átmeneti intézkedésül — a vendég- 
hallgatók intézményét, mert addig is, míg a leánygymnasium mostani 
növendékei az egyetemig jutnak, módot kell nyújtani a tanítónőképzés 
színvonalának emelésére. A jelenlegi fels. leányiskolái tanítónők úgysem 
mennének előképzettség nélkül az egyetemre, hiszen a polgári képzőt 
végzettek egyes tárgyakra nézve most is alaposabb képzettséget mutat
hatnak fel, mint a gymnasiumból majd kikerülő jelöltek. Azt az elvi 
eljárást tehát, hogy csak rendkívüli esetekben engedik a tanítónőket 
az egyetemre, általánossá kell tenni s az egyetem látogatását — leg
alább egyelőre — általában minden jelentkezőnek meg kell engedni.

Som ogyi István az államsegély engedélyezésére nézve megjegyzi, 
hogy a minister adja ki a leányiskoláknak, mert így azok tökéletese
dését mozdítja elő.

Vida, Aladárnak ez utóbbi kérdésre az a véleménye, hogy, mivel a 
leányiskolák tanártestületei tesznek fölterjesztést s a minister határoz 
az egyes iskolák szükségletei szerint, a melyeket mi úgysem ismerünk 
s mivel az egész eljárás különben is jogi dolog, mondja ki a kör, hogy 
a határozatot nem tartja szükségesnek.

Sarmaságim&k. fölvilágosító szavai után s a K iss  Gábor indít
ványának elfogadásával magáévá teszi az előadó fejtegetéseit s a 
Czigler- féle indítványokhoz ilyen értelemben a 2-ik mellőzésével 
hozzájárul.

2 Az alapszabályoknak az igazgatóságtól javasolt módosításokra 
nézve az előadó fejtegetése s a hozzászólások alapján a) a birói illeté
kességet a kör elfogadja; b) mivel a postai megbízás költséggel jár vagy 
a tagra nézve, vagy el nem fogadás esetén az egyesületre nézve, s 
mivel a tagsági díjak be nem fizetése rendesen csak feledékenységből 
történik, az illető tagok január hóban zárt levelező-lapon figyelmeztes
senek .

3. A Bozóky-féle indítványt a kör jelenleg leveszi a napirendről 
s azt a következő ülésre tűzi ki.

Örs/,. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXXI. 34
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A tárgysorozat 3-ik pontja értelmében a kör két választmányi tag 
megválasztását ejti meg; meg választatnak Sarm aságh  Géza, szatmári 
és Poór János n.-károlyi tanárok.

Arra a kérdésre, hogy a tagsági díjakból a kör milyen perczen- 
tet kérjen a központtól, azt határozza a kör, hogy tekintettel arra, hogy 
a szatmári kör létesítése az egyesületet sok új taggal szaporította s hogy 
a tagoknak három városban való lakása miatt a rendesnél több irodai- 
és postaköltséggel jár, a központtól 3j° „ átengedését kéri, vagy pedig 
a szokásos 20°/0-on felül valami segélyt.

Szóba jön a „Proletár tanárok“ czimű, a tanárokra nézve sértő 
hírlapi czikk. Vida Aladár megjegyzi, hogy azokra a tájékozatlanságokra, 
a melyeket a czikkiró elárul, a kör nem reflektálhat; de mivel sok 
gyanúsítást tartalmaz, a melyeket sző nélkül hagyni nem lehet, föl kell 
szólítani a czikkírót, hogy nevezzen meg egyéneket s ne gyanúsítson olyan 
testü letet, a mely olyan érdemesen szolgálja a magyar culturát. A czikk- 
írónak védelméből a tanárvilág nem kér, arra nem szorult reá.

A kör ez indítványt magáévá teszi.
A jövő gyűlés székhelyéül a kör N.-Károlyt jelöli ki.
Vida Aladár köszönetét mond R a tk o vszk i elnöknek a kör meg

alakításáért s a gyűlés vezetésében tanúsított tapintatáért. R a tk o vszk i 
megköszöni a tagok érdeklődését s az ügy felkarolását s azután a kör 
tagjai kedélyes lakomára gyűlnek össze.

Orosz A lajos, titkár.

Udvarhely-kerületi kör.
Az udvarhely-kerületi tanári kör folyó évi február 3-án tartotta 

rendes havi ülését.
Jelen voltak: dr. S olym osi Lajos elnök, Gönczi Lajos alelnök, 

Weinberger Panni, Varga Ida, M olnár Károly (coll.), Hám  Károly, 
Félegyházi Antal, Bőd  Károly, W assy lk iev itz  Viktor, D ózsa  Jakab, 
D aróczi János, H arm ath  Ödön, Csekély Adolf, T am ás  Albert, K ovács  
Dániel, Szabó  András, S zabó  Árpád, Ján osy  Péter pénztáros, Tom pa  
Árpád titkár és a jegyző.

Elnök, mielőtt az ülés napirendjének tárgyalásához fogott volna, 
igen kedves kötelességet teljesített, midőn megemlékezett a collegium 
kebelében megindult mozgalomról, melynek czélja volt Bőd  Károly 
25 éves tanári szolgálatának megünneplése. Rövid, de érzéssel teli 
szavakban méltatta egyházi, tanügyi s human téren kifejtett munkás
ságát s azt az állandó lelkesültséget, melylyel az ifjúság lelkében ápolá 
a hazafiság fogalmát. A kör őszinte, lelkes éljenzése közt óhajtotta, 
hogy tovább is hasonló munkása legyen a közügynek s mint a család
apák és társadalmi férfiak mintaképe, negyedszázados fáradalmainak 
enyhülését lelje fel családi köre boldogító érzésében, lelki nyugalmát 
nemes czéljainak megvalósulásában. Bőd  Károly meghatottság hangján 
köszönte meg az elnök figyelmét és jókívánságait, miután 25 éven át 
csak kötelességet végzett, mely mint ilyen, kitüntetésre nem számíthat. 
Rövid, de tanulságos párhuzamot vont a ma és huszonöt év előtt ural
kodó tanügyi állapotok között, élénk színekkel rajzolta három közép
iskolánk épületi s személyi statusát s lelkesült örömének adott kifeje
zést, hogy a mindenütt észlelhető modern haladás és tettre kész fiatal 
tanárnemzedék mellett a székely tanügy virágzik. Hálás köszönettel 
vette a körnek és elnökének kitüntető figyelmét s kívánta, hogy a kör — 
melynek legbiztosabb támpontja a kartársi együttérzés, a bizalom, a 
jóindulat — sokáig szolgálja nemzeti közoktatásügyünk érdekeit.

Ezek után W einberger Panni felső leányiskolái igazgatónő tar-
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tóttá meg „A felsőbb leányiskolák reformjáról“ szóló felolvasását, tekin
tettel a Czigler-ié\e javaslatokra, melyeket a központ a körök figyel
mébe ajánlott. Fejtegetéseit azzal vezette be, hogy a nőnevelés ma már 
oda jutott az intéző körök érdeklődése folytán, hogy a felett napirendre 
térni nem lehet. Azzal minden intelligens ember tisztában van már, 
hogy a valódi műveltséggel bíró nő egy tanult férfit inkább megért, 
méltányol, mint a nem művelt feleség és gyermekeit is mindenesetre 
jobban, észszerűbben neveli. Hogy a lányok nevelése, tanítása arra a 
niveaura emeltessék, hová minden hazáját szerető, művelt magyar 
ember óhajtja, sok, igen sok áldozatra van még szükség. A nemzeti 
nőnevelés nem érte el teljesen azt a czélt, melyért küzd; nem érte el 
azért, mivel számtalan akadálylyal kell még máig is küzdenie. A királyi 
kegy 1895. november 18-án megnyitotta a nők előtt is az egyetem  
kapuit; ez a legkegyelmesebb rendelet egyszersmind az irányt is meg
jelöli, melyen a nőnevelésnek haladnia kell. Ez tette actualissá a felsőbb 
leányiskolák reformját — a leánygymnasiumok kérdését. Első, főköve
telménye a felsőbb leányiskoláknak, hogy azok a M olnár Aladár által 
conteinplált eredeti rendeltetésükre visszahelyeztessenek és középiskolai 
jelleggel és fokozattal ruháztassanak fel. Ezen alapon indult meg Czigler 
értekezése is; nevezetesen 1. a felsőbb leányiskola jövőjére nézve élet
kérdésnek tekinti, hogy a középiskolai ügyosztályba jusson és meg
szabaduljon a munkával amúgy is túlterhelt tanfelügyelőségtől. A tétel 
első részének bővebb megokoíása fölösleges, mert természetes, hogy ha 
egyszer a középiskola ezélját tűzik a felsőbb leányiskola — leánygym- 
nasium — elé, akkor vezetését is annak ügyosztályára kell bízni. A tan- 
felügyelői felettes hatóságot illetőleg pedig a cultusminister úr 1897. évi 
35.808 sz. rendelete már úgyis intézkedett, midőn a szóban forgó leány
iskolákat a számukra kijelölt s eddig is működésben levő ministeri 
biztosok egyedüli felügyelete alá helyezte.

2. Kérnünk kell, hogy a költségvetésben megszavazott dotatiót 
minden egyes iskolának tényleg kiadják. E tételt felolvasó teljesen 
magáévá teszi, mert a kellő felszerelés a tanítás sikerének elmarad- 
hatlan föltétele. Óhajtandó, hogy itt is, mint a fiú-középiskolában, annak 
czélszerű felhasználása a tanári karra bízassák.

3. Sürgetnünk kell a tanári karok színvonalának folytonos és 
rögtöni emelését. Felolvasó is óhajtja, hogy a felsőbb leányiskolák 
tanárai egyenlő színvonalra emeltessenek a fiú-középiskolák tanáraival; 
méltányosnak tartja, hogy a felsőbb leányiskolái tanárok és tanítónők 
is — épen, mint a középiskolák tanárai — részesüljenek utazási ösztön
díjkedvezményekben. Továbbá, addig is, míg a nőtanítók középiskolai 
képesítése a megvalósulás stádiumába juthat, tétessék lehetővé a polgári 
iskolai oklevéllel bíró tanítónőknek, hogy az egyetemre bár mint magán
hallgatók beiratkozhassanak; legyen a polgári iskolára képesítő okleyél 
érettségi bizonyítványnyal egyenértékű, mert bizonyára igék sok tanítónő 
venné hálás örömmel, hogyha módot nyújtanának arra nézve, miszerint 
a tudomány magasabb színvonalára emelkedhessék, egyetemet, vagy 
valamely más magasfokú tudományos intézetet látogathasson. A szün
idei cursusok — melyek kétségtelenül igen czélszerű intézkedése a tan
ügyi kormánynak a továbbképzés szempontjából — a tanítónőkre is 
terjesztessenek ki.

A Czigler 4. tételét illetőleg nincs teljesen egy nézeten, mert 
például, a hol jó elemi népiskola van, ott polgári leányiskola helyett 
mindjárt felsőbb leányiskolát, illetve leánygymnasiumot állíthatna fel a 
kormány, ellenkező esetben csakis kiváltságos vidékek kapnának leány
gymnasiumot. Óhajtja, hogy az a város is, hol eddig polgári leányiskola 
nincs, kaphasson leánygymnasiumot.

Az egységes iskolák elvénél maradva, a felsőbb leányiskola,
34*
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illetve leánygymnasium négy alsó osztálya miért ne pótolhassa, helyet
tesíthesse a csupán négy osztályból álló, jelenlegi tantervével még min
den gyakorlati irány nélküli polgári leányiskolát ? Az alsó négy osztály 
ép úgy, mint a jelenlegi teljes — hat osztályú — felsőbb leányiskola 
alsó négy osztálya alkothat egy befejezett egészet. Suppan  Vilmos 
„A magyar felsőbb leányiskolák múltja és jelene“ ez. munkájában azon 
nézetének ad kifejezést, hogy : „a polgári leányiskoláknak kívánatos és 
üdvös kapcsolatba hozatala a felsőbb leányiskolákkal s az egyik iskolá
ból a másikba való átlépés megkönnyítése is minden nehézség nélkül 
foganatosítható a mellett is, ha különben mindenik iskola a maga ren
deltetése szerint, a maga útján halad“. Suppan  tekintély lévén a tan
ügy terén, tehát véleménye is támogatja felolvasó ama nézetét, hogy 
a leány-középiskola ott is megfelelhet rendeltetésének, a hol polgári leány
iskola nincs. Legjobb tudomása szerint a legtöbb vidéki polgári leány
iskola tehetséges növendéke a négy osztály bevégezte után tanítónő- vagy 
óvónőképző felvételi vizsgálatra m egy; — az a kérdés: a leánygymnasium 
nem képesíthetné-e ugyanerre ? Bizonyára igen !

Czigler ő. pontját illetőleg, a bifurcatiót, mely a IV., V., VI. 
osztályban külön órákat vonna maga után, nem tartja összeegyeztethető- 
nek a felsőbb leányiskola rendeltetésével. Ne válaszszuk már az iskolá
ban is külön azokat, kiknek életczél a tanulás, azoktól, kik csak ön
művelésért tanulnak. Már socialis szempontból sem helyes, mivel annak 
a_ nőnek, ki az élet harczára készül, ki küzdeni fog a létért, ép annyira 
nélkülözhetetlen a műveltség általános értelem szerint, mint a női nem 
másik és nagyobb részének, mivel a társadalomban szaktudománya 
mellett amarra is elkerülhetetlen szüksége van.

A 6. pontot illetőleg igen helyesnek tartja, hogy ne tekintsük a 
felsőbb leányiskolát, leánygymnasiumot olyan intézménynek, mely csak 
a tehetségesebb növendékeket óhajtja megtartani és a gyöngébbeket 
elejti; minél hosszabban megtarthatjuk leánynövendékeinket az iskola 
padjain, annál több alkalmunk nyilik arra, hogy jellemét olyanná ala
kítsuk, képezzük, a milyennek egy valódi nőnek lennie kell. Necsak 
arra törekedjünk, hogy leánygymnasiumainkban olyan oktatást adjunk, 
mely a tudományos továbbképzés alapja legyen, hanem módot keli 
nyújtanunk az általános műveltség elsajátítására is. Ezért legfölebb a 
felső leányiskola, leánygymnasium felsőbb osztályaiban adhatunk helyet 
szigorúbb classifikálásnak.

Ezek után elfogadásra ajánlotta következő tételeit: 1. Az állami 
felsőbb leányiskolák, illetve leánygymnasiumok a középiskolai ügy
osztályba jussanak. 2. A költségvetésben megszavazott évi dotatíót 
minden egyes iskolának tényleg adják ki. 3. A tanári karok színvonalá
nak folytonos emelését kell sürgetni. 4. Az előadott indokok alapján 
leány-középiskola oly városban állíttassák fel, illetőleg ott is megfelelhet 
hivatásának, hol polgári leányiskola nincs. 5. A tervezett bi- sőt trifur- 
catióval szemben az egységes hat tanfolyam ú iskola mellett, mely az 
egyetemre készülőkre csak annyiban legyen tekintettel, hogy a latin 
nyelvet is tanítja, mint rendkívüli tárgyat — határozott állást kell fog
lalnunk. 6. Előre tiltakozni kell minden olyan újítás meghonosítása 
ellen, melyet (mint sellectiót és szigorú classiflkálást) az egyetemre való 
előkészítés látszik követelni, ha az az iskola eredeti rendeltetésével össze 
nem egyeztethető.

Elnök elismerő köszönetét mondott előadónak, kinek véleményes 
javaslatait a kör többek hozzászólása után egyhangúlag elfogadta, 
kivévén Tom pa  Árpádot, ki e téren szerzett szaktapasztalai alapján fen- 
tartotta külön véleményét a 4. pontra nézve, csatlakozván Czigler Ignácz 
ebbeli álláspontjához.
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A kör továbbá magáévá tette Bozóky  Endre indítványát, hogy a 
hazai középiskolák történeti s irodalmi nagyságok és alapítók után 
neveztessenek el.

Úgyszintén elfogadta az alapszabályok tagdíjbehajtására vonat
kozó 18. §-át, ellenben a 20 §-t akképen kívánta módosítani, hogy a hol 
kör van, e köri tagok tagdíjainak peres behajtására mindenkor a kör 
központján levő járásbíróság legyen az illetékes bírói forum.

E m bery Árpád, jegyző.

Szepesi kör.
A szepesi tanári kör Róth  Márton elnöklete alatt 1898. febr. 6-án 

tartotta téli gyűlését Iglón. Jelen voltak Lőcséről: D éesy  Károly, Dénes 
Ferencz, Földi János, H adik  Richárd, K u ro v szk y  Adolf, R ákos  Adolf, 
W alther Béla; Késmárkról: B alth azar  Gábor, Bruckner Károly, dr. Sze- 
lényi Károly; Iglóról: Fischer Miklós, Gúhr Márton, K iss  Albert, K öri 
Imre, M arcsek  Andor, N ikh ázy  Frigyes, Pákh  Károly, Róth  Márton, 
Them  László, V andrák  Gyula és Zimann János.

Róth  Márton elnök szívélyesen üdvözölvén az egybegyűlteket, 
első sorban a testvérvárosokból ideérkezett kartársakat, jelenti, hogy 
új tagokul beléptek W alther Béla főreálisk. igazgató Lőcséről, B althazar  
Gábor főgymn. tanár Késmárkról és Them  László főgymn vallástanár 
Iglóról. Eltávozott Pozsonyba dr. Pröhle Fr. Vilmos s örökre eltávozott 
a múlt évi júliusban elhunyt dr. Bauer Simon, kiről kegyelettel emlé
kezik meg s kinek emlékét indítványára jegyzőkönyvileg örökíti meg 
a kör.

A tárgysorozat első pontját az egyesületi segélyző alap elnöki 
tisztének betöltése képezvén, a kör jelenlevő tagjai egyhangúlag Vám ossy  
Mihályra adták szavazatukat.

Az orsz. segélyző alap anyagi támogatása érdekében Hofer és 
Tiber felhívása alapján kimondja a kör, hogy 100 frtos alapítványt 
kíván tenni s e czélra az önkéntes gyűjtésen kívül a 20%-nyi tagdíj
jutalékot óhajtja igénybe venni mindaddig, míg a 100 frt egybe nem gyűl.

Az alapszabályok módosítására nézve a választmánynak a győri 
közgyűlésen tett indítványait magáévá teszi a kör.

Nemkülönben lielyeslőleg tudomásul veszi a budapestieknek a 
priváta ügyben közzétett nyilatkozatát.

Ezután W alther Béla foglalkozik a tanárok mellékfoglalkozásá
ról szóló legutóbbi min. rendelettel, melyet a tanári karra nézve sérel
mesnek, károsnak és veszedelmesnek tart. Sérelmes azért, mert lényegére 
nézve ellenkezik az 1888. évi XXX. t.-cz. 32. §-úval, meíy csak a fize
téssel járó hivataltól tiltja el a tanárokat, továbbá mert a priori álta
lánosan tiltó rendelet, holott a törvény szerint a minister csak esetről- 
esetre tilthatja el a tanárt oly foglalkozásoktól, melyek hivatásában 
akadályozhatnák. Káros, mert sokakat tisztességes mellékkeresettől foszt 
meg s végül veszedelmes, mert elkeseredést szül és tétlenségre késztet.

Mindezeknél fogva indítványozza: „Kérje föl a kör a tanáregye
sület igazgatóságát, hogy a vall.- és közokt. minister előtt fejtse föl 
részletesen azon aggodalmakat, melyeket ezen rendelet az egész tanár
ságban keltett és ezek alapján kérje 6  Nagyméltóságától a rendelet 
visszavonását“. *

A kör egyhangúlag hozzájárul ez indítványhoz:

* A minister parlamenti nyilatkozata azóta eloszlatta az aggo
dalmakat. Szerk.
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Erre Zimann János veti föl a kérdést: Mily eljárást kövessenek 
a középiskolák azon VIII. oszt. tanulókkal szemben, a kik ezen osztályt 
kellő eredménynyel végezték s azt önként ismétlik, de a kik egy min. 
rendelet értelmében ezen önkéntes osztályismétlés évében nem osztá- 
lyozandók és nekik bizonyítvány nem adandó. Nézete szerint ezek csak 
benevoli auditores-nek tekinthetők, kik bejárnak a tanórákra, alá vannak 
vetve az intézet fegyelmi szabályainak, de a tanév harmadairól értesítőt 
s az év végén új bizonyítványt nem kapnak s így a rendes tanulókkal 
azonosaknak nem vehetők. A tanári hivatásból folyónak tartja azonban, 
hogy a tanárok az ily ismétlő tanulókat kérdezzék ki az órákon és 
segítsék czéljuk elérésében. Azon látszólagos nehézségen, hogy előző évi 
osztályzatukat nem javíthatják, könnyen lehetne segíteni az által, ha az 
önként jelentkezők a második évben is bocsáttatnának vizsgálatra. A 
gyenge tanuló nem koczkáztatná múlt évi elégségesét, az erősebb pedig 
kielégíthetné ambitióját.

A kérdéshez többen hozzászólottak. H adik  Richárd ismerteti a 
náluk divó eljárást, mely szerint az ily tanulók kötelesek rendesen el
járni az órákra, de sem nem szólíttatnak, sem értesítőt nem kapnak. 
Fischer Miklós azt hiszi, hogy a rendelet e kitétele „nem osztály ozan- 
dók,“ az évvégi osztályozásra, a bizonyítványra, nem pedig az értesítőkre 
vonatkozik, melyeket úgy a szülők, mint a tanuló érdekében kiszolgál- 
tatandóknak tart. D eésy  Károly megengedné, hogy a ki akar, tehessen 
új vizsgát közülök; kérdi, van-e joga kívánni a tanulónak, hogy új 
bizonyítványt kapjon. W alther Béla: Míg a szóban forgó min. rendelet 
fennáll, addig az, hogy adassék-e értesítő vagy nem, nézete szerint nem 
is képezheti vita tárgyát, mert kétségtelen, hogy év közben „nem osz- 
tálvozandók" és így értesítőt sem kaphatnak. Kérdés tárgya legfeljebb 
az lehet, mily elbánásban részesüljenek e tanulók s ezt esetről-esetre a 
tanári kar prudentiája van hivatva eldönteni. Fischer Miklós épen e 
tanári prudentia alapján is kívánatosnak tartja az értesítők kiadását. 
G-úhr Márton károsnak tapasztalja a rendelet intézkedését, mert az is
métlőket tétlenségre készti s azért annak megváltoztatását sürgeti.

Röth  Márton elnök összegezi a vita folyamán fölmerült észrevé
teleket s jelzi, hogy a felszólalások egy része oda irányul, hogy a kér
déses min. rendelet megváltoztattassák. W alther Béla indítványára ezért 
a kör újabb s behatóbb megfontolás tárgyává óhajtja tenni a kérdést 
s Fischer Miklóst bízza meg annak tanulmányozásával s concret indít
vány előterjesztésével.

A jövő gyűlés helyéül Lőcsét, időpontjául apr. 24-ikét állapítja 
meg a kör. Egyszersmind összeállítja a jövő gyűlés tárgysorozatát: 
Földi János Cziifler Ignácznak a felsőbb leányiskolái reformra vonatkozó 
indítványait teszi szóvá, B alth azar  Gábor a vidéki iskoláknak történeti 
nevekkel való megjelölése tárgyában terjeszt elő véleményt, W alther 
Béla pedig a szolgálati pragmatika kérdéséhez szól hozzá.

Végül Róth  Márton elnök pendíti meg az eszmét: lehetőleg teljes 
gyűjteményben állítani össze a Szepességnek természeti, művészeti és 
culturális nevezetességeit és emlékeit (rajzban, fényképekben stb.), mely 
munkára első sorban a tanárokat tartja hivatottaknak. A kör az érdekes 
eszmét figyelemre méltónak tartja s egy Kövi, K u ro vszk y  és Bruckner 
tagtársakból álló bizottságot küld ki Róth  M. elnöklete alatt azzal a 
megbízással, fejtse ki ez eszmét s tegyen a jövő ülésen előterjesztést, 
tüzetesen megfelelvén e kérdésekre: mit, miért és hogyan.

K iss  A lbert, jegyző.
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Ungvári kör.
(K özép isko la i történelem tanításunk reform jához .)

Az Ungvári Kör február hó 13-án tartotta negyedik rendes ülését.
Jelen voltak H ódoly László főigazgató elnöklete mellett: Dáni 

Ede, D orcsák  Gyula, dr. Fibiger Sándor, Füiöp Árpád, H araszth y  
Gyula, dr. H olosnyay  Irén, H orostsák  Gyula, U rálik  Gusztáv, K ova- 
lóczy  Rezső, M azuch  Ede, M edreczky  István, M edvigy  János, N átolya  
Antal, Pogány  Gyula, R ichter  László, Scliürger Ferencz, S im sa  Kornél, 
Sirokai Albert, S zabó  Eumén, V ajdafy  Géza és W ilcsek  János köri 
tagok.

I. H ódoly László elnök üdvözölvén az egybegyűlteket az ülést 
megnyitja és felkéri Scliürger Ferenczet, hogy a K özép isko la i tö rté 
nelem tanításunk reform jához  czímű értekezését felolvasni szíveskedjék 
Erre Schürger Ferencz felolvassa értekezését, melyet a kör tagjai osz
tatlan figyelemmel hallgattak meg. Az értekezés felolvasása után H ódoly 
László elnök a kör nevében köszönetét mond az előadónak tanulságos 
s szépen kidolgozott értekezéséért s felszólítja, a kör tagjait, hogy a 
hallott értekezésre vonatkozó esetleges észrevételeiket megtenni szíves
kedjenek. Erre Fülöp Árpád szólalt fel. Sokat foglalkozott a szőnyegen 
levő kérdés felett — úgymond — és ugyanazon álláspontra és követ
keztetésre jutott mint a felolvasó. Meggyőződése, az, hogy a nemzeti 
műveltség elengedhetetlen kelléke a magyar ifjúságnak s azért annak 
három főtárgyát: ű. m. a magyar történelmet, nemzeti irodalmat és a 
hazai földrajzot minél intensivebben kell tanítani. Ezek mellett azonban 
a többi tantárgyak, nevezetesen a világtörténelem sem hanyagolandó el 
A nemzeti történetet tehát nem szabad a világtörténelem rovására taní
tani. Nehéz is volna a nemzeti történelem keretébe a világtörténetet 
szorítani, az egészet a részbe, s nem képes elképzelni, hogy mily paeda- 
gogiai eszközök vezetnének e tekintetben sikerre; e tekintetben még 
olyan nagy tekintély mint Beöthy Zsolt ellenkező álláspontja sem 
bírja őt az ellenkezőről meggyőzni. Schürger Ferencz indítványát el
fogadja, mely szerint a világtörténelem mint önálló tantárgy adassák 
elő, de mindig a nemzeti történelem kidomborításával. Egyúttal indít
ványozza, kérje fel a kör a Közlöny szerkesztőségét, hogy az értekezést 
szószerint közölje.

W ilcsek  János bajnak tartja, hogy a közoktatási tanács nem 
hozza nyilvánosságra tervezetét; különben ki tudja, nem közelíti e az 
meg a felolvasó felfogását. Szerinte is lehetetlen mellőzni a világtörté
nelmet. A VIII. osztályú oknyomozó történelem tanításáról azt hiszi, 
hogy az felülmúlja a középiskolai tanulók értelmi fejlettségét. Egyébként 
szépnek és helyesnek találja az értekezést. K ova lóczy  Rezső az előtte 
szólóval szemben hangsúlyozza, hogy bizonyos tekintetben már az alsó 
fokon is ne csak tisztán epikus, hanem részben oknyomozó legyen a 
történelmi előadás annál is inkább, minthogy nemzeti történelmünk 
egyes kiválóbb részeivel tisztán epikai módon már az I—III. osztálybeli 
magyar olvasmányok alapján megismerkedik a tanuló, a VIII osztály
ban tehát, mely részben már az egyetemre készít elő, okvetetlen 
oknyomozónak kell lennie. Az újkor előadására nézete szerint egy év 
kevés, azért ő a történelmi órákat így osztaná be: III. osztály nem
zeti történelem, IV. osztály ókor, V. osztály középkor, VI—VII. osztály- 
újkor a politikai földrajzzal kapcsolatban. D áni Ede osztozik a felolvasó 
nézeteiben s elfogadja azokat.

H ódoly László elnök: A középiskolai történelemtanítással kettős 
czél érendő el, ú. m. a tananyag elsajátítása és a jellemképzés. Az alsó 
fokon a történelemtanításnak nem a tudás, hanem a jellemképzés a
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czélja, melyet a nemzeti hagyományok, eszményképek nevelnek; később 
a VIII. osztályban már nemcsak a szép  az irányadó, hanem mint főczél 
a történelmi tudás, az igaz  lép előtérbe s így előadása is pragmatikai 
lesz. Hozzájárul Schürger felfogásához.

Ezen eszmecsere után Schürger Ferencz köszönetét fejezi ki a 
kör tagjainak azon szives türelem és figyelemért, melylyel hosszas érte
kezését kisérték. Örömére szolgál, hogy az alapos megbeszélés főbb 
irányelveiben az ő felfogását igazolja. Eltérő nézetet tulajdonképen csak 
K ova lóczy  Rezső felszólalásában lát, ki vele szemben a nemzeti törté
nelmet csak egy osztályra, a Ill-ra szorítaná. Részéről nem járulhat 
hozzá ezen felfogáshoz, mert ha csak egy osztályban adjuk elő az egész 
nemzeti történelmet, oly tömörré fog válni előadásunk, mely a kör 
elnöke által szépen kifejtett czéllal egyenesen ellenkeznék. Azt sem 
helyeselheti, hogy az ókori történelem a IV. osztály tananyaga maradna, 
melynek megértésére tapasztalata szerint a tanulók ott még nem képe
sek. Ragaszkodik tehát az értekezésében felvetett tervéhez.

Az elnök kimondja határozatilag, hogy a kör magáévá teszi 
Schürger Ferencznek a történelem tanítására vonatkozó nézeteit és fel
kéri a Közlöny szerkesztőjét, hogy értekezését egész terjedelmében közzé
tenni szíveskedjék.

II. Következett H araszth y  Gyula pénztáros jelentése a kör pénz
tárának jelen állapotáról. Ugyancsak ő jelentette, hogy Illés  Dávid 
helybeli kereskedő 4 frttal járult a Tanáregyesület Segélyalapjának 
gyarapításához, mit a kör örömmel fogadott és Illés  Dávidot kültagjá
nak választotta meg.

Ezzel az ülés véget ért.
I)r. H olosnyay Irén , a kör titkára.

AZ 1900. ÉVI PÁRISI KIÁLLÍTÁS KÖZOKTATÁSI CSOPORTJA.

II.
A z I  - III . csoportb izo ttságn ak ja n u á r  24. ülése. A  k iá llítá si program - 

m ok végleges m egállapítása  s  a végrehajtás irán ti in tézkedések.

Az első, általános bevezető rész után (1. 347—61. lap), eredeti 
tervemtől eltérőleg és saját feljegyzéseim nyomán közlöm azon fontosabb 
tudnivalókat, melyek a fentemlitett ülésen az immár egyesített (I. és III.) 
csoportbizottság tudomására hozattak.

L ukács  Béla kormánybiztos közli, hogy mindkét csoport részére 
összesen 1000 nP-nyi terület áll rendelkezésre, melyhez megfelelő fal
terület is járul, de levonandó még az utakra eső rész. Ausztria, mely 
úgy látszik kiállításának ezen ágára kisebb súlyt helyez, mindkét cso
port részére csak 600 пР-t nyert. Ezen fontos adat ismeretes lévén, 
újból revisio alá kellett venni az alcsoportok programmjait, melyek 
mintegy eszményi állapotokból indultak ki, a mennyiben maga az I. 
csoport vagy 1600 np-nyi területet kívánt. E reductiók, az előadókkal 
egyetértve megtörténtek, mellőztetett minden sablonszerű dolog s a 
főfigyelem arra irányult, a mi sajátos és a minek kiállítása első sorban 
kíván atos.

Az 1000 nP-nyi terület e szerint úgy osztatott meg, hogy abból 
600 m2 az I. nevelés- és oktatásügyi csoportot, 400 nP pedig a III. 
(tudomány, irodalom, művészet eszközei) csoportot illeti meg. A további 
részletezés a következő: 1. alcsoport (elemi oktatás stb.): 140 m2 és 
megfelelő falterület. 2. k ö zé p o k ta tá s: 60 nr, 3. felsőbb oktatás 205 m2,
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m. p. budapesti egyetem orvosi kara 44 m2, bölcsészeti és theologiai 
kara 36 m2, kolozsvári egyetem 20 m2, József-műegyetem 40 m2, Selmecz- 
bánya 14 m2, tudományos intézetek 30 m2, műszerek 10 m2, pénzek és 
érmek 8 m2, s í. t. A mezőgazdasági, bányászati, kereskedelmi és ipari 
szakoktatásnak szintén kijelöltetett a hely és terület; ezek azonban a 
kereskedelemügyi minister alá tartoznak, míg amazok a közoktatásügyi 
minister alá.

Hogy ezt az 1000, helyesebben 600 m2-nyi területet jobban mél
tányolhassuk, az összehasonlítás kedvéért felsorolok még néhány ada
tot. Az egyes csarnokok befogadási képességének felét Francziaország 
foglalta le a maga számára, a másik felét azon államok között osztják 
meg, a melyek a csarnokok kiállításainak általános keretébe illeszked
nek bele. E szerint az egész kiállításban 1,800.000 m2-nyi oly terület áll 
rendelkezésre, melyet a jelentkezett 69 kormány között kellett felosztani. 
Képzelhető, hogy ez nehéz feladat volt, valóságos problema, mely még 
ma sincs teljesen befejezve. Valamennyi állam több helyet kért, mint 
a mennyit kapott és kaphatott. Magyarország 12.500 —14.000 m2-re szá
míthat. Ebből a többi csoportok ekként részesednek: gépgyártás-elek
tromosság 1700, mérnöki tudományok, közlekedésügy 1400, mezőgazda
ság-élelmiszerek 1400, bányászat-fémipar 600, fonó-, szövő- és ruházati 
ipar 750, vegyészeti ipar 400, ötvösművesség 1200, s í. t. Ily szűkre 
szabott terület mellett nagyon meg kell válogatni a világversenyre 
küldendő tárgyakat és azok minőségével, nem pedig tömegével venni 
föl a versenyt. E szempontból igen fontos az egyes szakoknak collektiv 
alakban való bemutatása, a mi nem zárja ki az egyéni érvényesü
lést sem.

Mivel azonban a kiállított és kiállítható tárgyak önmaguk nem 
elegendőek arra, hogy viszonyainkról kellően tájékoztassanak, kívána
tos egy franczia nyelven megírt oly m unka  kiadása, mely összes köz
oktatási intézményeinket rendszeresen és a művelt közönség igényeinek 
megfelelőien tüntesse fel. Az előadók ezt négy önálló részben tervezték 
a nép-, közép- és felső-oktatás, valamint a közművelődési intézmények 
részére, m. p. összesen vagy ötven  ívnyi terjedelemben Ezzel szemben 
a kormánybiztos igen helyesen utalt arra, hogy ily terjedelmes, túl
halmozott és túlságosan szakszerű munka inkább szakférfiaknak való, 
nem pedig a művelt nagyközönségnek, hogy továbbá más okoknál 
fogva is ajánlatos a szóban forgó mű terjedelmét a tervezettnek felére 
reducálni és annak idejében nyilvános könyvtáraknak és intézeteknek 
ingyen megküldeni.

A III . iker-csoportot illetőleg a következőknek felemlítésére szorít
kozom. A 400 m2-nyi területből a hangszerekre 120, a nyomdászatra és 
könyvkötészetre 95, a fényképészetre 40, a színházi berendezésre 40 m2 
esik. Itt a kormánybiztos a következő három érdekes tervre hívta fel 
a bizottság figyelmét. 1. Bemutatandók volnának az országban egy évben 
megjelent összes nyomtatványok, 2. ugyanily módon a hírlapirodalom 
termékei is, a minek főleg nemzetiségi szempontból van fontossága, 
mert szemlélhetően tüntetné fel a magyar nyelv és irodalom nagy túl
súlyát az országban megjelenő más nyelvű irodalmakkal szemben. 3. 
Bemutatása Jóka i összes irodalmi működésének, műveinek idegen 
nyelvű fordításaival együtt. Részünkről mindhárom tervet, mint eredetit 
és tetszetősét, legmelegebben pártoljuk, sőt befejező czikkünkben egy 
nem kevésbbé érdekes rokon javaslattal szándékozunk fellépni.

Szóljunk még a kiállítás költségeiről, melyekre a franczia nemzet 
100 millió frankot, a magyar törvényhozás l l/a millió forintot szavazott 
meg. Az állami hozzájárulás ezzel azonban nincsen kimerítve, mert ezen 
összegben nem foglaltatnak benne az állami intézmények és üzemek 
kiállításának költségei. Az I. ős a III. csoporthoz tartozó albizottságok
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eredeti programmjainak megvalósítása 100.000 írtnál többet igényelne. 
Ezzel szemben a kormánybiztos álláspontja az, hogy az immár meg
állapított kisebb területek méltó betöltéséről a fennálló kereteken belül 
kell gondoskodni. így a szállítás, berendezés, felügyelet és utazások 
költségeit a kiállítási alapból fedezhetni, melyből e három  csoport ré
szére: közoktatásügy, tudomány-irodalom és m ű vésze t még 50.000 frt 
áll rendelkezésre; a fenmaradó és még szükséges 50.000 frtról való gon
doskodás iránt a vallás- és közoktatásügyi minister fog megkerestetni. 
Ha ez sikerül, akkor teljes bizalommal nézhetünk kiállításunk jövője 
elé, mert az anyagiakban sem lesz hiány.

Miután a csoportbizottságok mindezen érdekes és tanulságos elő
terjesztéseket tudomásul vették, gr. Csáky  Albin elnök az ülést ideig
lenesen felfüggesztette, hogy a további teendőkre nézve megalakíttassék 
a szőkébb körű végrehajtó b izo ttsá g  Ennek tagjai az előadókon kívül 
dr. B erzev ic zy  Albert elnöklete alatt: W artha  Vincze alelnök, továbbá 
az I. csoportban : F ináczy  Ernő, Fröhlich Izidor, Gerenday György, 
R óm án  Ottó, K eller  Gyula, K em ény  Ferencz, L án czy  Gyula, L endl 
Adolf, M olnár István, Straub  Sándor, S zuppán  Vilmos, Tóth Lajos, 
U dránszky  József, U dránszky  László, Varadi Antal, Zalka  Zsigmond. 
— A III. csoportban: B oross  Samu, Deutsch  Antal, D iener József, 
Felbermann  Lajos, Forché Roman, H orncastle D , M áiy  Sándor, Menle- 
m ans  Ágost, R em enyik  Lajos, R othauser  Miksa, Sternberg  Dezső, 
S zéke ly  Béla, Szó'ts Pál, Váradi Antal, V észi József, W odiáner Hugó.

Hogy a különböző szakokat kik fogják rendezni, az iránt a kor
mánybiztosság annak idejében fog intézkedni.

így a hatalmas mű részletei lassankint mind jobban domborod
nak ki. E műről, mely Picard, a franczia vezérbiztos szavai szerint „egész 
bölcseletét, egész synthesisét akarja képviselni annak a nagy békés 
forradalomnak, a mely a lezáródó mozgalmas századnak főjellemvonása“, 
bölcsen jegyezte meg csak nemrég felséges királyunk, hogy „az év
század fordulójára készülődő nagy culturműben való sikeres részvétel 
a központi bizottság elé kitűzött feladat végrehajtásánál megkívánja, 
hogy a z  ö ssze s  erők folytonosan és egyetértőén m űködjenek k ö zre11.

(Budapest.) (kf.)

I R A T T Á R .

ÁPRIL 11.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 13.537. szám alatt a 

következő körrendeletét adta ki:
A m. kir. ministerelnök úr az országgyűlés képviselőházának f. évi 

február hó 26-án tartott ülésén törvényjavaslatot terjesztett be, „az 
1848-ik évi törvények megalkotása emlékének ünnepléséről“.

Midőn a törvényhozás minden időre szóló állandó nemzeti ünnep 
elrendelésére készül, nemcsak a mai nemzedék kegyeletes megemléke
zésére számít, hanem azt kívánja, hogy a magyar államnak minden hű 
fia évenkint legalább egyszer lelke elé állítsa azt a korszakot, mely a 
felelős kormányrendszerre alapított modern magyar jogállamot meg
teremtő. Számít a törvényhozás különösen hazánk ifjú nemzedékére, 
mely majdan az életbe kilépve, polgári kötelmeinek odaadó teljesítésé
vel, az ősöktől öröklött királyhűséggel, az alkotmány forró szeretetével 
s az alkotmányos törvényekbe iktatott közszabadságok bölcs gyakorlá
sával az 1848-ik évi törvényhozási alkotások szellemében eljárni s e 
szellemet drága örökségkép az utána következő nemzedéknek átadni 
hivatva lesz.
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Azon hitben, hogy a fent érintett törvényjavaslat a nemzet és 
korona akaratával törvényerőre emelkedik, a rendelkezésem és vezeté
sem alatt álló középiskolák számára kibocsátott Rendtartás állandó 
iskolai ünnepeinek sorába április hó 11-ikét, mint azon napot, melyen 
dicső emlékezetű Y. Ferdinand király az 1848-ik évi korszakot alkotó 
törvényeket szentesítette, emléknapul beiktatom s rendelem, hogy a 
középiskolák, e napot a helyi viszonyokhoz képest megállapítandó, de 
minden esetre a nagy alkalomhoz méltó módozatok mellett üljék meg. 
Kiváló szerep fog jutni ezen iskolai ünnepen a tanári kar valamely 
tagjának, ki lelkesítő' beszédben méltassa a nap történeti jelentőségét, 
a koronás királynak a nemzet kegyeletében való részvételét, jelentősé
gét s amaz alaptörvények messze kiható erejét, melyek a képviseleti 
alapon nyugvó felelős kormányrendszer behozatalát, a közteherviselés 
általánosítását, a földbirtok felszabadítását, a sajtószabadságot, a jog- 
egyenlőséget és általában a politikai és polgári szabadság magasztos 
elveinek érvényre jutását biztosították. Idézze vissza az ifjúság fogékony 
leikébe ama dicső elődök emlékét, kik az elvek magaslatára felemel
kedve önzetlen áldozatkészséggel mondottak le ősi jogaikról és kivált
ságaikról akkor, mikor a haza jövő felvirágzása forgott szóban, kik 
korlátokat szabtak önmaguknak, hogy megadhassák polgártársaiknak 
a jogok teljességét, s a kik az alkotmányos törvények biztosítékaival 
kívánták létrehozni a nemzeti átalakulás nagy művét.

Az ünnepi hangulat emelésére fog szolgálni, ha az ifjúság hazafias 
dalokkal, szavalatokkal fog ezen iskolai ünnepen résztvenni, melyet 
általános nevelői feladatainak teljesítésében is kiváló sikerrel haszno
síthat az iskola

A mennyiben április il-ik e  (mint a folyó évben is) oly iskolai 
szünnapra esnék, melyben az ifjúságnak egy része az iskola székhelyé
től távol van, az igazgató kötelessége lesz az ünnepet ugyanazon hétnek 
valamelyik következő napján az összes egybegyűlt ifjúsággal együtt 
megtartatni.

Budapest, 1898. február 28-án.
W lassics Gyula.

VEGYESEK.
Királyi tanácsosi czím. A nagyváradi tankerület érdemes főigazga

tója: N á ta ía lu ssy  Kornél, a jászói premontrei kanonok-rend tagja, a 
tanügy terén kifejtett hosszú munkássága jutalmául királyi tanácsosi 
czímet kapott.

Igazgatói czím. A budapesti áll. felsőbb leányiskola egyik köz- 
tiszteletben álló tanárát: K ároly  Gy. Hugót, a ki szintén a jászói pre
montrei kanonok-rend tagja, a tanügy terén szerzett érdemei elismeré
séül a király 6 felsége az igazgatói czímmel tüntette ki.

Előléptetés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister N ádasd i 
Alajos debreczeni és K olbai Károly pozsonyi áll. főreáliskolai rendes 
tanárokat jelenlegi minőségükben és állomáshelyükön a VIII. fizetési 
osztály 3. fokozatába nevezte ki.

Nyilvános előadások. A k a s s a i kör  f. é. február hó 19-én kezdette 
meg nyolcz hétre terjedő nyilvános felolvasási cyclusát. A felolvasások 
akként vannak contemplálva, hogy minden estére egy-egy rövidebb 
elméleti felolvasás és egy kísérleti előadás essék. A felolvasások iránt 
általános az érdeklődés. Baj, hogy a felolvasásokhoz kellő helyiség nem 
áll rendelkezésre s ennélfogva a reáliskola physikai termében kell
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megtartani, melybe legfölebb 100 személy fér és Így az érdeklődőket 
nagyjában sem képes befogadni. Az első felolvasás a legdistingváltabb 
közönség részvéte mellett ment véghez. Részt vett abban Kassa városá
nak szine-java, élén a minden szép és nemes iránt érdeklődő Bubics 
Zsigmond püspökkel. Dr. Gerevich Emil köri elnök általános vonások
ban, találóan ecsetelte a felolvasások czélját és üdvözölve a megjelent 
hallgatóságot, megnyitotta a felolvasási eyclust. Az első estét dr. Takács  
Menyhért köri alelnök felolvasása és V adász  József köri pénztáros 
kísérleti előadása töltötték be, lekötve a közönség figyelmét. Dr. Takács 
„A magyar tanárok a Vatikánban“ czímű felolvasásával, Vadász József 
„Az égés tüneményei“ czímű érdekes kísérleti előadásával kötötték le 
a figyelmet. A felolvasóknak bő rész jutott az elismerésből s a kör 
minden tekintetben meg lehet elégedve az első kísérlet sikerével, a 
mely után teljes bizalommal néz a folytatás elé. — A  tem esvári tan ári 
k ö r  vasárnap, február 27-én délután 6 órakor tartotta első nyilvános 
felovasását a megyeháza nagytermében. A fiatal kör első vállalkozását 
valóban fényes siker koronázta, mert -— mint írják — bármily nagy is 
Temesmegye székházának díszes közgyűlési terme, mégsem volt képes 
befogadni az érkezőknek nagy sokaságát és számosán kénytelenek voltak 
visszafordulni, mert még álló helyre sem tudtak szert tenni. A felolvasást 
végighallgatta Temesvár város közönségének szine-java, élép dr. M olnár 
Viktor főispánnal és dr. T elbisz  Károly polgármesterrel, kik mindketten 
családjaikkal jöttek. A felolvasó estély lefolyása is fényes volt. Dr. L a k y  
Mátyás elnök lelkes megnyitó beszéde után dr. Popini Albert _kath. 
főgymn. tanár felolvasta Byronról szóló tanulmányát, annak „Az Alom“ 
ez. költeménye alapján. Az előadás rendkívül érdekes tartalma és pompás 
előadása igazi élvezetet nyújtottak a mindvégig feszülten figyelő közön
ségnek. A hangulatot még jobban emelték M au ritz  Elza, felsőbb leány
iskolái tanítónő és D anes Perencz, áll. főgymn. tanár, kik a felolvasás 
után magyar népdalokat adtak elő együttesen, D anes Ferencz hegedűn 
és M auritz  Elza zongorán, zajos tapsokat aratva. Az estély sikerében 
méltán osztozkodik dr. Bán Károly, kath. főgymn. tanár is, ki „Magány“, 
„Látogatás“ és „Kétség között“ czímű három költeményét olvasta fel, 
általános hatást keltve a gondolatok nemességével és mélységével, vala
mint az előadás bensőségével. A felolvasás után a Trónörökös-szálló 
külön termében pompásan sikerült társasvacsora volt.

Márczius 15. A „M agyar K ö n yv tá r“, a Wodianer-czég e jeles 
vállalata, külön füzettel ünnepeli meg a márczius 15-iki nagy évfordulót. 
A vállalat számára Gracza  György írt egy „1848. márczius 15.“ czímű 
kis munkát, mely részletesen mondja el a nagy napnak eseményeit, 
kitérjeszkedve annak közvetlen előzményeire és következményeire is. 
A füzetnek most a nagy évforduló alkalmából bizonyára megérdemelt 
kelendősége lesz. Megszerezhetik sokan, hiszen a füzet ára csak 15 kr.

Halálozások. A magyar tanárság soraiban ismét kegyetlenül egy
más után pusztított a halál. Dr. Finály  Henrik, a kolozsvári egyetem  
tanárát, ki 73 éves korban költözött el, szintén többszörös kötelék fűzte 
sorainkhoz. Nemcsak hogy tudós munkásságával azt a tért művelte, 
mely a középiskolai tanításnak is egyik alapja; nemcsak hogy a mai 
középiskolai tanárság sok jeles tagja az 6 tanításán indult a tudomá
nyos útnak: hanem régebben ő maga is gymnasiumi tanár volt s ebben 
a minőségében végezte tudós munkásságának egy részét. — Hudra János 
a váczi kegyesrendi főgymnasium tanára s másod-házfőnök, 30 éves 
tanári munkásság után, életének 52-ik évében hunyt el. — Nemes-csói 
dr. A sbóth  Sándor halálával a pozsonyi kereskedelmi akadémia vesz
tette egyik munkás erejét. Csak 38 évet élt s ebből 12 évet töltött a
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tanári székben."—• S arlay  János, győri áll. főreáliskolai tanárral pedig a 
régi gárda egyik tiszteletre méltó alakja dőlt ki. Nevének díszt szerzett 
az iskolán kívül is. A szabadságharczban karddal szolgálta a hazát, 
majd nevelő s utána a szarvasi gymnasium tanára lön. Ebben az állásá
ban egy olyan felfedezéssel tette ismertté nevét, melynek külföldön is 
messzi hire ment. Búvárkodó szorgalmának sikerült egy hazai növény
ből indigót termelnie, melynek versenyképességét a külföld is elismerte. 
Ekkor elhagyta a szerény kathedrát s kormány-segélylyel indigó-gyárat 
létesített. De mikor arról győződött meg, hogy az előállítási költség 
igen nagy s a gyár nem életképes, ismét visszatért a tanári székhez, 
melyben egy emberöltőre való időt töltött. Polyhistor hírében állott. 
Ebben az évben akarta megkezdeni a nyugdíjas állapot kényelmét, de 
úgy volt megírva, hogy a 75 éves öreg munkás örök nyugalomra 
térjen.

Pályázatok. A bereg szá szi állam i gym nasium nál a jövő 1898/99. 
iskolai év elején betöltendő tanári állásra a  latin  és ném et nyelv
ből; a beregszászi állami gymnasium igazgatóságához folyó évi május 
hó 1-ig: — A  bu dapesti VIII. kér. m. kir. á llam i főgym nasium nál 
az 1898 99-iki tanév kezdetétől négy tanári állomás töltendő be, 1-re a 
latin  és görög. 2-re a latin  és m agyar  nyelvekből, 1-re a történelem  
és fö ld ra jzb ó l; a budapesti VIII. kerületi m. kir. áll. főgymnasium  
igazgatóságához f. évi május hó 1-ig.

SZERKESZTŐI ÜZENET.

P—re, Gy—re, D—be. Egyszerre három helyről küldtek be újabb 
czikket s még jeleztek negyediket is a „főváros és vidék“ állítólagos 
érdek-ellentéte ügyében. Bocsássanak meg t. munka-társaim, ha egyiket 
sem közlöm. Mire való volna a polémia egy olyan ügyben, mely egye
sületünk szempontjából régen tisztázva van, a mely veszedelmet magá
ban senkire sem rejthet, holott az bizonyos, hogy a czéltalan polémia 
csak keserűséget okozhat egyik vagy másik, vagy talán mind a két 
oldalon is?  Hálásan fogadom a p—i czikkben személyem iránt meg
nyilatkozó elismerést is, intentiómat helyesen értelmezi, de engedje m eg 
nekem a czikk írója, hogy következetes is maradjak intentiómhoz s ne 
közöljem az ő czikkét sem, am int, hogy az ügy érdekében szántam maga
mat arra is, hogy ne válaszoljak ott sem, a hol bizonyára tárgyi érv 
híján s keserűségből támadták személyemet.

Elvégre is két dolog, a mi az egész úgy nevezett kérdésben 
lényeges, tisztán áll előttünk.

A z egyik: hogy egyesületünk távol áll attól a mozgalomtól, mely 
semmiben sem érintheti az egyesület eddigi programmját ; hogy e 
Programm a törvény alapján úgy sürgeti minden csoport érdekének 
kielégítését, hogy az a másiknak sérelmével ne járjon; hogy a hol az 
egyesület a törvényből fakadó méltánytalanság orvoslására pótlékot 
kért eddig, kérni fogja ezentúl is minden alkalommal.

A  m ásik :  hogy a törvény alapján fog állani — mert azon kell 
állania — a kormány is. Semmi ok az aggodalomra nincs, hogy a mi 
törvény-ellenest bárki is kér, teljesedésbe mehessen.

Capacitálni vagy informálni nem szükséges sem az egyesületet, 
sem a kormányt, — hogy ezt tegyék.

Ebben a két dologban pedig megnyugodhatunk. Ezt eléggé tisz
tázta az a két fölszólalás, melyet kiadtam s épen megnyugtatás kedvé
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ért kisértem szerkesztői megjegyzéssel. A keserűség maradjon távol az 
egyesülettől s azért ne foglalkozzék a kelleténél hosszabban a „Közlöny“ 
sem egy olyan mozgalommal, mely az egyesületen kívül keletkezett s 
bizonyára nem fog semmi rosszat sem eredményezhetni.

A körök t. jegyzőit tisztelettel kérem, hogy az ülésekről szóló tudó
sításaikat lehető tömören és röviden szíveskedjenek megfogalmazni. Ne 
mindig a maguk jegyzőkönyveit küldjék be, melyeknek sokszor talán 
részletesebbeknek kell lenniök, semmint a tudósításnak. Hála a körök 
örvendetesen élénk munkájának, a „Közlöny“ alig győzi a tudósításokat, 
pedig sajnos volna, ha le kellene mondania a sokszor igen becses elő
adások s tanulmányok közléséről. A mellékleteket viszont egyesületünk 
anyagi ereje nem győzi.

Tartalom: Kérelem. N égyesy  László, főtitkártól. — E gyesületi élet. — 
Az 1900. évi párisi kiállítás közoktatási csoportja. II. (AA)-től. — 
Ira ttá r . — Vegyesek. — S zerk e sz tő i üzenetek. — H irdetések.

46/1898.
Pályázat.

A pozsonyi ág. hitv. evang. államilag segélyezett lyceumnál a jövő 
1898/1899 tanévvel a történeti tanszék betöltendő, melylyel a történet 
mint főtárgy mellett még a latin vagy német nyelvből való képesítés 
van összekötve.

A rendes tanár jövedelme: 1200 frt törzsfizetés, mely 1400 írtra, 
illetőleg 1600 írtra emelkedik. 300 frt lakbér és öt 100 frtos ötödéves 
korpótlék.

A másutt rendes tanári minőségben töltött szolgálati évek a 
korpótlékokba beszámíttatnak, Továbbá a másutt kitünően bevált pá
lyázóknak, kik szolgálati éveik száma szerint magasabb fizetési osztályba 
való besorozásra igényt tarthatnak — az egyházközség a nagyobb fize
tést megadja.

Csak ág. hitv. evang. vallású egyének vétetnek figyelembe. A 
megválasztott rendes tanár az országos tanári nyugdíjintézetnek jogosí
tott és köteles tagja Azon esetre, ha az állami nyugdíj-törvény nem a 
teljes utolsó fizetést biztosítaná nyugdíjképen — a hiányt a lyceumi 
tanárok nyugdíj-alapja fogja pótolni.

Az utazási és szállítási költségeket az egyházközség fedezi. A 
megválasztott rendes, — esetleg helyettes tanár, kinek évi fizetése 
800 frt, lakbér 200 frt — állását f. é. augusztus hó 25-én tartozik elfoglalni.

A pályázat határideje f. é. április hó 10-e. A pályázok a pozsonyi 
ág. hitv. ev. egyházközséghez czímzett és keresztlevéllel, végzett tanul
mányaikat, tanári képesítésöket, eddigi szolgálatukat, egészségi állapo
tukat igazoló bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat a pozsonyi 
ág. hitv. ev. lyceum igazgatóságához küldjék be.

Kelt Pozsonyban, 1898. február hó 6-án.

Günther M. Vilmos, Zorkóczy Samu,
kir. tanácsos, felügyelő. igazgató.
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Pályázat ág. hitv. evang. va l lás tanár i  á l lásra .
Az állam által segélyezett nyíregyházi ág. hitv. ev. főgymnasium- 

ban rendszeresített vallástanári tanszékre pályázat hirdettetik.
A megválasztott vallástanár ja v a d a lm a  évi 1200 frt törzsfizetés 

és 250 frt lakbérilletmény negyedévi előleges részletekben; mely fizetés 
azonban a többi rendes tanárok fizetésével egyenlően 1600 írtig emel- 
kedhetik; ugyancsak öt 100—100 frtos ötödéves korpótlékra van igénye. 
— Ha ez állás esetleg helyettes tanárral töltetik be, ennek fizetése 
800 frt leszen.

A rendes tanár véglegesítése is csak egy évi működés után 
történik.

K ö te le ssé g e i: a) első sorban a vallástani tárgyak tanítása a 
főgymn. tanácsa által az egyetemes egyházi tanterv alapján megszabott 
tanrend szerint és óraszámban.

b) Téli hónapokban az ág. hitv. ev. ifjúsággal vasárnaponként 
isteni tisztelet tartása.

c) Kiváló teendője a felekezetbeli ifjúság életének valláserkölcsi 
gondozása.

Ezen állás elnyeréséért a szabályszerűen képesített pályázók, kel
lően felszerelt — esetleg eddigi működésüket igazoló okmányokkal 
ellátott — folyamodványukat a n eveze tt fó'gymnasium igazgatóságához 
f. évi márezius hó 31-ig nyújtsák be.

Középiskolai tan ári k épesítésse l is  bíró  pályázók előnynyel bírnak.
A megválasztott vallástanár helyét folyó évi szeptember hó 1-én 

elfoglalni köteles.
Nyíregyházán, 1898. évi február hó 14-én.

Dr. Meskó László, Lefűer Sámuel,
főgymn. felügyelő. főgymn. tanácsjegyző.

Az ókori történet, class, phil. és a görög-pótló tárgyak 
tanárainak b. figyelmébe!

Mivel az áll. és kath. középiskolákban a tankönyvmegállapító 
conferentiát márezius havában kell megtartani, a t. tanári testületek
b. figyelmébe ajánlom

P o lg á r  G y ö rg y

Ókori  h i té le t i  é s  m ű v é s z e t i  r é g i s é g e k  
k é p g y ű j te m é n y e

ez. művét, különösen az ókori történet és a classikusok mellé szemléltető 
könyvül. A mű bizományomban jelent meg, 13 íven 715 nagy sikerült 
ábrát tartalmaz s ára csak 1. frt 40 kr. A bírálatok igen kedvezők; 
a középiskolákra a 36.232/1896. sz. a. engedélyeztetett.

Eddig 64 középiskolában használják.
Úgy az új tananyag előadásánál, mint az ismétlések alkalmával,

midőn az összes bemutatott képeket az osztályba újra tömegesen be
vinni nem lehet s hasonlókép a következő osztályokban az összefoglalá
soknál, mikor a rég bemutatott képek már feledésbe mentek, e könyv 
kiváló szogálatot tesz.

Behozatal után a szaktanár uraknak szolgálunk egy tisztelet
példán ynyal.

Kiváló tisztelettel
LÖVY JÓZSEF FIA könyvkereskedése MISKOLCZON.



HORNYÁNSZKY VIKTOR
kiadásában megjelent iskolai könyvek jegyzék e.*)

Szinnyei József. Iskolai m agyar  nyelvtan.
Mondattani alapon. I. rész. A középiskolák I. osztálya számára. Hetedik kiadás. 
Ára egész vászonkötésben 80 kr.

Szinnyei József. Iskolai m agyar  nyelvtan. 53.168/1891
Mondattani alapon. II. rész. A középiskolák II. osztálya számára. Negyedik kiadás. 
Ára egész vászonkötésben 60 kr.

Szinnyei József. R endszeres  m agyar  nyelvtan. 4953/1897.
A középiskolák III. osztálya és polgári iskolák számára. Ötödik, átdolgozott és tetemesen 
rövidített kiadás. (116 lap). Ára egész vászonkötésben 80 kr.

Szinnyei József. A m agyar  nyelv. 4953/1897.
Második kiadása «А magvar nyelv rendszeréi nek. Ára egész vászonkötésben 70 kr.

Szinnyei József. Magyar olvasókönyv. 48зо/ш7.
I. rész. A középiskolák I. osztálya számára. Negyedik kiadás. Ára egész vászon
kötésben 1 frt 10 kr.

Szinnyei József. Magyar olvasókönyv. 53.168/1891.
IT. rész. A középiskolák II. osztálya számára. Második kiadás. Ára egész vászon
kötésben 1 frt 10 kr.

Szinnyei József. Magyar olvasókönyv. 48зо/ш7.
III. rész. A középiskolák III. osztálya számára. Harmadik kiadás. Ára egész vászon
kötésben 1 frt 40 kr.

Könyvviteltan.
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. főigazgatósághoz 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.)

Kereskedelemisme. 18.190/1891.
Irta fír. Sebestyén Jenő, a budapesti kerested, akadémia tanára. Harmadik kiadás. 
Ára egész vászonkötésben 1 frt 20 kr.

Magyar st il isztika.  ís.m/im.
. I. Irálytan. Iskolai használatra írta s olvasókönyvvel ellátta Pintér Kálmán. Nagy 

• • 8-adrét, 12 ív, ára egész vászonba kötve 1 frt 40 kr.
Magyar s t i l isz tika .  п.пвдвэз.

11. 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.

Rhetorika és  olvasókönyv. íosss/iess.
Iskolai használatra szerkesztette Pintér Kálmán, k. r. gymn. tanár. Nagy 8-adrét, 
IP ív, ára egész vászonba kötve 1 frt 60 kr.

A m agyar  nemzeti  irodalom tö r tén e te .  1857/Ш7.
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
Horiiyáliszky  ̂iktor könyvkiadóhivatala.

(A  M . T . A k a d é m ia  b é r h á z á b a n .)

*) E  t a n k ö n y v e k ,  a  n a g y m é l t .  v a l l á s -  é s  k ö z o k ta tá s ü g y i  m in i s z t é r iu m  e g y ik  r e n d e l e té b e n  k i f e j e z e t t  
ó h a j t á s á n a k  m e g fe le ló 'le g ,  c s a k  b e k ö t v e  k e r ü l n e k  fo rg a lo m b a .

HORNYÁNSZKY VIK TOR BU DA PEST.
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V I. k ér . A ra d i-u tcza  58 . szám . R a jIIeГ FereilCZ. V. kér. á lla m i fő r e á l is k o la .

ESZMÉK AZ IRODALOMTÖRTÉNETI MUSEUMRÓL.

Régen nem hangzott a magyar oktatásügy mozgal
maiban oly egyhangúan s oly egyöntetűen paedagogiai jel
szó, mint a múlt esztendőben napirendre tűzött tantervrevisió 
kérdésében a nem zeti elem erősítésének  jelszava. Mindenütt 
ezt hajtogatták, az elmúlt tavasz minden virágában ez virí
to tt felénk s talán épen ezért akadtak olyanok is, a kik szinte 
tréfára fogták e nemcsak frásisokra, hanem tartalm as esz
m ékre: szóval több komolyságra érdemes jelszót. A gondolat 
azonban — ha talán némelyek nem hittek is benne -— igen 
helyesen nem ment veszendőbe. Többé-kevésbbé okos eszme
cserék fűződtek hozzá s valósággal elemzés alá vették a 
középiskolai tananyagot, hogy hol is ju thatna hát érvényre 
a jelszó. Máig is érdeklődéssel várjuk, hogy a javában 
munkálkodó revisio, melyről minduntalan különbnél-különb 
hírek szivárognak az avatatlan nyilvánosság elé, mit fog e 
tekintetben megvalósítani.

A középiskolai magyar nyelvi s irodalmi oktatásnak 
azonban, mely a nemzeti történelemmel kapcsolatban bizo
nyára első sorban lesz hivatva a nemzeti elem erősítésének, 
a tulajdonképeni nemzeti nevelésnek feladatát megoldani, 
mai keretében, az új tanterv megérkeztéig sem kellene azon 
eszközöket elhanyagolnia, melyek a nemzeti elem erősíté
sére már most is kezünkben lehetnének s melyeknek hasz
nálata remélhetőleg az új tantervben is lényeges alkotó része 
lesz a magyar irodalmi tanításnak: az irodalm i olvasm á
nyok s  különösen a m agyar irodalomtörténet tanítása  
közben nagy sikerrel használható oly képeknek s  egyéb 
szem léltető  eszközöknek gyűjtem ényét értem , a melyekhez 
hasonlók más tárgyaknál, kivált a nemzeti és világtörté
netnél, a földrajznál és gymnasiumokban különösen a latin 
s görög nyelv és irodalom tanításánál már eddig is a leg-

35Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. XXXI.
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szebb eredm ényeket hozták létre, habár alig egy évtizede,, 
hogy szervezésük országszerte megkezdődött. Mindezen tá r
gyak tanításánál szereplő szemléltető eszközök gyűjtemé
nyeinek, szóval a philologiai, történeti és művelődéstör
téneti museum oknak ügyét a tanárság maga, felsőbb tan
ügyi hatóságok, nem ritkán a tanügyi kormány s az egyes 
kiadóczégek és irodalmi intézetek is fölkarolták, csak a  
m a g ya r  irodalom történeti museum, a z  ebbe a lk a lm a s  
k é v é k  s  g yű jtem én yek  ügye van m a is  e lhan yago lt á lla 
potban.

Nem szükséges behatóbban fejtegetnem az ilyen gyűj
teménynek fontosságát, melynek használata esetén sokkal 
érdekesebbé válnék a középiskolai tanulókra s különösen 
gymnasiumi ifjainkra nézve a manapság szerfelett nehéz 
és fárasztó irodalomtörténeti studium.

Ezen tantárgy tanításának sikere egyenesen a tanár 
lelkességétől függ s 4—5 évi buzgó előmunkálatot követel. 
Ha valamely iskolában megvan az a buzgó szellem a magyar 
nyelvet s irodalmat tanító tanárokban, hogy tanítványaik
nak házi olvasmányait már a IV—V. osztálytól kezdve 
rendszeresen, lelkiismeretesen, okosan irányítják, rendkívül 
megkönnyítik nekik a magyar nyelvi s irodalmi tanítást 
bekoronázó irodalomtörténeti összefoglalást — m ert minden 
valamire való tantervnek így kell fölfognia e tan tárgyat — 
s rendkívül megkönnyítik saját munkájukat is ezen studium 
legfelső fokán.

Még mennyivel inkább elősegítené ezt a munkát, tanárra  
s tanulóra nézve egyaránt, az irodalomtörténeti museum, 
azt egyéb gyűjtemények analógiájából képzelhetjük, m ert 
növelné a lelkesedést és kegyeletet, melylyel minden jó 
magyar érzésű ifjú s nemzeti szellemben nevelt tanuló 
hazája politikai s irodalmi történetét kiséri. S épen ez a 
kegyelet és lelkesedés, melyet a tanuló Arany, Petőfi, 
Vörösm arty s a többiek képei vagy szobrai előtt, emlékük
nek hatása alatt merít, s mely a nemzeti szellemnek s az 
ennek nyomában támadó nemzeti önérzetnek elemi alkat
része, egyúttal az irodalom történet sikeres tanulásának is 
rugója s legbuzgóbb ápolója azon érdeklődésnek, melylyel 
a nemzeti művelődés integráns része, az irodalom, iránt 
nemcsak ifjúkorunkban, hanem egész életünkben viseltet
nünk kell.

Mindnyájan, kik a magyar irodalomnak tanításával 
állandóan foglalkozunk, élénken érezzük az említett segéd
eszköznek hiányát s káros hatását látjuk e nélkülözésnek. 
Szinte fájdalommal pillantunk a classikus-philologusokra,.



499

történészekre, kik ma már majdnem minden iskolában szé
pen fölszerelt philologiai, történeti, művelődéstörténeti mu- 
seumnak birtokában lévén, nálunk szerencsésebbek s való
ban a taneszközök tökéletességének magaslatán állva, 
elégedetten s ennélfogva lelkesebben és sikeresebben tan ít
hatják tárgyaikat.

Még fájdalmasabban érint bennünket látnunk, hogy e 
részben is, a mi tisztán nemzeti momentum volna, messze 
elm aradtunk a művelt nyugat iskolái mögött. Franczia-, 
Német- és Angolországban régen szép és becses iskolai 
gyűjtemények, irodalomtörténeti museumok szolgálnak e 
czélnak; e nemzetek ifjai régen arczképekből s egyéb iro
dalmi érdekű illustratiókból, mellszobrokról s monumen
tális szoborművek utánzataiból, reliefekről, teljességre tö
rekvő könyvtárakból, fac-similékből, kéziratgyűjtem ények
ből, illustráltmonographiákból, irodalomtörténeti atlaszokból 
stb. ismerik nemzetük sokkal nagyobb s terjedelmesebb 
irodalmának classikusait. Elég e tekintetben rám utatnunk 
különösen a német iskolának eszközeire, melyeket a német 
irodalomtörténet tanításánál fölhasználhat. A számos fali
képül szánt arczkép, különböző metszet, művészi kivitelű 
szobrocska, stb. mellett nagy fontossága van az olcsó, nép
szerű, nagyon elterjedt König és Leixner-féle irodalomtör
téneteknek s kiválóan a Könnecke-féle irodalomtörténeti 
képes atlasznak, — úgy hogy a német tanuló nemzetének 
irodalmát a z  olvasm ány, elm éle t s  szem lé lte tő  eszközök  
hárm as segítségével ismeri és szereti meg.

Középiskoláink közül bizonyára nem egy még abban 
a szomorú helyzetben van, hogy az érettségi vizsgálat után 
úgy bocsátja ki tanítványait az életbe, hogy betanult íté
letek formájában mondanak ugyan egyet-mást Kazinczyról, 
a Kisfaludyakról, Eötvösről, Jósikáról, Keményről, Madách- 
ról, sőt csak ennyit Vörösmartyról, Aranyról, Tompáról, 
esetleg Petőfiről is, a nélkül, hogy arczképüket valaha 
lá tták  volna vagy műveik megfordultak volna kezükön.* 
Mindez iskoláknak irodalomtörténeti museumuk nincsen, 
könyvtáruk szerény dotációjukhoz mérten van fölszerelve 
s a szülei házra e tekintetben számítaniok nem lehet.

S e m isériákért nem lehet a tanárt okolni, nem az 
iskolát, nem a tanügyi hatóságokat, nem a könyvkiadókat 
és irodalmi intézeteket, — külön-külön.

* Ennek ma sem szabad megtörténnie s részünkről hihetetlennek 
tartjuk, hogy erre is legyen eset ! Szerk.

35*
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Míg a más iskolai szertárak, különösen a philologiai 
museumok őrei, a kiadóknak s az utolsó évtized tanügyi 
kormányainak gondoskodása folytán, anyag tekintetében 
bőven válogathatnak gyűjteményeik összeállításánál, annál 
inkább, m ert hazaiak híján, csínján használva, külföldi for
rások is megnyílnak előttük, addig nem is hinné az ember, 
mily nehéz, részben lehetetlen feladat az, ha a magyar iro
dalom tanára e fajta segédeszközök összegyűjtésére, vagyis 
egy irodalomtörténeti museum összeállítására kísérletet tesz. 
Néhány írónak s költőnek különböző kivitelű s formájú, 
leglöbbször aesthetikai szempontból kérdéses becsű arcz- 
képén, egy-két illustrált történeti könyvön kívül alig fog 
egyebet készen ta lá ln i; szóval lehetetlen egy valamennyire 
teljes gyűjtem ényt összeállítania, még ha a szükséges költ
ségek megvolnának is hozzá.

Magam is voltam már azon helyzetben, hogy egy job
ban dotált és dédelgetett iskola, melyben a vezetőknek 
érzékök volt ez ügy iránt, kész lett volna megadni a költ
ségeket ilyenfajta gyűjtemény létesítéséhez ; áldozatkészség 
és fáradozás azonban hajótörést szenvedtek a gyűjteménybe 
való tárgyak hiányán.

De még a kiadók s irodalmi intézetek sem okolhatók 
ez eszközök hiánya miatt, m ert hiszen az ilyenfajta vállal
kozás hiánya az iskolának buzdítása nélkül igen term é
szetes.

Csak mindezen tényezőknek együttes működésétől 
várható e tekintetben a kívánatos, üdvös haladás.

A képzőművészetek egyrészt, egyes vállalatok és mun
kák másrészt, már elég földolgozandó  anyagot hordtak 
össze ezen a té re n ; nem is kell másra, mint a „Történelmi 
É letrajzokra“ s B eöthy  „Képes Irodalom történetére“ rám u
tatnunk. Lelkes, buzgó tanároknak kellene ez anyagot jól 
kiválogatni s elrendezni, a tanügyi kormánynak s valamely 
előkelő irodalmi intézetnek együttesen kellene a kiadás ügyét 
kezökbe venniök s művészi becsű, iskolai czélra használ
ható, egyöntetű kiadást létrehozniok s az iskoláknak kellene 
pártolniok e vállalatot, esetleg áldozatok árán is. Csakis 
így egyesült erővel, lehetne e fontos és hazafias paedago- 
giai feladatot megoldani.

Az érdek, melyet ez állami segítséggel megoldott fel
adat érintene — ép úgy, mint az államilag pártfogolt 
„Magyar Földrajzi Intézet“ vállalatainál — kettős volna, 
m ert az iskolát s az irodalmat egyaránt illetné s iskola és 
élet egyformán látnák hasznát.

Az ifjúsági olvasmányok rendezésén kívül ilyen iroda-
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lomtörténeti gyűjtemény megteremtésében látom én napjaink
ban az irodalmi oktatás egyik legközelebbi feladatát. Mert 
hat évi próbálkozásom és tapasztalatom  egy gazdag isko
lában bizonyítja, hogy midőn — folyton remélve e fajta 
gyűjtemény létrejö ttét s e hitben nem lankadva — lelkesen 
adtam tanítványaim kezére íróink eredeti kiadásait s hasz
náltam tanításomban legalább azokat â  szemléltető eszkö
zöket, melyek mostanában megszerezhetők, csekély eszkö
zökkel is lelkesedést s örömet tudtam  kelteni ifjaimban a 
magyar irodalmi stúdiumok iránt s e lelkesedésben bizto
san láttam  az egész életre szóló nemes érdeklődésnek zálogát.

(Budapest.) Dr. G yulai Ágost.

AZ 1900. ÉVI PÁRISI KIÁLLÍTÁS KÖZOKTATÁSI CSOPORTJA.

III.
K ö z é p o k ta tá s : e szm ék  és remények.

Megelőző két czikkünk (947 — 51. és 488 —90.1.) általánosságban fog
lalkozott az I. és a III. csoportra vonatkozó előkészületekkel és tervekkel. 
Immár közelebbről óhajtom szemügyre venni a középső oktatás kiállítását, 
melyre, mint már láttuk, összesen 40 m8 áll rendelkezésünkre. S itt 
helyénvalónak találnám, hogy mindenekelőtt megismertessem az olvasó
val a sok gonddal készült és alapos előadói te rveze te t, melynek ere
detije még június 20-ról van keltezve. Mivel azonban e tervezet ép úgy, 
mint a többi, főleg a tér reductiója következtében lényeges módosításo
kat szenvedett, s ezen újabb alakjában előttem ismeretlen, arra szorít
kozom, hogy az eredeti előadói javaslat vezérpontjainak felsorolása után, 
saját eszméimet attól egészen függetlenül adjam elő.

Az Erődi-ié\e eredeti javaslatnak főbb pontjai ezek: 1. Közép
iskolai törvényeink, a szervezetre vonatkozó munkálatok és általános 
statistika. 2. Az iskolahelyiségek tervei, mintái, beosztása és berende
zése. 3. Iskolai felszerelések. 4 Taneszközök és tanszerek. 5. A tanár
személyzet alkalmazása és kiképeztetése. 6. Tantervek, szabályzatok, 
millenniumi értesítők, órarendek, külön tantárgyak, stb.

Ezek után az alábbi igen rövid czikkelyekben inkább csak jelezni 
óhajtom azon fontosabb dolgokat és azt az elvi irányt, melyeket szerény 
meggyőződésem szerint középoktatásunknak az P 00. évi párisi kiállításon 
való bemutatásánál szem előtt kellene tartanunk. Eredetiségre töre
kedtem, de csakis azzal, hogy minden sablont mellőzök, és hogy a 
külön alkalomból folyó különleges viszonyokra gondolok, azon itt is 
érvényesülő helyes elv fentartásával, mely azt tartja, hogy: Tous les  
genres son t bons hors le genre ennuyeux!

Szólni fogok tehát a franczia nyelven megírandó „Tájékoztatóli-ról, 
a franczia nyelv és irodalom tanításáról, a testi nevelésről s még néhány 
alkalomszerű különlegességről.

A  „T ájékozta tó
Világos, hogy ennek tartalmával a franczia  olvasó szükségleteit 

kell kielégíteni, s így nem az döntő, a mi a hazai közönséget és szak
embert érdekli leginkább. A történelmi rész tehát nem lehet terjedelmes, 
különben nem marad elég hely a jelen állapotok tüzetes ismertetésére
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és az utóbbi évtizedek alatt létesített hatalmas fellendülés bemutatására. 
Ebben az 1898 99. iskolai év statistikai adatain kívül hely szorítandó 
néhány összehasonlító táblázatnak és a fontosabb szabályzatok és ren
deletek kivonatainak. Főleg a külföld előtt nagyfontosságúak azon adatok, 
melyek az anyanyelvre, a nemzetiségek és felekezetek intézeteire és 
ezeknek állami segélyezésére vonatkoznak Tapasztalatból állítom, hogy 
kellő reális érzék mellett minderre 6—8 nyomtatott ív teljesen elegendő; 
azért az eredetileg 50 ny.-ívre tervezett összes monographiáknak a ter
jedelem felére való redukálását helyeslem. Ellenben nem tarthatom sze
rencsésnek azt a gondolatot, hogy az ö sszes  iskolanemekre készülő 
monographiák csak egyesítve  adassanak ki; mert hisz a külön kiadás 
nem zárja ki azt, hogy nyilv. intézetek stb. ne kapják meg valameny- 
nyit, de egyúttal lehetővé teszi azt, hogy a csupán egy iskolanem iránt 
érdeklődök felesleges módon ne kapják a többieket is. A belső beosztás 
és a külső alak természetesen valamennyi intézeti monographiára kell 
hogy ugyanaz legyen.

F ranczia  n ye lv  és irodalom.
Feleslegesnek tartom bizonyítani azt, hogy miért és mennyire 

érdeklődik egy nemzet az iránt, hogy egy másik nemzet mennyiben 
foglalkozik nyelvével és irodalmával. Ép azért egészen bizonyosra veszem 
azt, hogy a francziákkal szemben talán a legkedvesebb cselekedetünk 
az lenne, ha minél behatóbban ismertetnők meg őket a franczia nyelv
nek és irodalomnak Magyarországon való művelésével, elterjedésével és 
eredményeivel. Ezt pedig legczélszerűbben és egységes módon az alábbi 
kérdőívek felhasználásával, a „Tájékoztatóbban valósíthatnók meg. 
Mind itt, mind a testi nevelésnél ki kellene terjeszkedni az illető szakok 
tanárainak és tanítóinak előképzésére, esetleg e szakok főiskolai kép
viseletére is.

Itt utalok arra, hogy egy nagyobbszabású tervet, mely mindazt 
felöleli, a mi a franczia és a magyar nemzet között az utóbbi 100 évben 
irodalmilag érdemes létesült, a Budapesti Fhilologiai Társaság október 
13-iki ülésén terjesztettem elő. (L. a „Philologia 1900-ban“ : Egyet. Phil. 
Közlöny nov füzet és „Philologie franco-hongroise11: Revue d’Orient et 
de Hongrie, oct 31. szám.)

A francziára vonatkozó adatok értékét és tanulságos voltát emelné 
az, ha szembeállítanók a második modern nyelv (német) adatait.

T e s t i  n evelés.
A modern cultura e fontos ágával a párisi kiállítás eredeti ter

vezete meglehetős mostohán és tegyük hozzá: méltatlanul bánt el. Avagy 
nem meglepő-e, hogy a 18 fő- és 120 alcsoport egyike sincs a testi 
nevelésnek szánva, s hogy annak töredékeit hol itt, hol ott, s csak 
nagy nehezen lehet összeböngészni! Nehogy azonban elfogultsággal 
vámoltassam, átengedem a szót Coubertin bárónak. * „A sport és a testi 
nevelés barátai már jó régen foglalkoznak azon szereppel, mely amazo
kat az 1900. évi kiállítás keretén belül megilleti. Bizonyíthatja ezt maga 
a kiállítás vezérbiztosa is, a ki kineveztetése után sűrűn kapta az erre
vonatkozó javaslatokat............ A közönség azonban meglepetéssel fog
arról értesülni, hogy a kiállítás főbeosztásában a testgyakorlatok a leg
furcsább módon vannak szétszórva E szók: „torna, vívás, iskolai játékok“ 
(1. e Közlöny 348-ik 1.) szerényen húzódnak meg a 2-ik alcsoport végén.

* Kivonat P de Coubertin bárónak Henry Boucher franczia keres
kedelemügyi ministerhez intézett leveléből, mely egész terjedelemben 
megjelent a „L a  Gymnastique Frangaise“ 1897-ik évi deczember 15-iki 
számában.
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A kerékpárok a kocsikhoz soroltattak. A 33-ik alcsoport „kereskedelmi 
hajózás“ tartalmazza azt, a mi az úszásra és a csónakázásra vonatkozik, 
a  korcsolyázás pedig, úgy képzelem, a késes-iparnál van említve. Egészen 
bizonyos, hogy a sportegyletek a 107-ik alcsoport alá vannak foglalva, 
melynek czíme: „A m unkások  szellemi és erkölcsi fejlődését előmozdító 
intézmények . . . .* A mi pedig a történeti fejlődést illeti, nem látom, 
hogy akár csak egy idevonatkozó javaslat is figyelembe volna véve; 
pedig ismétlem, itt oly mozgalomról van szó, mely egészen a jelen szá
zadhoz tartozik. Végül azt bátorkodom kérdezni, hogy mily végzetes ok 
fojtotta el csirájában azon bizottságot, melynek feladatát az 1900-ik évi 
versenyek rendezése képezte? s í. t.“

Mindezekből, sajnos, elég világosan látjuk, hogy az 1900-ik évi testi 
nevelésügyi kiállítás, legalább szervezés és elrendezés dolgában alaposan 
el van hibázva. Nem kutatom, hogy más nemzetek hogyan fogják ennek 
elejét venni, de annyi bizonyos, hogy mi a hazai cultura e fontos ágának 
méltó bemutatásáról nem mondhatunk le, s hogy ennek legczélszerűbben 
az I-ső csoport keretén belül rendezendő collectiv kiállítással tehetünk 
eleget. A mind jobban és sürgősebben lefoglalt térbeli viszonyok itt 
inkább, mint bárhol, késztetnek arra, hogy mindannak mellőzésével, a mi 
a sablonra és üzletre vonatkozik és a mi az 1000-féle még változatos 
ismétlésben is unalmassá, tehát meg nem figyeltté lesz, valóban eredeti 
és tanulságos dolgokra szorítkozzunk.

A „Herkules" február 6-iki száma az előadói javaslat nyomán fel
említi „valamelyik mintaberendezésű tornacsarnoknak és felszerelésnek 
kiállítását, a testi nevelésnek és iskolai játékoknak tüzetes tárgyalását 
és külön gyűjteményben való bemutatását“. Mindez megvalósítható, ha 
jó  és ügyes modellekről és képekről gondoskodunk. E fontos kérdéshez 
remélhetőleg még mások is hozzá fognak szólni, azért én, a nélkül, 
hogy a tárgyat ki akarnám meríteni, egy-két adattal a magam részéről 
is hozzájárulok.

Ilyen: 1. „M agyarország to rn á sza ti térképe 1899-ben“, a minek 
mintáját a Nemzeti Tornaegyletben láttam. E térképen alkalmas jelekkel 
azt is fel lehetne tüntetni, hogy az illető egyesületek a torna és sport 
melyik ágával (vívás, evezés, kerékpár, lavvn-tennis, stb.) foglalkoznak, 
úgyszintén táblázatban mellékelni lehetne a tagok számát egyenkint és 
összegezve. 2. „M agyarországi record-tábl& zat“ a legújabb és a kül
földi eredményekkel (világrecordok) összehasonlított adatok. 3. Az iskolai 
nevelés szempontjából mindezeknél fontosabb az, hogy a franczia nyelvű 
„ T á jékozta tó“ valamennyi iskolanem szerint egyöntetűen legyen szer
kesztve és a testi nevelés keretébe tartozó összes fontosabb adatokról 
beszámoljon. Erre szolgálnak a kérdőívek. 4. A sajátos „m agyar já té 
kok“ egyaránt érdeklik a bel- és külföldet, azt nemzeti, emezt néprajzi 
szempontból.

A  kérdőívek.
Hogy a franczia nyelven az összes iskolanemekről Írandó „Tájé

koztató“ szerkesztői egyöntetűen járhassanak el és idejekorán jussanak 
hiteles és legújabb adatok birtokába, ajánlom, hogy a v. és k. minis
terium az 1898 99. iskolai év elején az illető tanintézetek igazgatósá
gainak, záros határidő melletti felterjesztéssel, részletes kérdőíveket 
küldjön. A franczia (és összehasonlítás kedvéért esetleg a német) nyelv 
és irodalom tanítására és a testi nevelésre szorítkozva, a fontosabb kér
dések a következők lehetnének:

* Ezen adatokat még a következőkkel egészítem ki: 34-ik alcsoport: 
léghajózás; 51-ik alcsoport: vadászfegyverek; — 53-ik alcsoport: 
halászati eszközök és termékek: — 110-ik alcsoport: közegészségügy, 
középületek (iskolák) és közintézetek egészségtana.
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1. Hány heti órában folyik a tanítás (gyakorlás) osztályonkint és 
az egész tanfolyamban? 2. Tanterv és tananyag. Б. Tan- és segéd
könyvek, segédeszközök. 4  Iskolai és házi olvasmányok. 5. írásbeli gya
korlatok anyaga, minősége és száma; az írásbeli gyakorlatok (füzetek) 
egy-egy mintagyűjteményének beküldése. 6. A tanítás eredményei: szám
arány és százalék. 7. Hány tanár (tanító) foglalkozik az intézetben az 
illető tárgygyal? 8. A franczia nyelv, mint rendkívüli tantárgy. 9. A tanári 
kar hány tagja ért francziául (szóban, írásban)?

Egyéb különlegességek.
Itt néhány oly specialitásról szeretnék megemlékezni, mely a 

magyar középoktatásnak mintegy különlegessége és távol áll minden 
sablontól. Nem czélom, hogy e tárgyat kimerítsem, sőt úgy ezen 
pontra, mint a többiekre nézve, kívánatosnak tartom, hogy mások is 
nyilatkozzanak.

1. Első sorban önképzőköreinkre gondolok, melyek középisko
láinknak régi, eredeti s nem eléggé méltányolt* hasznos intézményei. 
Iskolai egyesületekkel elvétve és újabban  külföldön is találkozunk, ép 
azért büszkeséggel hivatkozhatnánk évszázados traditiónkra. Sajnos, 
hogy az önképzőköröknek magyar monographiáját sem bírjuk, s talán 
nem vagyok szerénytelen, ha itt felemlítem, hogy több évi anyaggyűj
tésem eredményeként még 1891. február havában emlékiratot terjesz
tettem ezen ügy érdekében a ministerium elé egy, a legújabb adatok 
beszerzését megkönnyítő kérdőív kíséretében. Ily kérdőív útján lehetne 
az adatokat most is hamarosan beszerezni és a „Tájékoztatóbban 
értékesíteni.

2. Középoktatásunknak egy másik sajátos intézménye: a görög  
n yelv  rendkívü li tan ítá sa  és a görög-pótló tanfolyam  a gymnasium- 
ban és a rendkívüli latin  a reáliskolákban. Most ezek méltatásába 
bocsátkozni nem alkalomszerű, de tény, hogy a külföld a mai reform
korszakban kiválóan érdeklődik mindama kísérletek iránt, a melyek 
a középiskolák újjászervezésének keretébe tartoznak. E kérdés tehát 
szintén egyike azoknak, a melyek minden lényeges mozzanat felöle
lésével a „Tájékoztatóbban kell hogy helyet találjanak.

3. M agyarország  ku lturális térképe.
Valamely ország viszonyainak szemléltetésére a legalkalmasabb 

és egyúttal a legtermészetesebb mód ezen ország képének megfelelő 
bemutatása. Hogy ez így van, arról még a kételkedőket is meggyőz
hették azon alak és tartalom szerint egyaránt jeles színezett térképek, 
a melyeket az országos statistikai hivatal a millenniumi kiállításra ké
szített és osztott szét bőkezűen. Ugyanezen eljárást szeretném ezen alka
lommal is javasolni az összes iskolanemek számára, azon különbséggel, 
hogy a területek szín ezése  helyett a mi czéljainknak jobban megfelelő 
helyi je lz é s  alkalmaztassák. Magyarországnak egyazon méretű térképét 
mintául használva, így elkészíthetők lennének a nép-, a közép-, a felső- 
és a szakoktatás térképei, esetleg ezek összefoglalása is. Az eredeti 
nagyobb méretűek mint fali térképek, azoknak kisebbített és sokszoro
sított másolatai a „Tájékoztató“ részére. Előttem fekszik a „Magyar- 
országban jelenleg fennálló különféle középtanodák, tanító- és tanítónő- 
képezdék 1872“ térképe, melyet még Gönczy Pál állított össze és a 
m. kir. államnyomda készített számos színes jel alkalmazásával. Azóta 
újabb is készült, úgy, hogy a legújabb sem fog nehézségekbe ütközni.

(Budapest.) (kf.)

* V. ö. a m. kir. v. és k. ministernek 1894. évi 7135. sz. a. kelt 
és valamennyi kir. tanfelügyelőhöz intézett rendeletét, az ifjúsági egye
sületek keletkezésének előmozdítása érdekében.
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EGYESÜLETI ÉLET.

Kolozsvári kör.
A kör február 19-én tartotta rendes havi ülését az ev. ref. főgymn. 

természettani termében. Elnökölt dr. M árki Sándor köri elnök, jegyzett 
K o vá cs  Dezső köri jegyző.

Jelen voltak: Balogh Károly, dr. Borcsa  Mihály, Boros Sándor, 
Bournáz János, Demjén  Zoltán, dr E rdélyi Lajos, dr. Gál Kelemen, Gálfy 
Lőrinoz, Kaufm ann  György, K o b zy  János, dr. L ó k y  Béla, dr. Cs. P app  
József, B ell Lajos, dr. Széchy  Ákos, P árkányi György, dr. Török  István, 
Ulár Pál, dr Veress Vilmos, dr. V ersényi György.

Az elnök meleg szavakban emlékezik meg a napokban elhunyt 
dr. Finály Henrikről, a ki bár nem volt körünk tagja, de mint gymna- 
siumi, majd mint egyetemi tanár és ideiglenesen tankerületi főigazgató, 
becses szolgálatokat tett a középiskolai tanügynek. Jelenti, hogy a kör 
nevében kifejezte részvétét a gyászoló család előtt. — A kör az elnök 
indítványára Finály érdemeit jegyzőkönyvbe iktatja.

Boros Sándor, mint felkért előadó, indítványozza, hogy a mint már 
a múlt alkalommal dr. Török  István is fölvetette, a központi választ
mány karácsonyi tanácskozásairól referálva, a kör az országos tanár- 
egyesület segítő-alapja javára szavazzon meg ez évre 20 frtot, jövőre 
nézve pedig anyagi erejéhez képest esetről-esetre megfelelő összeget 
állapítson meg. A kör ez indítványt elfogadja, s e mellett dr. Török 
István indítványára tagjai közt koronás gyűjtést is indít.

D r S zéchy  Ákos felolvassa Iskoláink jo g i helyzetéről czímű érte
kezését.

A magyar tanügyi szakirodalom sok irányban működik. A tan
ügyi folyóiratok felölelik az iskolai nevelés és oktatás minden ágazatát; 
foglalkoznak a tanárok anyagi helyzetével, de egyet mindeddig merőben 
érintetlenül hagytak: az iskolának, mint az állami élet egyik élő szervé
nek helyzete kérdését az állammal és az állampolgárokkal szemben. 
Pedig az ezen kérdéssel való foglalkozás egyenesen a tanárok és tanítók 
kötelessége. Az államnak állandó külső rendjét: jogát, épen azok az 
egyesek vannak hivatva megszabni, a kik azt alkotják, s így szükséges, 
hogy az iskolák jogára, a tanügyi törvényhozásra, első sorban az oktatás
ügy munkásai gyakoroljanak befolyást.

A magyar iskolák jogi helyzete, sajnos, eddig még sem törvények
ben, sem rendeletekben szabályozva nincsen. Abban az összefüggő lánczo- 
latban, melyben a különböző végrehajtó hatóságok, mintegy az államnak 
látható szerveit alkotják, törvényes meghatározással az iskola, mint ható
ság nem foglal helyet. E ténynyel szemben áll a gyakorlat. Az állam 
törvényeket hoz az iskoláról, azokat az iskolával hajtatja végre és ily- 
módon az iskola az államnak végrehajtó közegévé válik. A gyakorlati 
életben tehát az iskola mindenütt mint hatóság jelenik meg.

Az iskolák ily irányú kialakulásának áttekintlietése czéljából fel
olvasó visszapillantást vetett hazánk tanügyi törvényhozásának fejlődé
sére és annak jelenlegi állapotára.

Az Árpádházbeli királyok korának Fárai iskoláiban papok taní
tottak, kik élvezték az egyházi rend kiváltságait. Ez iskolák azonban 
állami szabályozás tárgyát nem képezték; az iskolába járás nem volt 
kötelező, az iskolák felállítására állami intézkedés nem történt.

A iskolák ily helyzete a középkorban, sőt jóval azon túl is alig 
változott. A zárdái, káptalani iskolákkal, melyek a mai középiskoláknak 
feleltek meg, sem törődött az állam. A főiskolákról (egyetemekről) sem 
mondhatunk egyebet.

Orsz. K özépiskolai T an á reg y esü le t! K özlöny. XXXI. 36
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A reformatio hazánkban is hatalmas lendületet adott az oktatás
ügy fejlődésének; úgyde az e korban létrejött iskolák is főképen az egy
házak szolgálatában állottak. A mai budapesti egyetem elődje, a Pázmány 
alapította nagyszombati egyetem sem volt állami intézm ény; az állam 
nem folyt be tanítási rendjébe, a törvényhozás nem vett tudomást léte
zéséről.

Az egyetemi oktatás azonban a honoratior osztály fejlődésével 
egyre nagyobb jelentőséget nyer. Az egyetem részéről kiadott diplomák 
az illetőknek az állam által elismert kiváltságos előjogokat biztosítanak 
s ennek következtében az egyetem elveszti felekezeti magánjellegét, köz- 
szolgálatot teljesítő részese, vagyis hatósága lesz az államnak. A hono
ratior osztály keletkezése és az állam részéről történt elismertetése, 
oktatásügyünk történetében az első adat, melylyel az iskolának hatósági 
jellegét bizonyíthatjuk.

Az oktatásügy Mária Terézia idejében válik kifejezetten állami 
ügygyé. Az 1777-ben kiadott R atio  Educationis szerint az összes iskolák 
feletti felügyeleti jog a koronát illeti. Ezzel a királyi rendelettel vált 
Magyarország oktatásügye közoktatásügygyé. Ez a rendelet a törvény- 
hozás figyelmét is felhívta reá. Az 1790/91. évi XXVI. t.-cz. kimondja, 
hogy az iskolák felállításához előzetes királyi jóváhagyás szükséges.

E korban kezd az iskola hatóságként szerepelni; egyik bizonyítéka 
ennek az egyetem pallosjoga. Állandóan különösen e században gondos
kodik az állam a közoktatásügyről. Erről tanúskodnak az 1806-iki má
sodik Ratio, az 1827-iki országgyűlés tanügyi törvényei, az 1848 évi 
XX. t.-cz egyes intézkedései.

A ma fennálló rendszer megteremtése az 1868. évi XXXVIII. tör- 
vényczikkel veszi kezdetét. E törvény intézkedik ugyan az iskola ható
ságairól, de ezek között nem említi sem a tanítót, sem az igazgatót, s 
arról sem szól, hogy az iskola hatóságnak tekintendő-e vagy sem. Az 
1876. évi XXVIII. t.-cz. már részletesen szól a népiskolai hatóságokról; 
e törvény, valamint az erre vonatkozó utasítás kifejezéseiből már nyil
vánvaló az iskola hatósági jellege. Az 1883. évi XXX. t.-cz. rendelkezései 
még világosabbak s ez kimondja, hogy az igazgatók állami tisztviselők
nek tekintendők. Az ebben s az 1890.. évi középiskola^ rendtartásban 
foglalt intézkedések ismertetése után jelezte dr. S zéchy Ákos, hogy van
nak egyes szakiskolák, melyek szervezete valóságos közhivatali pragma
tikát tartalmaz.

A budapesti és kolozsvári egyetemek felállításáról szóló törvények 
tanulmányi és fegyelmi tekintetben részletes intézkedéseket nem tartal
maznak. Mindezeket a tanulmányi és fegyelmi szabályzat foglalja magá
ban, melynek hatósági jogait intézetekben mutatta be a felolvasó, s végül 
egybefoglalta azon eredményeket, melyek a történelmi fejlődés nyomán 
az iskolák jogi helyzetére vonatkozóan keletkeztek.

Ezek a következők :
1. Az oktatásügy Magyarországon 1777 óta állami szabályozás 

alatt áll.
2. Az összes iskolák felügyeleti joga az állam kormányát illeti.
3. A tankötelezettséget törvény mondja ki s iskolák felállításáról 

a hitfelekezetek, a község után az állam gondoskodik.
4. Az iskolák tanítási rendje, tananyaga, a tanítók és tanárok 

kötelességei, jogai az állam által megállapított, vagy legalább is jóvá
hagyott szabályzatokba vannak foglalva. Ilymódon az iskolák államilag 
szabályozott közszolgálatot teljesítenek, melyért legfelsőbb fokon az állam 
kormányának felelősek.

5. Mindezek mellett a tanügyi törvények és rendeletek — az egye
temi szabályzatok kivételével — az iskolát és tanítóit nem tekintik ható
ságnak, illetőleg hatósági közegeknek, s mint ilyeneknek jogkörét — a
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tanulók felett gyakorolható fegyelmi és kényszerítő hatalmon kívül — 
nem szabályozzák.

Ezek után felovasó azt a kérdést tette vizsgálata tárgyává, hogy 
valamely intézmény jogi helyzetére mennyiben gyakorol hatást az a 
körülmény, hogy az illető intézmény hatóság-e vagy nem ?

Az államnak érdekében áll, hogy hatóságai akadálytalanul végez
hessék feladatukat Ez okból a hatóságokat és azok közegeit törvények 
védik és oltalmazzák az egyesekkel szemben. Csak a z  isko lá t és m un
k á sa it nem védik bü ntető  törvényeink.

Különösen hangzik ez állítás, de úgy van. Az iskola az egyesek  
büntetendő cselekményeivel szemben védtelenebből áll, mint bármely 
magánember szalmafedelű kunyhója.

A büntető törvénykönyv minden hatósági személyt megvéd, min
den középületet, magánlakást oltalmaz, de nincsen intézkedés a tanítók
ról, mint hatósági személyekről, az iskola épületéről. Ennek igazolására 
példákat sorolt fel az életből.

A kir. Curia felmentette azt a vádlottat, ki gyermeke megbünte
téséért a tanítót az iskolában kérdőre vonta és a tanítást megakadá
lyozta. Indokolása az volt, hogy az iskola nem magán-lak.

Egy másik felhozott esetben egy községi iskolába behatolt cso
port tagjait, kik a hitoktatót egy gyermek hazugsága miatt összeverték, 
a magyar igazságszolgáltatás súlyos testi sértés és szabadság megsértése 
czímen 1—2 heti fogházzal bűntette. Az indokolás szerint hatóság elleni 
erőszak nem történt, mert a törvény a tanítót nem ismeri hatósági sze
mélynek, magán-lak sértést sem követtek el, mert az iskola nem tartozik 
ezek sorába.

Ehhez bizonyos mértékben hasonló s különösen az előadásokat 
megakadályozó esetek egyetemeinken is többször előfordultak, a nélkül 
azonban, hogy a tetteseket ezért törvényeinkkel sújtani lehetett volna. 
A büntetőtörvény ilyen esetekben csakis becsületsértést és személyes 
szabadság megsértését látja, a mi ellen méltán tiltakozhatik minden
kinek jogérzete.

Az eskü megszegését is büntetik törvényeinkbe az egyetemen nyert 
doktori eskü megszegéséért felelősségre vonni senkit sem lehet. Ezt is 
példával világosította meg.

Dr.. S zéchy  Ákos végül arra a következtetésre jut, hogy bár az 
iskola hatóság, jogrendszerünkben mégsem foglalja el a hatóságokat 
megillető helyet. „Ezen a fonák helyzeten a büntetőtörvénykönyv novel- 
láris módosítása útján lehetne segíteni. A büntető jogászoknak az a 
hangoztatni szokott ellenvetése, hogy az iskolának nincs kényszerítő 
hatalma s így nincs szüksége büntetőjogi védelemre, a melyben a kény
szerítő hatalommal bíró hatóságok részesülnek, nem jöhet figyelembe; 
mert először is a saját tanulói felett az iskolának igenis van kénysze
rítő hatalma, hisz büntetéssel sújthatja, meg be is zárhatja, tehát ha 
rövid időre is, de személyes szabadságuktól megfoszthatja őket; másod
szor épen az a körülmény, hogy az iskola kényszerítő hatalma csekély 
és csak saját tanulóira terjed ki, teszi szükségessé az iskola hatályosabb 
büntető jogi védelmét. S ha a törvényhozás a büntetőtörvénykönyv 
módosítása útján minden tekintetben egyenlővé teszi az iskola jogi 
helyzetét a többi hatóságokéval, ezzel csak használni fog a magyar 
közoktatás ügyének, emelni fogja tekintélyét az iskolának és tanítónak“,

A kiváló gonddal és sok utánjárással megírt felolvasásért a kör 
elismerő köszönettel adózott dr. S zéchy  Ákos igazgatónak és dr. M árki 
Sándor egyetemi tanár, elnök, valamint dr Török  István hozzászólása 
után, felolvasónak azon ígérete alapján, hogy egy más alkalommal kész
séggel ismerteti meg a külföldi iskolák jogi helyzetét, melyre vonatko
zóan már is több törvényszabályzat, rendelet és magánlevél van birto-

36*
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kában, kimondotta a gyűlés, hogy e fontos tárgygyal még foglalkozni 
fog s hozandó határozatához képest a központi választmány segítségével 
mozgalmat indít az iskola jogvédelmének biztosítása tárgyában.

Az elnök bemutatja a földrajzi társaság felhívását s kéri az igaz
gatókat, hassanak oda, hogy iskolájok, a mennyiben még nem tette 
volna, lépjen be a társaságba. Egyáltalában melegen ajánlja a földrajzi 
társaságot a tagok szives figyelmébe.

Dr. V ersenyi György titkár új köri tagul bejelenti B ell Lajos 
ev. ref. főgymn gyakorló tanárt.

Gyűlés után kedélyes lakoma volt a New-York szállóban.

Debreczeni kör.
(A közép isko lák  elnevezése.)

A debreczeni kerületi kör folyó évi február 26-án népes gyűlést 
tartott, melyen jelen voltak D óczi Imre elnök, Cserhalm y József, F azekas  
Sándor, dr. Gulyás István, H arm ath  Gergely, (Ír. H orvay  Kóbert, K a ra i  
Sándor, N ádasd i Alajos, dr. P etzkó  Ernő, Pogány  Kornél, Sinka  Sán
dor, S tarck  Andor, S. S zabó  József, Zimm ermann  Gyula és Z vér  Fe- 
rencz körtagok, továbbá dr. K a rd o s  Albert jegyző.

Az elnök napirend előtt kegyelettel emlékszik meg Joó Istvánról, 
a tiszántúli ev. ref. egyházkerület gymnasiumi felügyelőjéről, a ki oly 
buzgón munkálkodott az alája rendelt középiskolák fejlesztésén, általá
ban a tanári állás emelésén, s a ki a kör ügyei iránt is mindig élénk 
érdeklődést tanúsított. A kör a veszteség fölött jegyzőkönyvében fejezi 
ki mély sajnálatát

A folyó ügyek során a titkár beszámolt a központi választmány 
karácsonyi ülésének azon határozatairól, melyek a debreczeni kör indít
ványaira vonatkoztak; beszámol továbbá a segélyző alap elnöki állására 
beadott szavazatok eredményéről ; közli a segélyző alap elnökségének 
felhívását, mely a körnek figyelmébe ajánlja e nagyfontosságú és humá
nus czélú ügyet.— A kör a maga részéről is gyarapítani óhajtja a segélyző 
alapot s a kellő eszközök és források fölkeresésére egy bizottságot küld 
ki, melynek tagjai D óczi Imre elnök, H arm ath  Gergely pénztáros és 
dr. K ardos  Albert titkár.

A kör foglalkozik azon nyilatkozattal, melyet a budapesti kör tett 
közzé és küldött meg a „Hazánkénak 1898 január 21-iki számában foglalt 
„Proletár tanárok“ czímű czikke ellen. A kör a nyilatkozat minden pont
jához hozzájárul, helyesli a budapesti társkör föllépését, s bár fölös
leges dolognak tartja a magyar középiskolai tanárságnak Beöthy  Zsolt, 
mint az egyesület elnöke iránt általában ismert, törhetetlen ragaszko
dását manifestálni: mégis ez alkalomból ismételten kifejezi a maga részé
ről is a legteljesebb bizalmát és legőszintébb tiszteletét

A kör elfogadja az igazgatóság javaslatát az alapszabályok 18. és 
20. §-ainak módosítására nézve.

Nagy örömmel fogadja a kör azon jelentést is, mely az országos 
tanáregyesület debreczeni közgyűlésének  előkészítéséről szól. A Debre- 
czen városa és a tanári kör által kiküldött vegyes bizottság már meg
kezdte az előmunkálatokat és minden téren a legnagyobb jóindulatra és 
élénk érdeklődésre talált.

A kör továbbá tudomásul veszi a pénztári számadást és megadja 
a felmentvényrt az 1896 97. évre, köszönetét fejezvén ki a pontos keze
lésért H arm ath  Gergely pénztárosnak.

A folyó ügyek letárgyalásával Pogány  Kornél főreáliskolai tanár 
felolvasást tart a közép isko lák  elnevezéséről. Fontosnak tartja és helyesli
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dr. B ozóky  Endrének a választmány elé terjesztett e tárgyú indítványát. 
A nemzeti szellem erősbítésére, a nemzeti önérzet növelésére, az iskola
ügy iránti érdeklődés fokozására hathatós eszközt lát abban, ha közép
iskoláinkat a magyar történelem és irodalom nagyjairól vagy az iskolák 
alapítóiról nevezzük el.

Értekezésének befejező s aetuális része így hangzik:
„Ezek után bátran állíthatom, hogy B ozóky  indítványának elfoga

dásával szaporodni fog azon eszközöknek a száma, a melyeknek segít
ségével a nemzeti érzületet fejleszteni, ápolni, megszilárdítani fogjuk. 
Különben én egészen természetesnek tartom, hogy középiskoláinkat a 
nemzet dicső története s magasröptű irodalmi nagy alakjainak nevével 
ruházzuk föl.

Hiszen a hadseregben nagyon régen dívik az, hogy kiválóbb hősök, 
vezérek, uralkodók, s mi több, nemcsak már meghaltak,'hanem élők után 
nevezik el az egyes ezredeket. Vannak egyéb culturális intézmények is, 
melyeket vagy alapítójuk, vagy védőjük, vagy valamely nevezetes, kiváló 
egyéniség nevével jelölnek ; de sőt már vannak nálunk is középiskolák 
-— nemcsak külföldön — melyeknek neveik vannak, pl. ^öívös-collegium , 
nagy-enyedi Bethlen-co llegium, sepsi-szentgyörgyi Жг/fó-collegium, szász
városi ЛГии-collegium, Pazm anaeum . Ha úgy külföldön, valamint nálunk 
is vannak már példák, miért ne lehetne nevezni összes középiskoláinkat 
vagy az illető iskola alapítójapl. a fentiek, továbbá aradi „Bibich“ kir. kath. 
főgymn., nagy-károlyi „Károlyi“ r. kath. főgymn., pozsony-szentgyörgyi 
„Szelepcsényi György“ kegyesrendi gymn. stb., vagy valamely nevezetes 
történelmi vagy egyéb mozzanatot kifejező egyén nevével, pl egri „Dobó“ 
m. kir. állami főreál, zentai „Jenő“ községi gymnasium, nagyszombati 
„Pázm ány“ r. kath. főgymn. stb., vagy olyan költő vagy történelmi 
alak után, ki az illető városban született, pl. kecskeméti „K atona“ m. 
kir. állami főreáliskola, losonczi „K árm án“ m. kir. állami főgymn., pécsi 
„Garai“ m. kir. állami főreálisk, sümegi „K isfa lu dy Sándor“ m. kir. 
állami reálisk. stb.; vagy ha ott nevezetes szerepet játszott, vagy földi 
maradványai ott nyugosznak. pl. kassai „B ocskay“ m. kir. állami főreál
iskola, nagyváradi „S z t . L á sz ló “ premontrei r. kath. főgymn , budapesti 
„K isfa lu dy K ároly“ m. kir. állami főgymn., székesfehérvári „Szt. Is tvá n “ 
cistercita r. kath. főgymn. stb.

Minden téren a tanulás megkönnyítése végett szemléltetni szok
tunk, mert már meggyőződtünk arról, hogy az itjú talán örökre meg
jegyzi azt, a mit látott, míg ellenben a nem látottról — akár egy hónapig 
is beszélhetünk — nem igen mondhatjuk ugyanazt. Én azt hiszem, hogy 
ilyetén elnevezések szemléltető eszközök lesznek a történelem és iroda
lom stb. téren kitűnt azon nemzeti nagyjainkra vonatkozólag, kik a hal
hatatlanság babérkoszorúját kiérdemelték; mert nevüket az egyes inté
zetek említésénél hallva, mindannyiszor eszünkbe jut születésük helye, 
munkásságuk nagysága és egyéb halhatatlan érdemeik. — Kossuth Lajos 
1849. áprilisában Debreczenben, a törvényhozó testület zárt tanácskozá
sában a függetlenségi nyilatkozatot indítványozta, melyet miután április 
14-én a ház ülését az evang. ref. főiskola imaterméből a nagytemplomba 
tette át, általános felkiáltással: „Elfogadjuk egészen!“ — magáévá tett; 
Kossuthot pedig országkormányzóvá választották. Szóval nevezetes tör
ténelmi esemény zajlott le emez intézet és a nagytemplom falai között 
Bakó János, nyitramegyei, dvorniki születésű, nagyváradi kanonok 1719. 
ápril hóban a kegyes-tanítórenddel a pozsonyi társaskáptalan előtt szer
ződést kötött és május 17-én keltezett alapító-levéllel a piaristákat 
Debreczenbe letelepítette. Ennek alapján tehát a helybeli kegyesrendi 
gymnasiumnak és társháznak ő az alapítója,
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1773. november 17-én, a kis-mester-utczai márványtáblával meg
jelölt házban Csokonai Vitéz Mihály született, sőt eme város falai között 
halt meg: 1805. január 20-án.

T Kör!
Ezek után nincs egyéb hátra, mint indítványomat előterjeszteni, 

melynek az elfogadását kérem.
1. Mondja ki a kör: Bozóky indítványát magáévá teszi.
2. Debreczen városában 1849. ápril 13—14-én a helybeli ev. ref. 

collegium imatermében és a nagytemplomban lezajlott nagy történelmi 
esemény em lékére: debreczeni ,.ÍLOSs«f/í“-collegium legyen neve emez 
intézetnek

3. Miután a helybeli piarista gymnasium alapítvány alapján léte
sült, az alapító emlékére: debreczeni „Bakó Ján os“ kegyesrendi gymn. 
legyen ennek a neve.

4. Az itt született, rövid életet élt, sokat munkált, szenvedett, nél
külözött, városunk falai közt meghalt Csokonai emlékére: debreczeni 
„ Csokonai“ m. kir. állami főreáliskola legyen e harmadik középiskola.

A kérdéshez hozzászólnak többen; így D óczi Imre, Sinka  Sándor, 
K ardos  Albert és F azekas  Sándor; az eszmét mindannyian helyeslik, 
de concret nevek ajánlását nem tartják a kör jelen feladatának.

A vita befejeztével a kör a felolvasónak köszönetét szavaz és e 
kérdésben a következő határozatokat mondja ki:

1. A kör elvben hozzájárul a Bozóky-féle indítványhoz és meg
valósítását a nemzeti érzés fokozása czéljából kívánatosnak tartja.

2. A kör az indítvány megvalósításában kellő tapintatot és mér
sékletet ajánl; sürgősnek csupán a budapesti nagyszámú középiskolákra 
nézve tartja, mert a tömeges megkeresztelés csak az ügy komolyságát 
veszélyeztetné.

3. a  kör óhajtja ez ügynek napirenden tartását, hogy az egye
sület és a körök alkalomadtán jól megválasztott neveket ajánlhassanak.

Dr. K ardos Albert, a kör jegyzője.

PAP ÉS ISKOLA.

Különös egy eset történt e héten egy tanuló temetésén. Meg 
vagyunk győződve, hogy a megsértett iskolának és tanárságnak méltó 
elégtételt kell kapnia, bizalommal várjuk az illetékes hatóság ítéletét, 
azért nem fűzünk az esethez semmiféle megjegyzést, csak szárazán adjuk 
azt a hivatalos panaszlevelet, melyet a budapesti VIII. kér. áll. főgym- 
nasiumi igazgatója intézett S zá sz  Károly ref. püspökhöz.

A kor képéhez egy jellemző adat lesz ez is. Az irat így szól:
224. sz.

1897—98.
Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr 1

A mély tisztelet, melylyel az egyházi ténykedések iránt viseltetem, 
még akkor sem engedi meg nekem azt, hogy megbotránkozásomnak 
erős szavakban adjak kifejezést, mikor arra oly méltó okom lenne, a 
minőt tegnap, egy temetés alkalmával, a Méltóságod közvetetlen hatósága 
alatt álló Fábián  Dénes helybeli ev. ref. lelkész úr szolgáltatott.

Az eset közvetlen hatása alatt tegnap a temetésről egyenesen 
Méltóságodhoz siettem jelentést tenni; de mert nem voltam szerencsés 
Méltóságodat otthon találhatni, hivatalos formában, minden megjegyzés 
nélkül adom elő a tényt.
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A budapesti VIII. kér. m kir. állami főgymnasium egy III. osztályú 
tanulója, H ám ori Márton, Hámori Márton igazságügyi ministeriumi 
számvizsgáló fia (lakás Zerge-utcza 10. sz.), a tanári testület által ki
adandó intőczédula miatt, atyja haragjától félve, f. hó 2-án reggel ! 29 
órakor a gymnasiumi épület egyik closette-jében öngyilkossági szán
dékkal meggyújtotta magán a ruhát. A szerencsétlen gyermeknek meg
mentésére minden megtörtént. Én mentettem öt úgy, hogy aközben 
mindkét kezemen súlyosabb égési sebeket kaptam. A gyermek szüle
tésétől fogva jóformán hülye volt, de mert atyja mégis csak szerette 
volna legalább annyira taníttatni, hogy valamiképen megkereshesse 
majd kenyerét, a lehetőségig elnézők voltunk iránta

Az isteni Gondviselés kezét nem tartóztathattuk fel. És mit tesz 
az Isten szolgája a szerencsétlen öngyilkos koporsójánál? Az ima szoká
sos bevezető szavai után rögtön azzal kezdi, hogy a legélesebb táma
dásokat intézi a tanügy vezetői és a tanárok ellen. Kéri Istent: világo
sítsa fel azok értelmét, hogy ne kínozzák agyon az iskolában a gyer
mekeket; a szerencsétlen öngyilkost úgy tünteti fel, mint az iskola 
áldozatát; hangsúlyozza, hogy mily sokan estek már annak áldozatául 
s ha mégis akadnak, a kik átvergődnek az iskolákon, testben lélekben 
elcsigázva megundorodnak a tanulmányoktól stb. Újra és újra kéri a 
szent Lelket, világosítsa fel valahára a tanügy vezetőit.

És ez történt nemcsak a közönség, nemcsak az intézet igazgatója 
és tanárai, nemcsak dr. Erődi Béla fő- és székvárosi kir. főigazgató, hanem 
a temetésre kivonult tanuló ifjúság előtt is!

Az ifjúság a szent (? ? ?) beszéd alatt folytonosan rám nézett, a 
megbotránkozás szavait hallgatva leste, hogy mit fogok tenni ? — Csakis 
a mindent kibékítő sír és a tisztelet az egyház szertartásai iránt tartóz
tattak vissza attól, hogy a lelkész úr beszéde alatt ki nem parancsoltam 
az ifjúságot a halottas ház udvaráról.

Méltóságodnak bölcsesége mindenesetre meg fogja találni a módot 
arra, hogy a magyar tanügy vezetői és az ifjúság iránt mindig a leg
jobb akarattal viselkedő tanári kar, az azokat egyházi ténykedése köz
ben oly jellemezhetetlenül sértő lelkész úrral szemben, kellő elégtételt 
kapjanak.

Minthogy a vezetésem alatt álló m. kir. állami főgymnasiumban 
én igen nagy gondot fordítok a vallás-erkölcsi nevelésre, az ifjúsághoz 
intézett beszédeimben mindig kiválóan kiemelem és lelkűkre kötöm 
lelkészeiknek oktatásait: mi történhetik, ha az ifjúság lelkészeitől hallja 
az öngyilkosság és a hanyagság apotheosisát! ?

Kérem Méltóságodat, kegyeskedjék ezen ügyben bölcs belátása 
szerint eljárni s az eredményről hivatalomat értesíteni, hogy az eljárás 
befejezése után felsőbb hatóságomnak kötelességszerűen megtehessem  
jelentésemet a dologról.

Mély tiszteletem nyilvánítása mellett vagyok

Budapesten, 1898. évi márczius hó 7-én.
Méltóságodnak alázatos szolgája

Dr. Dem kó Kálm án, igazgató.
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VEGYESEK.

Érettségi biztos a Teresianumban. A bécsi Teresianumba magyar 
részről Beöthy Zsolt, egyesületünknek tisztelt elnöke, neveztetett ki 
érettségi biztosnak. A kinevezést, mely az osztrák közoktatási minis- 
terrel egyetértőleg történt, bizonyára széles körökben fogadták öröm
mel, mert nagy megnyugvásúl szolgálhat, hogy e fontos tisztre ép a 
magyar nemzeti culturának egyik legfáradhatatlanabb s leghivatottabb 
munkását sikerült megnyerni.

Rendes tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. 
minister K ukla  István székesfehérvári állami főreáliskolai helyettes 
tanárt ugyanehhez a tanintézethez rendes tanárrá nevezte ki. (1898. 
február hó 26-ról 9579. sz.)

A Eötvös-alap, melynek múlt évben 24,653 frt 18 krnyi bevétele 
volt, tőkésített vagyona pedig 83,824 frt 79 kr., az idei augusztusi nagy
gyűlés alkalmával 2940 frtot fog ösztöndíjakra és segélyekre fordíthatni. 
A százforintos és ötvenforintos ösztöndíjakra, valamint ötvenforintos 
segélyre most hirdették ki a pályázatot július 10-iki határidővel.

Tanári fizetések Németországban. A „Pädagogisches Archiv“ f. é
1. számában találjuk a következő adatokat a középiskolai tanárok fize
tését illetőleg. 1. Braunschweig. Törzsfizetés 1560 frt (2600 márka), 
minden negyedik évben 2W frt (400 m.) pótlék, úgy hogy a 19. szol
gálati évre 3000 frt, a 28. szolgálati évre 3600 frt esik. 2. K assel. Itt 
még kedvezőbbek a viszonyok, mert nem csupán a kezdő fizetés nagyobb: 
2016 frt (3360 m.), hanem az 1—3 évnyi közökben beálló emelkedések is; 
így pl- a 11-ikszóig, évben 2556frt, a l2-ik  szóig, évben 3096 frt, a 25-ik szóig, 
évtől kezdve 3996 frt 3. S zászországban  a tanári fizetéseknek újabb 
rendezése van küszöbön a gymnasiumokban és a reálgymnasiumokban 
a következő terv szerint. Rendes tanárok: 60 állás évi 3600—3960 frtnyi 
fizetéssel, 210 állás évi 1680—3600 írttal; háromévenként nyolcz 240 
frtos pótlék. Helyettes tanárok: 900—1440 frttal. Az igazgatók fizetése 
továbbra is átlag 4140 frt marad. Ezen irigylésreméltó adatokból csakis 
egyet akarok kiragadni: a pótlékokat! Amott évente legalább 100 márka, 
de jóval több is, nálunk 20 frt. Mi a jámboran és régóta óhajtott 
200 frtos quinquenniumainkkal is még messze elmaradnánk szomszé
daink megett. De már is elmaradtunk itthon a székes-fővárosi közép- és 
polgári és elem i iskolák megett! (k i )

Középiskolai reform-mozgalmak. Az „Allgemeiner Deutscher Real
schulmännerverein“ utolsó bizottsági ülését 1897. július havában Han
noverben tartotta meg, melyen képviselve voltak még a „Verein für 
Schulreform“ és a „Verein zur Förderung des lateinlosen Schulwesens“. 
Schmeding  évi jelentésében constatálja, hogy a hangulat a reál
iskolákkal szemben Németországban ez idő szerint kedvező és illetékes 
egyének mind számosabban ismerik el, hogy a gymnasium mai szerve
zetében nem képes a jelenkor követelményeit kielégíteni. A tárgyalások
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eredményeként a következő tételek fogadtattak e l : 1. A reálgym nasium  
a középső oktatásnak egészséges alapokon nyugvó, nélkülözhetetlen és 
fejlesztésre képes intézménye, mely három idegen nyelvet (német,franczia, 
latin) foglal magában. A reálgymnasium a gymnasiuméval egyenértékű 
tudományos és ethikai képzést nyújt s így végzett növendékeit ugyan
azon jogosítás illeti meg. — 2. A modern tantárgyak elismert fontossá
gánál fogva, a főreáliskolát a többi kilencz évfolyamú tanintézetekkel 
való egyenjogosítás illeti meg. — 3. A középső reform iskolák  az eddigi 
kedvező eredmények alapján a további pártolásra érdemesek. — Mind
ezekből kitűnik, hogy az egységes iskola  hívei a külföldön is az egy
séges jo g o sítá s  felé törekesznek, a mi nálunk az ismert ministeri 
rendeletben nyert kifejezést. — Itt emlékezem meg a Berlinben dr. Fr. 
Lange  szerkesztésében megjelenő „Zeitschrift für die B e form der 
höheren Schulen“ legutolsó (1897. decz.) számáról, melynek gazdag 
tartalma teljesen tájékoztat a reform-mozgalom mai állásáról. Főbb 
czikkei ezek: A reformiskolák keletkezése és fennállása (dr. L. V iereck . 
A közös alsó tagozat jelentősége a középiskolákban (dr. Bernhardt). — 
Dr. Viereck  egy másik „Zur Schulreform“ ez. czikkében erélyesen sür
geti a német gymnasiumok és főreáliskolák érettségi bizonyítványainak 
egyenlő jogo sítá sá t. A „Szemlében“ azt olvassuk, hogy a középiskolák 
reformja iránt nem csupán Bosse  és Miquel ministerek, de maga a 
császár is legélénkebben érdeklődnek, a mi főleg annak tudandó be, 
hogy a frankfurti reformiskola eredményei valóban meglepőek, (k f)

Az egységes középiskola Romániában. A legutóbbi napokban fogadta 
el a román kamara harmadik olvasásban és 107 szavazattal 7 ellen a 
Spiru  Haret közoktatásügyi minister által beterjesztett új közép- és fő
iskolai törvényt. Ennek egyik legfontosabb s bennünket legközelebbről 
érdeklő intézkedése — mint egy bukaresti levélben olvassuk — az, hogy 
a középiskolai reform, mely már néhány év óta van a törvényhozó-tes
tület napirendjén, végre kielégítő megoldást nyert. A reform lényege 
az, hogy a középiskola  négy alsó o sztá lya  közö s a lapot képez, mely 
a főgymnasiumban illetőleg a főreáliskolában a nyelvi és a reális szakok 
szerint bifurkálódik. Egy másik újítás a fegyelmi szabályzat kibocsátása 
és eltörlése a régi időkből fenmaradt, de immár avult és értéktelen 
pályázati vizsgálatnak, melyre a középiskolai tanárok új állásuk elfog
lalása előtt kötelezve voltak. íme tehát az egységes iskola erős és ellen
állhatatlan szelleme nemcsak északon és nyugaton hódít, de a kele
ten is. (kf.)

A Szentföldről legközelebb díszes ifjúsági könyv fog megjelenni 
dr. E rődi Béla főigazgató tollából, ki szicziliai és egyptomi útjairól írt 
köteteivel oly fényesen bizonyította, milyen hivatottsága van a komoly 
ifjúsági irodalom szolgálatára. Új könyvének tárgyáról vetített képekkel 
illustrált igen érdekes előadást is tartott a földrajzi társaságban, a mely 
alkalomra az akadémia ülésterme szűknek bizonyult az intelligens kö
zönség befogadására.

Petöfi-album. A Petőfi-társaság a félszázados évforduló alkalmából 
díszes könyvvel ünnepli meg a nagy költő emlékét. A jeles munkatár
saknak egész sora fogja gazdagítani a;z albumot, köztök Jók a i Mór, 
Gyulai Pál, Beöthy Zsolt, Vám béri Ármin, Vadnay  Károly, Jakab  
Ödön, E ndrődi Sándor stb.; továbbá elhunyt jeleseink közül br. E ötvös  
József, Vajda  János, gróf Teleki Sándor, Degré Alajos czikkei lesznek 
az albumba, mely Orlai, B arabás, M unkácsy  rajzait is fogja közölni. 
A megrendelési ár 5 frt.
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Magyar Könyvesház czím alatt az ifjú Nagel Ottó kiadásában olcsó 
népies vállalat indult meg, mely „a magyar irodalomtörténetet kívánja 
ponyvára vinni“. A szerkesztő Böngérfi János, ki e téren nem első kí
sérletét teszi. Minden füzet ára 3 —6 krajczár lesz A vállalat megnyitó 
füzete „Ilosvai Selymes Péter“ czím alatt a Toldi-mondát ismerteti 
32 kisalakú lapon. E füzet ára 5 kr.

Pályázat. A  nagy-kallói á llam i algymnasiumn&l az 1898 99. 
tanév elején betöltendő k ét rendes tanári állásra, a latin  és m agyar  
nyelvből ; május hó 1-ig a nagy-kállói állami gymnasium igazgató
ságánál.

Figyelmeztetés 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 ez utóbbi módja legczélszerűbben és leg
olcsóbban az első számhoz mellékelt p o sta ta k a rék p én ztá ri befize tési 
lappal történik, melylyel a t. tagok a tagdíjat az ott helyben levő 
postahivatalnál az egyesület javára teljesen  díjtalanul fizethetik be. 
A körök székhelyeire menő példányokhoz ily befizetési lap nincsen 
mellékelve. A tisztelt előfizetők az előfizetési díjat szintén a befizetési 
lappal fizethetik. Kérem a t. tagokat és előfizetőket, hogy a tagdíjakat 
és az előfizetési díjakat minél előbb befizetni szíveskedjenek.

Tartalom: Eszmék az irodalomtörténeti museumról. Dr. Gyulai Ágosttól. 
— Az 1900. évi párisi kiállítás közoktatási csoportja. III. (kf)-tői. — 
E gyesületi élet. — Pap és iskola. — Vegyesek. — H irdetések.

Az államilag segélyezett zilah i evang. reform, főgymnasiumnál az 
1898—99-iki tanévre egy, a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi
nister úr kinevezése alá eső classica-philologiai tanszék töltendő be. 
Javadalma 1200 frt fizetés és 240 frt lakbér évnegyedes, előleges rész
letekben, továbbá öt ízben 100—100 frt ötödéves korpótlék és sorrend 
szerinti előlépés a fizetési fokozatokban 1800 írtig.

Pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanulmányaikat, tanári 
képesítettségüket, véd kötelezettségüket, esetleg eddigi szolgálatukat 
igazoló okmányaikkal felszerelt s a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister úrhoz czímzett folyamodványukat a zilahi ev.-ref. főgymnasium 
elöljáróságához 1898. április 30-ig nyújtsák be.

A kinevezett tanár a nem állami tanárok országos nyugdíj-inté
zetének kötelezett tagja s állását 1898. szept. 1-én elfoglalni köteles.

Csak ev. ref. vallásuk folyamodványai vehetők figyelembe.
Az érd. ev.-ref. Egyházkerület Igazgató-Tanácsának, Kolozsvárit, 1898. 

február hó 26-én tartott üléséből.

Müller József, egyesületi pénztáros.

Pályázat re n d e s  ta n á r i  á llásra .

P íirád i Kálm án,
tanügyi előadó.

Dr. V ály i Gábor,
elnökhelyettes.
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P ályáza t re n d e s  ta n á r i  á l lá s ra .
A sepsi-szentgyörgyi ev.-ref. S zék e ly  Mikó-collegium  főgymnasiu- 

mánál üresedésben levő egyik rendes tanári szék a folyó évi egyház
kerületi közgyűlésen választás útján fog betöltetni. Pályázhatnak a 
ném et-latin , a va g y  ném et-m agyar  szakból törvényesen képesített ev 
ref. vallású egyének.

A tanszékhez kötött évi javadalom : 1200 frt törzsfizetés, öt ízben 
100 frt ötödéves korpótlék és 260 frt szálláspénz, esetleg természetben 
való lakás.

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy vallásukat, életkorukat, képe
sítettségüket, eddigi szolgálataikat, védkötelezettségüket és egészségi 
állapotukat igazoló okmányokkal fölszerelt s az erdélyi ev. ref. egyház- 
kerület Igazgató-Tanácsához czímzett folyamodványukat a sepsi-szent
györgyi ev.-ref. Székely Mikó-collegium Elöljáróságához 1898. évi április 
hó 30-ig nyújtsák be.

A megválasztott tanár kötelezett tagja az 1894. évi XXVII. t.-cz 
értelmében létesített nyugdíjintézetnek s állását 1898. szept. hó 1-én 
tartozik elfoglalni.

Az érd. ev.-ref. Egyházkerület Igazgató-Tanácsának, Kolozsvárit, 1898 
február hó 26-án tartott üléséből.

P a rá d i K á lm án , Dr. V ály i Gábor,
tanügyi előadó. elnökhelyettes.

A nagyenyedi ev. ref. Bethlen-collegium  főgymnasiumánál az 
erdélyi ev. ref. egyházkerület folyó évi közgyűlésén egy, halálozás foly
tán üresedésbe jött latin-görög  rendes tanári tanszék fog betöltetni.

A tanszék javadalma évi 1400 frt alapfizetés, első ízben 100, má
sod-, harmad-, negyed-, ötöd ízben 200—200 frt ötödéves korpótlék, 
melyre nézve a más tanintézetnél töltött rendes tanári évek 10 év kere
tén belül beszámíttatnak, ezenkívül egyelőre 300 frt szálláspénz, esetleg  
természetben való lakás.

A megválasztandó tanár az 1894: XXVII. t.-cz. alapján létesített 
nyugdíjintézet jogos és köteles tagja.

A tanszék folyó évi szeptember hó 1-én foglalandó el.
A pályázók végzett tanulmányaikra, képesítettségükre, eddigi 

szolgálataikra, életkorukra vonatkozó okmányaikat kérvényük kíséreté
ben a nagy-enyedi Bethlen-collegium Elöljáróságához folyó évi április 
: 0-ig nyújtsák be.

Az érd. ev. ref. Egyházkerület Igazgató-Tanácsának, Kolozsvárit, 1898. 
február hó 26-án tartott üléséből.

Pályázati h ird e tés .

P arád i Kálm án,
tanügyi előadó.

Dr. V á ly i Gábor,
elnökhelyettes.



Pályázat ág. hitv. evang. va llá s tan ári  á llás ra .
Az állam által segélyezett nyíregyházi ág. hitv. ev. főgymnasium- 

ban rendszeresített vallástanári tanszékre pályázat hirdettetik.
A megválasztott vallástanár ja v a d a lm a  évi 1200 frt törzsfizetés 

és 250 frt lakbérilletmény negyedévi előleges részletekben; mely fizetés 
azonban a többi rendes tanárok fizetésével egyenlően 1600 frtig emel- 
kedhetik; ugyancsak öt 100—100 frtos ötödéves korpótlékra van igénye. 
— Ha ez állás esetleg helyettes tanárral töltetik be, ennek fizetése 
800 frt leszen.

A rendes tanár véglegesítése is csak egy évi működés után 
történik.

K ö te le sség e i: a) első sorban a vallástani tárgyak tanítása a 
főgymn. tanácsa által az egyetemes egyházi tanterv alapján megszabott 
tanrend szerint és óraszámban.

b) Téli hónapokban az ág. hitv. ev. ifjúsággal vasárnaponként 
isteni tisztelet tartása.

c) Kiváló teendője a felekezetbeli ifjúság életének valláserkölcsi 
gondozása.

Ezen állás elnyeréséért a szabályszerűen képesített pályázók, kel
lően felszerelt — esetleg eddigi működésüket igazoló okmányokkal 
ellátott — folyamodványukat a n eveze tt főgymnasium igazgatóságához  
f. évi márczius hó 31-ig nyújtsák be.

Középiskolai tan ári képesítésse l is  bíró pályázók előnynyel bírnak.
A megválasztott vallástanár helyét folyó évi szeptember hó 1-én 

elfoglalni köteles.
Nyíregyházán, 1898. évi február hó 14-én.

Dr. Meskó László, Lefüer Sámuel,
főgymn. felügyelő. főgymn. tanácsjegyző.

Az ókori történet, class, phil. és a görög-pótló tárgyak 
tanárainak b. figyelmébe!

Mivel az áll. és kath. középiskolákban a tankönyvmegállapító 
conferentiát márczius havában kell megtartani, a t. tanári testületek 
b. figyelmébe ajánlom

P o lg á r  G y ö rg y

Ó kori  h i té le t i  é s  m ű v é s z e t i  r é g i s é g e k  
k é p g y ű j te m é n y e

ez. művét, különösen az ókori történet és a classikusok mellé szemléltető 
könyvül. A mű bizományomban jelent meg, 13 íven 715 nagy sikerült 
ábrát tartalmaz s ára csak 1 frt 40 kr. A bírálatok igen kedvezők; 
a középiskolákra a 36.232/1896. sz. a. engedélyeztetett.

Eddig 64 középiskolában használják.
Úgy az új tananyag előadásánál, mint az ismétlések alkalmával, 

midőn az összes bemutatott képeket az osztályba újra tömegesen be
vinni nem lehet s hasonlókép a következő osztályokban az összefoglalá
soknál, mikor a rég bemutatott képek már feledésbe mentek, e könyv 
kiváló szogálatot tesz.

Újólag ajánlom e könyv behozatalát; mert miért akadályozzuk a jómódú 
tanulókat, hogy ezen fontos szemléltető könyvet megvegyék, a szegényebbek 
egy részének pedig évenkint, különösen az ókori történet mellé, beszerezhetne 
10—10 pélydányt a segélyegylet és az ifjúsági könyvtár.

Behozatal után a szaktanár uraknak szolgálunk egy tisztelet- 
példánynyal.

Kiváló tisztelettel
LÖVY JÓZSEF FIA könyvkereskedése MISKOLCZON.

HORNYÁNSZKY V IK TO R , BU DAPEST.



XXXI. évfolyam. 24. szám. 1898. márczius 20.

ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁR EGYE SÜLÉT J

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér. Aradi-otcza 58. szám. Ríljiier FereilCZ. V. kér. állami főreáliskoln.

MEGHÍVÁS.

Az egyesület igazgatósága f. é. márczius hó 14-én tartott ülésében 
a második (húsvéti) vá la sztm án yi ülés idejét április hó 5-ére, nagy- 
keddre tűzte ki. Van szerencsém ez ülésre az egyesület összes budapesti 
és vidéki választmányi tagjait ez úton is meghívni.

Az ülés az egyesület hivatalos helyiségében (IV., Újvilág-utcza 2. 
sz., III. em.) reggel 9 órakor kezdődik s (közös ebéd után) a szükséghez 
képest délután 3 órakor folytatódik.

Napirend:
1. Tisztviselői jelentések.
2. Az egyesületi ügyrend tervezetének bemutatása.
3. A közgyűlés előkészítésére vonatkozó jelentés.
4. Indítványok. A pápai kör következő két indítványa:
I. „Eszközölje ki az O. K. T. E. választmánya a vallás- és közok

tatásügyi, meg a pénzügyminister úrnál, esetleg az országgyűlésen, hogy 
a nem állami tanárok nyugdíjjogosultsága méltányosabb alapon nyerjen 
megoldást; a nem állami tanárok ugyanis rövidséget szenvednek a 
nyugdíjazásnál és adófizetésnél az 1894: XXVII. t.-cz. 8. §-ának intézke
désével“.

Ez indítvány részletes megokolása a Közlöny 10. sz. (238. 1.) ol
vasható. Pártolja az udvarhely-kerületi kör 20. sz. (429. 1.)

II. „Eszközölje ki az 0. K. T. E. vezetősége a vallás- és közokta
tásügyi m. kir. minister úrnál, a) hogy az iskolai hatóságokat kifogás
talan magyarságú közleményekre utasítsa; b) a tankönyveket magyar 
stilus szempontjából is biráltassa meg; c) dolgozza át egy szakember 
nyelvi szempontból a törvényeket rendeleteket, törvényszéki végzése
ket stb.“

Ez indítvány részletesen van kifejtve a Közlöny 22. számában 
(477. 1.).

Tisztelettel:
Budapesten, 1898. márczius 16.

N égyesy L ászló , 
főtitkár.

Orsz. K özép isko lai T an é reg y esü le ti K özlöny. XXXI. 37
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A XXVII-IK MINISTERI JELENTÉS.
I.

A  tanár-kérdés.

A közoktatás állapotáról szóló ezidei jelentés a szo
kásos alakban 394 lapra terjed s ebből 76 lap a kö zép 
isk o la i ré sz , a miből részletes táblázat 32 lap, rendeletek 
szószerinti szövege 11 lap, ajándékok felsorolása 5 lap. Úgy, 
hogy a tulajdonképeni magyarázó szövegre csak 28 lap jut.

A jelentésnek ez a része ezúttal mintha azt tűzte volna 
czélul, hogy magukat a számadatokat beszélteti s azoknak 
mérlegelését az olvasóra bízza. Nemcsak a kínálkozó re
flexiókban, a külföldi adatokkal való egybevetésben s gondo
latok fölvetésében szűkszavú, hanem a követendő irány 
megjelölésében is tartózkodó.

Csak a tan árképzésrő l és  tanár-h iányról nyilatkozik 
kissé kimerítőbben. Nagy igazsága van, hogy a középiskolai 
kérdésnek ezt az oldalát méltatja, de talán kissé egyoldalú 
is az az állítása, hogy a „a középoktatás összes vonatkozásai
ban a tanárkérdés területén merülnek föl ez idő szerint a 
legmesszebbre kiható s legnehezebben megoldható felada
to k “. Részünkről úgy vagyunk meggyőződve, hogy a közép
iskolák didaktikai szervezete s tanterve, a kiválasztandó 
tananyag, ép oly fontos és ép oly nehéz feladata a kornak. 
Bizonyság, hogy egész Európát erősen foglalkoztatja ép ez 
a problema s hogy az egész középiskolai reformnak kér
dése épen a tananyag megválasztásán, a sokféle culturalis 
érdek összeegyeztetésén fordul meg.

S a minister ebben bátran hivatkozhatott volna arra, 
hogy a nagy nehézségek közt mily hódító té rt kezd elfog
lalni a z  egységes jo g o s ítá s  közvetítő eszméje még ott is, 
a honnan eddig a középiskolai cultur-politika bölcseségét 
várni szoktuk. Büszkén m utathatott volna arra, hogy ez
úttal nem mi tanultunk tő lö k !

A tan ár-h ián yt „a rendkívüli viszonyokból eredő . 
rendkívüli szükséglettel“ magyarázza a jelentés.

Való igaz, hogy az 1883. évi XXX. t.-cz. olyirányú 
fejlődésre terelte a középiskolát, hogy több tanárra  van 
szükség, mint volt; igaz az is, hogy az 1890: XXX. t.-cz. 
ép úgy szaporította a szükségletet, mint a hogy az 1894: 
XXVII. t.-cz. talán sietteti is valamennyire a kiérdemült 
aggastyánok visszavonulását; tagadhatatlan, hogy néhány 
új iskola és egész sereg új párhuzamos osztály vált szük
ségessé: ámde mindez csak köztudomású magyarázat, de
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se nem mentség a múlt hibáiért, se nem biztatás a jövőre 
nézve.

Annak a cultur-politikának, mely megcsinálta azokat 
a  törvényeket, csak akkor van igaz érdeme, ha előre lá tta  
a  fe jle sz tő  hatásu kat. E nélkül az öntudatosság nélkül nem 
is érdem, csak szerencse volna az osztályrésze. A z előre
lá tó  k o rm á n yza ti p o litik á n a k  p ed ig  szám o t k e lle tt volna  
vetn ie a  várható  fejlődés szü kség le te ive l s  a lk o tá sa iva l 
párhuzam osan  gondoskodnia a rró l is, h ogy a fokoza tos  
fe jlődés  arányában  nőjjön fe l a  tan ári succrescentia  is. 
Nem le tt volna szabad a véletlenre bíznia ezt a döntő fon
tosságú kérdést sem. A figyelmet megérte volna annak a fel
tűnő körülménynek az intése is, hogy a mikor a tanári pálya 
előkészítő ú tját három év helyett öt évre szabták, mennyire 
megcsappant a jelöltek száma. Nem le tt volna szabad el
bizakodni a 80-as évek elejének tanárbőségében s a fiatal
ságot még azzal is riasztani ettől a különben sem kecseg
tető pályától, hogy a fiatal tanárnemzedék sok tagját a 
törvényes három év helyett 6—8 évig a helyettes tanárság 
nyomorgó kenyerén tarto tták . Végül pedig, mikor a mostani 
évtizednek legelején a tanár-hiánynak kezdő jelenségei már 
feltünedezni kezdettek, nem leplezgetni kellett volna a bajt, 
hanem akár rendkívüli eszközökkel is a korai, a gyors 
orvoslás ú tjára lépni.

A cultur-politika mai vezető férfiait személyökben 
semmi sem érinti a múltnak ezen hibáiból. Annál könnyeb
ben teljesíthetők tehát az igazmondás kötelességét, hogy 
tanulság m eríttessék belőle a jövőre.

Mert a mint a baj nem jö tt hirtelen, nincs is kilátás 
rá, hogy a rendes mederben gyorsan múljék.

A jelentés ugyanazt a reménységet fejezi ki, a mit a 
minister már ismételten és parlamenti beszédében is mon
d o tt: hogy az Eötvös-collegium és a kolozsvári államsegé
lyes protestáns tanárképző volnának az orvosság. Részünk
ről ezektől az intézetektől nem várunk elég segítséget. 
Még ha az Eötvös-collegiumot 100 jelölt befogadására is 
fejlesztik, a legjobb esetben majd évenként 20 kész tanár 
kerülhet ki belőle. A kolozsváriból is számítsunk 10-re.

Nem elenyésző csekély szám-e ez akkor, mikor ma 
290 tanszéket oklevél nélküli egyén tö lt be s legalább 
40—50 tanszéken egyáltalán nincs ember? Mikor azok a 
„rendkívüli szükségletek“, melyeket a jelentés említ, a 
következő néhány esztendőben még fokozottabb mértékben 
fognak föllépni! Hiszen mostanság telik le a 30 esztendő 
azóta, hogy nálunk egyáltalán tanári diplomát adtak és

37*
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követeltek; hiszen az a 229 rendes tanár, a kinek oklevél 
helyett csak „elismerő levele“ van, meg a 126 felekezeti 
okleveles nagy részében a teljes nyugdíj réve körül j á r ; 
hiszen az 1894: XXVII. t.-cz. igazi hatása csa k  ké t é v  
m úlva  fog látszani, m ert akkor kezdődik, hogy a nem 
állami tanár nyugdíjba mehet csupán azon a czímen is, hogy 
leszolgálta már a 30 évét!

Az Eötvös-collegium, melyre a tanári minőség javítása 
szempontjából szükség volt és szép hivatás vár, aligha 
fogja a szá m b eli nagy hiányt pótolhatni. S ezen nem len
díthet sokat — vagy legalább nem eleget — az ösztöndíjak 
szaporítása sem.

De nem is volna jó, ha ezek segítenének. Nem sok 
köszönet lehet abban az ifjúságban, melyet nem a pálya 
jövő sikerei biztatnak, hanem a mely csak a pályához 
vezető ú t göröngytelen kényelmét nézi! A gyöngéje szokta 
leginkább ez utóbbit választani. Az ifjútól én azt szeretem 
látni, hogy bízzék a maga erejében s merjen szembeszállani 
a legnehezebb út fáradalmaival is, ha érdemes czél biztat — 
a végén. Nem az u ta t kell könnyűvé tenni, hanem a czélt 
kívánatossá. N e csa k  a d iák -éveket, m a g á t a  tan ári p á ly á t  
tegyü k  kecseg te tővé , a z  á llá s t tis z te ltté , em elkedővé, — 
hogy a jó k  ja v á n a k  legyen  am bitió jává .

E sorok írója meg van arról győződve, hogy a m agyar 
politikai életet nem más, csak a szigorú kényszerűség fogja 
rávezetni erre az útra. S ez az oka, hogy bizonyos meg
nyugvással tudja nézni a baj terjedését és látja közeledni 
azt, a mire a W lassics  Gyula minister jól látó szemét nem 
hiába irányították már sokan komoly férfiak, m ert a mi
nister maga is nevén nevezte már — a tan árság  csődjét. 
Be fog bizonyosodni ebben is, hogy nincs az a rossz, a minek 
ne volna meg a jó oldala is. A tanár-hiány égető sebe meg 
fogja hozni az állás megbecsülésének emelkedését, a hiva
talos értékelés nyomán fog járni a társadalm i is, ezzel pedig 
a pálya keresői n em csak szám ban , hanem minőségben is 
gyarapodni fognak.

A mely irányban az utóbbi két évtized alatt oly kevés 
tö rtén t: a  tan árság  szín von a lán ak  és sze llem én ek  nemes- 
bülése tehát be fog következni az által, hogy a politika 
akarva-akaratlan orvosolni lesz kénytelen a számbeli vál
ságot. A tanárság ideális czéljait szolgálni pedig annyi, 
mint a nemzeti cultura ügyét szolgálni. Annyi mindenütt, 
de különösen is annyi nálunk, hol a magyar tudományos
ság legjavarészt a középiskolai tanárság vállaira tám asz
kodik, a mint azt ugyancsak W lassics  Gyula minister is 
constatálta idei budget-beszédében.
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íme a tanárhiány, mely homályba borítja a közép
iskola jelenét, biztató sugárral világítja be a jövőjét!

Csak attól tartok, hogy a kiknek módjukban áll a 
jobb jövőt gyorsítani, még mindig nem látják a maga egész 
sivár nagyságában a bajt.

Nem látom, hogy arr Jelentés elszántan törekednék a 
fölvilágosító szerepére. Őszintén szolgál az adatokkal, de 
nem festi meg az állapotok képét. Pedig ezt nem minden 
olvasója tudja megtenni magától.

Ez adatok azt mondják, hogy 1904 rendes és 344 he
lyettes tanár közül 290-nek semminemű oklevele vagy 
elismerése nem volt. Ez annyit jelentene, hogy a tanárok 
J2 '9 0/|,-a ok levél n élkü l ül a kathedrán. Évek óta körül
belül ez az állapot. De a helyzet a valóságban ennél is 
rosszabb. Hiányzik az adat, hogy h á n y  tanszékre nem  
le h e te tt m ég  o k levé l n élkü li em bert sem  találn i. Hány 
tan ár van olcsón díjazott óradíjjal túlterhelve, a mi szintén 
az iskola rovására megy? hány pályázat m aradt meddő?

Nincs megmondva, hogyan szerepelhetnek 17-en oklevél 
nélkül rendes tanári minőségben, mikor a törvény ezt hatá
rozottan tiltja?  Ebből ß 17-ből 13-an kath. gynmasiumokban 
működnek, tehát valószínűleg szerzetesek s való igaz, hogy 
a szerzetek tagjai közt a rendes és helyettes tanári minő
ség közt még a fizetésbeli megkülönböztetés sincs meg. 
De azért a minősítés mégsem puszta formaiság. Az 1883: 
XXX. t.-cz. ebbeli kikötésének nagy jelentősége van. Hiszen 
egy másik §. megköveteli, hogy minden iskolában legalább 
annyi rendes tanár legyen, a hány osztály ; s ezzel azt 
biztosítja, hogy minden iskolában legalább annyi okleveles  
tanár legyen, a hány osztály. Ha már most a törvény sérel
mével megengedjük, hogy oklevél nélkül is lehessenek ren
des tanárok, akkor akár e g y  iskolánál lehet mind a hány.

De nézzük a tanárok képesítését más vonatkozásokban.
2248 (rendes és helyettes) tanár közt a 290 minden 

képesítés nélküli mellett 229 csak „elism ert“ volt s köztök 
bizonyára sok az érdemes öreg, a ki becsülettel rá is szol
gált, vágyik is a nyugalomra. Ha csak ezt a két csoportot 
veszszük, a tanároknak már 23'16{)/0-а van ok levél nélkül. 
De tulajdonképen ide számítana a 8 külföldi okleveles is. 
Sőt a 126 felekezeti oklevelesnek hasznos szolgálatára sem 
szám íthatunk m ár sokáig, hisz csaknem kivétel nélkül leg
alább századnegyedes tanári munka áll mögöttük. Állami 
okleveles, — közte tehát az egész aránylag fiatalabb munka
bíró generatio — mindössze csak 1595 volt, tehát az egész
nek csak 70'9%-a. Végül 344 helyettes tanár közül 273-nak
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nem volt oklevele. Vagyis a h e ly e tte s  tanároknak 79‘2aj()-a  
ok levél nélküli.

Érdekes volna ezzel szemben világosan látni a tanári 
succrescentia statistikáját is. A Jelentés azonban ebben a 
tekintetben hiányos maradt. Az egyetemi részben megta
láljuk ugyan, hogy Budapesten és Kolozsvárit együttesen 
96 oklevelet adtak ki (még pedig Budapesten 62, Kolozs
várit 34); de arról nincs adat, hogy a 96 új ok leve les  
közü l hányán m űködtek m á r s  e szerin t h án ya t szá m ít
hatunk ig a z i új n yereségn ek?  Pedig ép ezt volna legérde
kesebb tudnunk, hogy a jövő alakulásokra szám ításokat 
tehessünk.

Kolozsvárról egy adat van ugyan, de az nem valami 
biztató. Azt olvassuk, hogy 62 s za k v iz sg á t te tt  je lö l t  k ö zü l  
52 m ár kathedrán ült. Ha per analogiam számítunk — 
pedig ha már az alapvizsgás jelöltek kathedrát kaptak, 
mennyivel inkább a szakvizsgások! — akkor a 96 ú j ok
leve les  közü l csa k  15 a nyereség.

Mily elenyésző csekélység ez, mikor csak a Hivatalos 
Közlöny legutolsó számában az állam egymaga 25 tanárt 
keres a jövő tanévre! S mikor 191 középiskola közül a ta 
nári székek betöltése csak 65-ben az állam közvetlen gondja.

Kislelkű m aturansok, a kik nem bíztok ifjú erőtökben 
s féltek, hogy az élet nehéz küzdelmeiben nem tudtok 
kenyérhez jutni: gyorsan a tanári p á ly á ra ! A sok üres 
kathedra vár, bele ülhettek, — mihelyt indexetek három 
éves lesz.

EGYESÜLETI ÉLET.

Budapesti kör.
A kör f. é. márczius й-én tartott választmányi ülésén dr. Schm idt 

Ágoston elnöklete alatt jelen voltak: dr. Chovancsák  István, Balog  Mór, 
Jtoseth  Arnold, L u tter  János, dr. M olnár István és dr. B ozóky  Endre.

Dr. B ozóky  Endre titkár bejelenti, hogy Lichtenegger József
V. kér. főgymn. tanár belép a kör tagjai közé, és hogy a kör áprilisi 
ülésén dr. Gyulai Ágost szándékozik előadást tartani.

Kapcsolatban az iskolák elnevezésére vonatkozó indítványnyal, 
titkár kifejti, hogy eredetileg csak a budapesti iskolák elnevezése lebe
gett szemei előtt. Igen barátságtalan, és az amerikaiak coordinata-szerű 
jelöléséhez hasonlít az, hogy a fővárosi középiskolák a kerületek számai
val vannak egymástól megkülönböztetve. A nagyközönség ezen meg
különböztetéshez nem is ragaszkodik, s inkább a mindenkori igazgató 
neve szerint nevezi meg az iskolát. Ez sem volna ugyan baj, de min
denesetre czélszerűbb lenne, ha az intézetek állandó elnevezést kapná
nak, mire nézve első sorban az irodalom nagy alakjainak nevei, másod
sorban történelmünk dicső emlékezetű nevei volnának felhasznnlandók.
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Semmi esetre sem kívánja a középiskolák tömeges elkeresztelését, vala
mint azt sem kívánja, hogy oly intézetek, melyeknek már van történelmi 
elnevezésük, ezt mással cseréljék fel.

így az iskola alapítója vagy jóltevője mindenesetre megérdemli, 
hogy neve az intézettel szoros kapcsolatban álljon, még akkor is, ha 
az illető nem tartozik az irodalom, vagy a történelem nagyságai közé. 
E szerint a Bethlen- és Mikó-collegiumok maradjanak meg elnevezésük 
mellett, az aradi lyceum pedig alig utasíthatja el magától a Bibics nevet. 
Ilyen helyzetben lesz számos vidéki középiskola, s nem lenne méltányos 
dolog, ha e tekintetben a történelmi alapot mellőznők.

Vannak továbbá a régibb középiskolák között olyanok, melyek
ben irodalmunk és történelmünk nagyságai fölnevelkedtek vagy esetleg 
működtek. így pl. a győri főgymnasium kapcsolatba hozható Kisfaludy 
Károly nevével, a sárospataki collegium Comenius-ével, a pápai collegium 
Petőfiével, s az a középiskola, melyben Deák Ferencz végezte iskoláit, 
méltóbb nevet mint az övét, melyben Arany János tanított, más nevet 
mint koszorús költőnkét alig vehetne föl.

Indítványozó a fölvetett eszmével nem kíván a modern byzanti- 
nismusnak tömjénezni, sem pedig a sovinismusnak hódolva, a magyar 
globus készítői közé beállani. Fontosnak tartja, már mint nevelő eszközt 
is, hogy a tanuló ifjúság szivében nemzetünk nagyjai iránt a tisztelet 
és hála érzelmei ápoltassanak; de az utóbbi miatt az elől sem zárkóznék 
el, ha egyes intézetek idegen hangzású névvel bíró jóltevők után nevez
tetnének el. így  pl. nem látna benne semmi gáncsolandót, ha a nagy 
ösztöndíj-alapot létesített Bésán  vagy Pia, t1 s  eh läge r  nevek is nieg- 
örökíttetnének. A kir. katb. iskolák valamelyikét dicső királyunk, 
Mária, T erézia  után kellene elnevezni.

Azon esetben, ha az eszme testté válnék, a modus procedendi is 
megállapítandó lenne. Erre nézve indítványozó úgy vélekedik, hogy a 
kezdeményezés az intézetek tanári testületéinek kezébe teendő le. 
A tanári testület az elnevezés iránt megokolt fölterjesztésben javaslatot 
tesz a ministeriumnak az iránt, hogy az intézet valamely köztiszteletben 
álló történelm i nevet vegyen föl. Közéletünknek még életben levő nagy
ságai tehát egyelőre kizárvák. A ministerium bölcs belátásától függjön 
aztán az indítvány elfogadása, már csak azért is, nehogy ugyanazt a 
nevet egyidejűleg több iskola kapja meg. A fölvett névnek külsőleg 
való szembetűnővé tétele, pl. szobormű vagy festmény által, az illető 
iskolának belügyeihez tartoznék.

A választmány beható eszmecsere után az előadottakhoz minden
ben hozzájárul, s az indítványt magáévá teszi.

Több tárgy nem lévén, az ülés befejeztetett
Dr. B ozóky Endre, a kör titkára.

Pozsonyi kör.
A pozsonyi tanári kör márczius hó 12-én tartotta Jónás  János 

alelnök vezetése alatt rendes havi gyűlését a kereskedelmi akadémia 
dísztermében, mely alkalommal a következő tagok voltak jelen: A lbert 
József, A ntolik  Károly, Bröder Gyula, H am vas  József, H a va s  Miksa, 
H a sz lin szk y  Kálmán, Hegedűs István, Holch Ottó, Hirschmann  Nándor, 
dr. J eszen szk y  István, K olba i Arnold, K ovács  Sándor, dr. L év a y  Ede, 
dr. L oson czy  Lajos, dr. S zán tó  Károly, dr. R eibner  Márton, dr. R encz 
János, Vargha  Lajos és Zala  Miksa

Napirendre a következő tárgyak kerültek :
I. H irschm ann  Nándor indítványára elhatározza a gyűlés, hogy 

az októberben megnyitandó „Szabad-Lyceum íl előleges kiadásai a kör 
pénztárából fedeztessenek.
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II. A ntolik  Károly jelenti, hogy a „Szabad-Lyceum" előadói 
örvendetes nagy számban már tudatták vele előadásaik tárgyát, úgy 
hogy ő — mint a rendezésre kiküldött bizottság elnöke — abban a 
kedvező helyzetben van, hogy a kész programmot már a jövő gyűlésen 
előterjesztheti; kívánatosnak tartja, hogy ez alkalomra a tagok minél 
nagyobb számban jelenjenek meg a gyűlésen, hogy hozzászólásaikkal a 
végleges terv megállapítását elősegítsék.

III. Elhatározta a gyűlés, hogy a közelebbi napokra városunkba 
ránduló dr. Alexander  Bernát tiszteletére rendkívüli ülést tart s társas 
vacsorát rendez. A rendkívüli gyűlésen dr. Schm idt Márton kir. főgymn. 
tanár fog értekezni: „A philosophia tan ításáró l középiskoláinkban“.

IV. Ezek után Hegedűs István kir. főgymn. tanár január hóban 
tartott előadásának kiegészítéséül előterjesztette azokat a pontokat, 
melyekbe a leán yok ta tás reform jára  vonatkozó nézeteit összefoglalta. 
A saját javaslatai mellett emlékezetbe hozta még Czigler Ignácznak a 
győri gyűlésen kifejtett nézeteit is és különösen azon részeket iparko
dott kidomborítani, melyekben az ő nézete a Cziglerétől eltérő. Elénk 
eszmecsere fejlődött ki erre, melyben különösen A ntolik  Károly, dr. L év a y  
Ede, A lbert József, Zala  Miksa, Jónás  János, dr. B encz  János, dr. 
S zán tó  Károly, H am vas  József és H egedűs István előadó vettek részt.

Az elhangzott vélemények alapján Jónás  János alelnök a kör 
határozatát a következő négy pontban összegezte:

1. a gyűlés a mai alapon álló leányiskolák kisebb jelentőségű 
tantervi reformja ügyében nem kíván nyilatkozni;

2. előre elítéli azonban a leányiskolák tantervének olyszerű meg
változtatását, melynek czélja a leányoknak az egyetemre való előkészí
tése lenne s nem látja szükségesnek, hogy a leányiskolák ezidő szerint 
akár a tanterv által leplezetten, akár nyíltan leánygymnasiumokká ala
kíttassanak át, mert ebből az a veszedelem állana elő, hogy sok leány 
hivatás és tehetség nélkül meg nem felelő pályára tereltetnék;

Ő. szem előtt tartva mégis, hogy a leányok most már egyetemre 
is léphetnek, kisérletképen czélszerűnek tartaná, hogy a ministerium 
tegye lehetővé Budapesten, Pozsonyban és Kolozsvárt összesen három 
leánygymnasiumnak szervezését, ezeknek tanterve legyen a fiúgymna- 
siumokéval teljesen azonos, mert ellenesetben a tényleg tudományos 
pályára lépő leány qualificatiója a fiúkéval szemben már előre deval- 
váltatnék ;

4. nyújtassék mód arra, hogy a polgári- és felsőbb leányiskolák 
tehetségesebb növendékei, a megfelelő különbözeti vizsgálat letétele után, 
a leánygymnasiumokba átléphessenek.

V. A gyűlés utolsó tárgya Zala  Miksa áll. felsőbb leányiskolái 
tanár felolvasása volt. Dr. Dühring Jenő valóság-philosophiája alapján 
az erkölcstani világfelfogásróls ezzel kapcsolatban az erkölcsi nevelésről 
értekezett, osztatlan elismerést aratva a nagy tanulmányra valló elő
adásért.

A gyűlést kedélyes társas vacsora követte az „Arany-Szarvas“ 
szálló első emeleti külön termében.

Dr. L éva y  Ede, a kör titkára.

Temesvári kör.
A temesvári kör márczius 12-én tartott rendes havi ülésén dr. L a k y  

Mátyás elnöklete alatt jelen voltak: Abonyi Károly,, dr. Bán Károly, 
dr. Benedek  Albert, dr. Benedek  Aibertné. Bergmann  Ágost, Bittenbinder 
Miklós, Dückelmann  Leontin, dr. G áspár János, Glass Ferencz, Grész 
Ernő, G rátz Lujza, H aupt Mihály, K alm ár  Jolán, K ra u sz  Sándor, 
L a czk o v its  Ilona, M észáros  Jenő, Oberst József, Perényi Adolf,
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dr. Popini Albert, R ies  Ferencz, S a ly  Sándor, S téberl Ernő, dr. Steiner  
Simon.

Az ülés megnyitása után dr. L a k y  Mátyás elnök lelkes szavak
ban emlékezett meg N áta fa lu ssy  Kornél nagyváradi tankerületi főigaz
gatónak a tanügy terén szerzett kiváló érdemeiről, melyekről immár 
ő Felsége a király is tudomást vett, elismeréséül királyi tanácsossá ne
vezvén ki a főigazgatót. A kör egyhangú lelkesedéssel elhatározta, hogy 
Nátafalussy főigazgatóhoz ez alkalomból üdvözlő iratot intéz.

Azután jegyzőkönyvi köszönetét szavazott a kör a fényesen sike
rült első nyilvános felolvasáson közreműködött köri tagoknak, névszerint 
dr. Bán  Károlynak, D anes Ferencznek, M auritz  Elzának és dr. Popini 
Albertnek

Ezek után Perényi Adolf főreáliskolai tanár a nyelvtanítás problé
máiról tartott előadást. Fejtegeti a nevelés történetéből ismert nyelv
tanítási módszereket általában és különösen az inductív, deductiv és 
direct módszereket.

Majd azon kérdéssel foglalkozik, mik nehezítik meg a nyelvtaní
tást nálunk különösen és utal a tanulók polyglottságára, valamint arra 
is, hogy nyelvrendszerünk tudata nem hatotta még át a társadalmat, 
de még az irodalmat se. Értekezésének tulajdonképeni tárgya azon kér
désnek kifejtése, vájjon anyanyelv-e — és milyen mértékben az — a 
magyar nyelv nálunk a délvidéken. Statisztikai adatai meglepő különb
séget mutatnak az igazi magyar középiskola és a délvidéki iskola között; 
amott 80—90% a magyar elém, nálunk 25 — 30%; 75—70% pedig nem
csak hogy idegen, de a mi még rosszabb, polyglott.

Ilyen viszonyok között azt bizonyítgatja, hogy nem taníthatunk  
úgy és nem tan íth a tju k  a zt, a m it a  teljesen  m agyar középiskola  
tanít. Szükségünk van arra, hogy a tanulók hibáit megfigyeljük, mert 
bizonyos állandó hibáknak forrása a tanulók idegen anyanyelvében 
van. Bemutat a hibákból egy sorozatot, melyeket nyelvtani stereo typ  
hibáknak  nevez el és azt ajánlja, hogy e hibákat összegyűjtsük és a 
tanításban főleg e hibák ellen dolgozzunk. Az írásbeli dolgozatoknak 
fokozatait összeállította az alsó három osztályra nézve, főleg e hibákra 
való különös tekintettel.

Előadása befejezéséül a következő pontokat ajánlotta a körnek 
elfogadásra:

1. Az inductiv nyelvtanítás az alsó fokon föltétlenül követendő 
eljárás.

2. A vidékünkben középiskolákban a magyar nyelv a szó valódi 
értelmében csak kis mértékben anyanyelv. Ez teszi szükségessé: a) hogy 
a tanulók nyelvében általában uralkodó hibák (stereotyp hibák) össze- 
gyűjtessenek; b) hogy a tanítás ezen hibák megszüntetésére különös 
gondot fordítson; c) a tanulók hiányos nyelvismerete nagyobb számú 
paradigmákat tesz szükségessé a tankönyvben; d) a fenti hibák kike
rülését ezélzó, a nyelvérzéket felébresztő és fejlesztő gyakorlókönyv 
ajánlatos; e) ai  Írásbeli dolgozatok fokozatos menete az alsó osztályok
ban ama hibák figyelembe vételével megállapítandó.

A mindvégig rendkívül érdekes előadást ép oly érdekes eszme
csere követte

K ra u sz  Sándor az előadóval szemben, ki a direct módszert az 
iskolákban keresztül vihetőnek nem tartja, az élő nyelvek tanításánál a 
direct, beszéltető módszer feltétlen hívének vallja magát, még pedig oly 
értelemben, hogy azt már a kezdő fokon kell alkalmazni. Minden más 
módszerrel az élő nyelvek tanítását rossznak tartja.

Bergmann  Ágost véleménye szerint az anyanyelv tanításánál az 
analytikai, az idegen nyelv tanításánál a direct módszer használandó, 
mert az anyanyelvnél csak tudatossá kell tenni az ösztönszerüleg már
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meglevő törvényt, míg az idegen nyelvnél a concrét egészet, az egész 
mondatot kell előbb bevinni a gyermek leikébe. De az analytikai mód
szernél sem mellőzhető teljesen a synthesis, mert a tanítás végczélja 
mindig a rendszeresítés, rendszer nélkül nem lévén tudomány. Egyebek
ben elfogadja az előadó fejtegetéseit.

Dr. Benedek  Albert szintén hozzájárul az előadó indítványához, 
de megtoldja még egygyel. Szükségesnek tartja, hogy polyglott vidéken 
necsak az alsó osztályok számára legyen egyszerű stílusban és könnyű 
nyelven megírt külön nyelvtan és olvasókönyv, hanem hogy a nyelv- 
tanítás egész vonalán, tehát a felső osztályokban is könnyebb, egysze
rűbb nyelven írt könyvek álljanak rendelkezésre.

Dr. L a k y  Mátyás elfogadja az előadó, valamint dr. Benedek  indít
ványait, és kiindulva abból, hogy polyglott vidéken a túlterhelés főoka 
a magyar vidéknek írt tankönyvek túlságos nehéz volta, szükségesnek 
tartja, hogy ilyen vidékek számára minden oly tárgyra legyen külön 
megírt tankönyv, mely tantárgyakban memorizálni is kell.

Berényi Adolf zárszavában Krausz-szaX  szemben föntartja abbeli 
véleményét, hogy az iskolákban épen az osztályok zsúfoltsága miatt a 
direct módszer keresztül nem vihető. Egyébként ahhoz, hogy ez a mód
szer általánossá legyen, más tanterv is kell; mert hiszen az utasítások 
szerint épen a franczia nyelv tanításának czélja nem az élő beszéd. A 
többi felszólaló megjegyzéseihez és indítványaihoz hozzájárul.

Elnök erre liatározatilag kimondja, hogy a kör elfogadja az 
előadó, valamint dr. Benedek  Albert és dr. L aky  Mátyás indítványait. 
A felolvasónak a kör még külön jegyzőkönyvi köszönetét mondott.

Ezután dr. T elbisz  Károly kir. tan. polgármester kérésére a kör 
dr. L a k y  Mátyás elnöklete alatt dr. S ch ön vitzky  Bertalant, Bergmann  
Ágostot és P erényi Adolfot kiküldi, hogy a „Délvidéki színi iskola“ 
márczius 15-ére tervezett színi előadásának főpróbájáról bírálatot mond
janak.

Ülés végén a következők léptek be új tagokul: 1 . B endes tago
ku l:  dr. S zen tk lá ra y  Jenő csanádegyházmegyei kanonok és a Tud. 
Akadémia 1. tagja, N ém eth  Károly és Schim a  János kath. főgymn. 
tanárok és S to larik  János tanárjelölt (valamennyien egyúttal az egye
sületbe is beléptek r. tagokul), továbbá S zkokán  Sándor kath. főgymn. 
tanár (ki az egyesületnek már tagja volt). 2. Pártoló tagokul: Babusnik  
Emil kereskedő, Cossel Arnold könyvkereskedő, C seresznyés  Jenő kir 
mérnök, Dörre Lajos kir. mérnök, Dückelm ann  Leontin tanítónő, Gokler 
Antal elemi isk. igazgató, K apdebo  Gergely alispán-helyettes, dr. K em ény  
Gyula orvos, dr. K isfa lu dy  Zsigmond ügyvéd, K ö v essy  Gizella áll. 
felsőbb leányiskolái gondnoknő, Kun  Vilmos ékszerész, L oser  Henrik 
dohánygyári aligazgató, Maga  János keresk. kamarai titkár, dr. M an aszy  
György főispáni titkár, M ór Szilárd postafőtiszt, M éray Gyula sóhiva
tali főnök, R adó  Ferencz postafőtiszt, R a tk o v szk y  Ödön kir. mérnök, 
R eviczk y  Pál várm. közp. főszolgabíró, Schm idt Kóbert az o. m. bank 
fiókjának igazgatója, Steiner  Ferencz magánzó, Tedeschi János keresk. 
tanácsos, Ullrich Ödön kir. főmérnök, Ury Lajos kir. táblai tanácsjegyző, 
V asvári Antal postafelügyelő.

Ülés után kedélyes társasvacsora volt a helybeli Szarvas-szálló 
külön termében.

R ies Ferencz, a kör titkára.
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ISMERTETÉSEK.
Magyar és német zsebszótár, tekintettel a két nyelv szólásaira. Szer

kesztette Wolff Béla, állami főreáliskolai tanár. II. rész. Német-magyar 
rész. Budapest. Az Athenaeum Írod. és nyomdai részvénytársulat kiadása.

A Wolff-féle szótárnak második (német-magyar) része, melynek 
első részét nemcsak a szakférfiak, hanem a művelt nagyközönség is  
oly osztatlan helyesléssel fogadott, nem régiben hagyta el a sajtót és 
Így az egész mű a közönség rendelkezésére áll. — A czél, melyét szer
zőnk magának művének megszerkesztésével szabott, világosan lebegett 
szemei előtt. Ezt a czélt maga a szótár Előszavában következőkép 
vázolja: „Rajta voltam, hogy abban a nem épen tág keretben, melyet 
egy z se b szó tá r  megenged, a német nyelvnek minden előforduló nehéz
ségéről rövid, de lehető szabatos és teljes fölvilágosítást adjak“. Jegyez
zük meg mindjárt, hogy eme czélját a szerző teljesen el is érte. Fel is 
használta a modern szótárírásnak minden fortélyát s a maga inventióját 
is bőven értékesítette. A ki a munkát lapozgatja, hamar észreveheti, 
mily sokat nyújt a szerző.

A főnevek mellett (a teljesen  k iír t névelő után) közli az egyes 
számú birtokos eset és a többes számú alanyeset végzetét.

Az igéknél az összes jellemzőbb alakokat (ha szükséges, az egész 
ragozást) közli, s a mi figyelemre méltó, a múlt időt minden igénél 
teljes alakjában, a segédigével együtt adja. Az összetett igéknél jelzi 
azt is, hogy az igekötő elválasztható-e vagy nem, és a mi igen helye
selhető: a rendhagyó igealakokat még külön is fölveszi a betűrendbe, 
pl. „gab 1. geben“.

A mellékneveknél kiteszi a rendhagyó közép- és felsőfokot, az 
elöljáróknál a megfelelő vonzátot.

Különös gondot fordít a szerző a phraseologiára is. Minden sajáto
sabb szólásnak megtaláljuk magyar egyenértékét.

Igen helyes, hogy a szerző a szólások fordításánál tősgyökeres 
magyarosságra törekedett.

Ügyesen oldotta meg a szerző azt a kérdést is, mely minden 
német szótárírónak sok fejtörést okozhat: a helyesírás kérdését. A szó
kat az osztrák hivatalos helyesírás szerint közli, melyet a „Középiskolai 
Utasítások“ is előírnak. De tájékoztatásul a betűrendbe fölvette azokat 
a másfajta írásmódokat is (s ezek [ ] jegygyei vannak megkülönböztetve), 
melyekben egyes szók a többi helyesírási rendszerekben előfordulnak. 
Mivel az osztrák hivatalos orthographia meglehetősen bonyodalmas eljá
rást követ, a szóknak kis vagy nagy kezdőbetűvel való írásánál helye
sen tette a szerző, hogy nem szedette az összes czímszavakat nagy 
kezdőbetűvel, mint eddigi minden szótáríróink, hanem csupán azokat, 
melyek mindig úgy is írandók. A melléknevek, igék, elöljárók stb. tehát 
kis kezdőbetűvel szerepelnek a czímszavak oszlopsoraiban.

Szinte fölösleges újra kiemelnem, a mit már az első rész ismer
tetésénél megdicsértem: hogy szerzőnk a felölelt szóanyagot gondosan 
megrostálta s minden olyan kifejezést mellőzött, mely az erkölcs- vagy 
illemérzéket sérthetné.

A szótár külső kiállítása (papír, nyomás, kötés) kifogástalan és a 
kiadó czégnek teljes dicséretére válik. Igen helyes intézkedés még, hogy 
a szótár csak bekötve kapható, a mi különben Francziaországban és 
Németországban már rég dívik, t. i. hogy a középiskolák számára készült 
tan- és segédkönyveket csak kötött állapotban hozzák forgalomba A 
szótár ára mérsékeltnek mondható, a mennyiben egy kötetnek ára 1 frt.

Végül még megemlítjük, hogy a közoktatásügyi minister W olff 
szótárát nemcsak a gymnasiumok és reáliskolák, hanem a polgári isko
lák számára is engedélyezte.

(Székesfehérvár.) T éri Józse f.
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AZ OSZTRÁK TANTERV-REVISIO.

A tanterv-revisio Ausztriában is foly. Az osztrák közoktatásügyi 
ministeriumban múlt deczember havában gróf L atou r  minister elnöklete 
alatt egy külön bizottság foglalkozott a reá lisko lák  számára kidolgo
zandó új tantervvel. Ezen érdekes eseményről, mely mintegy párhuza
mosan halad a mi rokon, de általánosabb és az egész középiskolai okta
tásra kiterjedő mozgalmunkkal, a „Zeitschrift für das Realschulwesen“ 
nyomán, egyelőre a következő rövid tudósítást adjuk, és azon leszünk, 
hogy a tárgy fontosságához képest, a tárgyalások befejezésekor, az 
eredményeket részletesebben és híven hozhassuk tagtársaink tudomá
sára. A tanügyi főhatóság több év tapasztalatainak nyomán régebben 
foglalkozik a reáliskola tantervének részletes revisiójával; gyökeres 
reformok csak nehezen és a törvényhozás útján volnának megvalósít
hatók, de ezek szükségessége ez idő szerint nem is forog fenn. Ellen
ben, tekintve az ismeretanyagnak tetemes felhalmozódását minden téren, 
feltétlenül szükséges, hogy az a jövendő pályára való tekintettel, kellő 
módon korlátoztassék és kiszemeltessék. Az összes tantárgyaknak meg
nyirbált összefoglalása veszélylyel jár, mert felületességet eredményez, 
holott a kevesebb tantárgyra szorítkozó alaposabb tanításnak valódi 
képző ereje van. Az osztrák reáliskolának ez alapokon nyugvó műkö
dése és eredményei, hála a törekvő tanárságnak és a didaktika haladá
sának, általános és jogos elismerésben részesülnek, a miért is sem a 
tanítás czélja, sem a tanfolyamnak nyolcz évre való és sokak által kívánt 
felemelése nem képezte a vita tárgyát. Ez alkalommal oly javításokra 
szorítkoztak, melyek a fennálló törvényes intézmények keretén belül 
valósíthatók meg, a nélkül, hogy elejét vennék jövendő gyökeresebb 
reformoknak. A bizottság egy másik égető kérdést is mellőzött: a nyel
vész-tan ároknak g ya k o r la t-ja v ítá s i túlterhelését, mert a tanügyi ható
ság, támaszkodva a rendelkezésére álló tapasztalatokra és javaslatokra, 
amúgy is elhatározta, hogy az új tanterv kibocsátása alkalmával ez 
irányú jo g o s  köve te léseket figyelembe veend.

A minister elvárja a bizottság tagjaitól, hogy a reáliskola főfel
adatát és végczélját tartva szem előtt, a legnagyobb tárgyilagossággal 
fognak eljárni, és egyéni kívánságaikat és saját szakmájuk iránti ter
mészetes kedvezésüket háttérbe szorítva, az ifjúság javára és könnyí
tésére a tananyagnak túlságos mennyiségét az egyes tantárgyakban 
oly mértékben fogják alábbszállítani, hogy a korlátozás az eddiginél 
nagyobb és biztosabb képző erővel kecsegtessen.

A kétnapi tárgyalásoknak legfontosabb kérdése az volt, hogy a 
reáliskolai tanulóknál túlterhelés észlelhető-e s hogy ez miben mutat
kozik ? Az igenlő felelettel kapcsolatban a túlterhelés elhárítására 
számos eszme és javaslat merült fel. A legalaposabb megbeszélésben 
azon kérdés részesült, hogy vájjon és mennyiben lehetséges a mennyi
ségtan-természettudományi tantárgyak és a rajz heti óraszámának kor
látozása a nyelvi tárgyak és a földrajz óraszámainak javára. (Itt került 
szóba a vallástannak, mely eddig csak az alsó osztályokban volt heti 
két órában kötelező, egy-egy heti órával a felső osztályokban való köte
lező behozatala is.) A tanácskozás eredménye az volt, hogy a tananyag
nak és kapcsolatosan a heti óraszámnak reductiója és czélszerűbb fel
osztása révén e czélokra vagy t íz  heti óra takarítható meg és áll 
rendelkezésre. Egyébként a tananyagnak korlátozása a módszer javí
tásával együtt mindvégig a tárgyalások felszínén maradt.

Ha majd részleteiben ismerjük az osztrák tanterv-revisio ered
ményeit és ezzel nálunk is elkészülünk, a két mozgalom összehasonlítása 
mindkét félre érdekes dolog lesz Sőt az összehasonlítás ennél is több: 
tanulságos és eredményes is lehetne, ha a kölcsönös eredményeket még
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véglegesítésük előtt ismerhetnek. — így például nemrégiben a mi köz- 
oktatásügyi ministeriumunk leküldte a Nemzeti Tornaegyletnek az új 
osztrák tantervet és utasításokat a középiskolai torna-tanítást illetőleg 
összehasonlítás és véleményes jelentéstétel végett. Mondhatom, hogy ez 
a kitűnő jelentés, mely dr. Vetsey  István tollát és szakértelmét dicséri, 
a mellett, hogy néhány részletkérdés kivételével hazai rendszerünk fölé
nyét bizonyítja és indokolja, szakemberre nézve értékes és eléggé alig  
becsülhető tanulmány.

Különben a két ország revisionális terve közül alighanem az 
osztrák lesz előbb ismeretes. Hisz az osztrák kormány a jö v ő  tanévben  
m ár életbe is akarja léptetni az új tantervet. Mi, úgy látszik, nem 
sietünk annyira!

(Budapest.) (/ró)

VEGYESEK.
Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Veszp- 

rémy  Vilmos soproni állami főreáliskolai rendes tanárt rendes tanári 
minőségében véglegesen megerősítette.

Kerületi torna-verseny négy helyen lesz ez idén is. Még pedig 
Sopron, Szabadka, S za tm ár  és A rad  városaiban. A napja m ájus 29-re 
van kitűzve; kedvezőtlen idő esetében a versenyeket másnap tartják 
meg. Sopronba a győri, pozsonyi és székesfehérvári tankerületek van
nak vezényelve; Szabadkára  a szegedi, budapest-vidéki és budapesti; 
Szatm árra  a kassai, beszterczebányai és kolozsvári; Aradra  a nagy
váradi, debreczeni és nagyszebeni tankerületek. A minister márczius 
hó 7-ről adta ki az erre vonatkozó rendeletet.

Köri felolvasás. A  tem esvári körnek  márczius 13-án tartott második 
felolvasó délutánja ép oly fényesen sikerült, mint az első. A megye
háza nagytermét most is egészen megtöltötte a legelőkelőbb közönség 
és feszült figyelemmel hallgatta Perényi Adolf főreáliskolai tanár nagy
érdekű és vonzó előadását Petőfi phantasiájáról, melyet a felolvasó 
Aranyéval párhuzamba állítva fejtegetett. Hasonló figyelmet és érdeket 
keltett Bocz József felső keresk. iskolai igazgatónak lelkes hangon meg
írt és hévvel előadott felolvasása az ötvenéves új Magyarországról. A 
két felolvasás között zajos tapsokat arattak Grátz Lujza felsőbb leány
iskolái tanítónő és Röszler  Béla tanítóképezdei tanár, kik négykézre 
Raff-féle tarantellát adtak elő.

NÉVSORA
azon tagoknak, kik az 1898. január 23 tói márczius 13-ig tagdíjat fizettek.

1886/87 és 1887/88-ra: Zerdahelyi Ödön.
1888 89-re: Mendly Károly, Zerdahelyi Ödön.
1889 90-re: dr. Margalits Ede (II.)*, Mendly Károly, Zerdahelyi Ödön.
1890 91-re: dr. Margalits Ede, Mendly Károly, Szilágyi Albert 

(3 frt), Zerdahelyi Ödön.
1891/92-re: Göllner Károly, dr. Margalits Ede, Mendly Károly, 

Zerdahelyi Ödön.

* I. =  1. felét. II. =  II. felét.
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1892 93-га Göllner Károly, Mendly Károly, Zerdahelyi Ödön (1 írt).
1893 91-re: Göllner Károly (I.), Guttenberg Pál (10 frt), Mendly 

Károly.
1891 95-re: Boga Imre, Melegh Gyula (II.), Mendly Károly.
1895 96-ra: Dózsa Jakab (L), Fettl Lipót, Gerő Viktor (II.), Gérecz 

Károly, dr. Katona Lajos, Melegh Gyula (I.), Péter János, Turcsányi Dezső.
1896 97-re: Fettl Lipót, Frecskay János, Géresy Imre (II.), Habina 

János, dr. Katona Lajos, Kátay Lajos, Lázár Béla, Martinkovics Iván, 
dr. Oprisa Pál (II.), Péter János, Schmidt Ferencz, Schön Dávid (II.), 
Tanti Iván (1 irtot), Zolnai Gyula (I ).

1897 98: Baczoni Albert (II.), Báthory József (I.), Benő János (I.), 
Bernáth Elemér (II.), Besse Dávid, Bittner József, Csemez József, Dras- 
kóczy Gábor, dr. Dudek János, Falvai Antal, Faragó József, Feczkó 
János, Fettl Lipót, Franczen Alajos, Frecskay János, Gaal József (3 frt), 
dr. Gärtner Henrik, Géresy Imre (I.), dr. Goldberger Zsigmond, Göllner 
Károly, Greguss Imre (II.), Groszbauer József, dr. Gyomlay Gyula, Halmi 
László, Hauser Ignácz, Heinrich Károly, Hlavatsek András, Horváth 
Czézár, Horváth Lajos, Imre Lőrincz, Inczédy Dénes, Kardos Mátyás 
Gy. (II.), dr. Katona Lajos, Kárpáthy Gusztáv, Kende Ferencz (I.), Kiss 
Lajos, Kondor József, Konrády Lajos (II.), Kont Gyula, Kopcsay János, 
Körösi Sándor, Krantz Béla, Kritza István, Krüger Győző, Kubicsek 
Albert, Luger Valér (II.), Martinkovics Iván (I.), Matskássy József, Misz 
Olivér, dr. Morvay Győző, Mozog István, Nagy Károly (Kassa) (II.), dr. 
Negovetich Arthur, Oheroly János, dr. Oprisa Pál, Pap Károly, Petrovics 
László, Pszotka Ferencz, Schmidt Ferencz, Skoluda Lajos, Szabó Sámuel, 
Szalai Mátyás, Szegfi Emmi, Szépréthy Béla, Szölgyémy Ferencz, Tordai 
György, Tyrnauer Károly, Uferbach Jenő, Valló Vilmos (II.), Valnicsek 
Béla, Váradi Károly, dr. Vermes Lajos, dr. Viszota Gyula, Weiller Gyula, 
Wozáry Miksa, dr. Zeitiger Vilmos, dr. Zindl Béla, Zsuljevits Ernő.

1898 99-re: dr. Erdélyi László, dr. Vermes Lajos (1 frtot).
E l ő f i z e t t e k :
1896/97-re: zsolnai kir. kath. gymnasium.
1897/98-ra: balázsfalvi gör. kath. főgymn., Brecznyák János (II.), 

csiksomlyói főgymnasium, Böbrössy Alajos (Pécs), egri áll. főreáliskola, 
gyulafehérvári főgymnasium, hajdu-nánási gymnasium (II), kecskeméti 
ev. ref. főgym n, késmárki ág. ev. lyceum (3 irtot), losonczi áll. főgymn., 
lőcsei kir. főgymn., m.-vásárhelyi ev. ref. collegium, m.-szigeti r. kath. 
gymn., n.-kikindai áll. gymn., pécsi r. k. főgymn. (még 1 frtot), privigyei 
r. k. gymn., soproni áll. főreálisk., szakolczai kir. gymn., szarvasi főgymn , 
szegedi főreáliskola, szentesi áll. főgymn., sz.-udvarhelyi r. k. főgymn., 
trsztenai kir. gymn., Varga Mihály (B.-bánya), váczi főgymn.

1898/99-re: h.-nánási gymn. (I.), n.-kikindai áll. gymn. (1 frtot), 
pécsi r. k. főgymn. (1 frtot), r.-szombati egyes prot. főgymn.

Budapesten, 1898. márczius 13-án.

M üller Jó zse f, egyesületi pénztáros.

Tartalom: Meghívás. N ég yesy  László főtitkártól. — A XXVII-ik ministeri 
jelentés. — E gyesü le ti élet. — I s m e r te té s e k : W o lff Béla: „Magyar 
és német zsebszótár, tekintettel a két nyelv szólásaira“. T éri József
től. — Az osztrák tanterv-revisio. (£/))-tői. — Vegyesek. — Névsora 
azon tagoknak, kik az 1898. január 23-tól márczius 13-ig tagdíjat 
fizettek. M üller József pénztárostól. — H irdetések.
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P á l y á z a t  r e n d e s  t a n á r i  á l l á s r a .
A sepsi-szentgyörgyi ev.-ref. S zék e ly  Mikó-collegium  főgymnasiu- 

mánál üresedésben levő egyik rendes tanári szék a folyó évi egyház
kerületi közgyűlésen választás útján fog betöltetni; Pályázhatnak a 
ném et-latin , ava g y  ném et-m agyar  szakból törvényesen képesített ev 
ref. vallású egyének.

A tanszékhez kötött évi javadalom : 1200 írt törzsfizetés, öt ízben 
100 frt ötödéves korpótlék és 250 frt szálláspénz, esetleg természetben 
való lakás.

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy vallásukat, életkorukat, képe
sítettségüket, eddigi szolgálataikat, védkötelezettségüket, és egészségi 
állapotukat igazoló okmányokkal fölszerelt s az erdélyi ev. ref. egyház- 
kerület Igazgató-Tanácsához czímzett folyamodványukat a sepsi-szent- 
györgyi ev.-ref. Székely Mikó-collegium Elöljáróságához 1898. évi április 
hó 30-ig nyújtsák be.

A megválasztott tanár kötelezett tagja az 1894. évi XXVII. t.-cz 
értelmében létesített nyugdíjintézetnek s állását 1898. szept. hó 1-én 
tartozik elfoglalni.

Az érd. ev.-ref. Egyházkerület Igazgató-Tanácsának, Kolozsvárit, 1898 
február hó 26-án tartott üléséből.

P u rád i K á lm án , JJr. V ály i Gábor,
tanügyi előadó. elnökhelyettes.

P á ly á z a t i  h i r d e t é s .
A nagyenyedi ev. ref. Bethlen-collegium  főgymnasiumánál az 

erdélyi ev. ref. egyházkerület folyó évi közgyűlésén egy, halálozás foly
tán üresedésbe jött latin-görög  rendes tanári tanszék fog betöltetni.

A tanszék javadalma évi 1400 frt alapfizetés, első ízben 100, má
sod-, harmad-, negyed-, ötöd ízben 200—200 frt ötödéves korpótlék, 
melyre nézve a más tanintézetnél töltött rendes tanári évek 10 év kere
tén belül beszámíttatnak, ezenkívül egyelőre 300 frt szálláspénz, esetleg 
természetben való lakás.

A megválasztandó tanár az 1894: XXVII. t.-cz. alapján létesített 
nyugdíjintézet jogos és köteles tagja.

A tanszék folyó évi szeptember hő 1-én foglalandó el.
A pályázók végzett tanulmányaikra, képesítettségükre, eddigi 

szolgálataikra, életkorukra vonatkozó okmányaikat kérvényük kíséreté
ben a nagy-enyedi Bethlen-collegium Elöljáróságához folyó évi április 
30-ig nyújtsák be.

Az érd. ev. ref. Egyházkerület Igazgató-Tanácsának, Kolozsvárit, 1898. 
február hó 26-án tartott üléséből. *

P u rád i K álm án,
tanügyi előadó.

Dr. V ályi Gábor,
elnökhelyettes.
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P á l y á z a t  r e n d e s  t a n á r i  á l l á s r a .
Az államilag segélyezett zilah i evang. reform, főgymnasiumnál az 

1898—99-iki tanévre egy, a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi
nister úr kinevezése alá eső classica-philologiai tanszék töltendő be. 
Javadalma 1200 frt fizetés és 240 frt lakbér évnegyedes, előleges rész
letekben, továbbá öt ízben 100—100 frt ötödéves korpótlék és sorrend 
szerinti előlépés a fizetési fokozatokban 1800 frtig.

Pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanulmányaikat, tanári 
képesítettségüket, védkötelezettségüket, esetleg eddigi szolgálatukat 
igazoló okmányaikkal felszerelt s a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister úrhoz czímzett folyamodványukat a zilahi ev.-ref. főgymnasium 
elöljáróságához 1898. április 30-ig nyújtsák be.

A kinevezett tanár a nem állami tanárok országos nyugdíj-inté
zetének kötelezett tagja s állását 1898. szept. 1-én elfoglalni köteles.

Csak ev. ref. vallásuk folyamodványai vehetők figyelembe.
Az érd. ev.-ref. Egyházkerület Igazgató-Tanácsának, Kolozsvártt, 1898. 

február hó 26-én tartott üléséből.
P a rá d i K álm án, Dr. V á ly i Gábor,

tanügyi előadó. elnökhelyettes.

Az ókori történet, class, phil. és a görög-pótló tárgyak 
tanárainak b. ügyeimébe!

Mivel az áll. és kath. középiskolákban a tankönyvmegállapító 
conferentiát márczius havában kell megtartani, a t. tanári testületek 
b. figyelmébe ajánlom

P o lg á r  G y ö rg y

Oko rá h i t é l e t i  é s  m ű v é s z e t i  r é g i s é g e k  
k é p g y ű j t e m é n y e

ez. művét, különösen az ókori történet és a classikusok mellé szemléltető 
könyvül. A mű bizományomban jelent meg, 13 íven 715 nagy sikerült 
ábrát tartalmaz s ára csak 1 frt 40 kr. A bírálatok igen kedvezők; 
a középiskolákra a 36.232/1896. sz. a. engedélyeztetett.

Eddig 64 középiskolában használják.
Úgy az új tananyag előadásánál, mint az ismétlések alkalmával,

midőn az összes bemutatott képeket az osztályba újra tömegesen be
vinni nem lehet s hasonlókép a következő osztályokban az összefoglalá
soknál, mikor a rég bemutatott képek már feledésbe mentek, e könyv 
kiváló szogálatot tesz.

Újólag ajánlom e könyv behozatalát; mert miért akadályozzuk a jómódú 
tanulókat, hogy ezen fontos szemléltető könyvet megvegyék, a szegényebbek 
egy részének pedig évenkint, különösen az ókori történet mellé, beszerezhetne 
10—10 pélydányt a segélyegylet és az ifjúsági könyvtár.

Behozatal után a szaktanár uraknak szolgálunk egy tisztelet
példán ynyal.

Kiváló tisztelettel
LÖVY JÓZSEF FIA könyvkereskedése MISKOLCZON.

HORNYÁNSZKY VIKTOR, BUDAPEST.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér .  Aradi-u tcza  ö8. szám. R a j l i e r  F e r e i l C Z .  V. kér.  á l lami fő reá l isko la .

A XXVII-IK MINISTERI JELENTÉS.
(Folytatás.)

A tanárképzés javításáról a jelentés fontos nyilatko
zatot tesz. Határozott szavakkal ism erteti azt az okos 
programmot, melyet már a minister parlamenti nyilatko
zataiból is ösmerünk. Ez a rész így hangzik:

„A tanárképzés az egyetem feladataihoz tartozik. A 
közoktatási kormány nem vallhatja magáénak azt a fel
fogást, melynek szószólói mintegy éles határvonalat akar
nak húzni az egyetem tudós m unkája s a tanárképzésnek 
úgynevezett hivatásszerű feladatai közt. A kettő fedi és 
keresztezi egymást. Ebből következik, hogy mindazok az 
intézmények, melyek az egyetem mellett a tanárképzés kü
lönös szolgálatába szegődnek, csak kiegészítő, segítő szerepre 
szorítkozhatnak.

Ebből a szempontból mindenekelőtt a budapesti közép
iskolai tanárképző-intézet szervezetét kívánom újból, ponto
sabban megállapítani. E közel 25 év óta fennálló intézmény, 
bármily helyes czélzattal volt megalkotva, jelenlegi szerve
zetében már nem felel meg a változott viszonyoknak: az 
eredetileg is lazán megalkotott szervezet határvonalai mind
inkább elmosódtak, a czélok idővel elhomályosodtak, a 
szabályzat egyes szakaszai feledésbe mentek vagy párhuza
mosan kifejlett más intézményekkel jö ttek  összeütközésbe. 
Az újjászervezés, melynek kérdéseit a lefolyt tanévben be
hatóan tárgy altattam , főleg hármas czél elérésére irán y u l: 
először magának az intézetnek határozottabb, szilárdabb 
keretet kívánok adni, hogy ilyképen a munkásság rend
szeresebb és intensivebb lehessen; másodszor, a főiskolák 
jogkörének tiszteletben tartása mellett, biztosítani kíván
nám azt, hogy a tanárjelöltek m egállapíto tt programm és 
tervszerű tanulm ányi menet keretében magukon a főiskolá-

38Orsz. K özép isko lai T a n á re g y e sü le ti K özlöny. XXXI.
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kon, a főiskolai tanárok önkéntes vállalkozásából kifolyólag, 
ta lá lják  m eg szakm ájuknak bevezető , összefoglaló és 
áttekin tő ism ertetését; harmadszor szükségesnek tartom, 
hogy a főiskolai tanároknak adott megbízásokon kívül a 
tanárképzésre való különös tekintettel még oly tanerők 
(repetitorok) álljanak rendelkezésre, kiknek feladatuk fő
képen az volna, hogy a főiskolai előadásokat a tanárjelöltek  
külön hivatása szem pontjából bővebben feldolgozzák és 
kiegészítsék , a jelöltekkel folytonos érintkezésben legyenek 
s tanulm ányaik menetét figyelemmel kisérjék, mely intéz
mény az Eötvös-collegiumnál igen üdvösnek bizonyult. Mi
helyt pénzügyileg is biztosíthatom az új szabályzat követel
ményeit, kibocsátását es életbeléptetését el fogom rendelni.

A kolozsvári középiskolai tanárképző-intézetnél nagyobb 
szervezeti reform szükségessége ez idő szerint még nem 
forog fenn.“

Mindez intézkedések a külföldi ösztöndíjakkal, szünidei 
tanfolyamokkal és tudományos kézikönyvekkel együtt nagy 
hasznára lehetnek a tanári succrescentia tudós színvonalá
nak biztosítására — normalis viszonyok közt. Helyes és 
szükséges dolgok. Csakhogy viszonyaink nem normálisak  
s félő, hogy nem is lesznek azzá egyhamar, hacsak czélra- 
törőbb gondoskodás ez irányban nem történik.

A tanárhiány illusoriussá teszi a tanárképzés leg
tökéletesebb intézm ényeit is. Mit ér mindez a közel jövő 
számára, ha még azokat a tanárjelölteket is, a kiket nem 
hivatás, hanem m esterkélt eszközök csábítanak a pályára, 
már a tanuló évek közepéről elvonja a képzéstől a kény
szerű szükség, a sok üres kathedra?

Arról a másik nagy bajról nem is szólok, hogy a tanári 
pályára ma csaknem kizárólag a legszegényebb családok fiai 
mennek s mivelhogy az Eötvös-collegium távolról sem lát
hatja el valamennyit, igen nagy contingens nyomorúságosán 
szerzett kenyérért futkos még abban az időben is, mikor 
tanulmányainak alapjait kellene megszereznie. Ez a baj 
általános, megvan más pályák jelöltjei közt is, de távolról 
sem olyan nagy mértékben. Nálunk az a kivétel, ha más 
anyagi viszonyok közt tanulóskodik valaki. Tanulságos dolog 
volna erről egy kis megbízható statistikát szerezni s jó volna 
hivatalosan is megkérdezni az egyetemi tanároktól, hogy 
hány tanárjelölt nem hallgatja még azokat az előadásokat 
sem, a melyeket mint föltétlenül szükségeseket megtalálhat 
még az egyetemnek mai szűkös és rendszertelen tanrend
jében is! Érdekes volna bírálat alá venni a vizsgálatra je
lentkező tanárjelöltek indexeit abból a szempontból is: vájjon
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az olyan előadásokat hallgatni, a melyek nélkül szaktudá
suk nem lehet egész, hányán m ulasztották el csak azért, 
m ert a kenyérkeresés óráira estek? vájjon a természet- 
tudományi szakok jelöltjei közül hányán nem vettek részt 
a gyakorlatokban, melyek lekötnék a hosszú délutánokat? 
A ki a viszonyokkal csak valamennyire ösmerős, előre meg
jósolhatja az ezirányú statistika szomorú eredményét.

M ai tanárképzésünknek sem az a legnagyobb baja, 
hogy intézm ényei részben tökéletlenek. Sokkal inkább a z , 
hogy alig  van tanárjelölt, a k i végig is já r ja  ez intéz
ményeket. Nemcsak helyettes tanárainknak 79'2°/0-a nem 
aknázhatta ki a maga egészében tanárképzésünk mai szer
vezetét, m ert a tanuló évek fele útjáról kathedrába ültette 
a csábító alkalom és a szükség; hanem a rendes tanárok 
fiatalabb gárdájából is nagyon kis töredék lehet az, a 
melyik csak a szabályok értelmében is teljesnek mondhatja 
a maga képzését.

Kassai memorandumunk joggal m utathatott rá, hogy 
a tanári succrescentia készültségéért jogosan nem lehet 
magát a tanárképzés intézményét tenni felelőssé. S ma még 
több alappal mondhatjuk ki ugyanezt.

Javítani intézményeinken minden időben készeknek 
kell lennünk. Az okos reform mindig jobb előbb, mint 
utóbb. S a ministernek ilyenirányú nemes törekvését őszinte 
elismerésünk kiséri mindig. De az állapotok viszássága az 
oka, hogy a tanárképzés legbölcsebb reformjának sikerében 
is kételkedünk.

Pedig őszintén fáj ez a kételkedés. Hiszen aggodal
munk a magyar középiskola jövőjének veszedelmét s vele 
a nemzeti intelligentsia több generatiójának fogyatékos neve
lését jelenti.

Az épen a tanárhiány legszomorubb oldala, hogy a 
tanári gyakorlat párosulva becsületes törekvéssel képezhet 
többé-kevésbbé jó mestereket, de a tanításnak művészetnek 
kell lennie; s hogy a paedagogia tudomány és művészet 
egyszerre, a melynek titkos csarnokaiba nem vezet más 
út, — csak az alapos készültség és a szaktudományon 
épült mély belátás.

S az semmi esetre sem múló baj, ha most fogyatékos 
készültségű jelöltekkel töltjük meg kathedráinkat. E zek a 
je lö ltek  nem csak a m aguk íorratlan fiatalságukban  
okozhatnak ellen nem őrizhető s  helyre nem üthető káro
kat, de csak nagy ritkán lógják  teljesen pótolhatni kép
zősök hiányosságát is, — ám azért elfoglalva ta rtják  m ajd  
azokat a kathedrákat harmincz éven át!

38*
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így sülyesztheti le a tanárhiány a magyar középisko
lát egy egész emberöltő idejére.

Bármiként akarjuk is tagadni, a múlt évtizedek szép 
fejlődése után a sülyedés már megkezdődött. S ezt meg 
kell akasztanunk minden áron. Más országokban egy ilyen 
keletkező baj láttára, mely a cultura gyökerét fenyegeti, 
a művelt nagyközönség, a társadalom mozdulna meg s kö
vetelő szavával kényszerítené a politikai életet, bogy a 
gyors orvoslás minden eszközét megragadni siessen. Ki 
volna olyan naiv, hogy nálunk ilyet várjon? Nálunk a kor
m ányzatra hárul a feladat egész kötelessége, hogy felvilá
gosító szavával fölrázza a társadalom és politika közönyét 
s állásának tekintélyével, egyéniségének egész súlyával ki
erőszakolja az eszközöket, melyek alkalmasak, hogy egy 
jobb állapotba vezessenek.

W lassics  Gyula ministerben megvan a tenni akarás 
lelkesültsége, megvan az önálló föllépés bátorsága s az 
öntudatos czélratörés erélye: bízunk benne, hogy nem csak 
megtalálni, de megszerezni sem késik az orvoslás eszkö
zeit, mihelyt a bajt a maga nagyságában megismeri.

Erre a szomorú valóságra fölhívni a figyelmét, czélja 
e soroknak is.

KÖZÉPISKOLAI TÖRTÉNELEM-TANÍTÁSUNK REFORMJÁHOZ.

(F elo lvasta to tt a z  ungvári körben.)

Igaz ugyan, hogy a tanítás sikere bármely tanterv mellett is első 
sorban a tanár általános műveltségétől, szakképzettségétől, ügybuzgó- 
ságától és egyéni rátermettségétől függ; de tagadni nem lehet, hogy 
az oktatás sikerének egyik főbiztosítéka a jó tanterv is, mely az iskola 
tanításának általános kerete mellett, a nélkül hogy a tanár egyéniségé 
nek érvényesülését lényegében korlátozná, az egyes tantárgyakra vonat
kozó részletes utasításokkal is ellátja.

Innen van az a törekvés, melyet tanügyi szaklapjainkban állandóan 
tapasztalunk s mely iskolai tanterveink folytonos tökéletesítését, javítá
sát czélozza.

A középiskolák tanterveinek reformálását czélzó törekvés talán 
soha sem nyilatkozott még újabbkori tanügyi életünkben oly kül- és 
belterjesen, mint a hogy azt a múlt tanévekben tapasztaltuk.

A közel múltban tantervűnk ellen majd leplezetten, majd nyíltan, 
néha kíméletlenül is intézett támadások gondolkozóba ejtették tanügyi 
kormányunkat, mely végre engedett az általánosnak látszó kívánalom
nak s napirendre hozta a tanterv-revisiót,

S ekkor az egész vonalon megindult a revisionalis vita. Egyesek, 
tanári testületek, körök, a tanáregyesület országos választmánya, szak- 
és nem szaklapok szólották a napirendre került kérdéshez, mely ilv- 
formán a legalaposabb megbeszélésen ment át s mindenki teljes tájé
kozást szerezhetett a tanterv értékéről általában s annak előnyeiről, 
hátrányairól különösen is.
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E vitának nem várt, de sokak által óhajtott eredménye az volt, hogy 
jelenlegi tantervűnk nemcsak szerencsésen kiállotta a tűzpróbát, hanem 
oly kitűnő műnek is ítéltetett, melyet alapjában megbolygatni vesze
delmes lenne, mert aligha tudnánk hamarjába helyébe jobbat állítani.

Hogy egyes részeiben kifogásolható és javításra szorul, az semmit 
sem von le érdeméből. Bizonyára azok, a kik készítették, sem gondoltak 
soha arra, hogy mai tantervűnk és az Utasítások általában és összes 
részeikben is a legtökéletesebb alkotás. Nyilvánvaló, hogy a tanügy 
terén hosszú idők folytán tett tapasztalatok annak javítását szükségessé 
teszik, sőt mint minden emberi alkotás, ez is idővel meghaladott állás
ponttá fog válni. A revisionalis vita megmutatta, hogy ez az idő még 
nem érkezett meg, de a javítások már szükségesek.

Most az érdekel bennünket különösen, vájjon melyek lesznek a 
tervbevett változtatások.

A revisionalis vita folyamán felmerült anyag a közoktatási tanács 
asztalán van, mely annak feldolgozásával s annak alapján a tervezett 
javítások megállapításával van megbízva.

Ha a lapokban nyilvánosságra került híreknek hitelt adhatunk, 
úgy a közoktatási tanács már elkészült tervezetével s a tavaszkor tar
tandó teljes ülés lesz hivatva e tervezet fölött végleg dönteni.

Nem hallgathatom el sajnálatomat a K. T. azon eljárása fölött, 
hogy ezen, a tanári körök előtt nagy fontosságú tervezetet titokban 
tartja, a helyett, hogy azt hitelesen és teljes szövegében pl. tanáregye
sületünk Közlönyében közzétenné * Hiszen arra a tervezetre addig, 
míg hivatalosan elfogadva nincs, még ráfér a nyilvános megbeszélés, 
melynek a K. T. közgyűlése valószínűleg hasznát is venné. Igaz, hogy 
a lapok már jelenték a tervbe vett módosítások főbb pontjait, de ki 
állhat jót érte, hogy e közlések hitelesek is.

Ha mégis szóvá teszem a K. T. tervezetét azon alapon, melyen a 
lapok közölték, ezt azért teszem, mert magam is arról vagyok meg
győződve, hogy a középiskolai történelem-tanítás reformját a K. T. 
csakugyan olykép tervezi, mint azt a lapok közölték.

E szerint a magyar történelmet ezentúl voltakép a III osztálytól 
a VIII-ig fogják tanítani, kivéve az V. osztályt, melynek tárgya az ókor 
lesz. Ezen új beosztás szerint a III. és IY. osztályban, tehát két éven 
át elemi, epikus módon, a gyermeki lélek felfogásához mérten tanítják 
a hazai történetet, a VI és VII.-ben pedig nem a világtörténet, hanem 
a m agyar történet a z  egyetem es történ ettel kapcsolatban  le sz  a tan í
tá s  tárgya. Végül a VIII-ban tisztán magyar történetet fognak taní
tani, összefoglalva, a culturai és politikai szempontok érvényesítésével.

A legutóbbi pontra nézve csak egy rövid megjegyzésre szorítko
zom. Nem hiszem, hogy a K . T. ezt a módosítást tervezné, mert ez tel
jesen érthetetlen. A VIII. osztályban tisztán , tehát világtörténeti vonat
koztatások nélkül magyar történetet tanítani, képtelenség; valamint 
egyáltalán oknyomozó történelmet tanítani politikai és culturai szem
pontok érvényesítése nélkül szintén képtelenség.

Ellenben igen okos és indokolt újításnak tartom, a minek egyéb
iránt magam is több ízben kifejezést adtam, hogy a nemzeti történel
met nemcsak a III, hanem a IV. osztályban is tanítsák, még pedig nem 
a VIII. osztályú oknyomozó történelem megrövidítésével, hanem a gyer
meki lélek fogékonyságának leginkább megfelelő, tehát elemi, epikus 
módon. Szintúgy egyetértek azon tervezett újítással is, mely az ókor 
történetének tanítását az V. osztályba teszi át. A görög-római állam
életnek, a maga politikai, culturai, vallási, nemzetgazdasági és egyéb

Ú g y  tudjuk, ez m eg is  fog történni Szerk.



538

vonatkozásaival való kellő megértetése nem a IY. osztály értelmileg 
még nagyon fejletlen gyermekeinek való. míg a nemcsak korban, hanem 
a hazai történelemnek két évi tanulása által már történeti képzés tekin
tetében is előhaladottabb V. osztályú tanulók már sikerrel küzdhetnek 
meg annak tanulásával.

A mit azonban a K. T. az egyetemes történelemmel tervez, azt 
elhamarkodott és veszedelmes kísérletnek tartom.

Az az eszme, mely a világtörténelemnek a magyar nemzeti tör
ténelembe való beolvasztását czélozza, már régóta motoszkál néhány 
olyan tanférfiú fejében, a ki valami nagyot akar, de nem tudja, hogy 
mit akar. ( ? Szerk.)

Eredetét azon dicséretes törekvésnek köszöni, mely a magyar 
nemzeti elemnek középiskolai oktatásunkban nagyobb tért óhajt nyúj
tani. Évekkel ezelőtt az iskolai látogatók körében panasz merült föl, 
hogy a nemzeti tantárgyakban a tanulók nem mutattak fel kellő ered
ményt. De nem az illető szakok tanárait, hanem a tanterv hiányosságát 
okolták miatta. Általánosították az egyes iskoláknál tapasztalt bajt s 
ennek orvoslását a nemzeti alapon szervezendő iskolában találták.

E jelszó azóta alakot cserélt, concretebben nyilatkozik, s azt köve
teli, hogy a magyar történelem ezentúl a III. osztálytól fölfelé mindenütt, 
az egyetemes történelem pedig csak hazai történelmünkkel kapcsolatban 
taníttassák.

A czél, mely nemzeti történelmünknek nagyobb tért akar biztosí
tani középiskolai oktatásunkban, kétségkívül nemes, üdvös, az eszköz 
azonban hitem szerint nem jól van megválasztva

Azok előtt, a kik csak felületesen, vagy mint laikusok mérlegelik 
a középiskolai oktatásunk terén felmerülő eszméket, ennél a reform
eszménél népszerűbbet, tetszősebbet képzelni sem tudok. Ez lehet oka 
annak, hogy csak elvétve és elszigetelve merültek föl hangok, melyek 
a revisionalis vita alkalmával ennek az újításnak methodikai nehéz
ségeire, hátrányára rá mertek mutatni.

Elvégre is kényelmesebb az árral úszni és a népszerűséget nem 
koczkáztatni.

Pedig középiskolai oktatásunk jelen szervezetében mélyebbre ható 
exp er im en ta l alig képzelhető, mint а К T.-nak a történelemre vonat
kozó tervezete. Mert utóvégre is annak, hogy az új terv a latin nyelv
ben az írók körét tágítja és ismét behozza Julius Caesart, a nehéz 
Liviust a IV.-bői az V.-be teszi át stb. lehet talán didaktikai tekintetben 
nagy fontossága, de nem vág középiskolai oktatásunk lényegébe. A mit 
a földrajz, a mathematika és a természetrajzra tervez, az is lehet javu
lás vagy rosszabbodás, de a tanuló ifjú, midőn az életbe lép, aligha 
fogja valaha érezni ennek a változtatásnak különösebb következményeit. 
De ha a K. T.-nak a történelemre vonatkozó tervezete csakugyan életbe 
lép, ennek hátrányos következményeit nagyon is érezni fogja.

Hogy ezt megvilágítsam, valamivel távolabbra kell mennem.
A revisionalis vita alkalmával a történelem-tanítás tervezetére 

vonatkozólag két, egymással ellenkező vélemény merült fel. Az egyik 
úgy tervezi azt, hogy a magyar nemzeti történelem legyen a tanítás 
kiinduló pontja és a magyar történelemhez kapcsoltassanak az egyete
mes történelem részei. Ezzel szemben áll a másik vélemény, mely szerint 
a világtörténelem mint külön tantárgy továbbra is taníttassák, de a 
világtörténelemmel kapcsolatban a hazai történelem is, lehetőleg rész 
letesen. Látni való, hogy e két szemben álló vélemény csak formailag, 
mondjuk a tárgy methodikai kezelésére vonatkozólag áll ellentétben, 
míg lényegileg teljesen egyezik. A lényeg ugyanis az, hogy ifjúságunk  
a h aza i történelem ből m inél a laposabb képzettsége t nyerjen s  erre 
n ézve ne csa k  a szorosan  ve tt n em zeti történelem  óráira legyen
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szo r ítva , hanem a z  egyetem es történelem  előadásain is  k ivegye belőle 
a m aga részét.

Már most, ha lényegileg egyezik a két vélemény és csak metho- 
dikai a különbség, igen természetes, hogy azt kell elfogadnunk, a 
melyik mellett tökéletesebben  érjük el a közös czélt.

Én azt hiszem, hogy nemcsak tökéletesebben, de egyedül úgy 
érhetjük el kitűzött czélunkat, ha a világtörténelmet, úgy mint általá
nosságban jelenlegi tantervűnk előírja, külön adjuk elő és a világtör
ténelem előadásához kapcsoljuk, de részletesebben, mint a hogy eddig 
történt, hazai történetünk eseményeit.

Mert én nyíltan megvallom, hogy nemzeti történetünket a világ- 
történelem ismerete nélkül egyáltalán tanítani nem lehet.

Nem mondom az alsó fokon, hol elemi módon, életrajzi alakban 
feltüntetjük nemzeti hőseinket, azoknak dicső tetteit, hol előadásunkat 
nem az értelemhez, hanem a szívhez alkalmazzuk; de a magasabb fokon, 
hol nem pusztán nevelő, de főleg tanító s „a politikai és culturai szem
pontok érvényesítésével“ tartjuk előadásunkat, ott már okvetetlenül fel 
kell tételeznünk a világtörténeti ismereteket.

A középiskolai történelem-tanításnak ugyanis az a czélja, hogy 
azon eszméket, a melyek az emberiség fejlődésében fontos szerepet ját
szottak, megismertessük a tanuló ifjúság előtt; ezzel kapcsolatban aztán 
mint okozatot ismertessük azon eszmék hatását és érvényesülését nem
zetünk és a többi népek fejlődésében is.

Már a logikai rend is arra utal, hogy az uralkodó eszmék ismer
tetését ott kezdjük, a hol eredetileg támadtak, érvényesültek és csak 
azután kövessük elterjedésüket De ettől eltekintve, az ellenkező eljárást 
alig is tartom kivihetőnek.

Egyik napilapunk, mely a tervezett újításért lelkesedik, a refor- 
matiót hozza fel példakép, melynek előadása így fogna történni:

„A reformatio. Kiinduló pont a magyar reformatio. Honnét jött. 
Hogyan keletkezett Németországban, hogyan terjedt máshova és ide. 
Hogyan hatott másutt és itt“.

Ezzel szemben az én meggyőződésem az, hogy a tanuló a refor
matio történetét, az egyetemes történelem középkorának alapos isme
rete nélkül meg nem értheti. Mert ezen nagy fontosságú szellemi moz
galom okozatos összefüggésben áll a középkor eseményeivel. Nagy 
tévedés azt hinni, hogy a reformatiot X. Leó bucsúhirdetése, Tetzel 
visszaélései, vagy Luther föllépése okozták. Ezek csak a legközvetetle- 
nebb okok, melyek a már régtől fogva érlelődő mozgalmat kitörésre 
bírták. A középkor pápaság-ellenes küzdelmei, Wiclif, Huss, Savanarola, 
a reformzsinatok, a renaissance, sőt még a felfedezések is okszerű össze
függésben állanak a reformatióval. E nagy fontoságú eseményeket tehát 
le kell tárgyalnunk, mielőtt a reformatio előadásához fogunk, s csak 
azután térhetünk a magyar reformatio ismertetéséhez. Ez a természetes 
tárgyalási rend. Ellenkező esetben fontos és egyetemes jellegű cultur- 
mozgalmakat hanyagolunk el — Stöckel Lenárd, vagy Dévai Biró 
Mátyás kedvéért, csakhogy népszerű elméletünket par force keresztül
hajtsuk.

Különben a reformatio olyan világtörténeti esemény, mely hazánk
ban igen nagy hullámokat vert s így ez, valamint a 30 éves valláshá
ború, melyben nemzetünk szintén lényeges tényező volt, még leginkább 
alkalmas arra, hogy vele kapcsolatban előadhassuk az egyetemes tör
ténelmet is.

De hány olyan fontos világtörténelmi eseményt találunk, melynek 
alig, vagy csak igen csekély hatása észlelhető hazai történetünkben, 
pedig előadását a történ eti képzés és á lta lános m ű veltség  szempont
jából mellőznünk nem lehet. Mit tegyünk az ilyenekkel?
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Már maga a népvándorlás is, bár őseink beköltözése annak egyik  
hulláma, önálló tárgyalást kivan. A különböző germán törzsek folytonos 
költözése, a nyugat-római birodalom tartományainak bukása, űj államok 
keletkezése oly sokoldalú történeti mozzanat, mely csak az egyetemes 
történelemben találhat kellő megfejtést.

A háznagyok uralma, Martel Károly, a pápaság világi hatalmá
nak megalkotása, Nagy Károly, a verduni szerződés és ennek alapján 
Német-, Franczia- és Olaszország megalakulása, a hűbérrendszer, az 
angol alkotmány fokozatos fejlődése, a pápaság világuralma (VII. Gergely, 
III Incze, VIII. Bonifácz), az investitura harcz, a kalmari unió, a nor
mannok vállalatai, a keresztes hadjáratok, a reformzsinatok a hűbéri
ség bukása (Kath. Ferdinand, XI. Lajos), stb. mind oly történeti mozza
natok, melyeknek kellő méltatása csak az egyetemes történelemben 
lehetséges.

Hát Mohammeddel mit csinálunk ? A középkornak egyik leghatal
masabb cultureszméje az islam, melynek hatása az egész akkori ismert 
földön nyilatkozik, okvetetlenül részt követel középiskolai oktatásunk
ban. Spanyolország anyagi és szellemi virágzásának korát, mely a ke
resztény középkor legnagyobb tudósainak dajkája volt, nem mellőz
hetjük.

íme a középkori történelem is, melynél pedig én igen szívesen 
venném a legnagyobb mérvű tárgy-reductiót, mennyi nehézséget okoz !

Az újkori történelemről nem is szólok. E tárgynak előadására a 
mai heti 3 óra is alig elégséges, mert az emberiség egyetemes fejlődése 
századról-századra olyan nagy fontosságú mozzanatokat tüntet föl, me
lyeknek elhanyagolása középiskolai oktatásunknál ifjúságunk általános 
képzettsége tekintetében igen megboszulná magát.

Csak egyre utalok példaképen. Az emberiség fejlődési története 
aligha mutat föl eseményt, mely horderőre versenyezhetne a nagy franczia 
forradalom fontosságával.

Már most hova fogjuk a nagy franczia forradalom történetét csa
tolni, — a Martinovics-féle összeesküvéshez ?

Szóval, ha egyéb okot nem is hozhatnánk föl a tervezett újítás 
ellen, már azon methodikai nehézség is, melybe az előadási anyag 
rendszeres és tervszerű beosztása ütközik, óvatosságra int, nehogy egy 
népszerűnek látszó, de elhamarkodott lépéssel történet-tanításunk sikerét 
koczkáztassuk.

A legkevesebb tehát, mit a K. T.-tól elvárhatunk, mielőtt ezen 
életbevágó újítást középiskolai oktatásunknál behozná, az, hogy tételről- 
tételre megszabott előirányzat útján bizonyítsa be, hogy a hazai törté
nelem fonalán methodikai nehézségek nélkül csakugyan előadható az 
egyetemes történelem úgy, hogy annak az általános műveltséghez meg- 
kivántató összes mozzanatai természetszerűen — tehát nem erőszakos 
kapcsolások útján — előadhatók. Azután szerkesztessen hozzá megfelelő 
tankönyveket. Mindaddig, míg ez meg nem lesz, a tervbe vett újítás 
nem egyéb, mint elhamarkodott és veszedelmes kísérletezés, egy meg
gondolatlanul fölállított népszerű elv, mely a gyakorlati kivitelnél le
győzhetetlen nehézségekbe fog ütközni.

(Folytatása következik.)
(Ungvár.) Schürger Yerencz.
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EUROPA ÉS ÉSZAKAMERIKA KÖZÉPISKOLAÜGYE.

Történelmi alakulás.
(Svájcz, Belgium, Hollandia, Luxemburg.)

S v á jc z*  közoktatásügyének újabb története 1798-tól, a kis ország 
ú. n. helvetikus korszakának kezdőévétől számítható. A legnehezebb 
viszonyok között, mialatt az ország idegen hadseregek háborújának a 
színhelye, megvetik egy egységes svájczi közoktatásügynek az alapját. 
A directorium 1798. májusán kinevezi S ta p fert a tudományok és művé
szetek ministerének. De e korszaknak és az utána jövő évtizedeknek 
nagyfontosságú törekvései egészen 1830-ig első sorban nem a közép
iskolák, hanem a népiskola ügyére vonatkoznak. Pestalozzi, Fellenberg, 
Girard kora ez. De azért a középiskolák ügyére is kiterjed a hazafias 
lendület, melyet az ország közoktatásügyének egyéb ágai századunk első 
tizedében mutatnak. Aaranban és Churban új, friss erejű cantonalis 
középiskolák keletkeznek.

A Napoleon bukását következő korszak sok anyagi bajával nem 
nagyon kedvez a közoktatásügyi viszonyoknak. Az ismét souverainitá- 
sukhoz jutott egyes cantonoknak eleinte egyéb dolguk van, mint a köz- 
oktatásügyének ápolása. De a huszas évek végén egyes cantonok meg
újult erővel hozzálátnak iskolaügyük reformálásához és e reformokat 
törvények is biztosítják. 1829-ben kap Nidwalden, 1830-ban Luzern új 
iskolatörvényt. Zürich is éveken át dolgozott közoktatásügyének revi- 
sióján. De az 1830-iki júliusi forradalom az eddigi törekvéseket egészen 
új mederbe tereli.

A jogegyenlőségre vonatkozó mozgalmak, melyek nyomon követik 
a júliusi forradalmat, arra törekednek, hogy a régibb századokból átvett 
tudós középiskolák és az újabb keletű népiskola között fennálló korlá
tokat lehetőleg lerontsák. Ézzel kapcsolatban mindinkább érzik a min
denfokú iskolanem organikus kapcsolatának a szükségét. E mozgalmak 
folytán jön létre a harminczas években a svájczi modern egységes nép
iskola és egyáltalában egy az elemi iskolától a főiskoláig folytonosan 
haladó közoktatásügy szervezete

Ez egész fejlődés azonban egyelőre 1848-ig a cantonalis élet terén 
folyik le. A politikai centralisatio is csak lassan halad, annál lassabban 
a culturális. Jellemző erre nézve, hogy midőn 1832—1834-ben egy új 
szövetség-alaptörvényt terveznek, e tervezetben szó sem esik a közoktatás 
ügyéről. S midőn mozgalom indul meg arra nézve, hogy az egységes 
nemzeti közérzületet felelevenítsék egy szövetségi főiskola alapításával, 
ez nem sikerül és csak egyes cantonalis oktatások jönnek létre (a zürichi 
főiskola 1833-ban, a berni 1834-ben). Az egyes cantonok körén belül a 
középiskolák ügyében is a harminczas évek vetik meg a jelen állapotok 
alapját. Ez különösen a tantervekre nézve áll.

A tantervek még ma is cantonról-cantonra különböznek és még 
az évfolyamok számát sem sikerült egységes módon megállapítani. Egyéb 
tekintetben is mai napig a középiskolák ügye az egyes cantonok hatás
köréhez tartozik.

* Svájcz középiskolaügyének történelmi alakulására nézve majd
nem egészen cserben hagy a Baumeister-féle encyclopaedia. A hézagot 
annyira a mennyire Hunzikernek a chicagói kiállítás számára írt „Das 
schweizerische Schulwesen” czímü munkájából igyekeztem pótolni. Ézen 
alkalmi dolgozat is csak kevés adatot nyújt, a középiskolákról.
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De azért mégis van ma a középiskolai oktatás végeredményeire 
nézve némi egység Svájczban. Ez egységet létesítette a reáliskolákra 
nézve a zürichi szövetséges polyteehnicum (Eidgenössisches Polytech- 
nicuin) felvételi szabályzata a gymnasiumokra nézve pedig az orvos
növendékek számára kiadott szövetséges érettségi szabályzat (Eidge
nössisches Maturitätsprogramm). Ez utóbbi valóságos orvospropaedeu- 
tikai tanfolyammá tette a svájczi gymnasium felső osztályainak termé
szettudományi oktatását. A velejáró követelmények nagyon megterhelték 
a tantervet, bizonyos ellenáramlatokat létesítettek a classikus nyelvi ok
tatásban és egészben véve nagy kárt tettek a svájczi gymnasiumok 
egységes jellegében.

Belgium  újabb közoktatásügyének történetét 1831-től, a független 
Belgium megalakulásának évétől kell számítanunk. Az 1831-iki alkot
mány a k ö zo k ta tá s  szabadságán ak  elvét állapítja meg: minden pol
gárnak megvan a joga arra, hogy iskolát nyisson, a nélkül hogy enge
délyt kellene kérnie, vagy szellemi és erkölcsi képesítését kimutatnia. 
Ekkor rendezték törvényesen az állami iskolákat is. Az első középiskolai 
törvény 1850-ből való. E törvény értelmében az állam tíz athenaeum ot 
állított fel (az athenaeumok a franczia lyceumoknak felelnek meg), 
továbbá a kormány felhatalmazást kapott arra, hogy a községi közép
iskoláknak (ezeket itt is, úgy mint Francziaországban colléges-nek ne
vezik) pénzbeli segélyt adjon és esetleg támogasson oly községeket, 
melyeknek eddig középiskolájuk nem volt.

E törvényt kiegészítették 1881-ben. E kiegészítés szerint minden 
tartomány kapott még egy második athenaeumot. A községek újabb 
segítségét beszüntették. Tanulmányi praefectussá (préfet-igazgató) vagy 
tanárrá ezentúl csak az lehetett, a kinek a lüttichi vagy genti állami 
tanárképzőktől kiadott „professeur agrégé“ bizonyítványa volt.

Az 1883-iki törvény szabályozta a vläm nyelv használatát a vläm 
részek középiskoláiban.

1881-ben 20-ban állapítják meg az athenaeumok számát.
1887-ben elrendelik, hogy igazgatók vagy tanárok a genti és 

lüttichi tanárképzőintézetek végzett növendékein kívül az egyetemeken 
képzett philosophiai doctorok is lehetnek Továbbá visszaállították a kor
mány segélyadási jogát az 1850-iki törvény értelmében.

Az 1890. és 1891-iki törvények átalakították a philosophiai docto- 
ratust, és e doctoratus lett az athenaeumi tanárság kötelező feltétele. 
A tanárképzőintézeteket megszüntették és előadásaikat egybeolvasztották 
az egyetemi előadásokkal.

Különböző történelmi alakulásokon ment át az utolsó 50 eszten
dőben a belgiumi állami és községi középiskolák belső élete is. Eleinte 
minden intézetnek kétsectiója volt : egy humauistikus és egy realisticus 
(section des liumanités és section professionelle). Az elsőnek hét osztálya 
volt. Az utóbbinak (mely görög és latin nélkül volt) egy előkészítő
osztálya volt, azután pedig egy alsó szakasza három évfolyammal és 
felső két évfolyamú trifurcált, szakasza: 1. egy kereskedelmi; 2 egy ipari 
és 3. egy természettudományi (scientifique) ággal. 1874-ben megtoldották 
a realistikus középiskolákat még egy felső osztálylyal.

Nagy átalakulásokkal járt az 1881-iki esztendő. A hétéves folya
mot meghagyták, de a legalsó két osztályt egyesítették a kétféle inté
zetekben. Csak a harmadik osztálytól kezdve lehetett választani, még 
pedig a lehető legkülönbözőbb tanulmánymeneteket. Választani lehetett 
a következő cursusok között:

1. Csonka reáliskola egy évfolyammal.
2. Teljes reáliskola a jövendőbeli kereskedők és iparosok szá

mára, továbbá belépéssel a katonai, bányászati és mérnöki szak
iskolákba.
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8. Humanistikus sectio. Ez azonban négyféle volt :
a) a teljes humanistikus (humanitás complétes) valamennyi tan

szakkal (a classikus nyelveken kívül három modern nyelvvel) ;
b) a görög-latin, előkészítésül az irodalmi philosophiai, jogi tanul 

mányokra (csak egy modern nyelvvel);
c) a latiniskola, előkészítésül a szakiskolákba vagy a mathematika 

és physika tanulmányára ; végre
d) a latiniskola előkészítésül a természettudományokra (termé

szetrajz és chemia) és az orvostudományokra.
A furcatiók e bonyolódott rendszerének azonban nem volt sikere 

és már i887-ben beszüntették. 1887 óta csak három sectio létezik :
a) egy görög-latin ; b) egy latin, a mathematikai és természet- 

tudományi tanulmányok erősbítéspvel és c) tulajdonképi reáliskola latin 
nélkül, az ú. n. section des humanitás modernes.

1881-ig minden esztendőben revideálták a tantervet és folytono
san módosítgattak rajta. Különösen a latin nyelvi oktatás kezdő évét 
tologatták majd előre, majd hátra.

Legújabban nagy súlyt helyeznek a vläm és a modern idegen 
nyelvek tanítására, valamint rendezték a rajz- és tornaoktatást is.

H ollandia  e századbeli középiskolaügyének alapját 1815-ben vetik 
meg egy I. Vilmostól kiadott királyi rendelettel. E királyi rendelet a 
latiniskolákra vonatkozik. Szerinte a latin és görög nyelven kívül taní
tandó a mathematika, újkori és ókori történelem, újkori és ókori föld
rajz, továbbá a görög és latin mythologia. 1826-ban szabályozták a 
mathematikai oktatást és kötelezővé tették a vizsgát belőle.

A latiniskolák mellett léteztek ekkor még az athenaeumok, félig 
középiskolai, félig egyetemi jellegű intézetek, de ez intézetek mindjob
ban hanyatlottak, míg a 40-es évek folyamán egészen megszűntek.

A latiniskolák, melyeket idővel gymnasiumoknak neveztek, mind
inkább súlyt helyeztek az anyanyelvre, valamint a modern idegen nyel
vekre. Továbbá keletkeztek a latin osztályok mellett realistikus jellegű 
tanfolyamok is, görög és latin nélkül azoknak, a kik kereskedői, mér
nöki, katonatiszti vagy hivatalnoki pályára készültek.

Ily kettős tanfolyamé intézetek száma folytonosan nőtt 1838-tól 
1863-ig. Az utóbbi évtől kezdve azonban elválnak e realistikus tanfolya
mok a gymnasiumoktól és önálló intézetekké lesznek E változást az 
1863-iki törvény a „middeibar onderwys“-ről okozza. „Middelbar onderwys“ 
szó szerint annyi mint középoktatás, de tulajdonképen körülbelül annyit 
jelent mint a mi polgáriskolai oktatásunk. E polgáriskolai oktatás Hollan
diában két fokozatból áll, egy alsó- és egy felsőfokú polgáriskolából. A 
felsőfokú polgáriskola körülbelül megfelel a mi reáliskolánknak, és épen 
ez az, mely a hollandiai gymnasiumokat felmentette reálistikus mellék
ágaiktól.

A 60-as évek folyamán sürgették Hollandiában magának a gym- 
nasiumi oktatásnak is a reformját. E sürgetéseknek engedve a minis
terek egymásután benyújtották reformjavaslataikat. E javaslatok közül 
hosszú ideig egy sem lehetett törvénynyé. Csak 1876-ban sikerült 
Heemskerk ministernek javaslatát törvénynyé tenni. E törvényt azután 
kiegészítették 1887-ben.

A kis Luxem burg  három középiskolájának történelmi alakulá
sáról alig érdemes szólni. Legjelentékenyebb intézetének, a luxemburgi 
athenaeumnak történetében érdekes körülmény, hogy az intézet tan
nyelve többször változott századunk folyamán.

Majd német, majd franczia volt, majd mind a kettő egyszerre. Ma 
is mind a két nyelven tanítanak benne i a tantárgyak egyik részét néme
tül, másik részét pedig francziául.

(Budapest.) W aldapíel János.
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I R A T T Á R .

SZÜNIDEI TANFOLYAMOK.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 7312. szám alatt a 

kővetkező rendeletet intézte a tankerületi főigazgatókhoz s hasonlót az 
autonom iskola-fentartókhoz:

„A középiskolai tanárok továbbképzése egyike azon feladatoknak, 
melyekre különös súlyt helyezek. E czélomnak előmozdítására kiválóan 
hasznosaknak bizonyultak eddigelé is a szünidei tanfolyamok, miért is 
a folyó tanév nagy szünidejének augusztus hónapjában latin stilistikai, 
antik p la stika i, továbbá pannoniai és dáczia i régiségeket tárgyazó 
szünidei rendkívüli tanfolyam rendeztetését határoztam el.

A latin stilistikából tartandó előadások czélja a magyarból latin 
nyelvre fordításnak, a latin nyelv szellemének megfelelő gyakorlása, 
nemkülönben a szerzett elméleti ismeretek kiegészítése s azoknak a 
gyakorlatban való hasznosítása. Az előadások a tanárképző-intézet gya
korló főgymnasiumában fognak tartatni.

A plastikai, továbbá a pannoniai és dácziai régiségi előadásoké
nak pedig — ezek ugyanis a nemzeti museumban és a museumi gyps- 
gyüjtemény — az egyetemi, valamint a nemzeti museumi régiségtár 
fényképei s egyéb tudományos apparátusai felhasználásával, és az 
aquincumi ásatások területén fognak megtartatni, — szemléleti úton való 
tárgyalása és tudományos bemutatása a görög s római műemlékeknek, 
főleg pedig a római magánrégiségeknek s egyszersmind figyelemkeltés 
a hazánk számos vidékein lelhető római régiségek kutatása, megőrzése 
esetleg gyűjtése iránt.

E tanfolyam, melynek vezetésével H am pel József dr. egyetemi 
nyilvános rendes, K u zsin szk y  Bálint dr., K a ssa i  Gusztáv dr. egyetemi 
magán- és M ayw ald  József dr. kegyestanítórendi főgymnasiumi rendes 
tanárokat bíztam meg, megnyílik augusztus 1-én és ta r t au gusztus 31-ig. 
Részt vehetnek benne gymnasiumi philologus tanárok számszerint leg- 
fölebb huszonötén, kik az utazás költségeit, ha vidékről Budapestre 
jönnek, maguk viselik, de a tanfolyam befejeztével, a mennyiben állami 
szolgálatban működnek, egyenkint ötven forintnyi segélyben fognak 
részesülni.

A felvételért hozzám intézendő kérvények az illetékes tanhatóság- 
nál folyó évi jú n iu s 16-ig nyújtandók be“.

SZEMLE A KATONAI NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGY NÉHÁNY ÚJABB
REFORMJÁRÓL.

Az elmúlt év óta a tiszt-képzés körül tervszerű egymásutánban 
több fontos reform létesült, a mi annál inkább megérdemli, hogy e 
helyen is szóvá tegyük, mert e kérdések közül nem egy közelről érinti 
a „polgári“ nevelés- és oktatásügyet, sőt magát a középoktatást. Immár 
legalább részben látjuk megvalósulni azon eszméinket és javaslatainkat, 
melyeket „Ö sszehasonlító aphorism ák a  polgári és a ka ton a i nevelés 
körébők1 czímű írásunkban már 1888-ban pendítettünk meg, a hol azt 
vitattuk, hogy a jónak kölcsönös befogadása révén a két rendbeli neve
lést és oktatást egymáshoz közelebb kellene hozni. Jegyezzük még meg, 
hogy a reformok a közös hadsereg és a honvédség részére, odaát és 
nálunk, egyidejűleg vagy legalább is párhuzamosan haladnak.
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Csak röviden utalunk az administrativ jellegű újításokra, minők 
a katonai nevelés- és oktatásügynek külön ügyosztályba való rendelése 
a hadügyministerium keretében, a mi az eddiginél intensivebb tevékeny
séget fog eredményezni. Figyelmet érdemel az a buzgóság is, melylyel 
a legfelsőbb katonai hatóságok eljárnak, hogy minél több és jobb ifjút 
nyerjenek meg a katonai hivatásnak. Ennek érdekében mozgósítva látjuk 
az egész hivatalos sajtó-apparatust, az iskolákban ily czímű lapokat 
osztanak széti „Hogyan léphetünk a tiszti pályára a os. és kir. hadapród
iskolák (és a m. kir. honvédségi iskolák) útján ?“ stb. stb.

Mindezeknél azonban fontosabb és bennünket közelebbről érdekel 
két más katona-tanügyi reform, mely nagy fába vágja a fejszét, oly 
fába, mely polgári értelemben is korhadt vagy legalább is ingadozó. Értem 
a katon ai érettség i v izsgá la to t és a ka ton a i okleveles tanárokat.

Emlékezem, hogy mindkét ügy már a 70-es évek végén került 
szóba, de megvalósításuk akkor az okleveles katonai tanárok csekély 
száma és a katonai érettséginek polgári hatósági felügyelete miatt ma
radt el. Ma pedig, úgy tudom, hogy ezek az akadályok még nagyobbak 
mint akkoriban.

Olvassuk ugyanis, hogy Sam onigg  altábornagynak, a katonais
kolák főfelügyelőjének elnöklése mellett működő enquete indítványára a 
közös liadügyminister a honvédelmi ministerrel egyetértve azon fontos 
újítást rendelte el, hogy a jövőben mind a hadapród (kadét)-iskolákat 
mind a katonai főreáliskolákat végző növendékek érettség i vizsgálatot 
tartoznak letenni, melynek eredményétől’ függ átlépésük a katonai aka
démiába. Beszélik és írják azt is, hogy a humanistikus tantárgyaknak 
a katonai iskolákba való nagyobb befogadása révén, a katonai érettségi 
a polgári érettségivel, a katonai akadémia pedig az egyetemmel válnék 
úgyszólván egyenértékűvé. E reformnak (?) praktikus haszna, írja a 
bécsi „Reichswehr“, kettős: először emeli a tisztikar általános művelt
ségét, másodszor pedig, ha esetleg megválni kénytelen a fegyveres 
szolgálattól, a tiszt beiratkozhatik a műegyetemre, sőt a latin nyelvi 
pótló érettségi után az egyetem facultásaira is.

Azok a tiszt urak tehát, a kik a jövőben quietálnak, nem lesznek 
kénytelenek „kishivataloskodni“, hanem támaszkodva az újféle érettségi 
bizonyítványra,legalább a fogalmazói szakban is remélhetnek alkalmazást.

E sensatiós dolgokra legyen szabad e sorok írójának, ki — saj
nos — e tekintetben is személyes tapasztalatokkal rendelkezik, minde
nekelőtt azt megjegyezni, hogy a czivilben ilyesmit nem lehet vezény
szóra megvalósítani ! Az osztrák és a magyar katonai és polgári reál
iskolák tan tervi különbségei a z  érettség i felügyelete, a m in ősítési 
törvény , az amott 7, nálunk 8 évfolyam — egyebekről nem is szólva — 
oly lényeges eltérések, melyek eredményes összeegyeztetése nem egy 
könnyen fog sikerülni és a melyek a katonai ministereken kívül min
denesetre az illető cultusministereket és törvényhozó testületeket is leg
közelebbről érdeklik. Mert jegyezzük meg jól, itt complikált jogosítási 
problémával állunk szemben, mely pedig egymagában a polgári közép
iskolák keretében is mindeddig nyílt kérdés. Azért alig is hihetem, hogy 
az első katonai érettségit már az idén júliusban fogják megtartani és 
megtarthatni.

A mi pedig az említett gyakorlati hasznot illeti, ne feledjük, hogy 
ez olyan puska, a mely könnyebben sülhet el visszafelé. Mindenesetre 
veszélyezteti a tiszti kar állandóságát, és a polgári életbe és állásokba 
való átlépés megkönnyítése által az eddiginél is jobban fogja szaporítani 
a valódi és képzelt elégületlenek számát, nemkülönben a polgári pro
letariátust.

A reform különben — mint a „Reichswehr“ folytatólag írja — a 
tanári karra is kiterjed ; rendes, középiskolai tanári vizsgálatokat tett
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tanárokat akarn ak  „tanári-tisztek“ gyanánt alkalmazni. Ezek termé
szetesen okleveles professzorok is legyenek, meg hivatásos katonatisztek 
is, minélfogva alighanem ez lesz majd a reformnak a legnehezebb része.

Mintha hallanám : No, még csak ez hiányzott ebben a tanársze
gény világban, hogy belőlük katonáékhoz is verbuváljanak ! Azok a régi 
jó, helyesebben rossz idők rég elmúltak, a hol a katonai kormányzat 
az állás nélküli „okleveles tanárjelölt tartalékos tiszt“-ek kategóriájából 
kedve szerint válogathatott; ina már az . okleveletlen tanárjelölteket“ 
is keresni kell.

S ez, komolyan meggondolva, aggasztó és szomorú állapot, mert 
beigazolása annak, hogy sem a polgári, sem a katonai ifjúság szak
szerű képzésére nincsenek képesített embereink. íme, ha Magyarorszá
gon elég tanár volna, még az osztrák intézetekben is magyar „tiszt- 
tanárok“ működhetnének ; így meg alighanem megfordítva lesz a dolog. 
Egy reménysugár és kibúvó azonban még fenmaradt. Ha a katonai 
hatóságok egy tiszt-tanár képző-intézet felállítására szánnák magukat, 
még mi kérhetnénk kölcsön tőlük. S alighanem így lesz, ha ugyan 
nem kérnek a jelöltektől re versähst.

A kérdés megvitatását katonai szempontból e helyen méltán mel
lőzhetem. Ezt egyébiránt megtalálja az olvasó a „Fester Lloyd“ márcz. 
23. vezérczikkében.

(Budapest.) kf.

VEGYESEK.
Tornatanítói kinevezés A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 

H enberger Rezsőt a IV. kér. kath. főgymnasiumhoz ideiglenes rendes 
tornatanítóvá kinevezte, (márczius 18-ról 17.098. sz.)

Nyilvánossági jog A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a 
m arosvásárh ely i róm ai kath. fó'gymnasiumnak. mint nyolcz osztályú 
középiskolának a nyilvánosságot és az érettségi vizsgálat megtartásá
nak jogát az 1897 98. tanévre megadta. A karczag i ev. reí. gym na
sium  V. és VI. osztályának pedig a kért nyiivánosági jogot az i897 98 
tanévre folytatólag megadta.

Századnegyedes tanári jubilaeum. A lugosi áll. főgymnasium tanári 
testületé e hó 12-én ünnepelte Tafferner Béla 25 éves tanári működésé
nek évfordulóját. A díszülésen P utnoky  Miklós igazgató üdvözölte a 
derék tanárt Dr. W lassics  Gyula minister meleg hangú levélben üd
vözölte a jubilánst, N áta fa lu ssy  Kornél, kir. tanácsos, főigazgató pedig 

táviratban.
Az igazgatói Utasításról a „Realschuhvesen“ márcziusi száma ismer

tetést és kivonatot közöl K em ény  Ferencz tollából. Kritikája lényegében 
megegyezik azzal, a mit Közlönyünk is mondott róla. Körültekintő lelki- 
ismeretes munkának ítéli, mely általánosságban szabadelvű is, de esz
ményi állapotokra gondol s nem számol azzal, hogy egy ember nem 
győzheti mindazt a munkát, melyet ez Utasítás is az igazgatók vál
lai ra rak.

Tartalom: A XXVII-ik ministen jelentés. — Középiskolai történelem
tanításunk reformjához. Schürger Ferencztől. — Európa és Észak- 
Amerika középiskolaügye. W aldapfel Jánostól — Ira ttá r . — Szemle 
a katonai nevelés- és oktatásügy néhány újabb reformjáról, (kfl)-tői. 
— Vegyesek. — H irdetések.
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A pozsonyi ág. hitv. evang. államilag segélyezett lyceumnál a jövő 
1898/1899 tanévvel a történeti tanszék betöltendő', melylyel a történet 
mint főtárgy mellett még a latin vagy német nyelvből való képesítés 
van összekötve.

A rendes tanár jövedelme: 1200 frt törzsfizetés, mely 1400 frtra, 
illetőleg 1600 frtra emelkedik. 800 frt lakbér és öt 100 frtos ötödéves 
korpótlék.

A másutt rendes tanári minőségben töltött szolgálati évek a 
korpótlékokba beszámíttatnak Továbbá a másutt kitünően bevált pá
lyázóknak, kik szolgálati éveik száma szerint magasabb fizetési osztályba 
való besorozásra igényt tarthatnak — az egyházközség a nagyobb fize
tést megadja.

Csak ág. hitv. evang. vallású egyének vétetnek figyelembe. A 
megválasztott rendes tanár az országos tanári nyugdíjintézetnek jogosí
tott és köteles tagja Azon esetre, ha az állami nyugdíj-törvény nem a 
teljes utolsó fizetést biztosítaná nyugdíjképen — a hiányt a lyceumi 
tanárok nyugdíj-alapja fogja pótolni.

Az utazási és szállítási költségeket az egyházközség fedezi. A 
megválasztott rendes, — esetleg helyettes tanár, kinek évi fizetése 
800 frt. lakbér 200 frt— állását f. é. augusztus hó 25-én tartozik elfoglalni.

A pályázat határideje f. é. április hó 10-e. A pályázok a pozsonyi 
ág. hitv. ev. egyházközséghez czímzett és keresztlevéllel, végzett tanul
mányaikat. tanári képesítésöket, eddigi szolgálatukat, egészségi állapo
tukat igazoló bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat a pozsonyi 
ág hitv. ev. lyceum igazgatóságához küldjék be.

Kelt Pozsonyban, 1898. február hó 6-án.
Günther M. Vilmos, Zorkóczy Samu,
kir. tanácsos, felügyelő. igazgató.

P á l y á z a t .

Az ókori történet, class, phil. és a görög-pótló tárgyak 
tanárainak b. ügyeimébe!

Mivel az áll. és kath. középiskolákban a tankönyvmegállapító 
conferentiát márczius havában kell megtartani, a t. tanári testületek 
b. figyelmébe ajánlom

P o lg á r  G y ö rg y

Ókori  h i té le t i  é s  m ű v é s z e t i  r é g i s é g e k  
k é p g y ű j te m é n y e

ez. művét, különösen az ókori történet és a classikusok mellé szemléltető 
könyvül. A mű bizományoniban jelent meg, 13 íven 715 nagy sikerült 
ábrát tartalmaz s ára csak 1 frt 40 kr. A bírálatok igen kedvezők; 
a középiskolákra a 36.232/1896. sz. a. engedélyeztetett.

Eddig 64 középiskolában használják.
Úgy az új tananyag előadásánál, mint az ismétlések alkalmával,

midőn az összes bemutatott képeket az osztályba újra tömegesen be
vinni nem lehet s hasonlókép a következő osztályokban az összefoglalá
soknál, mikor a rég bemutatott képek már feledésbe mentek, e könyv 
kiváló szogálatot tesz.

Újólag ajánlom e könyv behozatalát; mert miért akadályozzuk a jómódú 
tanulókat, hogy ezen fontos szemléltető könyvet megvegyék, a szegényebbek 
egy részének pedig évenkint, különösen az ókori történet mellé, beszerezhetne 
0 —10 pélydányt a segélyegylet és az ifjúsági könyvtár.

Behozatal után a szaktanár uraknak szolgálunk egy tisztelet
példán ynyal.

Kiváló tisztelettel
LÖVY JÓZSEF FIA könyvkereskedése MISKOLCZON.



Tankönyvmeghatározásoknál szíves figyelembe ajánlva! 

S T A M P F E L  K Á R O L Y
könyvkereskedő kiadásában POZSONYBAN m egjelent

és általánosan engedélyezett következő tankönyvek: a m in i s t e n
e n g e d é ly

Physika és physikai földrajz. A középiskolák III. osztályai s z á m a

számára. Irta dr. Bozóky Endre. 2. kiadás. Ára kötve 849—1897. 
2 kor. 40 fill.

Latin nyelvtan gymnasiumok számára. Szerkesztette Pirchala  r qqö
Im re. 5. kiadás. Ára kötve 2 kor. 40 fill.

Latin olvasó- és gyakorlókönyv a középiskolák alsó osztályai
számára. Irta Pirchala Im re  4. kiadás. Ára kötve 2 kor. 19—1897.
40 fill.

Latin gyakorlókönyv a gym nasium ok III. és IV. osztályai
számára. Szerkesztette Pirchala Im re. 3. kiadás. Ara 702—1898. 
kötve 1 kor. 70 fill.

R e r u m  r o m a n a r u m  l i b e r  Latin olvasókönyv a gymnasiu
mok III. és IV. osztályai számára. Összeállította és 702—1898 
régiségtanifüggelékkel és szótárral ellátta Pirchala Im re.
3. kiadás. Ára kötve 2 kor. 20 fill.

Latin stilnsgyakorlatok írták Cserny K áro ly  és D ávid István .
A gymnasiumok felsó'bb osztályai számára. I. rész:  4. 250—1898.
kiadás Ára kötve 2 kor. 40 fill. II. rész:r 4. kiadás. Ára 250—1898. 
kötve 2 kor. 40 fill. III.  rész:  2. kiad. Ára kötve 3 kor. 369—1896. 
20 fill.

Német olvasókönyv. Középiskolák használatára gyakorlatokkal
és nyelvtannal. Irta Albrecht J. I. k ö te t: 3. kiadás. Ára 148—1897. 
kötve 2 kor. 50 fill. II . kö te t:  2. kiadás. Ára kötve 369—1896.
2. kor. 40 fill.

Német nyelvtan Közép é s # polgári iskolák számára. Irta 1 ,„
Albrecht J. 2. kiadás. Ára kötve 1 kor. 70 fill. 14®—1«

F r a n c z i a  b e s z é d g y a k o r la to k .  Segédkönyv iskolai és magán-
használatra. Dr. Otto> E m il után dr. Schack В. és dr. 17358—1888, 
Varga B. 2. kiadás. Ára kötve 2 kor.

Földrajzi statisztikai zsebatlasz. 60 térképpel és mellékletek
kel. Irta Hickmann A. L. Magyar szöveggel ellátta és oioa^iuqn  
a magyar viszonyokhoz alkalmazta P éter János. Ára “ '
kötve 5 korona.

Magyarország története és az osztrák magyar monarchia
politikai földrajza főbb vonásokban. Középiskolák alsó 00012—1894 
osztályai és pplgári fiúiskolák számára. írták Gaál M ózes D 1 '
és H elm ár Ágost. 2. kiadás. Ara kötve 2 kor.

Történelmi iskolai atlasz Tervezte H elm ár Ágost. I. rész:
A z ókor. Ára fűzve 80 fill. II rész. A középkor. Ára 
fűzve 1 kor. 20 fill. III. rész: A z újkor. Ára fűzve 1 kor. 9385—1890. 
20 fill Mind a három rész egybe fűzve, ára 3 kor. 20 fill., 
keménykötésben 3 kor. 60 fill.

Két térkép a magvar történelemhez. Tervezte H elm ár Ágost. Qaí,  laon 
Ára 40 fill. ' 9o8o 18УО.

M a g y a r o r s z á g  é s  H o r v á t - T ó t o r s z á g  t é r k é p e  Iskolai és 
magánhasználatra. Átnézte és átdolgozta H elm ár Ágost.
AI) kiadás. Színezett vármegyei beosztással. Ára 50 fill. 22216—1891, 
В) kiadás. Tereppel és a vármegyék színezett határ
vonalaival Ára Ő0 fillér.

A katholikns vallás tankönyve. Közép és felsőbb iskolák 
számára. Szerkesztették M akra Im re  és R ó zsa  József.
I. rész: A hitről. 4. kiadás. Ára kötve 2 kor. 20 fillér.
II. rész: A parancsolatokról. 4. kiadás. Ára kötve 2 kor.
20 fill. III. rész: A  m a la sz t eszközeiről. 3. kiadás. Ára 
kötve 2 kor. 20 fill. IV. rész: A katholikus egyház tör- i»Tahagyassal 
ténelme különös tekintettel Magyarországra 3. kiadás.
Ára kötve 2 kor. 20 fillér.
T isztele tpéldányokkal tankönyvül való a lka lm azás czéljából k ívá 

n a tra  készséggel kü ld a  kiadó.

F ő p ász to ri

k eg y es

HORNYÁN8ZKY V IK TO R , BU DA PEST,
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET!

KÖZLÖNY.
szerkesztŐBÓg Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. k é r. A rad i-u tcza  .18. szám . Riljlier FereilCZ. V. kér. á llam i fö reá lisk o la .

A XXVII-IK MINISTER! JELENTÉS.

III.
A  nem állam i tanárok nyugdíj-intézete

Arról az intézményről, melyet az 1894. évi XXVII. 
t.-cz. szervezett s melylyel az állam egyik adósságát ró tta 
le a középiskola iránt, ezidén jelent meg az első ministeri 
jelentés.

Az egész csak 27 lapra terjedő füzet, de nemcsak 
fölötte érdekes, hanem elég örvendetes adatokat is találunk 
benne.

Az első ilyen adat, melyet a hálás elismerés szavával 
kell följegyeznünk, hogy a kormány igazi jóakarattal kezdte 
meg a törvény végrehajtását. Nem a fiscalitas szempontja 
volt a döntő, hanem az a humanus felfogás, mely magát 
ez áldásos intézményt megteremtette. A törvény kikötötte, 
hogy pusztán azon a czímen, hogy valaki kitöltötte a 30 
évet, csak hat év múltával (tehát 1900-ban) történhetik a 
teljes fizetéses nyugdíjazás; de ezt nem vették szigorúan, 
m ert már az első k é t évben 86 tan ár k a p ta  m eg a jó l  
m egérdem elt nyugdijat. S hogy mennyire szükség volt az 
új intézményre, hogy az mennyire méltó feladatot tölt be, 
nemcsak azok a tiszteletet szerzett érdemes nevek mutatják, 
melyek a nyugdíjazottak jegyzékében szerepelnek, hanem 
az is, hogy a 36 között életének 80-ik évét is elérte 3, a 
70-en túl volt 12, a 65-ön túl másik 9. S voltak ketten, a 
kik fólszázadnál tovább szolgáltak; kilenczen negyven év
nél tovább, tizennégyen harmincz évnél tovább. S csak egy 
van, a ki 40 éves korban 11 évi szolgálat után lépett nyug
díjba.

De még örvendetesebb képet m utatnak azok az összeT 
gek, melyeket egyesek nyugdíj gyanánt kapnak. 2000 frton

O rsz. K özép isko la i T an á reg y esü le ti K özlöny. XXXI. 39
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felüli nyugdíjat kaptak 3-an; 1500 írton felülit még 11-en; 
1000 írton alul csak 6-an.

A nyugdíj-intézetbe összesen 77 tan in tézet lé p e tt he 
607 tan erővel s e szerint az első évben a tagok 2‘8%-a, 
a másodikban 3%-a kapott nyugdíjat. Ugyanez idő alatt 
21 tag  (3-40/n) halt meg s közülök 14-en özvegyet, ketten 
pedig kiskorú árvákat is hagytak hátra. A z in téze t tehát 
k é t év  a la tt  57 csa lá d  a n ya g i viszonyain  seg íte tt.

A k é t első  évben fo lyósíto tt a z  in téze t 57.320 ír t  éven
k én ti n yu g d ija t és 3782 frt temetkezési járulékot. Maguk a 
kiérdemült tanárok kaptak 49.423 frt évi nyugdíjat; az 
özvegyi nyugdíjak évi összege 7120 fr t; az árváknak évi 
777 frt jár.

Az intézet vagyona 1896. év végével 442.765 frt 13 kr. 
s azon kívül 155.405 frt 49 kr. cselekvő hátralék volt. A 
befolyt 442.765 frt 13 krból a két évi államsegély 120.000 frt, 
míg az iskola-fentartők 70.692 frt 19 k rt s maguk a tanárok 
86.841 frt 43 k rt fizettek be.

Végül még azt az adatot jegyezzük föl, hogy a szó szoros 
értelmében vett középiskola 54 lépett be az intézetbe 476 
tanárral s hogy a nyugdíjazottak közt 30 volt gymnasiumi 
tanár (reáliskolai egy sem).

KÖZÉPISKOLAI TÖRTÉNELEM-TANÍTÁSUNK REFORMJÁHOZ.
(Folytatás.)

II.
Már most lássuk, hogyan állunk a közös őzéi elérése tekintetében 

azon tervezet mellett, melyet én ajánlok s mely szerint a világtörténe
lem megmaradna mint önálló tantárgy, de a tananyagát tetemesen meg- 
rövidítenök s ugyanabban az arányban nagyobb helyet juttatnánk 
hazai történelmünknek.

Szerintem a tanterv így módosulna: III—IV. osztály, magyar tör
ténelem elemi, epikus módon, V. osztály ókor, VI. középkor. VII. újkor, 
m indkettőben a m agyar történelem re kiváló tekin tettel, VIII. osztály, 
a magyar nemzet oknyomozó történelme, megfelelő világtörténeti hát
térrel.

Lényeges különbség tehát, mint azt már előbb is hangoztattam, 
köztem és a tervezett újítás között n incs; mert a nemzeti történelem
nek a tanítás minden fokozatán én is méltó helyet kívánok biztosítani.

Csakhogy én a nemzeti mellett az egyetemes történelemnek is 
érdemleges helyet követelek, mert meggyőződésem szerint a középiskolai 
tanítás összes tárgyai között épen az egyetemes történelem az, mely az 
ifjúságnak szellemi látókörét leginkább tágítja, szivét a modern gondol
kozás és intézmények számára megnyitja és nemes humanismusra sar
kalja Egyedül az egyetemes történelemnek alapos tanulmányozása, 
melynek a nemzeti történetek csak részei, nyújthat igazi történeti 
képzést.



551

Az emberiség fejlődésének különböző korszakaiban különböző 
uralkodó eszmék voltak irányadók, melyek hatásukat többé-kevésbbé 
az egyes nemzetek életében is éreztetik. Ezen uralkodó eszmék helyes 
megértetése az egyetemes történelem feladatához tartozik, míg azon 
hatást, melyet azok egyik-másik nemzet életére gyakoroltak, az illető 
nemzet hazai története magyarázza.

Addig tehát, míg a történelem a középiskolai oktatásnak egyik 
disciplinája gyanánt szerepel, tanításának mindig kétfelé ágazva kell 
maradnia.

Nem tagadom azonban, hogy a történelem viszont olyan tárgy is, 
melynek tanítását tanügy-politikui szempontból is mérlegelni kell. Mert 
ogyik tárgy sem olyan alkalmas arra, még a magyar irodalmat sem 
veszem ki, hogy a serdülő ifjú szivében a nemzeti érzelmet, hazaszere
tetei, királyhűséget és a fönnálló alkotmányos intézmények iránti tiszte
letet fölébreszsze, ápolja és fejleszsze, mint a történelem s itt természe
tesen első sorban a nemzeti történelem. Csakhogy ezt nem az előadott 
tananyag mennyisége, hanem az előadás szelleme idézi elő.

Látjuk tehát, hogy ügy az egyetemes, mint a nemzeti történelem 
középiskolai előadásának megvan a maga fontos czélja, feladata, s így 
nem az egyiket a másik rovására kell dédelgetnünk, hanem oda kell 
törekednünk, hogy a kettőt megfelelő összhangba hozván, a tanuló ifjú 
nevelő oktatásánál is megfelelő összhangot hozzunk létre.

Nézetem szerint, ha a középiskoíában pusztán világtörténelmet 
tanítanánk, úgy az emberiség nagyjaival való egyoldalú foglalkozás 
által könnyen kozmopolita szellemű ifjakat nevelnénk; de ki áll jót érte, 
hogy ha pusztán nemzeti történelmet tanítunk, vájjon nem az ifjak 
általános műveltsége vallja-e kárál?

Még a kis nemzeteknél, pl. a bulgároknál, szerbeknél stb., hol a 
nemzeti lét, államiság, szóval a fönmaradás áll állandóan koczkán, 
értem, sőt helyeslem is, ha egyéb fontos érdekek mellőzésével a nem
zeti önérzetnek a fanatismusig való fokozására minden eszközt fölhasz
nálnak; mert ott minden perczben eljöhet az idő, midőn csak az élet
halálra elszánt küzdelem mentheti meg önállóságukat. A culturnépeknél 
máskép áll a dolog. A culturnépek nemzeti önérzetének már saját er
kölcsi és anyagi előhaladottságuk ad folyton tápot. Azt nem kell mester
ségesen fokozni. Egy-egy országos kiállítás, vagy tudósainak, művészeinek 
alkotásai, budget-jének számai, szóval önerejöknek érzete a nemzeti 
érzület és közszellem dolgában sokkal nagyobb hatást gyakorol rájok, 
mint bármely mesterkélt törekvés. Már pedig az 1000 éves Magyar- 
országot nemcsak mi, de a legilletékesebb tényezők is a culturállamok 
közé sorozzák, mely Ausztriával dualismusban az európai nagyhatalmak 
közé számít.

Legyen szabad még a modern paedagogiának azon figyelemre 
méltó elvére is hivatkoznom, mely szerint a tanítás sikerének egyik 
legfőbb tényezője az érdek felkeltése. A mi iránt a tanuló nem érdeklődik, 
az közömbös marad előtte. Nem kell-e félnünk, hogy ifjaink, ha a 
III—IV. osztályban heti négy-négy órában tanulták a magyar történel
met, azután a VI. és VII. osztályban heti három-három órában megint 
azzal foglalkoznak, végre is a VIII.-ban, a hol pedig a középiskolai 
történettanítás betetőzése következik, kelleténél kevesebb érdeklődést 
fognak mutatni a nemzeti történelemnek előttük már ismeretes részei 
iránt. Igaz, hogy Angliában csak az egyetemen tanítják a világtörté
nelmet, Németországban is csak az újkor szerepel mint külön tantárgy, 
Francziaországban is nagyobb súlyt fektetnek a nemzeti, mint az egye
temes történelemre; de nem szabad elfeledni, hogy e nagy culturnem- 
zetek az emberiség fejlődésében vezérlő szerepet játszottak és az, a mit 
mi az egyetemes történelem elnevezése alatt értünk, náluk sok tekin-

39 *



5 5 2

tetben nemzeti történelem számba megy. Minthogy pedig nemzetünk 
történelme sokkal szűkebb mederben folyik s sohasem volt politikai, 
vagy culturai tekintetben az emberiség egyetemes fejlődésének közép
pontja, azért mi középiskolai oktatásunk valódi czéljának sérelme nélkül 
nem is utánozhatjuk ama nagy culturnemzeteket.

A tervezett reform különben nem is új. A 80-as évek elején 
Felm éry  Lajos, ki az angol iskolai életnek alapos ismerője volt, való
színűleg ennek hatása alatt először hangoztatta az egyetemes történelem 
kiküszöbölésének elvét. Szava nyomtalanul elhangzott, valamint elhang
zott egyik tanítványának hasonló indítványa is, melyet az 1885-ben a 
történeti congressuson több bátorsággal, mint készültséggel tenni mert. 
A congressus tagjai még csak hozzászólásra sem méltatták, míg M árki 
Sándor kitűnő történettudósunknak ugyancsak e congressuson : Tör
ténettanítás a nép- és középiskolákban czímü értekezését, melybe az 
egyetemes történelem külön tanítását hangoztatta, de ennek keretében 
nemzeti történetünk számára nagyobb tért kívánt, általános tetszéssel 
fogadták.

Ma újra előtérbe nyomul a Felm éry-féle kívánság s miután tudo
mányos és tanügyi életünknek egyik kitűnősége a maga tekintélyével 
fedezi azt, ott állunk, hogy a K. T. reformtervezete annak alapján 
készül

Hogyan, kérdem, az 18S5-iki congressus óta megváltozott volna 
nemzeti történelmünk viszonya az egyetemes történelemhez s a mit 
akkor történettudósainknak gyűlése még figyelmére sem méltatott, az 
ma már minden nehézség nélkül érvényesülhet?

Beöthy  Zsolt a tanáregyesület választmányának múlt év májusá 
ban tartott ülésén hatalmas filippikában szólt az egyetemes történelem 
önálló tanítása ellen s beszédjét így végezte: „A mi törekvésünk nem 
az, hogy ne tudják a világ történetét, hanem tudják jobban — és jobban 
kell tudni a magyarok történetét is. M ost a z t is  tanulják a világ- 
történelemben, a m i nem fontos ; de ezután kénytelenek leszn ek  el
kerülni, a m i nem fontos és ez nevezetes eredm ény le sza.

Alább ki fogom fejteni, hogy én az egyetemes történelemben 
nagymérvű tárgyreductiót óhajtok és ugyanolyan arányban nagyobb 
helyet kívánok nemzeti történelmünknek az előbbinek keretében. Látszó
lag tehát egy a kívánságunk és ha Beöthy Zsolt biztosít arról, hogy 
azután, ha a magyar történelem lesz az előadás középpontja, csakugyan  
csak  a z  fog elm aradni a világtörténelemből, a m i nem fontos, kész
ségesen leteszem a tollat. Csakhogy ennek az ellenkezőjét már föntebb 
bizonyítottam be.

Sőt elméletét maga B eöthy  Zsolt rontja le ugyanazon beszédjé
ben, midőn a következőket mondja: „Pl. tanítjuk a magyarok bejöve
telét, azzal végződik a népvándorlás; a m agyarok ide jö tté t nem lehet 
m egism erni a népvándorlás nélkül. Ha a népvándorlást ismeri a 
növendék, a magyarok költözését, honfoglalását jobban fogja tudni. 
Ott van a középkorban a császárság és a pápaság viszálya, a m elynek  
ism erete nélkül a z  Á rpádok története szin te érthetetlen, ha nem 
magyarázzák meg a fiúnak, mi volt a ghibellinség, welfség stb.“ Már most 
mi következik ebből? Azt hiszem egyedül az, hogy a mi nélkül a ma
gyarok idejöttét nem lehet megismerni és a minek ismerete nélkül 
az Árpádok története szinte érthetetlen, azt a tanításnál előre kell 
bocsátani, abból kell kiindulni és nem megfordítva; más szóval tanít
sunk világtörténelmet is. hogy a nemzeti történelem annál érthetőbbé 
váljék. Ez pedig az én álláspontom.

Hogy a világtörténelemnek mai tanítása nem kielégítő, annak 
oka nem a tantervben, hanem egyebeken kívül az Utasításokban kere
sendő.

[
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Már M árki Sándor az említett congressuson, Balogh Péter pedig 
a  múlt év májusi választmányi ülésen rámutattak arra, hogy az általá
nos és részletes Utasítások között ellentét és következetlenség- áll fönn. 
A tészletes Utasítások, melyek a régi és új paedagogiai irány küzdel
méből folyó compromissum eredményei, nem mindig követik az általá
nos Utasításokban kifejtett paedagogiai elveket. Az általános Utasítások 
szépen kifejtik a történelem középiskolai oktatásának czélját., feladatát, 
mely korántsem igényelheti azt, hogy a növendék szeme elé a történeti 
tények egész sorozatát állítsák a legrégibb időktől mai napjainkig s a. 
részletes Utasítások mégis ezt teszik, m égpedig az aprólékosságba vesző 
gonddal. Ez a tanítás eredményénél mutatkozó bajnak főoka, melyet a tan
könyvek még tetőznek, mert ezek nem az általános utasítások szelleme, 
hanem a részletes utasítások betűje  szerint készülnek.

A középiskolai történelemtanítás reformjánál tehát első sorban ezen 
a bajon kell segíteni, még pedig a tanítási anyag megrövidítése, illetőleg 
kiválasztása által. E kiválasztásnál tervszerűen kell eljárnunk. Meg kell 
vizsgálnunk a történeti tananyagot és a helyett, hogy a történelem 
összes eredményeit adatokban és eszmékben kivonatosan, mondhatnám 
chablonszerűen egybefoglaljuk az ifjaknak, váiaszszuk ki azon fontos 
eseményeket, melyekben paedagogiailag értékesíthető cultureszmék nyil
vánulnak s ezeket behatóan tárgyaljuk. Ezáltal valódi történeti képzést 
és nem adathalmazt fogunk nyújtani az ifjúságnak. Mert mai történet- 
tanításunkat nem alaptanul vádolhatják, hogy a túlsók anyag miatt 
csak vázlatos, mely a fontosat és lényegest a kevésbbé íontos rová
sá ra  nem dom boríthatja k i és m ely a történelemben re jlő  értelem- 
é s  kedélyképző m otívum okat figyelmen k ivü l hagyva, p u sz tá n  év 
szá m o k k a l és ada tokka l bíbelődik  Akkor azután el fog esni az a baj is, 
melyre Balogh Péter rámutatott, hogy nem világtörténelmet tanítunk 
ma, hanem az egyes nemzetek részleges történetét, egymással párhuza
mosan, egymás mellett, holott az emberiség egyetemes fejlődésének 
története nem azonos az egyes nemzetek történeteinek összegével

A mi azonos, az a különböző korokban uralkodó cultureszméknek 
az egyes nemzetek részleges történetében is többé-kevésbbé való meg
nyilatkozása

E szerint tehát az egyetemes történelem tanításánál követendő 
eljárás az volna: a) megismertetni az emberiség fejlődését mozgató 
uralkodó eszméket általában és b) ezen eszmék megnyilatkozásait 
hazánkban  és egyebütt. Ezzel egyúttal jelzem azon fontos változást is. 
melyet nemzeti történelmünk számára az egyetemes történelem keretén 
belül óhajtok. Nem lehet ugyanis elvitatni azon panasz jogosságát, 
hogy a világtörténelem óráin a hazai történelemre nem fordítanak elég- 
súlyt, sőt helyenkint egészen elhanyagolják, a mi nagy baj, mert köny- 
nyen olyan balvéleményre adhat okot, mintha nemzetünknek az emberi
ség  egyetemes fejlődésének nagy munkájában semmi része sem volna.

Ezen a bajon alaposan segítünk az által, ha az uralkodó eszme 
általános megbeszélése után elterjedését és hatását vázoljuk az egyes 
nemzetek életében, mindig először nemzetünket emeljük ki s csak azután 
térünk át a többiekre. E szerint pl. a reformatio tárgyalásánál így jár
nánk el (alapul véve a részletes utasításokat):

4  reform atio. 1. Az egyház reformjának szüksége. Luther fel
lépése.

2. A reformmozgalom hatása : a) A rendek és városok elfogadják 
a  reformot. A ágostai confessio, a smalkaldi szövetség. Augsburgi 
vallásbéke

b) Zwingli és Calvin reformja. Az egyház demokratikus szervezete.
3. A reformmözgalom terjedése:
a) M agyarországban. Téritők. A z  ágosta i ev„ a helvét hv. és
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a z  unitárius egyház szervezése. A  m agyar reform atio köve tkezm én yei 
társadalm i, tanügyi, irodalm i és po litika i tekintetben.

b) Francziaországban, Angliában, az északi államokban stb.
Magától értetik, hogy ezen tárgyalási rend mellett nem időrendi, 

hanem a csoportosító módszert alkalmazzuk.
Ha ily módon a gymnasium III—IV. osztályaiban önállóan, a VI. és

VII. osztályokban pedig az egyetemes történelemmel kapcsolatban foglal
koztak ifjaink a nemzeti történelemmel, úgy bátran föl lehet tennünk, 
hogy a VIII.-ban már van annyi tárgyi ismeretök, a mennyi a magyar 
történelemnek oknyomozó és fontosabb kútfők bemutatása mellett tör
ténendő tárgyalásához szükséges Ezen a fokon az utasítások, még pedig 
úgy az általános, mint a részlegesek is oly kifogástalan útmutatással 
szolgálnak, hogy az azokhoz alkalmazkodó tanár működését bizonyosan 
siker kiséri.

Még azt jegyzem meg, hogy a világtörténeti tananyag osztályon- 
kinti beosztásában is egy kis változást szeretnék. Nem tartom helyesnek, 
hogy a rómaiak történetét, a mely pedig egy befejezett egész, megsza
kítjuk s a római császárok történetét a középkorhoz kapcsoljuk. Ennek 
lehet értelme ma, midőn az ókort is IV.-ben adjuk elő, a hol a tanulók 
értelmi fejlettsége még alacsonyabb fokú, semhogy az egész ókori tör
ténet befogadására képes lenne; de ha az V. osztályba teszszük át a& 
ókort, ott már bátran előadhatjuk a császárság történetét is, különösen 
ha az utasítások szellemében a régibb ókor népeinek csak rövid cultur- 
képét nyújtjuk.

Azután a középkorhoz, illetve a VI. osztály tananyagához csatol
nám a különben is oda tartozó renaissance és fölfedezések történetét 
is, úgy hogy az újkort reformatióval kezdeném. A tananyag beosztása 
így arányosabb lesz, mert a tananvag-reductio folytán a középkor külön
ben is igen megrövidül s így a nevezett szakaszt a VI. osztályban m eg 
fogják bírni.

E szerint tehát az általam tervezett változtatások szerint a tanterv 
így alakulna:

III . osztá ly. A magyar nemzet története a mohácsi vészig be
zárólag.

IV . osztály. Ugyanaz folytatólag az 1867-iki kiegyezésig bezárólag.
Mindkét osztályban elemi, epikus módon, a gyermeki lélek fel

fogásához mérten.
V. osztá ly. Az egyetemes történelem ókora  a népvándorlásig.
VI. osztály. Az egyetemes történelem középkora  a reformatióig. 

(A nemzeti történelem egykorú eseményeinek kellő méltatásával.)
VII. osztá ly. Az egyetemes történelem újkora  napjainkig. (A nem

zeti történelem egykorú eseményeinek kellő méltatásával)
V III  osztá ly. A magyar nemzet oknyomozó  történelme a fonto

sabb kútfők bemutatásával és az egyetemes történelem kapcsolatos ese
ményeire való hivatkozással.

Ezzel befejeztem értekezésemet. Igyekeztem elmondani mindazt, 
a mit középiskolai történelem-tanításunk színvonalának emelése érde -̂ 
kében jónak tartok s rámutattam azon hátrányokra is, melyek azt jól 
meg nem gondolt és előre nem készített újítások által érhetik Köz
oktatási tanácsunk és közoktatási kormányunk bölcseségétő) függ már 
most annak elhatározása, hogy melyik methodikai irány alkalmasabb 
közös czélunk  elérésére, mely nem lehet egyéb, mint hazai ifjúságunk 
általános műveltségének, különösen pedig hazafias szellemének ápolása, 
fejlesztése.

(Ungvár.) Schürger Verencz.
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W lassics  Gyula minister annyiféle alakban fejezte ki a tanári 
foglalkozás iránti becsülését és jóakaratát: hogyha mindjárt nem nyer
hettek is teljesedést a javadalmi fokozatok és előléptetési viszonyok 
javítására és gyorsítására irányuló s általa is jogosnak ismert óhajtá
saink: legkisebb okunk sincs visszariadni olynemű kívánalmaink han
goztatásától, melyeknek megvalósítása nem érinti a mi anyagi hátrá
nyunkra hangoztatni szokott „állami egyensúly“ kérdését, hanem egyes- 
egyedül az ő elhatározása alá tartozik.

Ilyen közös óhajtásként említhetjük fel itt mindjárt a javadalmi 
hiányok enyhítésére is felhasználható n evelési segélyeket és ösztön
díjakat. A fizetési fokozatok elégtelenségét ugyanis a családdal s főleg 
több gyermekkel megáldott idősebb tanárok sinlik meg legkeserveseb
ben. Kell-e emlegetnem, mily rohamosan sokasodik a kiadások rovata 
a 3—4, vagy több gyermek-áldással s mennyire nem állhat arányban 
ezek ruháztatási, neveltetési költségeivel az 5—5 évnyi hosszú időközök
ben elkövetkező 100 vékony forintnyi pótlékok scálája?

Tudományt művelni, tapasztalati utazásokat végezni, a társadalom 
körében a középiskolára háruló művelődési és nemzeti feladatokkal a 
haza és nemzet érdekében lelkes önfeláldozással szolgálni ilyen család
apáknak bizony keserves egy missio. Mert a cultura szent nevében 
tőlünk nemcsak ingyen szellemi munkát, hanem mindennemű humanis- 
tikus és tudományos egyesületi tagdíjak, adományok alakjában szép 
kis summányi olyan áldozatot is követel a „jól felfogott“ és „liiven 
teljesített hivatás“, melyeknek kényszerű megtagadását az illető tanár 
és iskola tekintélyén kívül sokkal nagyobb mértékben az állami és 
nemzeti érdekek sinlenék meg. És a vidéki városok kisebbségével annyira 
fordított arányban növekedik az effajta társadalmi adórovatok összege, 
hogy a ki házasság vagy az iskola hivatásától bizony olykor nagyon 
is távol eső mellékfoglalkozás révén nem tudja az állásához megkiván- 
tató fedezetet kiteremteni, az legtöbbször, vagy teljesen félrehuzodó 
szobatudóssá zsugorodik, vagy barátainak kénytelen-kelletlen szíves
ségéből „váltógazdaságra“ kényszerül.

Mindezek, a fájdalom nagyon is gyakori, habár hivatalosan rit
kábban is szellőztetett észleletek, már magukban indokolttá teszik abbeli 
kívánságunkat: hogy a mit a katona-tisztekkel szemben már rendszer
ként gyakorol az állam; de a minek buzdító példáit a polgári szolgálat 
számos ágazatánál is szemlélhetjük, t. i. -a tanár-gyermekek nevelési 
segélyét és ösztöndíjainak rendszeresítését szorgalmazzuk mi is.

íme a földmivelésügyi ministerium alá eső erdészeknek évente 
húszezer forintnyi nevelési segítséget tudott Bedő  Albert mostani 
képviselő és volt államtitkár az erdészeti vállalatok és bérletek egy 
bizonyos csekély hányadából juttatni. A pénziigyministerium a jöve- 
dékbirság-alapból tekintélyes összeget osztogat ki, habár a mostani 
korlátlan felhasználást ajánlatos volna ott is nemzeti szempontból sza
bályozni. A M. A. V. L ukács  Béla volt minister kezdeményezésére 
nevelő-intézeteket létesített a tisztviselők gyermekei részére stb. Hogy 
pedig a katona-tiszti gyermekek mennyiféle előnyt, ösztöndíjat élvez
nek: azt emlegetni sem kell, hisz a katona-fiúk államköltségen nevel
tetését mindenki természetesnek találja Mi nem kecsegtethetjük magun
kat a néptanítói alapítványokhoz hasonlókkal, mert számbeli erőtlen
ségünk s a felekezeti és nemzetiségi szétválás ellentétes irányzatai 
még olyan buzgó vállalkozást sem juttathatnának megfelelő sikerhez
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Segélyalapunk több évi példája elég kézzelfoghatólag illustrálja, mire 
számíthatnánk pusztán a magunk jóvoltából.

A nélkül tehát, hogy saját állásunknak a többi állampolgárokra 
sérelmes előjogokat akarnánk tulajdonítani, tán nem lesz sem szerény
telenség, sem igaztalanság hangoztatnunk: hogy a beirási és tan díjak  
révén igen is  lehetséges volna az állami javadalomból fentartott 
középiskolák (gymnasium és reáliskola) igazgatói és tanárai részére 
olyan középiskolai és felsőbb tanintézeti ösztön díjakat rendszeresíten i, 
minőkkel a protestáns felekezetek is jó példát mutatnak az államnak 
s a minőkkel a többi felekezeteknél, főleg a görög-keletieknél, a tanárok 
hivatali bugóságát éleszteni tudják. Az 1897. évi állami költségvetés 
az 5 fővárosi és 21 vidéki vagyis 26 állami gymnasiumtól 115 ezer, a
3 fővárosi és 23 vidéki vagyis 26 állami reáliskolától 175 ezer frt be- 
írási és tandíjat irányozott elő. E ma összesen 320 ezer frtot tevő, de 
évről-évre növekedő tanpénzből a kezelői százalék alá nem eső beirási 
díjak mekkoraságát nem ismerve, csupán a létszám arányában vagyunk 
képesek azt 3 0 -3 5  ezer frttal értékelni. A számításba vehető 290 ezer 
frtnyi tandíjból az újabb kezelési szabályzat alkalmazásával alig 3° „ 
átlagot képviselhet a levonásba kerülő kezelési jutalék.

Hogy ezen jövedelmekből 3 —4%-ot bátran fel lehetne használni a 
középiskolai tanárság mindkét nemű gyermekeinek neveltetésére: azt 
alig is szükséges bővebben bizonyítgatni.

Az egész beirási díj 5° 0-ából s a kezelői jutalék levonása után 
beszolgáltatandó tandíjak 3’ 0-ából az állami középiskolák  igazgatóinak  
és tanárainak m indkét nem ű gyerm ekei a középiskolában és felsőbb 
tanintézetekben vagy azoknak megfelelő tanodákban kézi ösztöndíjakkal 
volnának segélyezhetek. Igaz, hogy ministerünk kegye és jóakarata most 
is előnyt juttat ösztöndíjpályázatainknál a tanár-gyermekeknek. Csak
hogy az állami iskola szaporodásával hirtelen megnövekedett a jelenleg 
érvényben álló ösztöndíjpályázatok legtöbbjéből kizárt protestáns és más 
vallású tanárok centingense is. Már ezekre való tekintetből is nagyon 
eljött az ideje egy olyan alap rendszeresítésének, melyből a huzamosabb 
idő óta szolgáló s nagyobb számú gyermekek neveltetésére utalt közép
iskolai igazgatók és tanárok gyámolítást nyerhessenek. íme hányunknak 
jutott osztályrészül: hogy nem is egy, hanem 2—3 gyermekünket ide
genben vagyunk kénytelenek taníttatni. Maga a minister 500 frttal át
lagolja újabb ösztöndíjaival az egyetemi taníttatást Pedig az utazások 
és ruházat szerény igényeink daczára ezen is túlterjednek. Ám tessék az 
1300, vagy 1400 fitos tanári javadalomból, a midőn még ahhoz alig 3,
4 vagy 5 pótlék járulhat, egyszerre csak két egyetemi tanulót a haza 
javára kiképeztetni !

És a leány-gyermekek tanítónőképzői, felsőbb leányiskolái kiké- 
peztetése is nem-e az állás díszének és kárára szolg áló ön megtagadásba, 
nélkülözésbe szokott kerülni? hisz még az ott helyben taníttatás kiadásai 
sem mozoghatnak oly szegényes szűk határok között, a minőkre a ta
nári és igazgatói javadalmak egymagukban kifutják. Épen azért tartom 
időszerűnek, hogy a midőn az egyetemi hallgatók sorsának enyhítésére 
a budapesti egyetem rectora és több lelkes tanára felemelték szavukat; a 
mikor W lassics Gyula ministerünk a mensa academica életbeléptetésével 
is nemes emberbaráti érzületének oly fényes tanúbizonyságát szolgáltaik, 
mi is felemeljük kérő szavunkat. Néma gyermek kívánságát az anyja 
sem érti s a ministernek alig is lehet tudomása a sok gyermekes tanár
családok nélkülözéseiről.

A javaslatba hozott módok szerint a beirási d ijak  5°/„-ából mind
járt 1500-2000 frt, a folyvást emelkedő tandíjak 3° 0-ából már 1898-ban 
legalább 10.000 frt juthatna a kincstár megterheltetése nélkül erre az 
állami érdekből sem utolsó jelentőségű czélra. S hogy a megvalósítás



módozatait se hagyjuk érintetlenül, egyelőre bizonyára elégséges volna 
a budapesti tud. egyetemen egyenkint ötszáz írttal 4, a műegyetemen 
ugyanannyival 2, a kolozsvári tud. egyetemen bár két -100 frtos tanári 
ösztöndíj. Ez évi 3800 írton kívül a budapesti polgári tanítónőképzőben, 
valamint Budapest, Kolozsvár, Győr, Pozsony, Szabadka városokban 
működő tanítónőképzőkben 1—1 ingyenes helyet ajánlanánk 300—300 
írttal, a mi 180 i irtot igényelne. A középiskolai alsó osztályokba öO írttal, 
a felsőkben évi 120 írttal egyelőre 30—30 kézi ösztöndíj 24-004 3000, 
összesen 6000 irtot igényelne, vagyis az itt felvetett üdvös eszme 11.600 
írttal volna életbeléptethető.

De nem volna-e indokolt ez ösztöndíjak számának fokozása czél- 
jából a tanulóktól szedendő díjakkal, a tanári szolgálatba lépő 1—2%- 
kal, a középiskolai építésvállalkozók 1 vagy legalább 1 áldozataival 
is gondoskodni. Sőt W lassics  Gyula ministerünk nemes lelkülete, érző 
szive megtalálná bizonyára a közjótékonyság soha ki nem apadó forrá
saihoz vezető utakat és módokat is. Még az előléptetési viszonyok 
javultával is ránk férne ez a gondosság, bár a magyar tudományosság
nak, a nemzeti művelődésnek hozna dús kamatokat mindazon áldozat, 
a mivel a tanárságot anyagi gondjaitól mentesítjük s hivatása lelkes 
odaadó teljesítésére képesebbé tehetjük.

Ajánlom tehát javaslatomat t. szaktársaim figyelmébe!
(Déva.) Téglás Gábor.

ISKOLA ÉS TÁRSADALOM OLASZORSZÁGBAN.

G raf Artur, a turini egyetem tanára, a „Nuova Antológia“ leg
újabb számában „Per la nostra  cultura“ (Kultúránk érdekében) czím 
alatt igen érdekes tanulmányt tesz közzé az olasz közmívelődési viszo
nyokról. Valósággal frappáns ránk nézve az a része, mely a közmívelő- 
dés tényezői közül ép az iskolával foglalkozik. Igen sok érintkező pontot 
találhatunk benne a mi állapotainkkal, melyeket annak idején oly 
találóan jellemzett a Balogh-iéle emlékirat tanárságunk socialis helyze
téről. Lássuk csak a következő passust:

„Az iskolának Olaszországban kevés a nevelő és termékenyítő 
hatása. Mindig Hamupipőkének tekintettük a többi hazai intézmények 
között, ha szóban nem is, de tettekben. R endszeresen  felá ldoztuk m in
dennek, a m inek csak  feláldozható vo lt;  de még azon csekély gon
doskodást is, a melyben részesült, igen rosszul értékesítettük. Azt mond- 
juk-e talán, hogy a hiba mindenben a kormányé? A kormányok majdnem 
a lehető legrosszabbul csinálták dolgukat: de a hiba nem egészen övék.“

„Az iskola nem virágozhatik, nem érlelheti legjobb gyümölcseit 
egy oly társadalom n ak közepette, m ely k evéssé  sze re ti és kevésre  
becsüli. A ki a német iskolákat dicséri — még pedig teljes joggal — 
annak nem szabad felednie, hogy ez intézetek virágzásához és ered
ményességéhez hozzájárulnak ugyan a jó törvények és helyes intéz
kedések, de még inkább hozzájárul egy egész nemzet szeretete és ipar
kodása. Ott, a hol ez a szeretet buzgó s ez iparkodás őszinte, a kormány 
sokban egyszerűsítheti tevékenységét, sőt még igen nagy szolgálatot 
tehet azzal, ha lehetőleg keveset tesz. Az angol iskolákban igen csekély 
a kormány befolyása. Oly országban mint az Egyesült-Államok, a hol 
az ipar vagy kereskedelem által meggazdagodott emberek egész egye
temeket alapítanak s a hol a városi törvényhatóságok versenyt költe
keznek a közoktatásra, senkinek sem jut eszébe, hogy ez ügyben az 
államot hívja fel tevékenységre, s ott az állam se jót, se rosszat nem 
tehet.“
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„Egész máskép áll a dolog Olaszországban. Itt az iskolát igen 
sokan, — mondjuk ki egyenesen: a többség, — szü kséges ro sszn a k  
tekintik, a melybe bele kell nyugodni; de belenyugodni azzal az erős 
elhatározással, hogy vele m entői gyorsabban és lehető legolcsóbban  
végezzünk. Ám az iskola nem virágozhatik ott. a hol első sorban a 
család, aztán meg az egész társadalom nem működik közre a felvirágoz
tatásán, fölismervén benne egyik legnagyobb erősségét. Növeli a bajt, 
a mikor azt látjuk, hogy a túlnyomó nagy szám érzületét osztják azok 
is. a kik a közügyek tárgyalására s azoknak törvényekkel való gondo
zására vannak hivatva. Ki ne vette volna már észre a z t  a kedvetlen
séget és lankadtságot, m ely a nem zet képviselőin  m indannyiszor  
erőt vesz, a h ányszor k ö zo k ta tá s i és n evelési ügyek kerülnek s ző 
nyegre ? És ki ne tudná, hogy sokuknak szemében ezek  a kérdések  
kicsinyesek, alig érdem esek egy politikusokból álló gyü lekezet figyel
m ére?  És vájjon milyen okokkal győzhetnék meg ezeket arról, hogy 
a valódi és jogos nemzeti politikának sokkal nagyobb érdeke az iskola 
tökéletesítése, mint akár egy ministerium megbuktatása ?“

A mint látjuk, az analogia csaknem tökéletes. Az értekező ez 
állapotokban is egyik jelenségét látja a déli fajok decadentiájának. 
Ez a következtetése ránk nyilván nem alkalmazható: a mi ott decadentia, 
az nálunk egyszerűen elmaradottság. Teljesen illik azonban ránk is ez 
a mondása: „Egy nemzet nem foghat hozzá culturája gondozásához, 
a míg jó módban való kényelmes megélhetését elég széles alapon nem
biztosította“ ........ „Az első fényüzési czikk, melyről a megszorult ember
lemond — a könyv.“

(Fiume.) F. A.

EGYESÜLETI ÉLET.

Máramaros-szigeti kör.
A m.-szigeti kör márczius hó 2-án tartotta meg rendes havi köz

gyűlését a tagok élénk részvétele mellett. Előadó Boga Imre felsőbb 
leányiskolái tanár volt, ki a felsőbb leányiskolák reformjáról tartott 
felolvasást. Értekezésének kivonatát a következőkben adjuk.

A mai Bú-középiskolát gyakorlati felfogás szervezte. Ennek káros 
hatása a mai társadalmon meglátszik. A társadalom factorainál sem 
találjuk azt a helyes gondolkodást, mely helyesen ítéli meg az élet igé
nyeit, a vagyont, a rangot, a társadalmi és állami viszonyokat, köteles
ségeket.

A régi iskola az igazi ember ideálját akarta megvalósítani. Ettől 
a gyakorlati felfogás elterelte, mert az ember ideálját a gyakorlati élet
ben kereste, holott ez ideált csak a tudomány nyújthatja. A tudomány 
feladata az emberi rendeltetés ismeretének és ennek alapján a helyes 
gondolkodás, t. i. a rendeltetésnek megfelelő gondolkozás criteriumait 
meghatározni.

A gyakorlati felfogás nyomása alatt a mai fiú-középiskola telje
sen az egyetem eszközévé lett. Egész berendezésével, szervezetével az 
egyetem érdekeit szolgálja, az általános műveltséget csak hangoztatja. 
Az a jelenség, hogy a vezető faetoroknál is félszeg gondolkodást talá
lunk — mint eredmény — erősen ez állítás mellett szól.

A gyakorlati felfogás tehát veszélyes volt a fiú-középiskolára. E 
veszély fenyegeti a mai felsőbb leányiskolát is. A nők mai helyzete 
egy fontos gyakorlati szükségletet teremtett meg. A szükséglet nyomása
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alatt oly gyakorlati felfogás keletkezett, mely a felsőbb leányiskolát is 
az egyetem eszközévé akarja tenni.

Ez ellen vetőt kell mondanunk, ha a jövő eszményi társadalmát 
veszélyeztetni nem akarjuk.

A felsőbb leányiskola czélja más nem lehet, mint a nőt minél 
magasabb erkölcsi tökélyre emelni; az igazi nő ideálját megvalósítani. 
Gondoljuk meg, mily arczot fog a társadalom ölteni, ha a felsőbb leány
iskola nem nőt, hanem csak kenyérkeresésre képes egyént fog nevelni.

A nők helyzetéről gondoskodni kell, de nem a magasabb érdekek 
rovására

A fiú-középiskolának ez a sarkalatos hibája épen. Mi lesz, ha a 
felsőbb leányiskola is ezt fogja tenni, s mit sem törődik az igazi nő 
ideáljával ?

Ehhez képest kell a Cziegler javaslatának a 6-ik pontja mellett 
állást foglalnunk s hangsúlyoznunk, hogy a felsőbb leányiskolák a M olnár 
Aladár-féle szellemben fejlesztessenek tovább.

Ez érdekből, de meg a fiú-középiskola érdekéből is szükséges a 
műveltség fogalmának tudományos meghatározása. Ma a műveltség 
fogalma csak gyakorlati ismeretében szolgál az egyes tantárgyak érté
kének megítélésében mértékül. Innen az egységes középiskola vajúdása 
s a disciplinák fölött folytatott viták meddősége.

A műveltségnek tudományosan meghatározott fogalma nyújthat 
csak tájékozást arra, mely disciplinák tekinthetők a műveltség s melyek 
az egyetemi előkészítés eszközéül, s hogy hogyan alkalmazva szolgál
hatják a magasabb érdek mellett az egyetem igaz és jogos érdekeit is.

A felolvasás után igen élénk eszmecsere indult meg a felsőbb 
leányiskola reformja felett. A kör részben elfogadva a Bog a Imre állás
pontját — részben nem, a következőket határozza ez ügyben:

1. A felsőbb leányiskola eredeti czélja maradjon a jövőben is az, 
a mi jelenleg.

2. Legyen a felsőbb leányiskola 6 osztályú, ott azonban hol a 
növendékek száma nagy, nyolcz osztályú.

4. A latin nyelv ne legyen kötelező, de taníttassák és pedig a 4 ik 
vagy 5-ik osztálytól kezdve. Latin nyelvet csak azok tanuljanak, kik az 
egyetemre készülnek.

4. Azon leányiskolák, melyekben 8 osztály van, ruháztassanak fel 
érettségi vizsgálattartás és bizonyítványkiállítás jogával. Csak oly nők 
mehessenek egyetemre, kik valamely felsőbb leányiskola tanártestülete 
előtt tettek érettségi vizsgálatot.

Ezután a gyűlés elnököt és titkárt a pénztár megvizsgálására 
küldvén ki — véget ért.

Ülés után a kör tagjai a „Korona“ szálló kis éttermébe vonultak, 
hol vidám hangulatban késő éjféli órákig maradtak együtt.

Balogh Péter, e. i. titkár.

Kolozsvári kör.

Márczius havi gyűlését 26-án d. u. 5 órakor tartotta az unit. 
főjrymn. dísztermében. Elnökölt dr. M árki Sándor köri elnök. Jegyzett 
K ovács  Dezső. Jelen vo ltak : Boros György, Boros Sándor, Bernjén  
Zoltán, dr. E rdélyi Károly, E rdélyi Lajos, dr. Crálíy Lőrincz, Kaufm ann  
György, K ovács  János. N agy  Gyula, N agy  Lajos, dr. N yiredy  Géza, 
dr. Cs. Papj)F József, Pálfy  Márton, K ell Lajos, dr. S árkán y  Lajos, 
dr. Széchy  Ákos, Tárkányi György, dr. Török  István, Ulár Pál, dr. 
Versényi György.
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Dr. Török  István ev. ref. collegiumi tanár tartott felolvasást a 
világtörténet tan ításáró l középiskoláinkban. A bevezetésben megemlé
kezett az 1848. előtti történelem-tanításról, a Ratio Educationis és az 
Entwurf befolyásáról tanterveink készítésére. Röviden, birálólag szólott 
az erdélyi reformátusok 1861. évi tantervéről, saját élményei alapján, 
mert e tanterv szerint tanult és tanított is. Megismertette szintén rövi
den a világtörténet tanítására vonatkozó részeket azon tantervekből, 
melyeket a magyar királyi helytartótanács és a magyar királyi kor
mány 1861 óía kiftdott. Végül áttért a most érvényben levő állami tan
tervre és utasításokra.

E részben kiemeli, hogy a IV. és V. osztály növendékei nehezen 
vezethetők be az ó- és középkor népeinek eszmekörébe, hogy az V. osz
tály tananyagát, a középkort még jobban ki kell válogatni, mint eddig 
történt, mert sok is, sokféle is; hetenként ,3 óra alatt nem lehet ered
ményesen eitanítni azt az anyagot, melyet tankönyveink felölelnek. 
Elő is terjeszti a felolvasó a szerinte szükséges rövidítéseket,

A VI. osztálynak szánt újkori tananyagból nem kíván töröltetni 
semmit, de azt óhajtja, hogy ez osztály csak a franczia forradalomig 
tanulja az újkort, mivel ily terjedelemben biztos sikerre vezet a tanítás. 
A franczia forradalom és a legújabb kor története a fejlettebb VII. osz
tályosoknak hagyandó, mert a VII. osztálynak szánt politikai földrajz 
a megejthető rövidítésekkel így is elvégezhető.

M árki, K ovács  János, S árkány  felszólalásaikban annak adtak ki
fejezést, hogy tán a részletek kiválogatására nézve lehetnek az egyes 
tanárok egyéni gondolkozása szerint némi eltérések, de ők is, valamint 
az egész kör előadó fejtegetéseit magokévá teszik A tanterv-módosítás- 
hoz hozzászólani most már késő, nem is ösmerjük a tervezetet. Mégis 
legalább a jegyzőkönyvünkben legyen nyoma annak, hogy a kör nagyon 
kívánatosnak tartaná a legújabbkor tananyagának átvitelét a VII. osz
tály ba.

Az ápril 5-én tartandó központi választmányi gyűlésre a kör 
Boros Sándort küldi ki. Dr. V ersén yiGyörgy titkár fájdalommal jelenti 
Propper Ferencz egyesületi és köri tag elhunytat. A temetésen a kör 
képviselve volt s részvétének jegyzőkönyvileg is kifejezést ad. K ovács  
Dezső indítványozza, hogy koronként egyes iskolákban mintatanításokat 
hallgasson meg a kör. M árki és Török  felszólalásai után azonban a 
kört ezt nem találja kivihetőnek, hanem ajánlatosabb volna olykor
olykor köri üléseinken egy-egy órára való praeparatio bemutatása és 
megvitatása.

Gyűlés után a Nagy Gábor-féle szálló emeleti termében kedélyes 
lakoma volt.

I R A T T Á R .

A NAGYSZÜNIDŐ KÉRDÉSE.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister f. évi márczius hó 

9-én 15.301. szám alatt következő rendeletet intézte az orsz. közoktatási 
tanácshoz:

„Szülők és tanférfiak részéről újabban az a nézet nyilvánul, hogy 
az iskolai szünidőnek jelenlegi felosztása változtatásra szorul. Tárczám 
f. évi költségvetésének tárgyalása alkalmával a képviselőház is foglal
kozott e kérdéssel, mély nemcsak az illető tanintézet tanulmányi és 
fegyelmi rendjével, hanem a gyakorlati élettel is soknemfi vonatkozás
ban áll s a legkülönbözőbb érdekeket érinti. Részemről oly fontosnak
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tartom a szünidők helyes- felosztását, hogy habár a középiskolákat ille
tőleg az 1883. évi XXX. t.-ez. 20. §-a határozott rendelkezéseket tartal
maz, mégis feladatomnak ismerem e kérdést, a paedagogiai és társa-, 
dalmi szempontok együttes mérlegelése alapján beható vizsgálat alá  
vétetni.

Hiszem, hogy e vizsgálat, mély a közoktatás összes tagozataira, 
tehát az illető népoktatási intézetekre, a középiskolákra, főiskolákra és 
szakiskolákra külön-külön és együttes összefüggésben kiterjesztendő,; 
oly elméleti és tapasztalati anyagot fog szolgáltatni, melynek alapján, 
eldönthető az a kérdés, vájjon a szünidő je lem egi fe lo sztá sa  továbbra  
is  érvényben m aradjon-e , s ha nem, a felosztás mikép volna megjavít
ható, s különösen mikép volna megközelíthető azon czél, hogy a nagy 
szünidő az összes tanintézetekben a lehetőségig egyöntetűen szabályoz- 
tassék. A tanéveket elválasztó nagy szünidőn kívül azonban az évközi 
huzamosabb szünidő felosztása is vizsgálat tárgyává teendő.

Felhívom a közoktatási tanácsot, hogy a jelzett kérdést tegye  
tanácskozás tárgyává, és pedig 1. tanulmányi és fegyelmi, 2. egészségi, 
и, társadalmi szempontból s illetőleg arra való tekintetlel is, vájjon e 
szempontok egybevetése mellett a különböző iskolai fokozatok eljárása 
nem volna-e egymáshoz közelebb hozható. Mert jóllehet súlyt helyezek 
arra, hogy a tanulmányi eredmény kellő színvonala mindenütt meg- 
óvassék, mégsem tartanám helyesnek, ha a tanulók egészsége és a 
családi élet ethikai mozzanatai, tehát minden iskola nevelő munkássá
gának e legfontosabb tényezői az iskolai szünidő megállapításánál 
figyelmen kívül maradnának“.

TORNA-TANÍTÓI CURSUS TANÁROKNAK.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 7311. szám alatt 

következő rendeletet adta ki:
„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister felhívására a buda

pesti „Nemzeti Tornaegylet“ a középiskolai tanárok számára a folyó évi 
nagy szünidőben rendkívüli torna-tanítóképző tanfolyamot rendez.

E rendkívüli tanfolyam folyó évi július 18-án fog kezdődni és tart 
folyó évi augusztus 27-ig. Részt vehet benne minden 3ö-ik életévét még 
he nem töltött középiskolai tanár, ki a tornázásban már gyakorlattal 
bír, és ezt igazolni is képes. Az állami és kir. középiskolák tanárai 
részére 50—50 forintnyi segély fog folyósíttatni.

Jelentkezhetni folyó évi július hó 1-ig a vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumnál szabályszerű folyamodvány útján.

A tanfolyam befejezte után képesítő vizsgálatok fognak tartatni“.

VEGYESEK.

Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Sam u  
István, budapesti VII. kér. áll. főgymn. ideigl. r. tanárt jelen állásában 
véglegesen megerősítette.

A tanterv-revisio. A közoktatási tanács állandó bizottságának 
javaslata — értesülésünk szerint — csak a múlt héten kapta meg vég
legesalakját, A hírlapok hézagos ismertetéséhez fűzött szakszerű reflexiók
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tehát még koraiak. Úgy tapasztaljuk, hogy a revisio leglényegesebb 
részének: a történelem tanításának javasolt reformja felől is túlzó hírek 
vannak elterjedve még tanári körökben is. Tudomásunk szerint, a 
javaslat indokolása nemcsak kimerítő lesz, hanem meg fogja világítani 
a tanításnak tervezett anyagát s menetét is. A tanács valószínűleg 
ápril hó végén terjeszti föl munkálatát a ministerhez s akkor aztán mi 
sem lesz útjában a nyilvánosság elé bocsátásának sem. Akkor minden
esetre bőven fogja ismertetni lapunk is, mely természetesen a kritikai 
eszmecsere előtt szintén nyitva lesz.

Köri felolvasás. A tem esvári körnek  márczius 27-én tartott fel
olvasó délutánja fényes és méltó befejezése volt a kör részéről ebben 
az idényben tartott nyilvános felolvasásoknak. Mint írják, Temesvár 
egész szellemi aristokratiája ott volt és élvezettel hallgatta előbb M arsits  
Rozina, az áll. felsőbb leányiskola igazgatónőjének szellemes felolvasá
sát a XX. század asszonyáról, majd pedig Bergmann  Ágost főreáliskolai 
tanár tanulmányát a zene kifejező képességéről és a zenei kifejezés 
eszközeiről. Ezt az utóbbi tanulmányt kiválóan érdekessé tette az is, 
hogy a felolvasó állításainak igazolására a megfelelő zenekölteményeket 
zongorán nyomban előadták M észáros  Jenő és R ö szler  Béla tanító- 
képezdei tanárok. A mindvégig feszülten figyelő közönség lelkes éljen
zéssel és zajos tapsokkal jutalmazta mind a felolvasókat, mind pedig a 
zeneszámok előadóit.

Mese a secundáról A „Magyar Paedagogia“ legújabb füzetében 
(139—154 1) „Statisztikai kimutatás a magyar gymnasiumokról 1896/97“ 
czímen hosszabb közlemény jelent meg, mely — bizonyára szokatlan és 
feltűnő typograpbiai külsejével — magára vonta néhány napilap figyel
mét és megszólaltatta saját külön tanügyi tudósítóit. Olvastuk a „Pesti 
Hírlap“ és a „Magyar Hírlap“ márcz. 20. sz.-ban „Hol terem a legtöbb 
secunda“ és „A hol a secundák teremnek“ czímű közleményeket, a 
melyek meggyőztek arról, hogy az ilyes statistikaí csoportosításokban, 
főleg pedig a belőlük levont következtetésekben nem lehetünk eléggé 
óvatosak, ha a félreértést és a közönség félrevezetését ki akarjuk kerülni. 
A „P. H.“ ugyanis többi közt ezt írja: „ . . , tisztában lehetünk 
az iránt, hogy mely intézetekben értek el a tanár urak  legkisebb ered
ményt, s hol tan íto ttak  legjobb eredménynyel“ (!). A „M. H.“ ellenben 
igen helyesen jegyzi meg, „hogy az osztályozásnak szigorúsága vagy 
elnéző volta, a tanulók tehetségei és a tanárok módszere mily befolyás
sal voltak ezekre az eredményekre, azt persze statisztikailag nem lehet 
kimutatni“. Ezeknél és még más okoknál fogva, mi sem lelkesedhetünk 
a „M. P.“ szóban forgó czikkeért. Az ilyes százalékszámok évről-évre 
változnak s legjobb esetben a 10—20 évre terjedő átlag volna némileg 
megbízható. Azt pedig, hogy a legkevesebb elégtelen (7°/0) és a leg
több „legalább elégséges“ osztályzatot (73.3U 0) a László-féle gymnasium 
növendékei kapták, amúgy is tudjuk. Azután azt hiszsziik, hogy a buzgó 
tanügy-statistikus az évi Értesítőkből ennél tanulságosabb adatokat 
böngészhet és fontosabb összehasonlításokat is végezhet. Az, a mit ezút
tal végzett, évek hosszú során át folytatva, a m in isteri Jelen tések  
keretébe való, de valódi értékük még ott is problematikus. Hiába az 
iskolában és a tanítás munkája körül vannak imponderabiliák, melye
ket csak saját lelkiismeretünk érez meg! (ki.)

Az arczképes vasúti igazolvány ríja. Azok, a kik a f. évre szóló 
arczképes vasúti igazolványért 2 frtot fizettek, ez összegből 1 frtot vissza
kapnak, ha az államvasutak igazgatóságától visszakérik.
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Ki volt Anonymus ? Dr. Sebestyén  Gyula, ki a magyar honfoglalás 
mondáiról írott munkájával a Kisfaludy-Társaságban jutalmat nyert, 
kutatásai révén azzal felel a czímbeli kérdésre, hogy III. Béla királynak 
egy Adorján nevű jegyzője, a ki Párisban is tanult, később pedig erdélyi 
püspök s caneellár lett. Ez irányú kutatásaival részt vett a Történelmi 
Társulat pályázatán, habár munkájával nem készült el teljesen. A díjat 
nem nyerte el s a bírálatokat most megfölebbezi, előfizetési fölhívást 
hirdetvén a pályamunkára. A mű két kötetből áll: az egyik a kérdés 
történetét tárgyalja 1666-tól 1897-ig, a másik pedig a kérdés megfejté
sével foglalkozik. Amabból az 1828-ig terjedő részszel készült el, míg 
a kérdés megfejtéséből a szerző korát és személyét megállapító rész 
került sajtó alá. E két rész előfizetési ára a postai vitelbér felszámítá
sával 2 frt, mely összeg a szerző czímére (Nemzeti Muzeum) küldendő.

„Az ezredévi országos hét emlékoszlop története.“ E czím alatt 
dr. Thaly Kálmán megírta vonzó élénk modorban keletkezését és kivi
telét azon tervnek, melyet az országgyűlés 1896-ban közlelkesedés mellett 
határozott el. — Tulajdonkép egy szabad előadás reproductiójáról van 
itt szó, melyet Thaly Kálmán 1897. márczius 14. napján tartott a pozsonyi 
Toldy-körben — s melyet e kiváló egyesület most csinos kiállításban 
hét képpel díszítve adott ki. A negyedfél nyomtatott ívnyi füzet dicsé
retére válik D íváid  K. műintézetének és W igand  nyomdájának. Ked
ves, érdekes és tanulságos olvasmányul ajánlható az ifjúságnak is. 
A mű könyvárusi úton nem kapható, hanem a pozsonyi Toldy-kör 60 kr. 
beküldése mellett bérmentve megküldi.

Ösztöndíj-pályázat. A „Gervay M ihály“-féle alapítványnál az 1897 98. 
tanév kezdetétől egy 100 forintos ösztöndíj-állomás töltendő be. Csakis 
a zágrábi posta- és távirdaigazgatósági kerületben alkalmazott posta
mesterek fiai tarthatnak igényt rá, ha valamely hazai ipar- vagy közép
iskolában folytatják tanulmányaikat és legalább az első osztályt jó 
sikerrel már befejezték. 1898. évi április hó 30-áig a zágrábi m. kir. 
posta- s tavirdaigazgatóságlioz.

Pályázat egyetemi tanszékre. A  bu dapesti ni. kir. tud. egyetemen  
a m ennyiségtudom ány  egyik tanszéke megüresedvén, melylyel a mathe- 
matika egész körére terjedő előadási jogosítvány mellett az arithmetika, 
az algebra és az analysis kötelességszerű előadása van össszekapcsolva, 
betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. E tanszékkel rendes tanár ki
nevezése esetén 3000 frt évi fizetés, további szolgálat után ötévenként 
300 frttal emelkedő, legfeljebb 1500 frtnyi korpótlék, nemkülönben 800 frt 
lakáspénz, rendkívüli tanárrá való kinevezés esetén pedig 2000 frt évi 
fizetés, 200 frtnyi. 1000 írtig emelkedő ötödéves korpótlék és 600 fit 
lakáspénz vau egybekötve A folyamodványok április hó 15-ig a buda
pesti m. kir. tudomány egyetem bölcsészeti karának dékáni hivatalánál 
nyújtandók be.

Tartalom: A XXVII-ik ministeri jelentés. — Középiskolai történelem- 
tanításunk reformjához. Schürger Ferencztől. — A magunk érdeké
ben. Téglás Gábortól. — Iskola és társadalom Olaszországban. F. 
А -Ш  — E gyesü leti élet. — Ira ttá r. — Vegyesek. — H irdetések



Tankönyvmeghatározásoknál szíves figyelembe ajánlva! 
S T A W I P F E L  K Á R O L Y

könyvkereskedő kiadásában POZSONYBAN m egjelent
és általánosan engedélyezett következő tankönyvek: A m in is te li  

en g ed ély  
szám a

849 — 1897.

702—1898.

19—1897.

702—1898.

702 - 1898.

250—1898. 
250—1898. 
369- 1896.

148—1897. 
369 -1896.

148-1897.

P h y s ik a  é s  p h y s i k a i  f ö ld r a j z .  A középiskolák III. osztályai 
számára. Irta dr. Bozóky Endre. 2. kiadás. Ára kötve 
2 kor. 40 fill.

L a t i n  n y e l v t a n  gymnasiumok számára. Szerkesztette Pirchala  
Im re. 5. kiadás. Ára kötve 2 kor 40 fill.

L a t i n  o lv a s ó  é s  g y a k o r ló k ö n y v  a középiskolák alsó osztályai 
számára. Irta Pirchala Im re 4. kiadás. Ára kötve 2 kor.
40 fill.

L a t i n  g y a k o r ló k ö n y v  a gymnasiumok III. és IV. osztályai 
számára. Szerkesztette Pirchala Im re. 3. kiadás. Ara 
kötve 1 kor. 70 fill.

R e r n m  r o m a n a r n m  l i b e r  Latin olvasókönyv a gymnasiu
mok III és IV. osztályai számára. Összeállította és 
régiségtani függelékkel és szótárral ellátta Pirchala Im re.
3. kiadás. Ára kötve 2 kor. 20 fill.

L a t i n  s t í l u s g y a k o r l a t o k  írták Cserny K ároly  és D ávid István .
A gymna siumok felsőbb osztályai számára. I. ré sz  у  4. 
kiadás Ára kötve 2 kor. 40 fill. II. r é s z i  4. kiadás. Ára 
kötve 2 kor. 40 fill. III. rész:  2. kiad. Ára kötve 3 kor.
20 fill.

N é m e t  o lv a s ó k ö n y v .  Középiskolák használatára gyakorlatokkal 
és nyelvtannal. Irta Albrecht J. I. k ö te t: 3. kiadás Ára 
kötve 2 kor. 50 fill. II. kö te t:  2. kiadás Ára kötve 
2. kor. 40 fill.

N é m e t  n y e l v t a n  Közép és _ polgári iskolák számára. Irta 
Albrecht J. 2. kiadás. Ára kötve 1 kor. 70 fill.

F r a n c z i a  b e s z é d g y a k o r la to k .  Segédkönyv iskolai és magán-
használatra. Dr. Otto E m il után dr. Schack В. és dr. 17358—1888. 
Varga B. 2. kiadás. Ára kötve 2 kor.

F ö l d r a j z i  s t a t i s z t i k a i  z s e b a t la s z .  60 térképpel és mellékletek
kel. Irta Hickmann A. L. Magyar szöveggel ellátta és о19о iqq7 
a magyar viszonyokhoz alkalmazta P éter János. Ára — 
kötve 5 korona.

M agyarország t ö r t é n e t e  és az osztrák magyar monarchia
politikai földrajza főbb vonásokban. Középiskolák a lsó ™ ..9 iu u  
osztályai és polgári fiúiskolák számára. írták Gaál M ózes e 1 — 
és H elm ár Ágost. 2, kiadás. Ara kötve 2 kor.

T ö r t é n e l m i  i s k o l a i  a t l a s z  Tervezte H elm ár Ágost. I. rész:
A z ókor. Ára fűzve 80 fill. II rész. A középkor  Ára 
fűzve 1 kor. 20 fill. III. rész: A z újkor. Ára fűzve 1 kor. 9385—1890. 
20 fül Mind a három rész egybe fűzve, ára 3 kor. 20 fül., 
keiiiénykötésbeii 3 kor. 60 fül.

l  é t  t é r k é p  a magvar történelemhez Tervezte H elm ár Ágost. 0,,Q- ienn 
Ára 40 fül. ‘ У380— Icai).

M a g y a r o r s z á g  é s  H o r v á t - T o t o r s z á g  t é r k é p e  Iskolai és 
magánhasználatra. Átnézte és átdolgozta H elm ár Ágost.
A) kiadás. Színezett vármegyei beosztással. Ára 50 fül. 22216—1891. 
By kiadás. Tereppel és a vármegyék színezett határ
vonalaival Ára 60 fillér.

A  k a t h o l i k n s  v a l l á s  t a n k ö n y v e .  Közép és felsőbb iskolák 
számára. Szerkesztették M akra Im re  és R ó zsa  József.
I. rész: A hitről. 4. kiadás. Ára kötve 2 kor. 20 fillér.
II rész: A parancsolatokról. 4. kiadás. Ára kötve 2 kor.
20 fül. III. rész: A m a la sz t eszközeiről. 3. kiadás. Ára 
kötve 2 kor. 20 fül. IV. rész: A katholikus egyház tör
ténelme különös tekintettel Magyarországra 3. kiadás 
Ára kötve 2 kor. 20 fillér.
T isztele tpéldányokkal tankönyvül való a lka lm azás czéljából k ívá 

n a tra  készséggel küld a kiadó.
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H O R N Y Á N S Z K Y  V IK T O R , B U D A P E S T ,
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁR EGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. kér. Aradi-ntcza 58. szám. R i l j n e r  F e r e ilC Z . V. kér. állami föreáliskola

EGYETÉRTÉS, EZ A MI ERŐNK.

Egyesületünk szeretett elnökének e szavainál méltóbb 
czímet nem találhatnánk annak a levélnek, melyet б a 
messzi idegenben üdvözletül szánt választmányi ülésünknek.

H oíer Károly alelnökhöz intézte nemes érzésű sorait, 
melyeknek azonban ezúttal nem volt elég a szokásos 7—8 
nap, hogy Kairóból Budapestre jussanak. Csak a választ
mányi ülést követő nap délutánján (ápril 6-án) érkeztek. 
Sietünk tehát ezen az úton közölni, mint classikus kifeje
zőjét nemcsak annak az odaadásnak, melylyel egyesületünk 
elnöke a mi ügyünket szolgálja, hanem annak az iránynak 
is, melynek egyesületünk életében uralkodnia kell.

H oíer  Károly alelnök ezen szavakkal bocsátotta a 
szerkesztőség rendelkezésére:

„Ha elnökünk gondolatban és érzésben köztünk volt, 
— a miben valóban nem kételkedtünk — mi is fölkerestük 
őt gondolatban és szeretettel ama távoli rejtélyes ország
ban, kívánva, hogy a legjobb egészségben térjen onnan 
vissza“.

Maga a levél így szó l:
Hotel flu Nil 

C airo—Egyps.
K edves j ó  b a rá to m !

Cairo, marc. 28. 1898.

Megengeded úgy-e, ha tudósítalak szerencsés megérke
zésemről s m egkérlek: add át a Tanáregyesület összegyűlt 
választmányának legszívesebb köszöntésemet. Sajnálom, hogy 
ezúttal először, nem lehetek együtt veletek; de ez az egy 
pár sor tegyen szerény bizonyságot róla, hogy gondolatban 
és érzésben közietek vagyok. Sem idő, sem távolság nem 
választhatnak e l : a lelkemmel ott járok. De hiszem, azt 
úgy is tudjátok. Bizonyára tudjátok azt is, a mit mondanék.

40O rsz. K özép isko lai T a n á re g y e sü le ti K özlöny. XXXI.
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ha ott lennék, m ert mindig azt mondom: E gyetértés, még 
az egyesek áldozatával is, ez a  m i erőnk; a mi erőnk 
pedig nemcsak a magunk jobb jövőjét, hanem a nemzetét 
is jelenti. A mint leírom ezt, it t a pálmafák alatt, szinte 
evangéliumunknak érzem. Ne helyezzünk külön bajainkra, 
annál kevésbbé érdekeinkre olyan súlyt, mely egyességün- 
ket fenyegeti s a kis igazságokat szembe állítja a nagy 
igazsággal, — m ert csak ebben a nagy igazságban üdvözöl
hetünk, magyar tanárok, mindnyájan és egyenkint.

Boldog ünnepeket és kedves viszontlátást,
szerető barátod

B eöthy Zsolt.

EGYESÜLETI ÉLET.

Választmányi ülés 1898. április 5-én.
Jeleli voltak: H oter  Károly, R om bauer  Emil alelnökök, N égyesy  

László főtitkár, M üller József pénztáros, R ajn er  Ferencz szerkesztő. 
V ám ossy  Mihály a se gél у ző alap elnöke, Tiber Ágost az alap pénztárosa, 
D óczi Imre,Schm idt Ágoston az igazgatóság tagjai; választmányi tagok: 
E rődi Béla, Jónás  János. Staub  Móricz, Czigler Ignácz, K örösi Henrik, 
K ardos  Albert, R e if  Jakab, H ódoly László, Poór János, S olym ossy  
Lajos, B ozóky  Endre, Balog  Mór, Cserép József; továbbá György Lajos, 
Feichtinger Győző, K u n städ ter  Rezső és mások.

A 9 órától 1-ig folyt ülés általában kedvező eredménynyel végző
dött A vidéki és fővárosi tanárok közt képzelt érdekellentéteknek lát
szata is megszűnt, a történt nyilatkozatok minden effélét eloszlattak. 
Megtörtént az ügyrend főbb tételeinek bemutatása; továbbá döntő lépé
sek történtek a nyári közgyűlés technikai és szellemi részének biztosí
tása ügyében: a felekezeti tanárok nyugdíjügye tekintetében megfelelő 
javaslat készült, s kialakult az a gondolat, hogy az egyesületnek a 
ministeriumon kívül más iskolafentartókkal szemben is gyakorolnia kell 
a képviselet jogát; végül fontos eszmék merültek fel egyrészt a minis- 
teriummal való érintkezés szabályozására, másrészt a katonai reáliskolák 
érettségi vizsgálataira nézve.

Az ülést H oier  Károly alelnök vezette és nyitotta meg. Jelenti, 
hogy az elnök egészségének helyreállítása végett déli vidékre volt kény
telen menni; mint helyettese, üdvözli a szép számmal megjelent vál 
tagokat.

Ezután következtek a tisztviselői jelentések.
I.

Főtitkári jelentés az 1897 98. egyesületi év második időszakáról 
(karácsonytól húsvétig).

Tisztelt választmány!
Karácsonyi ülésünk óta az igazgatóság  5 ülésben végezte az ügy

menet teendőit. A főtitkári iktatókönyv folyó száma 73-ról 144-re emel
kedett. Az előfordult tárgyakról ugyan a Közlöny időről-időre tájékozta 
az egyesület t. tagjait, mindazáltal talán nem lesz fölösleges összefoglaló 
áttekintésöket a jelen számadásba belefoglalnom.
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Hogy az egyesület kormányzatában előfordult változásokkal kezd
jem, tisztelettel jelentem, hogy a múlt választmányi ülésen a segélyzö 
alap elnöki állására elrendelt szavazás megtörtént. A szavazás igen nagy 
részvétellel folyt le, a mennyiben majdnem 400 szavazat érkezett, s a 
t. választmány elégtétellel veheti tudomásul azt a nagy rokonszenvet, 
mely jelöltjeinek mindegyike iránt nyilvánult. A beadott 3-J5 szavazat 
közül, mint a márczius 14-ikén tartott igazgatósági ülés megállapította, 
V ám ossy  Mihályra 381, Cherven Flőrisra 139 és Schm idt Ágostonra 
75 szavazat esett. E szerint a segélyzö alap elnöki tisztére Vám ossy 
Mihály választatott meg, ki e tisztét, s vele helyét az igazgatóságban, 
már el is foglalta Választmányunk is több új taggal egészült ki, a mit 
új köreink alakulása hozott magával. A temesvári kör t. i. dr. Benedek  
Albert áll. fels. leányiskolái és Bergmann  Ágost áll. fö'reálisk. tanárokat, 
a székely udvarhelyi kerületi kör dr. Solym ossy  Lajos áll. főreáliskolai 
igazgatót és Bőd  Károly ev. ref. főiskolai tanárt, végül a szatmár-vár- 
megyei kör Sarm aságh  Géza szatmári és Poór János nagykárolyi tanárt, 
t. tagtársainkat bízta meg a választmányban való képviseletével. A t. 
választmány ezúttal 71 tényleg megválasztott tagból áll. Nincs betöltve 
a szepesi kör egyik tagsági helye, mely Bauer Simon halálával üresedett 
meg, valamint a kolozsvári körnek két tagsági helye, noha e helyek 
betöltése iránt az illető köröket február 1‘2-én megkerestem.

Az igazgatóság megbízásából összeállítottam és a t. körökkel 
közöltem a közgyűlési, vagy választmányi határozatok értelmében tár
gyalás végett hozzájok terelt tételeket.

Az igazgatóság gondjainak tárgyát képezte a Szarvas-szobor ügye 
is. Igen t. elnökünk maga fáradozott ez ügyben is legtöbbet, érintkezve 
a városi hatósággal, a művészszel és az állandó országháza építő bizott
ságával, melytől a talapzathoz szükséges kőanyagot kérjük. A szobor 
öntés alatt van. A főváros műszaki szempontból a helyszínén vázminta 
felállítását kívánja, mihelyt e mintát a művész elkészíti, a helyszíni 
szemlét a főváros és az egyesület vegyes bizottsága megtartja s azután, 
alkalmasint még a nyár előtt, megtörténik a szobor felállítása és 
leleplezése.

Felszólítást kaptunk a párisi kiállításban való részvételre. Az 
igazgatóság megfontolás tárgyává teszi ez eszmét s a kivitel módozatait.

A nagyméltóságú v.- és közokt ministerium irányában a követ
kező fontosabb mozzanatok fordultak elő. A minister úr ő excellentiája 
jan. 18-án 1379. sz. a k. leiratában köszönettel fogadta az egyesület 
tanterv-revisionális munkálatait, melyeket tudom ás  végett (nem pedig 
tudomásvétel végett, mint az a Közlöny 396. lapján sajtóhibából olvas
ható) megküldött a közoktatási tanácsnak. A tanács megbízta titkárát, 
hogy az anyagból rendszeres kivonatot készítsen. — A t .  válaszmány 
megbízásából megállapította az igazgatóság a rangsorszabályzat és a 
kisérő levél végleges alakját és fölterjesztette a ministeriumhoz. E javas
lat és fölterjesztés a Közlöny 21. számában m egjelent.— A ministerium 
80.823 1897. sz. a, kelt leiratával felhívta az egyesületet, hogy a fegyelmi 
eljárás szabályzatának elkészítése ügyében tartandó bizalmas értekez
letre három megbízottat küldjön ki. Az egyesület sietett a minister 
úrnak e megtisztelő bizalmáért köszönetét kifejezni, s megbízottakul 
Beöthy  Zsolt elnököt, R om bauer  Emil alelnököt és K u szá k  József 
győri tanárt, tagtársunkat küldötte ki, a mit a minister úr egy újabb 
leiratában már tudomásul is vett. Csak megnyugvással tölthet el, hogy 
e szolgálati viszonyunkat illető fontos ügyben az egyesület véleményét 
hallani kívánja a közoktatásügyi kormány, s megnyugvásunkat csak 
öregbítheti az a körülmény, hogy a nagym. kormány a maga részéről 
is olyan férfiakat nevezett meg, a kik iránt teljes bizalmunk lehet, t. i. 
a kebelbeli főtisztviselőkön kívül a főigazgatói, igazgatói és tanári kar

40*
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bői E rődi Béla főigazgató, Cherven Flóris főigazgató. Bozóky, R a jn er  
és R e if  tanár urakat, kik egyesületünk t. választmányának is valameny- 
nyien tagjai. — Végül a győri közgyűlésen bejelentett 1000 forint állam
segítséget a nm. ministerium az egyesületnek immár kiutalványozta 
Méltóztassék megbízni az igazgatóságot, hogy e nagylelkű adományért 
az egyesületnek már győri közgyűlésén jegyzőkönyvbe foglalt köszö
netét a minister úr 6 nagy méltóságához feliratban eljuttassa.

Ezek mellett foglalkozott az igazgatóság a nem állami tanárok 
nyugdíjügyével, a miről a pápai kör későbbi indítványánál külön lesz 
szó. Továbbá foglalkozott az ügyrend elkészítésével is, a mi szintén 
jelen ülésünknek későbbi tárgya lesz.

Tagjaink száma a lefolyt időszakban is örvendetesen gyarapodott, 
sőt e gyarapodás egészen meghaladta várakozásunkat is. Nem kevesebb 
mint 98 új tag lépett be. (Az idén összesen 166.) Ezek közül a legtöbb 
a temesvári kör alakulásakor lépett be, 33; az ottani tagok száma azóta 
is szaporodott. Dr. N átafa lu ssy  Kornél tanker, kir. főigazgató úr, L a k y  
és S ch önvitzky  igazgató urak iránt érezhetünk ez izmos körünk meg
alakulásáért köszönetét. Gerevich Emil társunk ez időszakban is foly
tatta páratlan működését a tagajánlásban, nem kevesebb mint 20 új 
tagajánlásával szerzett érdemet mindnyájunk köszönetére; a kassai áll. 
felsőbb leányiskola, valamint a kassai gazdasági tanintézet zömének 
belépése az ő műve; ezáltal kassai körünk ismét tetemesen gyarapodni 
fog. R a tk o w szk i  Pál szatmári kath. főgyinn. igazgató úrnak a szatmár- 
várinegyei kör elnökének köszönhetjük a nagykárolyi gymnasium tanár
testülete 12 tagjának belépését. Pirchala  Imre főigazgató úr a vágúj- 
helyi izr. reáliskola igazgatóját és 3 tanárát ajánlta. Dr. M ártontfLajos, 
Róth  Márton, L év a y  Ede és többen buzgólkodtak még az egyesület 
terjesztésében. — A kilépések száma ez időszakban lő volt. — Szomorú 
kötelességem még jelenteni, hogy több kartársunk halálának hírét vettük.

Tagtársaink örömében részt véve, inegtisztelésükben a magunk 
megtisztelését látva siettünk üdvözletünkkel felkeresni ama t. társain
kat, kiknek kitüntetéséről vagy ünnepléséről hírt vettünk: dr. N áta fa lu ssy  
Kornél tanker, kir. főigazgató urat, midőn kir. tanácsosi, R om bauer  
Emil alelnökünket és K u th y  Lajos tagtársainkat, midőn főigazgatói 
és K ároly  György Hugót midőn igazgatói czímet nyertek, Pólya  Ferencz 
szentesi és Am brus Mór losonczi tanártársainkat, huszonötévi tanári 
működésök ünnepe alkalmából. Mindannyian, tágasabb vagy szűkebb 
körben díszei a tanári pályának, s lekötelező soraik, melyekkel az egye
sület figyelmét megköszönték, kedves emlékeink közé fognak tartozni.

Egyesületünk működésének egyik legfontosabb orgánuma a 
Közlöny, s a legismertebb is mindnyájunk előtt, úgy hogy irányáról 
és végzett munkájáról a t. választmány minden tagjának közvetlen 
tudomása van, s azért külön jelentést tenni róla fölösleges. Csak azt 
az egy pontot emelem ki, hogy a közoktatási költségvetést az idén is a 
mi Közlönyünk ismertette a nyilvánosság orgánumai közt a legbe
hatóbban.

Arról az actióról, melyet segélyző alapunk növelésére a t. választ
mány a múltkor megindított, az alap pénztárosa tesz jelentést. Ép úgy 
az egyesület pénzügyeiről egyesületünk pénztárosa.

Az én feladatom még köreink működéséről adni átnézetet.
Legutóbbi ülésünk óta alakult ismét egy körünk, egy területi és 

nemzetiségi tekintetben egyiránt nevezetes országrésznek, a Bánátunk 
központjában, Temesvárt, az ottani r. kath. főgymnasium, áll. főreáliskola, 
felső kereskedelmi iskola, áll. fels. leányiskola, áll. tanítóképző és áll. 
főgymnasium tanerőiből, mindjárt először -18 taggal íj an. 20.), mely szám 
azóta is növekedett; a kör vezetői dr. L aky  Mátyás elnök és dr. Schön-
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v itzk y  Bertalan alelnök. A kör terjeszkedőben van; megtette a lépése
ket a délvidéki intézetek csatlakozásának előkészítésére.

Formaszerint is bejelentette megalakulását a szatmárvármegyei 
tanári kör is, melynek szervezetéből mint belyi vonást kiemelem, hogy a 
kör székhelye évenként felváltva Szatmáron, Nagykárolyban és Nagy
bányán lesz s az időszerinti székhely tanári karából alakítja meg a tiszti
kart is; gyűléseit — a székhelytől függetlenül — a három város egyiké
ben tartja meg, a hová a gyűlést a legközelebbi ülés határozza. Az idei 
elnök R a tk o w szk i  Pál.

Beregszászi tagtársaink, szám szerint öten, az ungvári körhöz 
csatlakoztak.

Köreink mindegyikében élénk munkásság folyt, úgy hogy egye
sületünk Közlönye alig győzte fölvenni a tárgyalások leírását. A ki e 
tárgyalásokat abból a távlatból szemléli, mely az egésznek áttekintését 
lehetővé teszi, nem vonhatja ki magát annak az elismerése alól, hogy 
a körök valóban culturális feladatot végeznek, még pedig három irány
ban is: először paedagogiai gondolatok közvetítésével, eszmék fölveté
sével, tapasztalatok megvitatásával mélyítik és erősítik a nevelő mun
kásság elvszerű alapjait, másodszor az eszmecserék által egymás meg
becsülésére adnak alkalmat és a magyar középiskolai oktatás különböző 
tényezőinek a nemzeti és erkölcsös nevelés közös eszméje, a magyar 
tanárság közös fogalma alatt egyesülését hathatósan elősegítik, harmad
szor a társadalom körében is a közművelődés orgánumára képződnek 
ki. Reáni, t. választmány, ezt a hatást teszik a körök munkásságáról 
szóló tudósítások, s mint tanár önérzettel mutathatok rá, hogy mi
helyt anyagi ügyeinkben némi fegyverszünet állt be, köreinkben ország
szerte megszólaltak a múzsák. Tanári érdekekről ez időszak alatt összes 
köreinkben elenyészőleg kevés szó volt. Inkább csak az ellenőrzésre 
szorítkozott a budapesti kör. midőn az új rangsorral foglalkozott; s 
inkább az előző időszak utóhangja volt a szepesi kör tárgyalása a 
mellékfoglalkozásokról (előadó: W alther  Béla). Az udvarhelykerületi 
kör (előadó: dr. S zilágyi Albert) tanácskozása a protectio és előléptetés 
kérdéséről az épen akkoriban felterjesztett rangsorszabályzat és a most 
függőben levő szolgálati pragmatika kérdésével függ össze. Kötelesség
szerű feladatot teljesített a pozsonyi kör (Göliner Károly) és a buda
pesti Bozóky  Endre), midőn a szolgálati pragmatika kérdését fejteget
ték. Egyébként még a pápai kör indítványa a nem állami tanárok 
nyugdíjügyéről fordult meg az eperjesi és udvarhelykerületi körben. Ez 
indítvány mai ülésünknek tárgya lesz. Természetes, hogy a pragmatika
kérdés, a rangsorból kivétel kérdése, nem állami tanáraink helyzetének 
némely kérdése még hosszabb ideig napirenden maradnak; érdekeink 
felett őrködni kötelességünk, de az e kérdésekről folyt tanácskozások 
nyugodt viszonyok közt mindig a normális keretben maradnak.

A mellett, hogy egyes köreink szervezkedéseik, alapszabályaik, 
ügyrendjük elkészítésével foglalkoztak, s helyenként házi ünnepet ültek 
(midőn a debreczeni és máramarosszigeti körök a hazafias kegyesrend 
tagjait üdvözölték a rend 300-ados ünnepe alkalmából), általában mind 
paedagogiai kérdésekkel és az igazgatóságtól tárgyalásra kitűzött téte
lekkel foglalkoztak. Az utóbbi tételek tárgyalása még nincs befejezve, 
de már eddig is számos kör hozzájárult — itt-ott némi változtatással — 
az alapszabályok módosításához. A középiskolák elnevezésének kérdését 
is megvitatták az eperjesi, udvarhelykerületi, budapesti, kassai és deb
reczeni körben, s kivált a két utóbbi kör igen becses irányelveket fogal
mazott e helyes, de nagy körültekintéssel megvalósítandó eszmére nézve. 
A szorosan vett paedagogiai kérdések közt uralkodó volt a felsőbb 
leányiskolák reformja, melyről a szatmári körben Sarm aságh  Géza. az 
udvarhely-kerületi körben W einberger Fanni, a máramaros-szigetiben
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Boga, Imre, a pozsonyiban H egedűs István, a kassaiban Bóbita  Endre, 
az ungváriban D ortsák  Gyula előadása alapján igen beható és tanul
ságos eszmecserék folytak és értékes megállapodások jöttek létre. Egy 
más iskolafaj: a kereskedelmi szakiskola volt a pozsonyi kör egyik ülé
sének tárgya (S zilágyi S. Aladár: Érintkezési pontok a középiskolák 
és kereskedelmi szakiskolák között, 1. Közi. 236. 1.). Egyes tárgyak czél- 
jával és methodikájával foglalkoztak, tekintettel a tantérv-revisiója is; 
az ungvári kör, melyben Schürger Ferencz a történettanításról, a kolozs
vári, melyben Török  a világtörténet tanításáról, továbbá E rdélyi Károly 
a német nyelvi oktatásról értekezett, míg a temesvári körben P erényi 
Adolf fejtette ki nézeteit „a nyelvtanítás problémái és módszerei polyglott 
intézetekben; a szepesi körben pedig a VIII. osztálytönként ismétlő tanu
lókkal való eljárásról folyt eszmecsere. Tanügytörténeti volt a fiumei 
körben F est Aladár előadása Fiume iskolaügyének történeti fejlődéséről. 
A tanárképzés ügyét érinti R e if  Jakab előadása a budapesti körben az 
új osztrák tanárvizsgálati szabályzatról. Nem hiányoztak az általános 
paedagogia körébe' vágó tanulmányok sem: a pozsonyi körben Zala  
Miksa szólt az erkölcstani világfelfogásról és az erkölcsi nevelésről, a 
máramarosszigeti körben pedig S zen t-Im rey  Tamás a becsületérzésről 
mint a nevelés végczéljáról. Fölmerült, de előttünk ismeretlen okokból 
nem fogadtatott el a kolozsvári körben az az eszme, hogy egyes inté
zetekben időnként próbaelőadások tartassanak, de elhatározták, hogy 
egyes tannemeket kidolgozásokban be fognak mutatni. Két körben a 
tanárok önképzésére nézve merült fel figyelemre méltó s rokontermészetű 
indítvány. Balogh Péter gymn. tanár a máramarosszigeti körben azzal 
a javaslattal lép föl, hogy az ország különböző vidékeinek beutazását 
lehetővé kell tenni, részint a vasúti utazás többszöri megszakításának 
megengedésével, részint az iskolákban megszálló alkalmatosságok beren
dezésével. Ezt a gondolatot a kör a t. választmánynak is figyelmébe 
ajánlta (1. Közlöny 368. 1.); mi pedig talán legczélszerííbben cselekszünk, 
ha a javaslatot a körökhöz utaljuk. Az ungvári körben pedig Fülöp 
Árpád sürgette, hogy a vidéki tanárok számára is tétessenek hozzáfér
hetővé a főváros művelődési forrásai; a fővárosba ingyenes utazást és 
ingyen szállást kíván. (1. 400. 1.). Mindazok, a kik az évek bizonyos során 
át a fővárostól távol szellemi pangásra voltunk kárhoztatva azért, mert 
olyan tudományokat művelünk, melynek eszközei nem-állnak mindenütt 
rendelkezésünkre, bizonynyal rokonszenvezni fogunk az eszmével; a 
megvalósítás eszközei felől azonban czélszerű lenne szintén köreink véle
ményét meghallgatnunk. — Több körünk a helyi culturális mozgalmak 
vezetőjévé küzdötte fel magát. Az university-extension, vagy szabad 
lyceum eszméjét a megvalósításhoz közel vezették a pozsonyi, temesvári 
és kassai körök; ugyané kérdésekkel foglalkoztak az udvarhelykerületi 
és m.-szigeti körök is, melyek egyelőre felolvasó cyclusokat tartottak. 
A szepesi kör a Szepességnek természeti, művészeti és történeti neve
zetességeiből óhajt gyűjteményt létesíteni. Az eperjesi kör úszóiskola 
létesítését tervezi. Hogy a társadalom is mily bizalommal van köreink 
iránt, mutatja az, hogy a maga részéről is functiókkal ruházza fel ez 
intézményeket. így a temesvári kört a délvidéki színi iskola vizsgálatai
hoz bírálók kiküldésére kérték föl. Budapesti körünknek egy tavaly 
kezdett közérdekű lépése teljes erkölcsi sikerrel járt. A városliget meg
mentése ügyében lépett föl a kör, s a sajtó legtekintélyesebb orgánumai 
nagy czikkekben legmelegebben méltatták a kör törekvéseit; pár héttel 
ezelőtt pedig megérkezett a főváros tanácsának végzése,melyben kijelenti, 
hogy a liget rombolásának véget vet, sőt lehető helyreállítására törekszik. 
Szintén közérdekű a pápai körben K a p o ssy  Lucián tanár előadása és javas
lata a hivatalok magyarsága ügyében, mely javaslat mai ülésünk tárgyso
rán még elő fog fordulni. — Ez volt köreink munkássága főbb vonásokban.
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Hogy az általános helyzetről is megemlékezzem, egy pár fölmerült 
mozzanatra leszek bátor rámutatni. Ministerünk a költségvetés tárgyalása 
alkalmával a mellékfoglalkozások ügyében olyan megnyugtató nyilat
kozatot tett, mely kétségtelen méltányos eljárásra fogja ösztönözni mind
azokat, kik elé egyes esetek incompatibilitas szempontjából elbírálás 
végett kerülni fognak. E nyilatkozat igazolja a t. választmány múlt 
ülésének ép oly szilárd mint óvatos állásfoglalását ez ügyben, s nyil
ván mutatja azt, hogy nem szükség az egyesületnek minden egyes 
esetben a felterjesztés eszközéhez folyamodni s azt ezáltal koptatni, mert 
az egyesületnek egyéb határozatai is kellő figyelemben részesülnek.

Másik fontos mozzanat a fővárosban működő s a IX. fizetési osz
tályba sorozott állami tanárok mozgalma helyzetük javítása ügyében. 
Kérvényüket magánosán adták ugyan be, nem egyesületünk útján, de 
mivel nem az ő személyükről van csupán szó, hanem az elvről, mi e 
mozgalmat a legjogosabbnak, s a sérelmet sürgősen orvoslandónak tart
juk, Egyesületi és általában tanári szempontból csak visszaesésnek tekint
hetjük és kárnak, ha a tanárság egyeteme akárhol elveszt egy már 
bírt positiót. Ha ezelőtt húsz évvel az állami tanár fizetése Budapesten 
nem lehetett 1500 forintnál kisebb, akkor az elv az, hogy ma se kapjon 
kevesebbet, mert a drágaság azóta nem csökkent, hanem nőtt. Ezt az 
elvet az egyesület már többször kimondta, s ebből nem lehet és nem 
szabad főváros és vidék közt mesterségesen ellentétet csinálni. Vilá
gosan rámutattunk, hogy a megoldás csak olyan lehet, mely nem sérti 
a vidékiek érdekeit, eddig még el nem intézett fölterjesztésünkben nyíl
tan hangoztattuk, hogy a soronkívüli előléptetést a kárpótlás eszközéül 
használni nem lehet, rangsorjavaslatunkban is kiemeltük, hogy csak a 
pótlék-rendszer segíthet, de azzal sürgősen segíteni kell. A soronkívüli 
előléptetés, a mennyiben élnek vele (fölterjesztésünk óta az esetek száma 
megapadt), csak kiváló érdemek jutalma legyen, egyrészt ne keresse, 
másrészt viszont ne kerülje a fővárosi tanárt csak azért, mert fővárosi. 
Kívánatos, hogy a jövő évi költségvetés, melytől a fizetésrendezési tör
vény további végrehajtását várjuk, a budapesti IX. fiz. osztályú tanárok 
részére is meghozza a kért pótlékot.

Kellemetlenül érintette egyesületünket az a hang, melyet a fővárosi 
sajtó egyik-másik közlönye az utóbbi időben a tanársággal szemben jónak 
látott használni. Még különben barátságos irányú lap részéről is tapasztal
tunk ilyen meg nem okolt magatartást, de meg kell jegyeznünk, hogy 
az illető lap a legkészségesebben jóvátette a dolgot, helyt adott helyre- 
igazításunknak s felhagyott a támadással. Hogy a helyreigazítás nem 
volt egészen hatástalan, és sikerült megvédeni erkölcsi érdekünket, 
mutatja az, hogy a parlamenti tárgyalások során a minister úr is mél
tányló szavakkal hivatkozott rá, a mi annál liberálisabb eljárás volt ő 
nméltósága részéről, mert nyilatkozatunk határozottan rámutatott, hogy 
a kormányzat felelős érte, ha a tanárkérdés már az unalomig napiren
den van, felelős, midőn a mi pályánkat sem erkölcsi, sem anyagi 
tekintetben nem értékeli arányosan a többi diplomás pályákkal. Talán 
nem rossz jel, hogy a becsületes őszinte szót ministerünk csak jó 
néven vette.

Nem érdemelné meg az említést az a sületlen támadás, melyet 
egy gyűlölködő lélek „Állami tanár“ név alá rejtőzve a Hazánk ez. 
lapban maga az egyesület elnöke ellen intézett, nem érdemelné, hiszen 
elnökünk személye sokkal magasabban áll, semhogy a koholmányok 
csak közel is érhetnének hozzá; de ha felemlítem, csak azon kedves 
emléknél fogva teszem, mely hozzá fűződik, a mennyiben t. i. az egész 
otromba kísérlet csak alkalmul szolgált arra, hogy az elnökünk személye 
iránt érzett tisztelet és bizalom és az egyesület egységéhez való ragasz



kodás köreinkben és tanártestületekben újból és annál melegebben 
megnyilatkozzék.

Az a jelentés, t. választmány, melyet én és tigzt viselőtársaim a 
t. választmány és a közgyűlés elé szoktunk t,erjg leni, rendszerint a 
magunk működéséről és az egyesületnek actasz'ei hunkásságáról szól. 
Legyen szabad most az egyszer, felhasználva a. "r ,zda — elnökünk — 
távollétét, megemlítenem az ő működését is .!v\Ti; r kik közelből látjuk 
az eseményeket tanúi lehetünk t. választmány áúnak, hogy a mi admi
nistrativ hivatalos szolgálatunknál még sokkal fontosai)!) szolgálatokat 
tesz a tanárság ügyének a mi elnökünk, a hivatalos actákon kívül, 
bizalmas téren informatív tevékenységével, összeköttetései által, szemé
lyiségének és szavának súlyával. Erről a nyilvánosság nem mindig 
értesülhet, nem is mindig lehet róla beszélni, csak eredményeit látjuk. 
A mellett egyesületünknek mint tisztviselő is példaadó elnöke; nem 
díszelnök, hanem valóságos ügyvivő elnök, ki az ügyvitelnek minden 
ágát beható figyelemmel kiséri Áldoz az egyesületnek idpt, költséget, 
befolyást, fáradozást, s mindent önzetlen lelkesedésből, nr.‘ i várva, nem 
nyerve érte semmit, azon az egy ideális jutalmon kívül, .elyet öntudata 
nyújt, hogy a magyar tanárság szellemi és erkölcsi tőkéj ft gyarapítani 
segített. — Ezt ezútttal e hivatalos jelentésbe is belefoglalnom lelkem 
könnyebbülésére szolgált: miután volt reá alkalom.

Kérem a t. választmányt, vegye szives tudomásul jelentésemet,
Budapesten, 1898. április 5. yv

Dr. N égyesy L á sz ló , főtikár.

Tiber Ágost a jelentés elhangzása után kifejezve ázt, hogy a 
főtitkári jelentésnek az elnökről szóló része mindnyájunk szivéből szólt, 
indítványozta, hogy az elnök urat táviratban üdvözölje az ülés; az indít
vány egyhangú lelkesedéssel elfogadtatott, s a távirat Kairóba elment.

A jelentéshez egy kis vita fűződött, melynek az a szerencsés ered
ménye lett, hogy a fővárosi és vidéki tanárok közti látszólagos ellentét 
nyíltan tisztázódott. K ardos  hibáztatta ugyanis, hogy a különben gon
dosan megszerkesztett jelentés egy pontban, a fővárosi és vidéki tanárok 
ügyének érintésénél nem találta el egészen azokat a kifejezéseket, melyek 
az ellentétest elenyésztethetnék. Egyoldalú szempont csupán azt venni 
tekintetbe, hogy 1500 írtnál kisebb javadalmazás is van, hiszen nagyobb 
is van, a mi régebben nem volt; a mellett most hamarabb lesznek ren
des tanárokká, az 1200—1300 frt fizetés tehát a régi helyettesi fizetések
hez képest mégis haladás. Másfelől nem helyes a fővárosi tanárokról, 
mint külön statusról beszélni. Kéri az egyesület vezetőségét, hogj я. 
Közlönyben is figyelemmel legyen azon mozzanatokra, melyek az ellen
téteket elhárítani alkalmasak.

A jelentés megvédésével épen nem kellett sietni sem a főtitkár
nak, sem az igazgatóság valamelyik tagjának; legelőször is vidékiek 
keltek fel és pedig először is Czigler Ignácz jelentette ki, hogy a vidék 
legnagyobbrésze nem gondolkodik úgy mint Kardos-, ő a maga nézetét 
látja kifejezve a főtitkári jelentésben, mert valóban visszaesés, ha a 
fővárosban élő tanártól azt kívánják, hogy ugyanolyan javadalmazásból 
éljen, mint ha vidéken laknék, mikor köztudomású, hogy a megélhetési 
viszonyok a fővárosban nehezebbek. Itt arról van szó, hogy az egyesület 
néhány tagja folyamodott helyzetének könnyítéséért s e mellett a főtit
kár néhány pártoló szót tett; 6 egyetért a főtitkárral s üdvözli az illető 
fővárosi tanárokat, hogy nem hagyják magukat terrorizálni, hanem csa
ládjuk érdekében, mint ezt az állás tisztessége is követeli, utána járnak, 
hogy helyi pótlékot kapjanak, mint a bírósági tisztviselők is kapnak, a 
nélkül, hogy a fővárosi és vidéki állások közt különbség támadna. Majd 
Rom bauer jelentette ki. hogy talán öregszik és szeme gyöngül s ennek
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következtében пеш lát olyan tisztán, de 8 absolute semmi ellentétet 
főváros és vide’ közt nem lát. Ha ő lett volna a szerkesztő, talán nem 
szólt volna hozz 'ü_jz 'bíz ügyhöz, melyet 23 tanár nem az egyesület 
útján, hanem n ánúton intézett; de úgy látja, hogy abban, a mit a 
szerkesztő mondo лреп az van hangsúlyozva, hogy nincs és ne legyen 
különbség főváros, s .idéki tanár közt. A m i a főtitkár jelentését illeti, 
azt lehet félremag. arázni, de a hogy ő értette, abban semmi sérelmes 
nem lehet. A tanáregyesületnek régi irányelve volt. oda törekedni, hogy 
a hol a megélhetési viszonyok terhesek„— legterhesebbek pedig a fővá
rosban -— ott helyi pótlék által egyenlíttessék ki a drágasági külön
bözet. Ezt a törekvését az egyesületnek jövőre is fenn kell tartania. Az 
iskola érdeke megkívánja, hogy a tanárok jövedelme a helyi viszonyok
hoz mért legyen. A főtitkár jelentése világosan kiemeli, hogy az alap
fizetésben ne legyen különbség s a jelentés nem szítja az ellentétet, 
hanem csillapítja. — H oter elnök is kijelenti, hogy olyan törekvés az 
egyesület vetésében nincs, mely szakadást akarna előidézni, sőt arra 
törekszünk, ogy az összetartozás régi szép érzete fenmaradjon.

Még £ fő titkár  igazította helyre félreértett szavait, rámutatván, 
hogy egész jelentésében nincs szó, mely a fővárosi tanárokat külön 
status színében tüntetné fel, sőt határozottan azt kívánja a jelentés, hogy 
az alapfizetés egy legyen, a fővárosiak baját a vidék sérelme nélkül 
kell orvosolni, a fizetésrendezési törvény végrehajtásában a jövő évi 
költségvetés haladjon tovább, helyi drágaság ellen a pótlék segítsen, 
soronki üli előléptetést — a mennyiben alkalmazzák — csak érdem
jutalmául alkalmazzák és valakit se ne keressenek, se ne kerüljenek 
vele csupán azért, mivel a fővárosban szolgál.

K ardos  Albert már Rom bauer felszólalása után is kijelentette, 
hogy a kapott felvilágosítás után minden aggodalom eloszlott, a főtitkár 
észrevételei után is elismerte, hogy teljesen egyetért a kifejtett néze
tekkel.

Ezzel ez az ügy békén elintéztetett s a választmány helyeslőleg 
tudomásul vette a főtitkár jelentését. Egyúttal elhatározta, hogy a 
ministeriumnak 1000 forintos segedelméért feliratban fejezi ki az egye
sület köszönetét.

V ám ossy  Mihály köszönetét mond a segélyzőalap elnökévé tör
tént megválasztásáért s Ígéretet tesz, hogy ereje szerint fog tisztében 
eljárni. (Éljenzés.)

A főtitkár bejelenti, hogy távolmaradásukat Beöthy Zsolt elnökön 
kívül M olnár István, Bódiss Jusztin, L a k y  Mátyás, Balogh Péter, Róth  
Márton, Búza  János, S ch önvitzky  Bertalan és S zéke ly  István kimen
tették.

II.
A pénztári jelentést M üller József terjesztette elő. Bevétel 4702, 

kiadás 4721 frt volt, készpénz 370 frt 88 kr. Ez összeg azonban nem 
fölösleg, mert van kifizetetlen nyomdaszámla. A múlt évi bevétel a meg
felelő időben több volt 650 írttal; de némely kör még nem küldte be a 
tagdíjakat. A Közlöny ívszámát a költségvetés 42-re irányozta elő; eddig 
35 ív van kiadva s előreláthatólag ismét túllépés lesz. Egészben véve 
nem reméli, hogy a pénzügyi eredmény olyan kielégítő lesz, mint a múlt 
évben volt; de a múlt év mérlegét előnyösen módosította az, hogy a 
régi hátralékosoktól, az alkalmazott rendszabályok következtében, töme
gesebb befizetések érkeztek. — A karácsonyi választmányi ülés megbízta 
őt, hogy a régi adósokat ügyvéd útján szólíttassa fel. Jelenti, hogy az 
megtörtént s az eredmény eddig 160 frt. Azonban egyesek egyáltalán 
nem adták semmiféle jelét hajlandóságuknak, vagy egyszerűen meg
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tagadták a fizetést. Erre vonatkozólag kéri a választmány további uta
sítását.

A választmány a pénztári jelentést tudomásul vette, az eljárást 
pedig a pénztárosokra és igazgatóságra bízza; eddig is kímélettel volt 
gyakorolva ez az eljárás, a mennyiben csak régi (4—5 éves) hátraléko
sokkal szemben alkalmazták, a pénztáros tapintata iránt jövőre is biza
lommal van a választmány.

Fölmerült itt az egyesület hivatalos helyiségének kérdése is. Jónás  
János felhívja a választmány figyelmét arra az aránytalanságra, mely 
az évi lakásbér és a budget közt van; nem rationalis gazdálkodás, hogy 
valamely egyesület évi költségvetéséből 20 0/0-nál többet lakásért fizes
sen. A helyiség igen drága. A költség egyéb fontosabb czélokra lenne 
szükséges Az egyesületnek ritkán van szüksége hivatalos helyiségre, 
talán valamely fővárosi iskolában is lehetne a gyűlések számára helyet 
kapni. Feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a májusi negyedkor ez ügy
ben már elhatározás történjék. Hofer elnök felvilágosítólag megjegyzi, 
hogy mikor a lakást felvettük, mint a ministeriumnak rendelkezése alá 
tartozó épületben olcsó szállásra volt kilátásunk. Később azonban kide
rült, hogy az épület tulajdonkép nem a cultusministeriumé, hanem az 
egyetemi alapé s a remélt tetemes engedményt eddig még nem sikerült 
kieszközölni. (Bizonyos engedmény van, a mennyiben az 1200 forintra 
becsült lakást 1J00 forintért bírja az egyesület N. L.) Intézetekben lehet 
tartani ülést, ő is szívesen ad e czélra helyiséget, s valóban változtatni 
kell a helyzeten, de várjuk be az elnököt. B ozóky  szerint szükség van 
állandó helyiségre decorum kedvéért is, meg a hova hivatalos ügyben 
fordulni, levelet intézni lehessen, legfölebb arról lehet gondoskodni, hogy 
olcsóbb helyiségre tegyünk szert. Czigler szerint csakugyan szüksége 
van a budapesti körnek állandó helyiségre, de magának az egyesület
nek kaszinó helyiségre nincs szüksége, ezt sürgősen fel kell mondani s 
megtakarított összeget az egyesületi Közlöny emelésére fordítani. Tiber 
Ágost kimutatja, hogy az egyesületnek egy teremből és egy szobából 
álló helyisége még nagyítással sem nevezhető easinonak, mert a casino 
fogalmához tanácskozó, játszó, olvasó termek stb. tartoznak, itt pedig 
csak a gyűlések megtartására és a bútorok, könyvtár, irattár elhelye
zésére múlhatatlanul szükséges helyiségek vannak. Nem is használja a 
budapesti kör sem easinonak, mert magyarán szólva egy tarokk-kom
pániát sem lehet összehozni. Mondják, hogy nem szükség az állandó 
helyiség, intézetekben is találunk vendégszeretet. Az a vendégszeretet 
máról holnapra való s egészen más érzelemmel megy az ember oda, a 
hol vendég, mint a hol otthon van. Az irattárt, könyvtárat, bútorokat 
nem lehet egyik intézetből a másikba hurczolni. Az egyesületnek erkölcsi 
tekintetben is szüksége van egy állandó helyiségre. Végre K ardos  
Albert indítványára, a ki szerint az egyesület nem lehet el tisztessége
sebb hivatalos helyiség nélkül, napirendre tér a választmány. Az igaz
gatóság fog intézkedni belátása szerint.

III.
Következett a

Jelentés és kimutatás
az orsz. tanáregyesület segélyző alapjáról, melyet Tiber Ágost 

terjesztett elő, s így szólt:
A karácsonyi választmányi ülésen bejelentettem, hogy a segélyző 

bizottság a segélyző alap gyarapítása érdekében körleveleket fog kül
deni a körökhöz. E leveleket elküldöttiik és örömmel jelenthetem, hogy 
a körök meleg érdeklődéssel karolták fel kérelmünket és a legközelebbi 
köri üléseiken tárgyalták is és részben határozatokat is hoztak így:

1. A pozsonyi kör f. é. január 8-án tartott ülésén 500 frtos alapít
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vány t határozott és kötelezte magát, hogy addig — míg az összeget 
lefizeti — évi 20 irtot mint az összeg 4 °/0 kamatát fizeti és a folyó évre 
az esedékes kamatot be is küldötte.

2. A székely-udvarhelyi kör január 22-én tartott ülésén elhatá
rozta, hogy évi 30 koronával járul a tőke gyarapításához.

3. A pápai kör jan. 18. és 21-én tartott ülésén kimondotta, hogy 
gondoskodni fog — a mint módjában lesz — az alap támogatásáról.

4. Az ungvári kör január 23-iki ülésén szintén foglalkozott az 
ügygyei és ott is buzgólkodnak mellette.

5. A szepesi kör február 6-iki ülésén elhatározta, hogy 100 fitos 
alapítványt fog tenni.

6. A fiumei kör febr. 5-iki ülésén hasonlóan pártfogólag tárgyalta 
kérvényünket és bizottságot küldött ki concret javaslat megtételére.

7. A temesvári kör február 12-iki ülésén szintén bizottságot kül
dött ki positiv javaslattételre, mint lehetne leghathatósabban a czélt 
előmozdítani.

8 A kolozsvári kör pedig február 19-én tartott ülésén ez évre 
20 frtnyi összeget szavazott meg, a jövőre pedig anyagi erejéhez mérten 
esetről-esetre fog valamely összeget megállapítani és N. Török István 
indítványára koronás gyűjtést indít meg.

El nem mulaszhatom az alkalmat, hogy nevezett köröknek és azok 
képviselőinek, kiket a jelen választmányi ülésen tisztelhetni szerencsénk 
van, fáradozásuk- és ügybuzgalmukért hálás köszönetünket ki ne fejezzük.

A pén ztá r á llása  :
A karácsonyi XXVIII-iki kimutatás szerint volt

A) Bevétel 
Azóta befolyt:

1. Kamatokból
2. Pozsonyi körtől
3. Behatási díjból
4. Törlesztésből .

Összesen .

Összes bevétel 
Összes kiadás
Marad készletben

fit 890-98

„ 49 77
„ 20-— 
„ 5 9 -
» 105 —

frt 1124-75

frt 288-07 
Budapest, 1898. április 4-én.

V ám ossy Mihály, 
segélyz. bizotts. elnök.

B) Kiadás volt 
Ehhez jött:

1. Segélyezésre
2. Ügyvitelre .

Összesen
frt 1124 75
„ 836 68

frt 774-50

„ 6 0 -  
_»___ *18
frt 836-68

Tiber Ágost,
segélyz. bizotts. pénztáros.

E jelentést a választmány tudomásul vette.

IV.
Ügyrendi tervezet.

Az egyesületnek jelenleg csupán alapszabályai vannak, ügyrendje 
nincs, s a tisztviselők eljárását inkább a gyakorlat és hagyomány sza
bályozza. A régi ügyrend a régi alapszabállyal együtt érvényét vesztette, 
illetőleg elavult. Az új alapszabályok úgy vannak ugyan készítve, hogy 
számos ügyrendi tételt is felölelnek, de még mindig marad elég hiány

41*
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az eljárás szabályozására nézve, s a tisztviselőknek gyakran nincs 
zsinórmértékük. Az igazgatóság jelenlegi tagjai is többször érezték ily 
kötelezőnek elismert normativum szükségét, melyre támaszkodhassanak, 
s melyet utódaiknak az eljárás egységességének megőrzése szempontjá
ból áthagyományozhassanak. A múlt közgyűlésen a főtitkári jelentés az 
ügyrend megalkotását ez év teendői közé sorolta. A munkálattal az 
igazgatóság immár elkészült, s a főtitkár be is mutatta a választmány
nak, ismertetve a tervezet elveit, nevezetesebb intézkedő tételeit, s kérte 
a választmány meghatalmazását, hogy e tervezetet sokszorosítva meg- 
küldhesse tárgyalás végett a köröknek; a körök tárgyalásai után az 
idei közgyűlés már határozhatna az elfogadás és életbeléptetés felől.

Ez a javaslat határozatba is ment. Egy-két pontnál e választ
mányi tagok körében merült föl némely észrevétel. Czigler pl. indít
ványozta, hogy a Közlöny jegyzőkönyv formájában, ne tudósítások alak
jában tegyen jelentést az igazgatóság, választmány, körök üléseiről. 
R om bauer  és a fő titkár  czélszerűségi szempontból a tavaly óta szo
kásos eljárás mellett szólalnak fel, mert azóta nem volt eset, hogy vala
mely félreértett jegyzőkönyvi hely miatt zavarok támadtak volna az 
egyesületben. A tudósítás szabadabb formájú szövege bővebben részle
tezhet és megokolhat egy-egy kérdést, mint a jegyzőkönyv, másfelől 
ha egy ügy több forum előtt megfordul, azt nem kénytelen mindannyi
szor ismételni; a tudósítás rövidíthető is és szerkesztői eljárás tekinteté
ben alkalmasabb. — S olym ossy  Lajos az udvarhelykerületi körnek azon 
javaslatát hozza fel, hogy a hátralékos tagokra nézve, a mennyiben 
valamely vidéki körnek tagja, az illető hely bírósága legyen illetékes 
és az eljárást az illető kör pénztárosa intézze; ez könnyebbség lesz a 
központi pénztárosra nézve és olcsóbb az egyesületre, valamint az illető 
tagra nézve. Jónás  János ezzel szemben utal a perekben az illetékes
ség fontosságára, s ha annyi bíróságot jelölünk meg illetékesnek, ebből 
oly zavar lesz, hogy pusztán illetékességi kérdés miatt egyetlen egy 
pert sem lehet a jelen generatio élettartama alatt befejezni. Csak alap
szabályszerű képviselet perelhet, a kör nem jogi személy, csak mintegy 
fiókja az egységes egyesületnek.

A választmány e kérdésekben nem döntött, mert a javaslat előbb 
a körök elé kerül.

V.
A közgyűlés előkészítése.

A választmány a debreczeni közgyűlés előkészítésére nézve fel
kérte a helyi kört a rendezés helyi teendőinek intézésére. A közgyűlés 
idejét a választmány július 4-ére, 5-ére és 6-ára tűzte ki; 3-ikán, vasár
nap d. u. lesz az érkezés és az ismerkedő este. A közgyűlés napirend
jére fog tartozni a tisztviselői jelentéseken, az ügyrend jóváhagyásán 
és az alapszabályok 2. pontjának módosításán kívül a középiskolák 
elnevezésének kérdése, a felsőbb leányiskolák reformja összefoglaló elő
adás alakjában, esetleg a tanárok utazásáról, illetőleg önképzéséről szóló 
javaslatok; továbbá az esetleg még beérkező indítványok és bejelentendő 
előadások, melyek napirendre tűzése fölött az igazgatóság fog dönteni. 
A helyi kört a napirend szellemi részében első hely illetvén meg, a 
választmány fölkérésére a kör bejentette, hogy D óczi Imre az egyenlő 
jogosítású középiskolákról tart előadást. A választmány e bejelentést 
örömmel fogadta, s vele az ülés általános tanügyi részének sikerét ki
tünően biztosítottnak látja. D óczi Imre kijelentette, hogy a debreczeni 
tanári kör kedves kötelességének ismeri a közgyűlés ügyének előkészí
tését kezébe venni, csak arra kér tájékozást, hogy a tanácskozásokra 
szánt két nap közvetlen egymásután következzék-e, vagy a kirándulásra 
szánt nap közbeessék, mert ez a gyűlés rendezésének és napirendjének



más beosztását hozná magával. — Rom bauer Emil azt indítványozza, 
hogy a napirendben a hivatalos részt a tanügyi és közérdekű tudomá
nyos kérdésektől különítsük el; továbbá efféle elméleti kérdés ne sok 
legyen, mert kimeríti a figyelmet; hanem legyen egy fontos, jól elő
készített dolog, azt vitassuk meg behatóan.

K ardos  Albert már most szükségesnek látja röviden tájékoztatni 
a kartársakat a közgyűlés programmja felől, a mint azt a helyi kör az 
előzetes megbeszélések szerint nagyjában tervezi. E szerint júl. 3 este 
lenne az egyesület vezetőségének és zömének érkezése, fogadása és az 
ismerkedő este, júl. 4-én a közgyűlés első napja, melyen — Rom bauer 
javaslatával megegyezőleg - - a hivatalos ügyek nyernének elintézést. 
A másik ülésnap a tudományos érdekű felolvasásoknak lenne szánva. 
Ily felolvasás szerinte kettő lenne kívánatos, egy paedagogiai és egy a 
tanárság társadalmi kérdéseit érintő felolvasás Ez előbbiről már bizto
sítva vagyunk; azt hiszi, hogy a másodikra is akad hivatott felolvasó. 
A két nap közvetlen egymás után következzék. A harmadik nap a 
kirándulásnak lenne szánva. Debreczen városa elengedhetetlennek tartja, 
hogy a város belső látnivalóinak megismertetése után egy kirándulást 
ne rendezzen, Debreczen hires birtokára, a sokszor megénekelt Horto
bágyid. Azonban a negyedik napra is gazdag és tanulságos szórakozás 
Ígérkezik. Bemutatja Felsőbánya városának és a Kárpátegyesület keleti 
osztályának kettős meghívását, melyet a debreczeni tanári kör útján 
az egyesülethez intéztek.

F arkas  Jenő Felsőbánya polgármestere felkéri az egyesületet, 
hogy ez évben közgyűlési kirándulását Felsőbányára és vidékére ter
vezze és a Kárpátegyesülettől a Feketehegyen felállítandó menedék
hely ez időre kitűzendő felszentelő ünnepségén az egyesület tagjainak 
ellátásáról gondoskodás lesz. (Felsőbánya gyönyörű vidéke dúsan fogja 
jutalmazni a kirándulók fáradságát s a városnak szép fejlődése, hiva
tott nyaraló-telepje bizonynyal méltó figyelemben fog részesülni.)

Sigm eth  Károly, a magyarországi Kárpát-egyesület keleti osztá
lyának ügyvivő alelnöke pedig ezzel kapcsolatban a Kárpát-egyesület 
keleti osztálya nevében is hívja meg az egyesületet a Feketehegyen épí
tett menedékház felszentelő ünnepélyére. Ezzel az érdekes bányaművek 
és kohók megtekintése össze lesz kapcsolva.

A választmányi ülés mind a két meghívást nagy köszönettel 
fogadja Az igazgatóságot pedig megbízza, hogy a debreczeni tanári 
körrel közreműködve készítse elő a közgyűlést,

VI.
Indítványok.

1. Összefoglaló év i felterjesztések .
Rom bauer E m il a következő indítványt teszi. Gyakran fordul elő, 

hogy egyes tagtársak, vagy pedig egész csoportok részéről, felekezeti 
tanárok vagy valamely községi iskola tanárai részéről valamely kíván
ság terjesztetik a választmányhoz vagy igazgatósághoz, gyakran egé
szen specialis érdekű. Ezek a kívánságok lehetnek jogosak vagy jogo
sulatlanok. Azzal a kéréssel fordulnak ide, hogy7 mi a ministeriumhoz 
járuljunk ennek az ügynek az elintézése végett. Én egyenesen itt szer
zett tapasztalataimból mondhatom, hogy az elnökség ezáltal igen kínos 
helyzetbe jön, t. i. a gyakori közbelépés apró ügyekben, egyenesen élét 
veszi a fontosabb ügyekben való fellépésének, és jelentőségében veszít 
a felszólalása; ilyen esetek ismétlődésük által tényleg elkedvetlenítőleg 
hatnak. Viszont azonban mellőzni sem lehet ez ügyeket, mert ha meg
gondoljuk, azt kell mondanunk, hogy ezek a dolgok gyakran fontosak. 
Ez indított arra, hogy gondolkozzam, vájjon nem lehetne-e ezen a dolgon
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változtatni és pedig, hogy a közmondással éljek, hogy a káposzta is 
megmaradjon és a kecske is jól lakjék, t. i. így oldjuk meg a kérdést, 
és óvjuk meg az egyesületet attól, hogy minduntalan kelljen zaklatni 
a ministeriumot és ezáltal az elnökségnek befolyását csökkenteni és a 
tekintélyét rontani. Én azt hiszem, hogy lehetne segíteni azáltal, hogyha 
a következő indítványt méltóztatnak elfogadni: „Ütasíttassék az igaz
gatóság, hogy az eddigi, a ministeriumhoz intézett egyes ügyekre vonat
kozó számos előterjesztés helyett évenként egy kimerítő, az összes 
felmerült eszmékre, kívánságokra és sérelmekre vonatkozó memorandu
mot terjeszszen fel, mely emlékirat mindenkor az évi közgyűlés után 
lenne megszerkesztendő s a karácsonyi választmányi ülésen való előzetes 
tárgyalás után felterjesztendő“.

E szerint úgy volna a dolog, mint az ügyvédi kamaránál. Mi 
évenként felterjesztenénk egy évi jelentést a ministeriumhoz. Ebben mi 
felverniük az egyesület kebelében felvetett fontos eszméket, az előter
jesztett kívánságokat és esetleg azokat a sérelmeket, melyeket mi orvos- 
landóknak tartunk. Ebben a jelentésben akár évről-évre is lehetne ugyan
azokat a dolgokat bevenni, sürgetni, bár nem ugyanabban az alakban; 
ebbe bele lehetne venni a fizetés kérdését, lehetne a budapesti tanárok 
viszonyait is érinteni, és azoknak nem kielégítő voltát és azonkívül a 
helyettes tanárok ügyét is

És még egy nagy előnyünk is volna. — Hogy ha jönne valaki 
sérelemmel ide, nem kell az elnöknek mindjárt felfutni a ministeriumhoz, 
hanem azt mondjuk, hogy ez felveendő lesz az egyesület évi jelentésébe.

Én azt hiszem, hogy ez az egyesület érdekében üdvös volna, és 
ez az évi jelentés volna az egyesület és a ministerium közötti fő érint
kezési mód és kapcsolat. Én ennek alapján bátorkodom ezt az indítvány 
figyelembe ajánlani.

Poór János, K ardos, Czigler, R ajner  egyaránt mint igen életre
való és helyes eszmét pártolták ez indítványt, s az ülés kimondta, hogy 
hozzájárulás végett a közgyűlés elé terjeszti.

2. Nem  állam i tan árok  nyugdíja.
A pápai kör első indítványának ügyét R ajner  Ferencz előadó 

referálta a következőkben:
Az volt a szándéka, hogy részletesebben foglalkozik a kérdéssel. 

Szükséges lett volna azért, mert tényleg különösen Pápának első indít
ványa igen soknak érdekét érinti. Igen sokan vannak azok közt az 
érdekeltek közt, kik azt hiszik, hogy igazságtalanság történik velők, 
és ilyenkor az érdekelteket csak úgy lehet megnyugtatni, ha minden 
apró részletre kiterjeszkedünk. Minthogy azonban az idő igen előreha
ladt, ma ezt nem tehetjük és csak röviden akarja a kérdést ismertetni, 
ha az előadás kerekdedségét föl is kell áldoznia Először is azt kívánja 
megállapítani, hogy mi a mai helyzet. A tény az, hogy ma az 1894: 
XXVII. t.-cz. intézkedései daczára sincs meg a teljes, az absolut egyen
lőség az állami tanárok nyugdíjazásánál követett eljárás és a nem álla
miaknál követett eljárás közt. T. i. a törvénynek nyolczadik paragrafusa 
megállapítja azt, hogy a nem állami tanároknál az összes járandóságnak 
— ha nincs természetben lakások — 20 százaléka lakbérnek tekintendő 
s csak a többi számit nyugdíjba.

E tény után első kérdés gyanánt merül föl: miért kellett ezt a 
törvénynek megtennie és megállapítania? kellett azért, mert a nem 
állami tanárok fizetésében a hány ház, annyi szokás volt. Minden iskola- 
fentartó másképen határozott, Voltak iskolák, hol nem volt lakbér; és 
voltak, a hol volt lakbér, de kicsiny s a lakbér és fizetés között roppant 
nagy a különbség.
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Nincs mit csudálni, ha a törvényhozás számot vetett azzal, hogy 
mi itt Magyarországon nem vagyunk angolok; nálunk elég gyakori a 
hajlandóság az állam rovására is cselekedni. Az állam védekezni akar. 
Megtörténhetett volna az tényleg, hogy azt mondja akármelyik fentartó: 
„nem adok lakbért, mindent fizetésnek számítok, nekem mindegy, hogy 
hogyan adom, a nyugdíj nem az én terhein“. És akkor az állam nem 
lett volna képes reális mérleget készíteni Igaz, hogy az egész összeg 
után kapott volna járulékot, talán nem lett volna határozott vesztesége 
sem, de csaknem lehetetlen lett volna reális számítást csinálnia. Meg 
kellett tehát állapodni bizonyos százalékban.

Hogy a 20° 0 igazságos-e vagy nem? kitűnik a következő néhány 
példából. Vegyük a budapesti esetet. Itt a legfiatalabb tanár 1200 frt 
fizetést és 40Ó frt lakbért kap, tehát az egész járandóságának 25 0 0-a a 
lakbér. A legöregebb tanár — most ugyan még nincs így, de nem
sokára így lesz — 1800 frt fizetést kap majd, s hozzá 500 frt quinquen- 
niumot, meg 500 frt lakbért; a lakbér tehát az összes járandóságnak 
közel 19° 0-át teszi. Ha e kettőt veszszük, a középszám nagyobb a húsz
nál. Ha másként veszszük a középszámítást, Budapesten a középkorú 
tanár 1400 irtot, 200 frt quinquenniumot, és 500 frt lakbért kap. Akkor 
a lakbér közel 24 "/„. B udapesten tehát k ö zép szá m ítá s szerin t 20  0 0- 
nál nagyobb a lakbér. A vidéki viszonyokat ha veszszük, igaz, hogy 
körülbelül egy kicsivel kevesebbet kapunk a 201 0-nál, de ez változik a 
városok szerint. Van eset tényleg, hogy megtörténhetik, hogy az állami 
tanár kisebb helyen van, hol legkisebb a lakbér és véletlenül a tanár 
a fizetésnek legmagasabb fokán van; akkor a fizetésnek csak 14—15° 0-a 
a lakbér. De bizonyos kerekszámban meg kellett állapodni és a megol
dás ilyen helyzetében nem mondhatjuk, hogy a törvény rosszakaratúlag 
állapította volna meg a 20 °/0-ot. — Annyi bizonyos, hogy megtörténik az, 
hogy nyugdíjazásnál az illető, ha az államnál lett volna, többet kapott 
volna. Pl. megtörtént, hogy valakinek van 1800 frt fizetése és 200 frt 
lakbére, mégis 400 frtot ütnek le, tehát 30 évi szolgálat után csak 1G00 
frt nyugdíjat kap. Tudomása szerint a legnagyobb ilyen leütés volt 
240 frt egy embernél. Nem teljes az egyenlőség. Az okokat elmondta. 
De fölhívja a figyelmet arra is, hogy a teljes egyenlőséget nem lehet 
elérni, teljes egyenlőség nincs. Hála Istennek, hogy ma akárhány helyen 
a nem állami tanárok kedvezőbb helyzetben vannak. A legtöbb állam
segélyes iskolánál az állam kiköti, hogy a tanárok nagyobb része 
(*/,-része) benne legyen a VIII. fizetési osztályban. Nem irígyli, de rá 
kell mutatnia, hogy pl. egyik legújabb államsegélyes kicsi iskolánál 
az, a ki harmadik éve tanárkodik, bejön az 1600 frtos tanári fizetésbe; 
míg államiak sokkal később, 25 év múlva. Teljes egyenlőség lehetetlen. 
Nagy öröm az nekünk, hogy a nem állami középiskolák tanári fizetései 
az utóbbi esztendőkben olyan szép emelkedésnek indultak. Mindannyian 
kívánjuk, — sőt az államiaknak a maguk érdekében is kivánniok kell, — 
hogy Magyarországon minél hamarább legyen, hogy a nem állami iskola- 
fentartók jobban fizessék a tanárokat, mint az állam. Minden országban, 
a hol a culturának mély gyökere van, hol a társadalomnak érzéke van 
az iskola igazi megbecsüléséhez, hol a culturális érzék ki van fejlődve, 
mint van is példa rá, a városok jobban fizetik a tanárokat, mint az 
állam és igyekeznek ettől a legjobb erőket elhódítani. Azért örömmel 
tekinti Debreczennek, Nagy-Enyednek s a többinek haladó példáját.

S minthogy jelezte, hogy milyen gondolatokkal s érzelmekkel 
tekinti a dolgot, a félreértetés veszedelme nélkül mutathat arra is, hogy 
a nem állami tanárok fizetési dolgában mily rendkívül sok történt az 
utóbbi időkben. Az egész magyar középiskola terén olyan haladást, olyan 
igazi jótéteményt, olyan nagy dolgot nem láttunk 30 év óta, mint épen 
az 1894: XXVII. t.-cz.! A maga részéről meg van győződve, hogy ha
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gróf Csáky  ministerségének volt is sok hibája: ha nem is lehetünk 
elragadtatva ministerségének korszaka iránt: ha érezzük, hogy ezen 
pár esztendő alatt sok múlt. a minek meg kellett volna történnie: ezért 
az egy alkotásáért a magyar középiskola mindig örömmel fog vissza
emlékezni gróf Csáky ministerségére. Egy ilyen új törvényt, mely ilyen 
jótétemény volt, ma — keletkezésének harmadik esztendejében — módo
sítani, megváltoztatni akarni, nemcsak keresztül nem vihető vállalkozás, 
hanem nem is olyan dolog, a melybe nagyon könnyen bele mehetnénk. 
Annál kevésbbé, mert a minister XXVII. jelentéséből méltóztatik meg
győződve lenni, hogy e törvényt úgy hajtották végre, hogy a mit meg
tenni csak hat év múlva lett volna kötelesség, sok esetben megtették 
most. Olyanok történtek, a mi becsületbeli kötelessége volt az államnak, 
de meg kell mégis köszönni, hogy meg is történtek. A kik nyugdíjba 
léptek, alig fizettek 400—500 irtot s néhány hónap múlva 1400 írttal 
nyugdíjaztattak. Majd így folytatja: „A személyre — engedjék meg — 
nem mutatok rá. Van olyan ember, a ki mint tanár, mikor 30 éven 
jóval túl szolgált, sőt egy a negyedik évtizeden volt túl, mikor vele 
beszéltem, 1000 frtnyi fizetésének emelkedését sem merte remélni — s 
most 1600 írttal ment nyugdíjba. Ilyen haladásnál nem lehet kívánni a 
törvény változtatását“. Annál kevésbbé, mert előrelátható, hogy az évi 
60.000 frtos államsegély a közel jövőben nem is lesz elegendő és mert 
van paragraphus, mely azt mondja, hogy 10 év múlva a kormány 
köteles teljes számadást előterjeszteni és ha lehet, módosítás akkor tör
ténik. Hamarább az ügyet nem lehet a kormány elé vinni. Nem lehet, 
ha nem akarjuk az egyesületet kitenni sem annak, hogy azt mondják, 
hogy kielégíthetetlenek vagyunk; sem annak, hogy olyat kérjünk, a 
miről tudjuk, hogy megtenni nem fogják.

De előadó rámutat egy más kérdésre, melyet az egyesület múlt
jában helyeselni nem tud — a mi nálunk országos áramlat — hogy 
egyesületünk is mindig, ha valami kívánság volt, mindig csak az állam
hoz fordult, csak az államtól kért „Nem állam i tanároknak egyesülete 
vagyunk, — úgymond — országos  egyesület vagyunk; nemcsak az 
állam, hanem az egész ország tanárainak testületé vagyunk, mint ilyen 
moralis testület minden fórumnál és különösen oly fórumnál, mely 
középiskolákat tart fenn, mindenütt felemelhetjük szavunkat“. Szüksé
gesnek tartja, hogy necsak az államnál, hanem a többi iskolafentartók- 
nál is, úgy felekezeti, mint községi iskoláknál szintén bekopogtassunk, 
ha olyan dolog van szóban, melynek orvoslása tőlük függ. Azon tes
tületeknél igyekezzünk épen úgy lassanként megnyerni a positiót, a 
tekintélyt, hogy meghallgattassunk, a mint igyekeztünk évek sora óta az 
államnál. (Úgy van!)

Ebben az esetben annál is inkább kell odafordulnunk, mert a 
törvény keletkezésénél, indokolásánál megmondották, s nem szabad 
elfelejteni, hogy az ezen kérdésnél történt felszólalásokhoz nekünk 
tanároknak is volt részünk. Azt mondották az országgyűlésen, hogy 
te ssék  a z  isko lafen tartóknak felemelniük a lakbért. Az 1894: XXVII. 
t.-cz egyik jegyzetes kiadásában ép a 8. §-nál ez meg is van mondva.

Forduljunk hát mi is az iskolafentartókhoz. S itt alternative két 
dolgot kívánhatunk. Az egyiket könnyű megtenniük, semmibe, egy 
krajczárba sem kerül. Oszszák be a járandóságot úgy, hogy '20°/0 legyen 
a lakbér. Ha kérjük, alkalmasint meg is teszik. Nagyon meg kell azon
ban gondolnunk, vájjon helyes volna-e ezt kérnünk. Mert akkor ez 
tulajdonképen az illető tanár fizetésének leszállítását involválná. Vég
összegben ugyanazt kapja ugyan, de soh’se szabad megelégedni a mai 
állapottal, mindig javításra, kell törekedni. Minél jobb legyen a fizetés.

A másik, a mit kérhetünk, talán nem sikerül mindjárt, vagy nem
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mindegyiknél. Azt kellene kérni: minthogy a törvény kimondja a húsz 
százalékot, emeljék fel a lakbért, hogy a járandóság 20 perczentjét elérje.

Minthogy pedig tényleg az érdekelteket kell meggyőznünk, azokat, 
a kik kéréssel fordultak hozzánk, hogy az ügyöket segítsük: az ő teljes 
megnyugtatásukra kell a kérdést eldöntenünk. Elmondjuk véleményün
ket mi, kik objective nézhetjük a dolgot s vagy meggyőzhetjük őket. 
vagy mondanak ők más argumentumot, más megoldást. Az igazgatóság
nak javaslata ebben a tekintetben az. hogy m éltó zta ssék  ezen kérdés  
további m egbeszélésére b izo ttságo t kiküldeni, a m ely bizottságban  
képviselve legyenek épen a z  érdekeltek, a z  in dítványozók  És e bizott
ság- a maga megállapodásait a közgyűlésen javaslatban terjeszsze elő. 
Ezen bizottságban V ám ossy  Mihály igazgató elnöklete alatt küldesse
nek ki az egyesület részéről M olnár István titkár és R ajner  Ferencz 
szerkesztő, kik a kérdéssel foglalkoztak, azután képviseltessék magukat 
egy-egy  taggal a pápai kör, mely az indítványt tette s az udvarhelyi 
kör, mely mindjárt csatlakozott hozzá. Azonkívül Rótli Márton igazgató 
Iglóról, ki érdekelt iskolának igazgatója és a községi iskolák részéről, 
pl. Szabadkáról, Tones Gusztáv és a debreczeni körből méltóztassék ki
egészíteni a bizottságot. Ezen bizottság tárgyalásai alapján terjeszsze 
elő a maga javaslatát. (Éljenzés.)

D óczi Imre elfogadja az előadónak az igazgatóság nevében tett 
indítványát, О ebben a dologban semmi nagy sérelmet nem lát. Hogy 
a működő tanárok adózására is van a nyugdíjtörvénynek befolyása, e 
tekintetben a bajt orvosolja a Rajner javaslata. Az egész kérdés azon 
fordul meg, hogy a lakásbért megfelelő arányban kell megállapítani a 
törzsfizetéssel. Széleskörű bizottságot fölösleges kiküldeni s elég lesz a 
közgyűlés helyén megbeszélni az illető bizottságnak a kérdést s előter
jeszteni a megállapodást.

S olym ossy  Lajos kijelenti, hogy a székely-udvarhelyi kör már 
hozzájárult a pápai javaslathoz, nem szükség, hogy a bizottságban kép
viselve legyen, maga is azt hiszi, nem kell széleskörű bizottság.

A választmány azt határozta, hogy bizottságul felkéri Vámossy 
Mihályt, az előadót, a pápai kör egy tagját, és a debreczeni kör egyik 
érdekelt tagját s ezek javaslata alapján a közgyűlés határoz.

3. A h iva ta los m agyarság.
R a jn er  Ferencz referálta a pápai kör másik indítványát is. A 

pápai indítványnak egyik pontja már megvan, t. i. benne van a tan- 
köny vbirálati szabályzatban, hogy a bírálat a helyes magyarság és stilus 
szempontjából is megítéli a tankönyveket. A másik pont, hogy általá
ban a törvényhozás, ministeriumok. hatóságok nyelvhasználata is meg
felelő szakerőkkel felülvizsgáltassák, kivihetetlen; a tanáregyesület kívá
natosnak tartja ugyan, hogy a helyes magyarság a hivatalos nyelv 
minden ágában kellőkép érvényesüljön, azonban nem érzi magát hiva
tottnak ilyen kérdésbe kezdeményezőül belemenni, csak azt mondhatja 
ki, hogy a tanárság törekedjék a maga hatáskörében arra, hogy a jövő 
nemzedék mentül helyesebb magyarságra tegyen szert. Erről legfeljebb, 
mint felmerült eszméről az évvégi jelentésben lehet szó.

Ezt a javaslatot a választmány elfogadta.

4. K aton a i isko lák  érettség i vizsgá la ta .
A választmány engedelmével a napirend után S olym ossy  Lajos 

hozott még szóba egy érdekes kérdést. Nemrégen egy kis czikk jelent 
meg a lapokban, a mely szerint a honvédelmi kormány azt akarja, 
hogy a katonai reáliskolákba bevezesse az érettségi vizsgálatot. Ez igen 
nevezetes dolog, mert ehhez a szülőkre és a katonai intézetekben tanuló 
ifjúságra nézve életkérdés van kapcsolva s ha szerencsés lesz a meg
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oldása, igen előnyös lesz. Gyakran megesik, hogy valaki, a ki katonai 
iskolát végzett és ott kötelességét buzgón teljesítette, valamely véletlen 
szerencsétlenség következtében képtelenné válik a katonai szolgálatra 
s így legszebb korában minden qualificatio nélkül jut az élet küzdelmei 
közé. Társadalmi szempontból kívánatos, hogy e kérdés kielégítő' meg
oldást nyerjen Mégis aggodalma van az érettségi vizsgálatra nézve, 
mert a katonai reál- és középiskolák, melyeket nálunk akarnak fel
állítani, úgy vannak tervezve, mint Ausztriában, aránylag kevés osz- 
tálylyal s ki tudja, milyen tárgyakból fognak érettségi vizsgálatot tenni 
s esetleg a vizsgáltaknak mégis olyan jogaik lennének, mint a rendes 
középiskolákból kikerült éretteknek. Itt ő sérelmet lát a mi tanulóink 
és általában a tanítás eredménye szempontjából. Nem lenne-e szüksé
ges, e kérdésben jó előre állást foglalni s oda hatni, hogy a különböző 
érettségi vizsgálatok közt lényeges különbség ne legyen. A tanítási fok 
és az osztályok száma feleljen meg a középiskolákénak, mert különben 
a mi középiskolánk niveau-ja száll alá.

N égyesy L ászló  nagy elismeréssel adózik az eszme fölvetéséért, 
melylyel szemben a felhozott szempontokon kívül még egy szempontot 
emel ki. A n em zeti nevelés egységének szem pon tjából nem lehet bele
nyugodni abba, hogy legyenek az ország területén polgári pályákra is 
jogosító, olyan középiskolák, melyekben lényegesen más tartalmú tan
tárgyakat tanítanak, mint a többi középiskolákban. Oda kell hatni, hogy 
a tervezett érettségi vizsgálatok útján a magyar közoktatásügyi minis
terium fenhatósága a nemzeti közműveltség egységessége érdekében 
érvényesüljön.

R om bauer  Emil megemlíti, hogy a fiumei tengerészeti akadémiá
ban e nemű facultativ érettségi vizsgálat már megvan.

Hódoly László felveti, hogy nem tárgytalan-e még e kérdésről, 
a tanácskozás.

A választmány figyelemmel fogja kisérni az ügy fejlődését és 
eljárását fentartja akkorra, mikor biztosabb formában merül fel a terv.

H ofer Károly elnök végül köszönetét mond a választmány tag
jainak és bezárja az ülést.

N égyesy L ászló  főtitkár.

Pápai kör.
A pápai kör márczius 21-iki ülésén jelen vannak: dr. K apossy  

Luczián elnök, Ma ka у  István, Gát у  Zoltán, Sebestyén  Dávid, F arkas  
Dezső, Győri Gyula, K is  Ernő igazgató, Borsos István, Sarudy  György.

Folyó ügyek tárgyalása után Győri Gyula felolvassa, részben 
szabadon előadja értekezését: „A gyakorlatjavítás módja és a gyakor
latok száma“ czím alatt. Eszmemenete a következő: a) Az aprólékos
ságig menő egyöntetűség az oktatást gépiessé teszi, útját vágja az ön
álló kutatásnak. A lelkiismeretes tanítónak testi és szellemi erejét jórészt 
afolyton változó, ingadozó, túlságig hajszolt egyöntetűségi, bureaucratikus 
jellegű intézkedések őrlik meg idő előtt, b) A gyakorlat-javítás czélja 
is tanítás, tehát a tanítás methodikai elvei döntők itt is. Tárgyak és 
osztályok szerint más módja van a javításnak. Az idegen nyelveknél 
kezdő osztályokban a javítás szemléltető módon, a helyesen megállapí
tott szövegnek a táblára írásával történik, mely után lehetőleg sok 
növendéket kellene a gyakorlatában elkövetett hibák megmagyarázására 
szólítani, hogy a tanár annál biztosabb legyen a felől, hogy tanulói a 
hibát tudatosan fölfogták s jól meg is jegyezték, épen azért jövőben 
kerülni fogják. A tanár, ha teheti, még a gyakorlatírás óráján kijavít
tatja a feladott dolgozatot. Haladó osztálynál a tanár csakis az osztály-
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nak megfelelő főbb hibákat beszélteti meg a növendékekkel. Az egész 
szöveg táblára írása fölösleges. M agyar n yelvi gyakorlat-javításánál az 
alsó két osztályban tanácsos a lehető legtöbb tanulóval megbeszéltetni 
hibáit s lehetőleg ugyanazon órán táblára Íratni; felső osztályokban 
elég megbeszélni a szó és mondatfűzési fogyatkozásokat, tárgyi hiányo
kat; e hibákat a tanulók füzetjükben képesek kijavítani, táblára írni 
fölösleges. A m ennyiségtani dolgozatok két részből állnak: a példa 
szövegéből s a számtani megfejtésből. Az alsó két osztályban tanácsos 
volna mindkét részt jól megbeszélni a tanulókkal a javítás alkalmával, 
főleg a megfejtés gondolatmenetében elkövetett hibákat magukkal a 
növendékekkel megmagyaráztatni. A tanár itt is, a növendékek közre
működésével a táblán dolgozza ki a feladatot s aztán beszéli meg a 
hibákat, a minek végeztével még ott az iskolában tisztáztatja le a maga 
egészében a gyakorlatot. Felső osztályokban a szövegben elkövetett 
hibákat elég aláhúzni, kijavításukat a tanulókra lehet bízni; de a példa 
megfejtési gondolatmenetét, ha az többfélekép is történhetik, mennél 
több tanulóval megbeszéltetni, c) Felolvasó conclusiója: A sok gyakorlat 
javítása fáradságos időrablás, különben a gyakorlatírásra kötelezett 
tárgyak alapos tanulása: folytonos gyakorlás. Kívánatos, hogy „a tan
anyag rendszeres feldolgozását sokszor hátráltató, egyébként is fölös
leges számú gyakorlatoknak a jelen tantervben megszabott összege 
reducáltassék, s a különleges helyi viszonyok tekintetbe vételére az 
egyes tanárkarok szabad elhatározására bizassék“.

M akay István a tanulságos értekezésért jegyzőkönyvi köszönetét 
indítványoz. A házi dolgozatokat, mint az előadó, mellőzni kívánja; általán 
korlátozni kell a gyakorlatírás nagy számát; ehhez képest reducálni a 
térképek, geometriai rajzok túlságig vitt cultusát is.

Dr. K a p o ssy  Luczián a minutiosus kérdésekben nem óhajt elvi 
határozatot. Ugyanazon órán bajosan lehet elvégezni a javítást, mikor 
a gyakorlatot írják. A házi dolgozat visszaélésre szolgáltat alkalmat. 
A névaláírást nem kívánja alkalmazni. A reductiót, mint a tanterv 
revisiónál is hangsúlyozta, szükségesnek tartja.

Gáty Zoltán megemlíti, hogy közvetlen tudomása szerint nem is 
nagyon régen a stílu s ja v ítá s t  nem az előadó tanár végezte a pápai 
iskolában, hanem theologus diákok, kiknek ezért minden diáktól két forint 
járt. Ezt előadó egyik kitérésének illustratiójára eleveníti föl.

K is  Ernő megerősíti saját tapasztalatával is Gáty érdekes törté
neti reminiscentiáját. Egyébként megjegyzi, hogy a tanári munka egyen
letesen oszlik meg. Ha a philologus javít, a historikus forrásokat 
kutat, a realista kísérleteket praeparál. A minimumot, ha megszabatik, 
országosan kötelezőnek kívánja. Az osztályzat ne számmal, de szóval 
legyen írva.

Sebestyén  Dávid kívánja a gyakorlatok gondos előkészítését; a 
hibák egyénenkénti megbeszélése, a mennyiben erre idő van, a mathe- 
matikai gondolkodás fejlesztésére szolgál. Nehéz példánál a gyakorlat
írást követő órán megmutatja a táblán az okoskodás menetét, különös 
figyelemben részesítvén azon részleteket, melyeket a tanulók elhibáztak.

S aru dy  György kívánná az írásbeliek tárgyának megváltoztatását, 
idegen nyelveknél necsak fordítás legyen, de szövegmagyarázat, gram
matikai, aesthetikai fejtegetés sat. Bár a kérdés nincs napirenden, 
addig nem kellene nyugodni, míg az érettségi írásbeli részét ilyen módon 
meg nem változtatják. Egyébként, hogy az érettségi sikerülhessen, íratni 
kell gyakorlatokat, de 2—3-nál nem többet harmadonkint, mint pl. a 
mennyiségtanból szokás.

Elnök kimondja határozatilag: a) Győri Gyulát alapos, széles 
látókörű fejtegetéséért jegyzőkönyvi elismerés illeti, b) Indítványát, 
hogy „az írásbeli dolgozatok számát le kell tetemesen szállítani s a
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különleges helyi viszonyok tekintetbe vételére a tanárkaroknak szabad 
kezet engedni“ — a kör mint saját határozatát terjeszti az O. K. T. E. 
választmánya elé, hogy, a mennyiben lehetséges, ennek érvényt szerezni 
igyekezzék.

Elnök tudakozódására M akay  István jelenti, hogy kísérleti elő
adását április második felében megtarthatja. Hivatkozva a temesvári 
kör gyakorlatára, indítványozza, hogy vegyünk fel körünkbe pártoló 
tagokat.

A kör megállapítja, hogy a nagyközönség számára első nyilvános 
előadást április 24-én vasárnap délután rendez, kis belépti díjjal a rajz
teremben. Előadást tart M akay  István a természet-tudomány köréből, 
S arudy  György a görög lyráról. Az előadás után kezdi a tagok gyűj
tését. Pártoló tagok egy évre egy koronát űzetnek; a rendes tagok 
minden kiváltságában részesülnek, de nem szavazhatnak.

Sarudy György.

VEGYESEK.

Új igazgatók A király ő felsége Bécsben, márczius hó 14-ről kelt 
legfelső elhatározással K u tracz  Rezső tanárt a szent-gotthárdi és Bécsben 
márczius hó 19-én kelt legfelső elhatározással Wigand  János tanárt a 
szegszárdi állami gymnasium igazgatójává nevezte ki, a Vili. fizetési 
osztály Il-ik fokozatába.

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a 
hajdúnánási ev. ref. gym nasium  ötödik és hatodik osztályainak a 
nyilvánosságot az 1897 98-ik tanévre is megadta.

Pályázat. A zso lnai kir. kath. főgymnasiumnál betöltendő h it
tan ári állásra, melylyel ha rendes hittanár neveztetik ki, a törvény, 
szerű fizetés (1200 frt, lakáspénz és évötödös pótlék), helyettes tanár 
alkalmazása esetén évi 800 frt jutalomdíj élvezete van összekötve, ezen
nel pályázat hirdettetik. Ez állásra hittanári, továbbá a latin és magyar 
tanszakból középiskolai tanári képesítéssel bíró egyének pályázhatnak. 
A pozsonyi tanker, főigazgatóhoz április hó végéig.

Tartalom: Egyetértés, ez a mi erőnk. — E gyesületi élet. (Választmányi 
ülés 1898. április 5-én. — Pápai kör. — Vegyesek.

HORNYÁNSZKY VIKTOR, BUDAPEST.
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KÖZLÖNY.
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VI. k é r. A racli-utcza 58. szám . R a j n e r  F e r e n C Z .  V. kér. á llam i fö reá lisk o la

KÖZÉPISKOLAI NYELVTANÍTÁSUNK.

Azok után, a mik a közoktatási tanácsnak a tanterv-revisióra ké
szülő javaslatáról már is nyilvánosságra jutottak, körülbelül biztossággal 
mondhatjuk, hogy a modern nyelvek középiskolai tanításában egyelőre 
minden a régiben marad. Semmi reményünk sincsen, hogy oktatásunk 
ezen ágának bajain ez idő szerint segíteni fognak. Kár is volt magunkat 
ilyen reményekkel kecsegtetni. Az a ministeri rendelet, mely a lezajlott 
revisionalis mozgalmat okozta, a túlterhelésről és a nemzeti elemről 
szólott. Előre látható volt, hogy ezekkel a kérdésekkel az idegen nyel
vek tanítását nem igen fogják összekapcsolni. Hogyan is lehetne szó 
túlterhelésről, mikor azzal a szemrehányással illetnek bennünket úton- 
útfélen,• hogy el sem végezzük teljesen a reánk bízott föladatot; hogy 
tanítványainkat nem tanítjuk meg kellően sem a németre, sem a fran- 
cziára; hogy nem felelünk meg sem a tanterv, sem az utasítások köve
telményeinek! Ki tartana attól, hogy túlságos munkával gyötörjük osztá
lyainkat, vagy hogy útját álljuk tanítványaink magyar nyelvérzéke, 
magyar beszédje meg írása, magyar érzése fejlődésének?

A revisionalis mozgalom hullámai ismét le fognak csöndesedni és 
középiskolai tanterveink idegen nyelvi részében semmi nyomuk sem 
marad. De lehet-e reményünk, hogy a jövő meghozza a változást? Bíz
hatunk-e abban, hogy a mai állapot tarthatatlan volta előbb-utóbb gyö
keres átalakítást fog okozni? Azt hiszem, hogy nem !

A modern nyelvek tanterve még jó soká megmarad olyannak, 
a milyen ma. A részletekben talán változtatnak, bár ez sem bizonyos, 
de a velejét aligha fogják megmásítani. Hiába hangzik mindenfelől a 
panasz a tanítás silány eredményéről. Hiába kerül ki középiskoláinkból 
nemzedék nemzedék után, hirdetvén, hogy az idegen nyelvi órákból 
aránytalanul csekély, néha semmi haszna sincs; hogy azt a sok időt 
meg sok fáradságot, melyet e stúdiumra fordítottak, egyszerűen elve
szettnek tartja, — a tantervet nem bántják, mert nem oka semminek. 
A tanterv jó, maradjon meg érintetlenül.

De még ha meg is történnék az a csoda, hogy a tanterv és uta
sítások idegen nyelvi részének alapos revisióját elvben elhatároznák, 
minden részét újra megbeszélnék, minden intézkedését komolyan meg- 
hánynák-vetnék, — mit sem nyernénk vele. Az újról bízvást elmond
hatjuk előre: Plus <ja change, plus c’est la mérne chose.

Gyökeres javítást mindenben a világon inkább várhatunk, mint 
az élő nyelvek iskolai tanításában. Nekünk nyelvprofessoroknak nem 
marad egyéb hátra, mint megnyugodni abban, a min változtatni a ma
gunk erejéből nem tudunk.

** *
O rsz. K özép isko lai T a n á re g y e sü le ti K özlöny. XXXI. 42
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Miért nincs bizalmam a jövőben? — Mert nyelvtanításunk észszerű 
reformjának útját állja a ferde hagyományok és téves elméletek által 
vezetett paedagogiai közfelfogás, útját állja a balvélemények egész sora, 
melyek a nyelvtanítás czélja és módja iránt valósággal uralkodnak. 
Ez a közfelfogás, ezek a hagyományok, elméletek és vélemények lehe
tetlenné teszik, hogy iskolai nyelvtanításunk korhadt levegője megtisz
tuljon. Hatalmuk oly nagy, hogy vakmerőség lenne a megtörésére vál
lalkozni. Csak nagyon csekély még azok száma, a kik mernek vele 
szembeszállni.

A következőkben inkább elsorolni szándékozom, mint czáfolatukat 
megkísérteni. Adjunk legalább számot azokról az akadályokról, melyek 
törekvéseinket meghiúsítják. Talán hasznos munka, ha valaki rámutat 
azokra az okokra, melyek miatt az elmúlt év revisionalis mozgalmában 
felhangzott intő szózatok^ nyom nélkül elvesztek, akár a pusztaságban.

1. A nyelvtudás. Általában azt kívánják, hogy a középiskolában, 
mely némely modern nyelvre hat sőt nyolcz évi stúdiumot fordít, meg
tanulják a z t a nyelvet, a szó teljes értelmében; hogy a végzett növen
dék tudjon németül, tudjon franeziául. Nem gondolják meg, hogy milyen 
nagy dolog az, németül vagy franeziául, vagy bármely élő nyelvet m eg
tanulni. Minden nyelvnek meg vannak a maga nagyszámú szó- 
meg kifejezés-körei, és minden körben számos fokozaton át jutunk 
a teljes tudáshoz. Minden nyelv szótára meg phraseologiája gazdag 
tárháza az emberi szellem productumainak, melyben eligazodni is ren
geteg feladat, hát még alaposan ismerni! Mennyi nehézségbe ütközünk 
anyanyelvűnk használatában, mihelyt túl akarunk menni azon a többé- 
kevésbbé szűk körön, melyben hosszú gyakorlat, bő tanulmány után 
otthonosak lettünk. Az érettségi vizsgálatokon ritkaság számba megy 
az olyan ifjú, a ki minden tárgyból, mint mondani szokás: saját szavai
val felel. Rendesen betanulta  a nyelvi formát, melyben tudását kifejezi, 
utána mondja a könyvnek vagy a tanár előadásának, és akadozva, bot
lásokkal beszél, mihelyt egész új dologról van szó. Mégis, reáliskoláink 
tanterve megkívánja a német nyelvből, hogy „a tanuló valamely az 
oktatás köréből vett tárgyról helyesen írni és beszélni tudjon“. Ha szó 
szerint veszszük ezt a követelményt, megvan benne a nyelv teljes tudása, 
a mint megvan a franczia nyelvnek kitűzött hármas czélban is: „az 
írók biztos megértése, az oktatás köréből vett tárgyról szóló magyar 
szöveg francziára fordítása és a nyelv szóbeli használatában elérendő 
lehető jártasság“. A mit a középiskola anyanyelvi tanításánál igen 
tisztességes eredménynek kellene tartani, azt megkívánják az idegen 
nyelveknél, melyeknek az alsó osztályokban minimális óraszámot adnak, 
a felsőbbekben pedig épen csak annyit, hogy a tanár a házi munkás
ságot számon kérhesse. Az anyanyelv stúdiumát nehezebbnek tartják, 
mint az idegen nyelvét. Hogyne, hiszen annyifelé hirdetik, hogy három 
hónap alatt, sőt hat hét alatt megtanítanak bármely nyelvre. A közép
iskola ne tudna versenyezni a Berlitz-schoolokkal?

2. A z  isko la i nyelvtan ítás. Még igen messze vagyunk attól, hogy 
belássuk, milyen különös viszonyok között folyik az isk o la i nyelvtanítás ; 
mennyire különbözik a magántanulástól. Bátran állítható, hogy mai 
középiskolai nyelvtanításunk mintáját a jó magántanításban látják. A 
mit ez utóbbiban el lehet érni, azt tűzik amannak czéljául. Középisko
láink feladata a magasabb^ általános műveltség és a felsőbb tudományos 
képzésre való előkészítés. Általában axiómának tartják, hogy e nagy 
feladathoz az idegen nyelvek tudása feltétlenül szükséges, és ezt a tudást 
abban a tág értelemben veszik, melyben az imént láttuk: szükséges az 
idegen irodalom értése, az idegen nyelven való beszéd és írás képes
sége. A közfelfogás még irtózik attól, hogy a nyelvtudás e három ténye
zője között egyiket vagy másikat elejtse. Mert még különbséget sem
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enged tenni közöttük. Nem ismeri el, hogy valaki alaposan értheti 
az idegen irodalom műveit, a nélkül hogy nyelvükön írni meg beszélni 
tudjon. Még kevesebb igazságot lát abban, hogy valaki kellő jártasság
gal bírhat a beszédben, de azért ügyefogyott lehet az írásban. Termé
szetes tehát, hogy az iskolának, bármily kevés az idő és bármily népes 
az osztály, nem tud más őzéit tűzni, mint a nyelvtudást, a maga egé
szében és teljességében. Nem veheti tekintetbe a tanulók különböző 
tehetségét, az osztálytanítás ezerféle akadályait. Tudni vagy nem tudni, 
az nála a kérdés.

3. A gyakorla ti czél. Legmakacsabb a közfelfogás az idegen 
beszéd  dolgában. Nemcsak hogy túlteszi magát ép a beszédtanítás 
iskolai nehézségein, de ép ezt követeli legerélyesebben. Tagadja, hogy 
élő nyelvet tudni, vagy csak tanítani is, lehetséges volna a szóbeli gya
korlat nélkül. Tagadja, hogy harmincz-negyven tanulót nem lehetne 
ép úgy beszédre tanítani, mint egyet vagy ötöt. Nem akarja elismerni, 
hogy az idegen nyelv beszélését vagy rendkívüli sok idő meg munka, 
vagy rendkívüli tehetség révén lehet csak megtanulni. A classikus nyel
veknek sokkal több órát szentelnek, mert nem kell a beszéd képességét 
fejleszteni, az élő nyelveknél elég az órák fele vagy harmada, mert 
ezeknél a szóbeli jártasságot is megkívánják. Amazokat, hír szerint, 
nem sokára felmentik az érettségi latin scriptum alul. emezeknél a végső 
próba ezentúl is a magyarból való fordítás lesz. mert fődolog, hogy a 
tanulók beszélni tudjanak. A mit egy német vagy franczia nevelőnő 
egy-két év alatt elér, hogy ne tudná azt elérni a középiskola hat-nyolcz 
évi studium után? Hiába említjük, hogy a nyelvtanulás gyakorlati részé
ben milyen döntő mozzanat a folytonosság, a beszéd kényszere, nem az 
erőszakos, nem a ráparancsolt kényszer, hanem a szükségé; hiába 
hangoztatjuk, hogy az idegen országban való tartózkodás, az idegen 
nyelvű tanítóval való állandó együttélés természetes, szakadatlan, de 
nagyon lassú fokozatosságban fejleszti a kifejezés képességét, míg az 
iskolában apró részleteket adunk, melyeket egyik órától a másikig, az 
anyanyelv által is gyengíttetvén, alig tud a tanuló megtartani. Hiába 
számítjuk ki, hogy normális körülmények között középiskolai tanulóink 
évenként csak néhány óráig beszélnek az idegen nyelven: azon egyelőre 
nem igen tudunk változtatni, hogy első sorban a beszéd tanítását ne 
követeljék tőlünk. Hogy ép a nyelvtudás gyakorlati oldala tartoznék a 
középiskolának magasabb általános műveltségre, felsőbb tudományos 
képzéshez való előkészítésre irányuló hivatásához, azt is hiába vitatnók. 
A ki nem tud francziául beszélni, az nem tud francziául, és a ki nem 
tud francziául, az nem művelt ember, az nem való a főiskolára. Ezt a 
nézetet e században már meg nem dönthetjük.

4. A beszéd  haszna. De az idegen nyelvben való gyakorlati 
jártasságnak rendkívül nagy a practikus haszna. És a középiskolának, 
ideális feladatai mellett, az élet küzdelmeire is elő kell készítenie növen
dékeit. Tehát elfogadott tétel számba megy, hogy ha megtanítjuk őket 
francziául beszélni, olyan eszközt adtunk kezeikbe, melynek künn a 
gyakorlati életben majd nagy hasznát vehetik. Azután meg sokat utazik 
a mai ember, és ilyenkor nagyon sűrűn van alkalma, sőt szüksége fran
cziául tudni. Ezzel a felfogással szemben már különbséget kell tennünk 
a német meg franczia között. Hazai viszonyaink valóban olyanok, hogy 
igen gyakran szorulunk rá a német beszédre, igen sok alkalmunk van 
németül beszélni. Ha az iskolában megtanultuk, értékesíthetjük is. De 
azt már nehezen bizonyíthatná valaki, hogy akár a fővárosban, akár a 
vidéken olyan könnyen találunk rá módot vagy kényszerűséget, hogy 
francziául beszéljünk. Az utolsó két évtizedben, talán ép mióta a reál
iskolában a franczia nyelv rendes tantárgy, feltűnően apadt a francziául 
beszélők száma, jobban mondva azoké, a kik tudnak  francziául beszélni.

42*
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Mert olyan, a ki tanult és a ki magáról állítja, hogy tud is, sokkal több 
van most, mint azelőtt. Mihez fogjon már most a mi abituriensünk, ha 
valahogyan, csodaképen, megtanult tőlünk franeziául társalogni ? Hol 
keresse az alkalmat, hogy ezt a képességét fejleszsze, vagy legalább 
épségben megtartsa? Ha a műegyetemre iratkozik, négy évi, minden 
erejét megfeszítő munka vár reá, mely alatt aligha talál időt franeziául 
beszélők társaságát keresni. De hol is lelné meg? Elvétve, itt-ott akad 
alkalma egy-két órai beszélgetésre, de ez ritka szerencse manapság. 
Mivé lesz tehát franczia tudása ? A beszélőképesség nem olyan dolog, 
melyet félre lehet tenni, akár csak valami conservet, és elővenni, a 
mikor szükség van rá. Nagyon illékony természetű az, ha folytonosan 
nem élünk vele. Még anyanyelvűnkben is, egy-két évi külföldi tartóz
kodás után, megérezzük a folytonosság híját. Az idegen beszéd pedig 
nem vésődött oly mélyen elménkbe, hogy rövidebb szünet múltán is 
alaposan meg ne fogyjon. Ha a középiskolában okvetetlenül meg kell 
tanítanunk rá, az államnak, vagy a társadalomnak, vagy azoknak, a 
kik olyan nagyon kívánják, külön intézményekről kellene gondoskodniok, 
melyek az elsajátított franczia beszélőképességet fejleszszék, vagy leg
alább is az elpárolgástól megóvják. De erre nem gondol senki. Fődolog, 
hogy mi minden áron megfeleljünk feladatunknak, akár lehetséges, 
akár nem ; akár érdemes, akár nem. A múlt nyáron megismerkedtem a 
genfi és neucháteli szünidei tanfolyamoknak az egész világból össze- 
sereglett hallgatóságával. Franczia tanítás képezi mindnyájuk kenyerét. 
Kivétel volt köztük az olyan, a ki elég jól tudott franeziául beszélni. 
De otthonn, hazájában, mindegyik azt hirdeti, ,hogy beszélni kell taní
tani, csak beszélni, a többi csak másodrangú. ük maguk évek munkája, 
minden igyekezetük megfeszítése árán nem jutottak el oda, a hová 
tanítványaikat az osztálytanításban, néhány heti órával, el akarják, és 
mint mondják, el is tudják vezetni. Ki reménylené ilyenek után, hogy 
ép a magyar reáliskola szabaduljon a nyomasztó nyűgtől, mely alá 
annyian örömest hajtják fejüket? A beszélőképességet olyan könnyűnek, 
olyan természetesnek tartják ép nálunk, hogy a gymnasiumban is, 
melynek német nyelvi tanterve nem is vette fel czéljai közé, melynek 
érettségijében csak az írásbeli részen szerepel, a német tanítás eredmé
nyét mégis első sorban a gyakorlati ügyesség mértékével mérik. És 
midőn néhány évvel ezelőtt az ismert ministeri rendelet ép a né
met beszéd gyakorlására hívta föl a gymnasiumi tanárok figyelmét, 
senki sem szólalt föl, senki sem hivatkozott a tantervre, senki az érett
ségire, senki a nevetségesen csekély óraszámra. Mert beszédre tanítani 
mindig és minden körülmények között lehet!

6. A ctiv  és p a s s iv  nyelvtudás. A milyen sokra becsülik a gya
korlati ügyességet, a nyelvtudás activ, productiv oldalát, olyan kevésbe 
veszik a passiv, receptív oldalát. Ez azután valóságos előítélet, elfogult
ságból származó balvélemény. Először is ritkaság, hogy ilyen meg
különböztetésnek megadnák a maga jogosultságát, A nyelv lélektaná
nak, az igaz, még mindig tökéletlen fejezete a beszéd psycho-physiologiai 
elemzése, és teljes híjával vagyunk az idegen nyelv tanulása és szó- 
meg írásbeli használata legelemibb magyarázatának. De annyi tapaszta
lata mindenkinek van, hogy belássa a különbséget az idegen nyelv puszta 
megértése között egyrészről, és az illető nyelvnek szó- meg írásbeli hasz
nálata között másrészről. Meggyőződhetünk róla, akár önmagunkat, 
akár más valakit figyelünk meg nyelvképesség dolgában. Megvan e 
különbség az anyanyelvben is. Vegyük csak, hány olyan szót meg for
dulatot ismerünk és értünk, melylyel beszédünkben sohasem élünk, 
írásközben pedig keresve sem tudnánk használni. Ha a nyelvértés és a 
nyelvtudás, így nevezve a két képességet, egymást teljesen födné, akkor 
minden ember olyan nyelven beszélhetne meg írhatna, a milyent jó

T
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íróinkban talál. Fájdalom, itt nincs igaza Goethe mondásának: Du gleichst 
dem Geist, den du begreifst. Akkor nem volna a világon senki, a ki 
rosszul beszélne vagy rosszul írna. A paraszt, a ki megtanult olvasni 
meg írni, nem kínlódnék a legegyszerűbb levél fogalmazásával, hanem 
az ő újságának, az 8 bibliájának, az ő kalendáriomának a nyelve vezetné 
tollát. Mi mindent olvas és ért az elemi iskolai tanuló és mennyi baja 
van egy kis mese elbeszélésével Olyan emberek, a kik éveken keresztül 
olvasnak regényt meg hírlapot, a helyesírás elemi dolgaiban járatlanok 
maradnak. Ezek a tények olyan közismeretesek, hogy szinte különösnek 
látszik a megemlítésük. De érintenem kellett őket. mert iskolai nyelv- 
tanításunknak, és nemcsak a mienknek, a külföldinek is, nem egy fél
szeg szabályát, tantervi tévedését, sőt mint később rámutatok, módszeres 
furcsaságait is, csak abból lehet magyarázni, hogy a nyelvértést és a 
nyelvtudást nem akarják két különböző képességnek elismerni. Mi más
ból következik az a felfogás, hogy nyelvet csak az tud, a ki beszéli is, 
írja is f  Miért kell classikusok olvasásával kapcsolatos társalgási gya
korlatokat tartanunk? Miért kell a nyelvtan olyan szabályait egyforma 
elbánásban részesíteni, melyek irodalmi és köznyelvre nem egyformán 
érvényesek ? Miért vélik, hogy a beszédgyakorlat az írók megértését 
szolgálja és az irodalmi olvasmány a társalgás ügyességét fejleszti? 
Kétségtelen, hogy tanterveinknek a nyelvtanítás czélját megállapító a) 
és b) pontjai nem állhatnának meg egymás mellett, ha a nyelvértés és 
nyelvtudás lényeges eltéréseit számba vették volna. Az a két pont két 
egészen különböző nyelvre vonatkozik: az írók nyelvére és a tanuló 
esetlegesen elsajátított nyelvére. Ennek a kettőnek olyan kevés a közös 
eleme, hogy az Utasítások nem is tudnak mindkettőre kellő figyelmet 
fordítani. (L. M i legyen tehát a n yelv tan ítás czélja  ? czímű czikket a 
Magyar Paedagogia 1897. évfolyamában.)

6. A  nyelvértés. Már azért sem tehetik ezt, mert a passiv képes
séget, a nyelvértést, alig szokták tudás számba venni. Ez egyike a leg
elterjedtebb balvéleményeknek. Minden esetre a legveszedelmesebb, 
mert magában is meggátolta volna a rationális nvelvtanítás lehetőségét. 
E felfogás szerint semmiféle szellemi értéke, semmiféle gyakorlati haszna 
sincs annak, ha valaki idegen nyelvet csupán megérteni tanult. Isme
retes Bréal felkiáltása: „Vannak emberek, kik hires kritikát írnak Mil
tonról vagy Shakespearról, de nem képesek Londonban egy utcza után 
kérdezősködni“. Igenis, vannak ilyen emberek; és ezek igen nagyra be
csülik azt a megvetett, elméleti passiv tudásukat, és a világért sem 
cserélnék föl egy kis parlirozó ügyességgel. Mindenkinek alkalma van, 
hogy ilyen embereket ismerjen. Minden körben, még falun is akadhatunk 
naiv lelkekre, a kik gyönyörűséggel olvasnak idegen irodalmi termé
keket, de zavarba jönnek, ha azon az idegen nyelven csak „jó napot“ 
kell kivánniok. Azt hiszik, hogy a nagy műfordítók bészélték mindama 
nyelveket, melyeknek remekeit oly híven tudták anyanyelvűkbe át
ültetni? Midőn e kérdést egyik elsőrangú prózaírónkhoz intéztem, a 
ki mellesleg az újabb franczia regények legjobb magyar fordítását adta, 
ő is azt felelte: A ki fordítani akar, annak beszélni is kell tudni. És 
mikor felkértem, hogy folytassuk eszmecserénket francziául, bevallotta, 
hogy nincs hozzá semmi kedve.

Ha a tételt megfordítjuk, azt állítva, hogy a ki nem érti a nyelv
nek tágabb körét, az beszélni még a legszűkebb vocabulariumon belül 
sem tud, bizonyára közelebb járunk az igazsághoz. Az értést és tudást 
két concentrikus körrel lehetne ábrázolni, melyek közül a nagyobbiknak, 
az értésének, sugara legalább is tízszer akkora, mint a kisebbiké, a 
tudásé. Ez az arány legpontosabban a gyermeknél volna megállapítható. 
Mikor beszélni kezd, mennyivel több szót ért már meg, mint a hányat 
maga is tud már mondani! De bár manapság széliében hangoztatják,
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hogy úgy tanítsuk az idegen nyelvet az iskolában, mint a hogy a gyer
mek anyanyelvét tanulja, mégis erre a különbségre a két nyelvkörben 
ügyet sem vetnek.

Ha ezt a különbséget elfogadnák, az a nagy igazság is kiderülne 
elvégre, melyet Taine a művészi oktatásról mondott, és bátran mond
hatta volna a nyelvtanításra is: Művészszé nem lehet mindenki, de a 
művészet megértésére mindenkit meg lehet tanítani. Ha ezt az igazságot 
elismernék, osztályaink növendékeit csoportokba oszthatnék. Az egyik 
csoport, a gyengéké, a nyelvtehetség híján szűkölködőké, megtanulná 
az idegen nyelvet érteni, a másik, a tehetségeseké, megtanulná beszélni 
is. meg írni is. Akkor megszűnnék az a mai visszásság, hogy a gyengék  
gátolják az erősebbek haladását, és az átlagos eredmény nem volna 
többé olyan silány. Akkor belátnák azt is, hogy ha végczél gyanánt azt 
kívánjuk, hogy „valamely az oktatás köréből vett tárgyról“ helyesen 
tudjon írni meg beszélni, a tanításban végig kellene őt vezetnünk az 
oktatás minden körén. Mert minden körnek megvan a maga specialis 
szó- és szólásanyaga is, melyet külön-kiilön meg kell tanulni. Még a 
szótár sem igazítja el az emberi tudás egyes ágainak sajátos nyelvében. 
De még mindig általános az a hit, hogy az idegen beszéd megtanítható 
sokkal egyszerűbben, mint a hogy az anyanyelvet szoktuk tanítani. 
Ebben megadjuk a módot arra, hogy az értés köre jóval megelőzze a 
nyelvhasználatét, sorba veszsziik az egyes tantárgyakat, hogy a tanuló 
megismerkedjék nyelvükkel, előbb megértse, azután gyakorlat útján 
elsajátítsa. Az idegen nyelveknél kénytelenek vagyunk stilistikai, poé
tikai meg irodalmi nyelvet olvastatni, de azért az oktatás bárm ely köré
rő l való beszédre és írásra megtanítani.

7. A beszéd  m int a m egértés eszköze. A kik a beszéd tanítása 
ellen szólanak, mindig azzal az ellenvetéssel találkoznak, hogy élő nyel
vet nem lehet máskép tanítani, mint a fülnek képzése által. Ezt pedig 
csak szóbeli gyakorlás útján érhetjük el. Ezzel a felfogással szemben 
meg kellene már egyszer állapodni, hogy a beszédtanítás mint czél, 
és a beszédgyakorlat, mint eszköz, két teljesen különböző dolog. Sok 
bajt okozott eddig is ennek a két fogalomnak összezavarása. A kik 
csupán módszeres eszköz gyanánt hirdették vagy végezték önmaguk 
a beszédgyakorlatokat, a legtöbb esetben félreértéssel találkoztak. Azt 
vetették szemükre, hogy lám, ők is fontosnak tartják a nyelvben való 
szóbeli jártasságot. De az ily esetek száma még mindig csekély. A nagy 
többség a beszéd, mint a tanítás végső czélja nélkül, semmiféle nyelvi 
oktatást nem akar elismerni. Próbálja valaki a középiskolában gyako
rolni, azzal a meggyőződéssel, hogy egyesegyedül a tanterv által első 
helyen említett feladatot akarja segíteni, a m egértést, aligha talál vala
kire, a ki a két dolog között valami kapcsolatot lát és a ki elfogadná, 
hogy ez másnemű gyakorlat, mint a minőt a beszéiőképesség czéljából 
kell végezni.

8. A nyelvtan  értéke. Az idegen beszédet nem tartják hathatós 
módszeres eszköznek, nem látnak benne csak czélt. A nyelvtanítás másik 
elemét, a nyelvtant bár régisége tiszteletet érdemelne az új jövevények 
mellett is, sem eszköznek, sem czélnak el nem fogadják többé. Kevés 
dolog van a világon, a minek az emberek annyit köszönhetnének és a 
mit annyi hálátlansággal illetnek, mint a jó öreg grammatika. Trónját 
vesztett uralkodó, kit mindenki gúnyol, mindenki bántalmaz, de lefejezni 
nem merik, mert mindenkinek vannak pillanatai, a mikor mégis csak 
rászorul. És minden nyelvtanító titokban segítségéhez fordul, ha már 
máskép boldogulni nem tud. A direct módszer egyik németországi apos
tolának óráján történt, hogy a tavasz szépségeinek „direct“ franczia 
megbeszélése közepett a tanár egyszer csak rákiált egy szegény gyámol-
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tálán növendékre: de hisz önnek fogalma sincs, hogy mi az ige meg 
mi a főnév.

Meg kellene fontolnunk, vájjon méltó-e a középiskolához olyan 
tudás, mely semmi belátáson nem alapul. Sőt van-e gyakorlati haszna 
a mechanikus szellemi képességnek, ha csak igen mélyen be nem véső
dött és úgy szólván vérré nem vált. Tanterveink az írók megértését 
„biztos nyelvtani ismereten“ kívánják. Pedig a megértéshez is el lehet 
jutni grammatika nélkül. A szóbeli jártasságnál azonban már azt hir
detik mindenfelé, hogy legjobb, ha a nyelvtant egészen mellőzzük. A 
kinek valaha alkalma volt olyan két abituriens beszélőképességét, 
vagy csak írásbeli dolgozatát valamely idegen nyelvben összehasonlítani, 
kik közül az egyik tudatosan, a másik gépiesen bánt a nyelvvel, az a 
grammatika előtt kénytelen újra kalapot fog emelni.

9. A  m ódszer m int arkanum . A grammatika becsmérlése akkor 
kezdődött, mikor a módszerben látták a nyelvtanítás legfőbb kérdését. 
Az utóbbi évtizedek úgynevezett nagy reform-mozgalmában mindig csak 
a módszer volt a jelszó. A módszert okozták minden bajért, tőle vártak 
minden üdvösséget. Nem kérdezik manapság sem azt, milyen a tanár; 
sem azt, milyen a tanítvány: csak azt, hogy milyen a módszer. Akár 
egy  tanulóval, akár hatvannal van dolgunk; akár tehetségesek, akár 
nem; akár a főiskolára, akár a kereskedelmi pályára készül, ha jó mód
szerrel tanítjuk, meg lesz az eredmény. Hogy mit tanítunk, milyen 
czélra tanítjuk, az másodrangú. Mialatt a módszerről nálunk is teljesen 
új eszmék jutottak győzelemre, azalatt a tanterven, a tanítás végső 
czélján egy betűt sem változtattak. Már hivatalosan is régen a gyakor
lati jártasságot hangoztatják, de az érettségi megváltoztatásáról még 
ma sincs szó.

10. A nalytikus és direct m ódszer. A módszer körül végbe ment 
nagy átalakulásban főrésze van az úgynevezett analytikus és direct 
módszereknek. Ezektől várták a nyelvtanítás megmentését. Mindkettő 
első sorban a kezdő tanítás útját akarta mutatni, és csak nehezen tudott 
a tanítás közép és felső fokára eligazító utasítást teremteni. Mintha a 
nyelvtanítás kezdete volna az egészben a legnehezebb! Az analytikus 
módszernek köszönhetjük legalább azt, hogy az olvasmánynak nagyobb 
tér jut tanításunkban. De egy másik fontos princípiuma, a nyelvtani 
jelenségeknek elemző módon való megállapítása, egyrészt csak az alak
tanban valósítható meg, másrészt a tanítás későbbi menetére semmiféle 
nagyobb hatással nem lehet. Teljesen elmulasztotta azonban a fődolgot: 
az alsó fokon az olvasókönyv rendszerének és a felső fokon az olvas
mányok kánonjának tudományos megállapítását. Nem is felelhetett meg 
ennek a jelentős két feladatnak, mert nem tisztázta kellően a tanítás 
czéljá t. Követői szintén csak általános nyelvtudásról beszéltek, nem 
törődve sem a különböző nyelvkörökkel, sem a gyakorlati szempontból 
oly szükséges anyag-megszorítással Olvasókönyveik és kánonjaik tehát 
nem készültek biztos szempontok alapján. Mindkettőben az irodalmi 
nyelv dominál, pedig a módszer hívei a beszédet a legelső, legfontosabb 
feladatnak tartják Nagyra vannak a kezdő tanításban elért sikerrel, 
de a végső eredményről még keveset hoztak nyilvánosságra. Ez idő 
szerint már mutatkozik is némi pártra szakadás az analytikusok táborá
ban. Egy részük visszatér a régi módszerek egyik másik eszközéhez, a 
másik átpártol a direct módszer híveihez.

11. A direct m ódszer. Az elemző methodus fejtegetői a nyelv- 
tanításunk nem egy mozzanatára terjesztettek új világosságot, de a direct 
módszer, ez ugyanannyi zavart okozott, ugyanannyi homályt terjesztett 
mindenre. Hamis lélektani elméletből indult és ferde, sőt comikus elvek
hez jutott. Alaptételeit nem is igazolta, dogmákként állította oda és 
olyan tapasztalati tényekre alapította, melyek vagy kivételek, vagy félre
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értések. Legfőbb axiómája, hogy az idegen nyelvet úgy kell tanítani, a 
hogy a gyermek anyanyelvét tanulja, — psychologiai meg logikai téve
dés. Midőn a gyermek beszélni kezd, nyelvtudása párhuzamosan fejlődik 
értelmével, midőn a második nyelvet tanuljuk, már anyanyelvűnkön 
gondolkozunk és ekkor egyszerűen képtelenség azt várni, hogy a tanuló 
e mondatnál: Das ist ein Tisch, melyhez a tárgyat is látja, ne azt gon
dolja, hogy az: „asztal“, hanem rögtön összekapcsolja a szemléleti anya
got az új. idegen szóval. A logikai tévedés ott van, hogy a gyermek 
csak tanulja, az anyanyelvet, nem tan ítják  rá, mi pedig növendékeinket 
csakis tanítjuk, és attól a természetes processustól, melyen anyanyelvi 
tanulásában keresztülment, attól a lassú, fokozatos, tisztán a valódi 
szükség által irányított menettől teljesen megfosztjuk. A direct módszer 
hívei még meg akarják fosztani az anyanyelvétől is, hetenként ennyi 
meg ennyi órában! Pedig ép a gyermek lelke fog ez irányban ellent- 
állást kifejteni, mert nála a szó meg a képzet sokkal erősebb kapcso
latban van, mint a felnőtt embernél, a ki értelmi fejlettségéhez mérten 
tud csak abstrahálni. A direct módszer szemléleti eszközökkel, hang
lejtésekkel, szemjátékkal, egész pantomimikával dolgozik. De hogyan 
boldogul az olyan elvont szavaknál, melyekkel beszédünk legelemibb 
köre is tele van már? Hogyan fogja a „várni“, az „Ígérni“ igéket, a 
„holnap“ meg a „tegnap“ határozókat gestusokkal vagy arczjátékkal 
magyarázni? Mert képekben ezeket nem lehet bemutatni. A direct mód
szer nem szereti a tankönyvet, meg tud lenni nélküle. Akkor legalább 
vallja be, hogy sokkal több időre van szüksége. E helyett inkább azzal 
dicsekszik, hogy még kevesebb kell neki. Nagyon sok emberrel talál
koztam, a kik a direct módszer szerint tanultak meg egy kis társalgást, 
magam is megpróbáltam, midőn szerbül tanultam. Határozottan állítha
tom, hogy a milyen megvesztegető az első 10 — 12 óra. olyan kínos a 
későbbi haladás és olyan illékony természetű az elért eredmény. Mathe- 
matikai pontossággal beszélve: az e módszer szerint megtanultat ép 
annyi idő alatt felejti el az ember, mint a mennyit a tanulásra szántak.

A direct módszer egy dolgot teljesen elfelejt: idegen nyelvet meg~ 
tanulni egyéniség szerint többé-kevésbbé könnyű, de idegen nyelvre 
m egtanítani mindenképen nehéz. A nyelvtanítás módszereinek egyik 
criteriuma, úgy általános mint specialis paedagogiai szempontból nézve, 
hogy mennyi munkát végeztet a tanulóval és mennyit bíz a tanárra. 
A direct módszer egyik főhibája, hogy túlnyomó részben a tanár dol
gozik, a növendéktől sokkal kevesebb szellemi munkát követel. Talán 
ennek tudatában hajlanak hivei olyan könnyen az engedményekre, és 
esnek olyan könnyen következetlenségbe. Igen korán adnak nyelvtant. 
Egy magyar adeptusuk csak nem régiben ismertette a direct módszert 
és alig mondva el néhány német órának anyagát, már a főnév nyolcz- 
féle többesét állítja össze. Legnagyobb szemrehányás illeti a direct mód
szer követőit olyan mulasztásért, a mely hasonlít az imént említett 
analytikusok iskolájáéhoz: A mindennapi társalgás nyelvét tűzik ki első 
czélul, de e nyelvnek szóanyagát meg phraseologiáját igaz rendszeres
séggel, észszerű methodikával, még ma sem állították össze. Egyik leg
jobb tankönyvükben, a Rossmann—Schmidt-félében már jó korán elő
fordulnak: un quadrupede, Taisselle, un ésourneau, un passerelle, un 
rucher, le dattier, le fiel, la créte stb. A számneveket egy oldalon 1—60-ig 
adja. Az igeragozást egyformaképen tárgyalja a voir, herser, prendre, 
scier igéken. A 28. oldalon már az összes házi és az ismertebb vadálla
tokhoz adja a nőstények és kölykök neveit. Egy hasonló irányú magyar 
tankönyvben már a 6. oldalon tanulják: soigner, élever, conduire igéket; 
a 13. oldalon: la volaille, le gibier, les convives, meg az összes húsne
meket és főzelékeket, a helyett, hogy előbb csak a főbbeket tanulnák, 
azután a mellékeseket. Hogyan mondja a franczia: „köszönöm“, azt
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mind a két könyvben hiába kerestem, az elején semmi esetre sincsen. 
Mindkét könyv a helyett, hogy első sorban a tanár és tanítvány érint
kezésében szükséges nyelvet adná, az osztályban előforduló tárgyak 
megnevezése után nyomban kalandozni kezd a nagy világban és alig 
néhány óra után már a mezei munkáknál tart, előbb gyorsan végezve 
az ebédekkel meg ennivalókkal. A házépítés minden részletét felemlíti 
az egyik, de elfelejti, hogy a ház utczában áll, az utcza pedig városban. 
Ilyen rendszertelen minden könyvük, és ilyen rendszertelen a tanításuk 
is. Nincs több psychologiai igazság benne, mint az Ollendorf methodu- 
sában Valóban, ha végig nézünk a nyelvtanítás módszerének változatos 
történetén, szembeötlik az az egyoldalúság, melylyel minden irány követői 
a maguk nagy czélját el akarják érni. Egész nyelvet akarnak megtaní
tani, és a léleknek mindig csakis egy bizonyos képességéhez fordulnak. 
Az egyik csupán az emlékezőtehetséget, a másik kizárólag az értelmet, 
a harmadik a gépies utánzást, emez csak a szemet, amaz csak a fület 
veszi igénybe. Mindez mutatja, hogy könnyűnek tartják a feladatot. 
Ha minden nehézségéről számot adunk magunknak, meggyőződhetünk, 
hogy egész nyelvhez egész em ber kell.

Ezekben röviden jelezni próbáltam az „európai“ véleményeket az 
idegen nyelvek tanításáról Sajnos, mindenben ellenkeznek a „túlprac- 
tikus“ amerikaiakéval. (Lásd Magyar Paedagogia 1898. márcziusi szám.) 
De ezeken kívül él még hazánkban néhány olyan nézet, mely specialis 
viszonyaink folytán szintén akadályát képezi nyeltanításunk helyes 
irányban való reformálásának. Elég lesz ezeket egyszerűen megemlíteni. 
Hisz mindannyian ismerjük, és legtöbben érezzük is hatásukat közép
iskoláink tanulmányi rendszerében Ilyen első sorban az a fölfogás, 
hogy Magyarország középiskoláiban egységes tanterv szerint lehet 
tanítani az idegen nyelveket. A mi a fővárosnak vagy az egynyelvű 
vidékek központjainak megfelel, az megállja helyét a vegyesajkú inté
zetekben is. Ezért kell nekünk a szegedi főreáliskolába kerülő német, 
oláh és szerb tanulókat, a helyett, hogy kellően megtanítanók magyarul, 
már az első osztályban a némettel, a harmadikban pedig a francziával 
gyötörnünk. És a helyett, hogy örülnénk, ha az érettségi vizsgálaton jól 
tudnak magyarul, megkívánjuk, hogy jól tudjanak németül is, meg 
francziául is. Az idegen nyelveknek nem adunk több órát e mostoha 
viszonyok között működő intézetben, mely három nyelvre tanít, mint 
azokban, a hol a növendékek magyar és német nyelvi készültsége 
semmiféle nehézségeket sem okoz. Megállapodtunk abban, hogy minden 
középiskolánkban legalább két idegen nyelvet kell tanítanunk. És ebből 
nem engedünk még ott sem, a hol a tanítás nyelve magában is jófor
mán idegen nyelv. Megállapodtunk abban, hogy a felső osztályokban a 
német nyelvből elég a heti két óra, és kiszabjuk ezt a minimálisnál is 
kisebb időt a német vidékek iskoláinak csakúgy, mint a magyar vagy 
vegyes ajkúakénak. Mai német tantervűnk kétségkívül olyan intézetnek 
szól, melyekben a tanulók a német nyelvet otthonról tudják. Olyan idő
ben készült, midőn középiskoláink túlnyomó része valóban ilyen tanuló
kat kapott, a többiben pedig nem is tartották olyan nagy bajnak, ha 
a német nyelv tanítása nem érte el a kívánt eredményt. Ma mindez 
megváltozott, csak a tanterv maradt és marad tovább is a régi.

Hasonló visszásságot találunk a tanterv meg utasítások, és a 
tanterv meg érettségi között mutatkozó ellentétben. De erről már annyit 
panaszkodtunk, hogy felesleges dolog egy szót is vesztegetni reá.

Kevesebb figyelemben részesült az a körülmény, hogy az utolsó 
emberöltő folyamán középiskoláink tanuló-anyaga teljesen megváltozott. 
Testben, lélekben éretlenebb, gyengébb. Ha statistikai adatokat gyűjte-
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nénk erre, bizonyosan gondolkodóba ejtenék fennálló tanterveink leg
lelkesebb védőit. A katonai sorozás korát egy évvel megtoldottak 
Tanterveinkben is végre kell hajtani ezt a transpositiót. A ki manapság 
egy vidéki középiskola III. vagy IV. osztályába lép, kell, hogy meg
ütközzön rajta, milyen nehéz, elvont stilistikai meg rhetorikai tanul
mányra erőszakolják azokat az apró gyerekeket. Emlékezem még, hogy 
mikor az első gymnasiumba jártam, az érettségire menő diákok java
részben szakállas, meglett emberek voltak. Tessék csak megnézni mai 
abiturienseinket Alig koptatták el, mint a német mondaná, a „gyerek- 
czipöket“.

Hogy mindez előítéletektől, balvéleményektől, elfogult nézetektől, 
hamis elméletektől egyhamar nem fogunk szabadulni, az megint csak 
abból a különös közfelfogásból származik, hogy mi nem szakadhatunk 
el a nyugati míveltségtől, mi nem előzhetjük meg Európát, mi nem 
járhatunk a magunk lábán.

............ Azért kötelelessége mindenkinek, a ki az iskolában bajt lát,
szavát fölemelni, még ha ellentétben van is a nagy többséggel Mert az 
iskola baját megsínyli egész nemzeti culturánk. E soraimmal is csak 
ennek a kötelességnek akartam eleget tenni.

(Szeged.) B artos Fülöp.

A RAJZOLÓ ÉS ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA TANÍTÁSA SZÁSZ-, 
POROSZ- ÉS BAJORORSZÁGBAN.*

Az ábrázoló geometria és a vele kapcsolatos rajzolás tanításának 
állapotát Németországban közvetlen tapasztalatból tanulmányozandó, 
múlt év deczember havában meglátogattam Drezda, Lipcse, Halle, 
Berlin, Magdeburg, Köln, Frankfurt és München amaz iskoláit, melyek 
a mi főreáliskoláinkhoz legközelebb állanak, vagyis a melyekben ábrázoló 
geometriát tanítanak. E nyolcz városban 14 iskolát és pedig 4 reál- 
gymnasiumot, 7 főreáliskolát, 2 reáliskolát és egy épít. szakiskolát 
látogattam meg és mindössze 26 előadási órán voltam jelen.

A) S zászország .
Hogy hivatalosan engedélyezett szabadságidőmet lehetőleg czél- 

szerűen fölhasználhassam, azt az elvet követtem, hogy egy városban 
inkább kevesebb iskolát látogassak, de azzal lehetőleg behatóan foglal
kozzam, mintsem hogy sok iskolán csak végigfutva, szétforgácsoljam 
az amúgy is rövidre mért időmet. Ezért D rezdában  az e városra ki
szabott időnek legnagyobb részét a jeles Annen-Realgymnasium-nak 
szenteltem Itt a szaktanárokkal behatóan megbeszéltem azokat az 
elveket, melyek őket az ábrázoló geometria kezelésénél vezetik, m eg
néztem a tanulók készítette rajzokat és három előadási órán voltam 
jelen, még pedig mindazokban az osztályokban, a hol ábrázoló geome
triát tanítanak. Azt tapasztaltam, hogy itt sokat foglalkoznak az egy 
képsíkon való ábrázolással és hogy az egész vonalon sok az elmélet. 
A tanultaknak alkalmazásával alig bajlódnak, ezt a legfelsőbb taninté
zetekre bízzák. Egy fiú a táblára rajzolta a kitűzött föladatot, többen 
hozzászóltak, mások meg a rajzot folytatták. A rajzokat egyformán

* Németországi tanulmányúiról a vallás- és közokt. Ministerium- 
nak benyújtott jelentés kivonata,
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készíti minden fiú ott az iskolában és a mennyiben nem készíthetik el, 
otthon tovább kidolgozzák Dr. Biederm ann  Pál és dr. Henke Richárd 
conrector vetekednek e tantárgy helyes tanításában. Mintaszerű tanítást 
hallottam pl. az Unter-Primában, a hol a tanár a tanulókat szinte 
elragadtatta és látszott, hogy a tanulók igazán élveztek. Dr. Henke itt 
az árnyéktant mint parallelprojectiót tárgyalva, a föladatot több apró 
részletre bontotta, mindezeket behatóan megbeszélte és összefoglalta, 
mire a fiúk az igy kellően földolgozott anyagot nyomban a rajzlapon 
czeruzával megrajzolták. A térviszonyok megbeszélése kezdetben a 
stereometria, majd a szerkesztés szempontjából történt, a követendő 
geometriai lépések fölsorolásával.

A lipcsei reálgymnasiumban a rector is tanít ábrázoló geometriát, 
azért itt e tantárgy nagy gondozásban részesül. A Quartától kezdve 
azt tanítják körülbelül, mint mi; de a geometriai alaktant a stereome- 
triával kezdik, még pedig mindjárt a fiúkat környékező tárgyakkal. 
Meglepett a fiúk készítette modellek sokasága; ezekkel az ú. n. „beweg
liche Modelle“-kkel Böttcher rector a geometria tanítását új mederbe 
terelte. Készítettek modelleket a planimetriához, a stereometriához, az 
ábrázoló geometriához, továbbá geographiai és krystallographiai vonat
kozásúnkat Sajnálom, hogy nem láthattam a teljes gyűjteményt, mert 
nagyobb részét a drezdai műegyetemnek mutatta be Böttcher, a ki 
nemrégiben fölolvasást tartott a modellekről.

Az Ober-Primában jelenlétemben a tanár a következő érdekes 
módszerét mutatta be: az átmetszési módot a múlt órában magyarázta 
és ennek alkalmazásául a fiúk maguk készítettek erre az órára az első 
és második projectióból távlati képeket (egyik egy épületet, másik egy 
hidat stb.). A tanár egy pont távlati képének szerkesztését megmagya
rázta, többet nem; aztán föladta a fiúknak a kettős óra másodikára 
elkészíteni a magyarázottak alapján a négyzet távlati képét. Ezt követi 
az alkalmazás. A tételeket, a melyekre rájöttek, a tanár lediktálta.

Tanítják a parallelperspectivát is, szóval minden előállítási módot, 
miközben csak a dolog lényegére szorítkoznak A vetülettant a testek 
projiciálásával kezdik, csak azután térnek át a vonal és a pont ábrázo
lására, majd e tárgy tanítására tudományos szempontból.

A mondottakból is következik, hogy Szászországban az ábrázoló 
geometria a középiskolai tantárgyak sorában előkelő helyet foglal el; 
mert mint a térszemlélet fejlesztőjét több más tudomány szolgálatába 
helyezik s. p. a geographiának (fokhálózatok- és loxodromok szerkesz
tése, a föld rétegeinek föltüntetése stb.), a csillagászatnak iaz éggömb, 
az égi testek pályájának rajzolása stb.), a krystallographiának, a mathe- 
matika különféle ágainak, a szabadkézi rajznak stb.

Lipcsében úgy fogják föl e tárgy szerepét, hogy az az általános 
műveltséget tevő stúdiumok egyike. Ezért nyújtják itt a különböző 
vetítési módokat. Elég helyesen: mert egy előállítási mód (bármelyik 
is, akár a parallel orthogonál vagy ferde, akár a central projectio) nem 
elégít ki mindig: egyszer az egyik mód ajánlatos, egy másik stúdium
ban meg más módon kell ábrázolni.

Drezdában nem tapasztaltam ez általános szempontból való föl
fogást. Mert itt nagyon belemélyednek az elméletbe és nem vetnek 
ügyet a tárgy practikumára, mely szerint a fiúkat képessé tehetnék 
minden előfordult esetben kellően boldogulni.

E kérdésben én is a lipcseiek nézetéhez csatlakozom; mert nem 
minden tanuló készül a felsőbb iskolákra; miért ne vigyen magával 
az életbe annyi ismeretet, hogy bármilyen hivatású is legyen majd, 
tudjon tárgyakat helyesen lerajzolni úgy, a hogyan azok föltűnnek és 
ha kell azok nézetét (homlokrajz), metszetét, perspectiv képét stb. 
elkészíteni? Csakis így helyezhetjük ezt a tárgyat ama piedestálra, a
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melyről kettős hivatásának megfelelhet és ez egyrészt a térszemlélet 
fejlesztése, másrészt meg hozzájárulni az általános műveltséghez.

Szászországban is az az anomalia fordul elő, hogy az ábrázoló 
geometria megelőzi a stereometriát; mert ez csak az Unter-Primában 
kezdődik, míg az ábrázoló geometria az Ober-Secundában. A geometriai 
tananyag az egyes osztályok számára így hangzik — lásd , „Das höhere 
Schulwesen im Königreich Sachsen“ — „Quarta: Entwickelung der 
elementaren planimetrischen und stereometrischen Anschauungen. Ein
leitung in die Planimetrie bis zu den Congruenzsätzen. — Unter-Tertia: 
Anwendung der Congruenzsätze, Vier- und Vielecke. — Ober-Tertia: 
Flächenmessung. Aehnlichkeit. — Unter-Secunda: Anwendung der Aelm- 
lichkeitslehre Cyclometrie. — Es ist wünschenswert eine Stunde auf 
geom. Zeichnen (geradlinige und Kreisfiguren, planimetrische Construc- 
tionen u. s. w.) zu verwenden.— Darstellende Geometrie. Vorbemerkung: 
Da der Unterricht in der darst. Geometrie im wesentlichen denselben 
Zweck verfolgt, wie der in der Stereometrie, so ist derselbe, wenn 
irgend thunlich, dem Lehrer mit zu übertragen, der den stereometrischen 
Unterricht erteilt. — Ober-Secunda: Darstellung von Punkten. Strecken, 
begrenzten Ebenen, ebenso von Körpern im Grundriss und Aufriss bei 
verschiedenen Lagen Netze einfacher Körper. — Unter-Prima: Darstel
lung unbegrenzter Geraden und Ebenen. Ebene Schnitte von Poliedern. 
Cylinder, Kegel und Kugel in Grundriss, Aufriss und Abwickelung. 
Einfache Fälle von Durchdringungen. — Ober-Prima: Schattenconstruc- 
tion. Elemente der Perspective.“

Látni tehát, hogy a Quartától kezdve, tehát 7 éven át, minden 
osztályban heti 2 órában tanítanak rajzoló és ábrázoló geometriát a 
szász reálgymnasiumokban. Ez teljesen megfelel a mi állapotainknak, 
a mint ez az idézett tervezetből kivehető.

B) P oroszország.
Halléban  az evang. főreáliskola directora dr. Schotten  H. igen 

szívesen fogadott. Itt 3 tanár óráin hospitáltam. Megemlítem, hogy az 
Unter-Secundában a síkban fekvő vonal- és pontról volt szó: ennek 
alkalmazásául föladta a tanár a fiúknak a szabályos hatszög képéből 
ennek valódi nagyságát keresni (három pont rendezőit megadta, melyek
nek egyike a hatszög köré írható kör középpontja. Kiindulva és mérve 
a vet. tengely egy megadott pontjától). Ezzel a megszorítással a tanár 
azt akarta elérni, hogy minden fiú egy-ugyanazt és egyformán csinálja 
és ő ezáltal a dolgozatokat annál hamarább nézhesse át. Föltűnt, hogy 
tanár is, tanulók is nagyon ragaszkodtak a korábbi ábrákhoz és azok 
betűihez. Ez érdekes módszer előnye az, hogy otthon nem kell a fiúk
nak semmit sem rajzolni, legfölebb azt, a mi a kihúzásból nem készül
het az iskolában. A mondottakból visszafelé következtetve, azt az ered
ményt nyerhetjük, hogy ha el akarjuk érni azt, hogy a fiúk mindent az 
iskolában készítsenek el és csak a lehető legkevesebb munka essék 
otthonra, akkor szorítsuk a megoldandó föladatokat ily szűk és szigorú 
korlátok közé. Láttam sok és szép távi. rajzot, továbbá érdekes model
leket, a melyeket a tanár maga készített az előadásokhoz. Itt is az 
ábrázoló geometriát a testek ábrázolásával kezdik és csak azután tér
nek át a vonal, pont és sík ábrázolására és folytatólag az ide tartozó 
föladatokra.

Berlinben  meglátogattam a Friedrich-Werder és Luisenst főreál
iskolákat, továbbá az Alexandrinstrasseban levő reáliskolát. Ezekben az 
iskolákban nem mutatnak föl nagy eredményt a rajz. geometriából, 
mert 1. e tantárgyat a rajztanár kezeli, 2. e főreáliskolák felsőbb osz
tályaiba sok idegen elem tódul, különösen a hat osztályú reáliskolákból. 
A Friedrich-Werder iskolában elemző mértant tárgyaltak. Lange jó
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hírnevű tanár a kúpszeleteket már synth. módon tárgyalta és az ott 
nyert eredményeket itt szépen fölhasználta. A múlt órában tanultak és 
a  föladott példák méltatása után a tanár az új tananyag- lényegét 
vázolta, a mit a fiúk otthon kifejtenek és illetőleg jegyzeteiket kibővítik.

A Luisenst. iskolában csak szabadkézi rajznál lehettem. Nagyon 
sokat rajzolnak természet után. A mi a vetülettant illeti, a tanár mód
szere a következő: bemutatja a tárgyalandó testet, útmutatást ad annak 
rajzban való előállítására és a fiúk kisebb modellek után a nyert uta
sítások alapján rajzolnak.

Az Alexandrinstrasseban levő reáliskola III. A osztályában algebrát 
hallgattam. A tanár eredeti módszere szerint az algebrát egyenlettel 
kezdi és minden további új anyagot egyenlethez fűz.

M agdeburgba  a Guericke-iskolának jó híre vonzott A reálgyin- 
nasium igazgatója dr. Junge Frigyes nagy előzékenységgel fogadva 
alkalmat nyújtott arra, hogy rövid két óra alatt két mathem. órában 
hospitálhattam és a rajztanárral behatóan megbeszélhettem a rajzokta
tás állapotát. A tanítást megelőzte az első óra kezdetén egy épületes 
ima (Luther bibliájából: Sprüche Salomoni, Kap. 2, 1—9), a mit a tanár 
fölolvasott és a fiúk ájtatosan meghallgattak. [A szászországi rendtartás 
elrendeli a tanítást reggel imával kezdeni.]

Az Ober-Tertiában soron volt az idomok átalakítása A föladott 
házi dolgozatok egyik ellenőrzőjeképen egy-két fiú fölolvasta a saját 
végső eredményét és egynéhány közbeesőt. Magyarázat közben a fiúk 
nem dolgoznak a tanárral, csak ügyelnek, a tanár a szükséges ábrát a 
táblára rajzolja, a föltételt fölírja és a bizonyítást czélzó főlépéseket 
belerajzolja az ábrába; a többit a fiúk egészítik ki.

A rajzteremben sok érdekeset tapasztaltam; a szabadk. és geom. 
rajzot egy tanár kezeli és csupa tiszta rajzokat mutatott be. A szabad
kézieket mind természet után készítik. Van itt a rajzteremben érdekes 
lepke-, madár-, kagyló- és virág- illetőleg levél- és gyümölcs-gyűjte
mény, a mit a fiúk szorgalmasan fölhasználnak és híven utánozzák 
még a modellek színezését is. A projectiv rajzolás szép alkalmazását 
mutatja ipari tárgyaknak, ú. m. ásók, talicskák stb. alap-, homlokrajza- 
és keresztmetszete (hasonló rajzokat láttam millenniumi kiállításunkon a 
bosznia-herczegovinai kereskedelmi iskolák részéről, a mit a „Magyar 
Paedagogia“ 1896. novemberi számában közölt értekezésemben kiemel
tem); továbbá növényi alakok, természettani dolgok pl. légszivattyú stb. 
ábrázolása.

Kölnben  különös előzékenységgel fogadott a főreáliskola igaz
gatója dr. Diekm ann  Ottó. Itt 5 előadási órába mentem be; minthogy 
a karácsonyi szünidők előtt ezek voltak az utolsó órák, azért oly módon 
jártak el a tanárok, hogy a fiúkat előkészítsék a szünidői feladatokra. 
Az Ober-Tertiában az idomok átalakításával foglalkoztak; az új anyagot 
a tanár magyarázata után egy fiú a táblára rajzolta, a többiek füzeteik
ben utána. Minden fiúnak két füzete van: az egyikbe gyűjtik a tétele
ket, a másikba a rajzokat. Karácsonyi föladat: ötszöget átalakítani 
egyenlőszálú háromszöggé (az egyik átalakítást piros, a másikat kék 
tentával kell a tanár utasítása szerint kidolgozni). A geom. rajzokat 
módszeres egymásutánban kezdik az egyenesen, folytatják a görbével, 
idomokkal, majd áttérnek a kúpszeletekre és cykloisokra. Vetülettan: 
pont, egyenes és sík ábrázolása, testek forgatása, árnyéktan és perspec
tiva. A szabad rajzgyűjtemény tartalmaz azonfelül, mint az előbbi 
iskolákról említém, még anatómiai praeparatumokat, ú. m. koponyát, 
kezet, lábat stb., továbbá lámpát, taligát, kávéőrlőt, sok famodellt stb. 
Érdekes volt látni, a mint két osztály felváltotta egymást: adott jelre 
abbahagyta a távozó osztály a munkát, mindenki a legnagyobb rendben 
helyére vitte mintáját; egy fiú beszedte a rajzfüzeteket, egy másik a
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szemetet szedte föl stb. Hasonló fegyelmezettséggel jött a kővetkező 
osztály; egyik veszi a gyertyatartót, másik a kitömött madarat, harma
dik egy lépcsőház mintáját stb. egy fiú meg a rajzteremben levő víz- 
medenczét rajzolja látszat után.

Attól tartva, hogy a küszöbön álló karácsonyi szünidő miatt 
Frankfurtba  már alkalmatlan időben erek, deczember 23-ára bejelentet
tem előre látogatásomat a Klingerschule — Oberrealschule — rectorá- 
nál arra kérve öt, hogy nyújtana alkalmat a rajzokat megtekinthetni. 
De épen még kapuzárás előtt érkeztem, azaz 12 óráig volt tanítás és 
így még három órán jelen lehettem. A rajzokat a rector kívánságomra 
kirakatta a tanári szobába Itt tehát volt alkalmam megfigyelni, hogy 
milyen menetet tartanak be a geom. rajzolást illetőleg az egyes osztá
lyokban; talán nem lesz fölösleges, ha ezt ide jegyzem.

Ober-Tertia: egyenes és körvonalból álló díszítmények.
Unter-Secunda: I. lapon pont, egyenes és síkidom projiciálása;

II. „ siklapú testek hálózattal
III. „ görbelapú „ „
IV „ szabályos „ „

Ober-Secunda: I — III. lapon pont, egyenes és síkra vonatkozó alap
vető feladatok;

IV. „ kúp és henger síkmetszése kifejtéssel.
Prima: I. „ árnyéktan

II. „ távlattan
III. „ gépek orthogonal projectióban.

Még helyszínrajzolást is láttam; minden rajzlapon sok ábra van, 
a kihúzás és általában a kidolgozás csinos.

A Philantropin reá lisko lá t az izr. hitközség tartja fönn; azért 
gondolván, hogy itt még lesz előadás, beállítottam; de reményemben 
csalódtam, mert itt is csak az nap 12 óráig tanítottak. A rajzokat azon
ban itt is megnéztem, de ezekről semmi különöset sem említhetek. Ez 
intézet directorának szokása minden isk. időszak végén a bizonyítvá
nyok kiosztása előtt egy-egy osztályból egy-két tanulót egyenként magá
hoz az irodába szólítani; így történt ez jelenlétemben is és igazán 
megható jelenet volt, a midőn ez az ősz emberbarát egy fiút szomorú 
családi viszonyaira reflectálva vigasztaló szavakkal továbbra is szorga
lomra és kitartásra serkentett; egy másikat arra figyelmeztetett, hogy 
vigyázzon egészségére és térjen megerősödve vissza a karácsonyi szün
idő után és így tovább.

A porosz hivatalos tanterv „Lehrpläne und Lehraufgaben für die 
höhern Schulen 1896.“ nem tekinti az ábrázoló geometriát kötelezőnek, 
csak azok számára, a kik azt tanulni óhajtják. Legyen szabad az idézett 
tantervből az idevágó részeket fölemlítenem. A gymnasiumok, reálgymna- 
siumok és főreáliskolák Quartajában kezdődik a geometriai oktatás. A reál- 
gymnasium és főreáliskola számára — 55. old. — az ábrázoló geometria 
alaptételeit írja elő. Az 57. oldalon ez olvasható: „Es ist ferner darauf 
zu achten, dass der Unterricht auch auf der obersten Stufe nicht einen 
ausschliesslich rechnenden Charakter annimmt, sondern auch hier die 
Uebung in geometrischer Anschauung und Konstruktion fortgesetzt 
wird Besonders ist im stereometrischen Unterrichte das Verständniss 
projektivischen Zeichnens vorzubereiten und zu unterstützen“. A reál- 
gymnasiumok és főreáliskolák számára ezt olvassuk: „Einübung des 
geom. Darstellens von Körpern und Einführung in die darstellende 
Geometrie, Schattenkonstruktion und Perspektive. Das Linearzeichnen 
beginnt in der Ober-Tertia mit Uebungen im Gebrauch von Zirkel, 
Lineal und Ziehfeder an Flächenmustern, Kreistheilungen und andern 
gerad- und Krummlinigen Gebilden. In der Unter-Sekunda folgt das 
geometrische Darstellen einfacher Körper in verschiedenen Ansichten
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mit Schnitten und Abwickelungen, dem sich in der Ober-Sekunda und 
Prima die Einführung in die darstellende Geometrie, Schattenlehre und 
Perspektive anschliesst.“

Látni való, hogy a hivatalos tanterv követel ábrázoló geometriát 
mindenféle középiskolában és a rendeletből kivehető 1. hogy az egész 
oktatás két tanfolyamra osztható: előkészítőre, mely 4 évig tart és a 
tulajdonképeni tudományos megállapításokból álló tanfolyamra, a mely 
3 évig tart; 2. az előkészítő cursusban planimetriai szerkesztések veendők, 
a továbbképzőben pedig a szorosan vett ábrázoló geometria tárgyalandó.

(Folytatása következik.)
(Budapest.) S zirte s  Ignébcz.

ISMERTETÉSEK.
A két imposztor. Elbeszélés gyermekek számára. Irta Jakab  Ödön. 

Neogrády Antal rajzaival. Budapest. Franklin-társulat. 1898. Ára 1 frt.
Míg egy évtizeddel ezelőtt általánosan arról panaszkodtunk, 

hogy a magyar ifjúság kezébe nem adhatunk korának és fejlettségének 
megfelelő olvasmányt, addig ma már arról kell gondoskodnunk, hogy 
az ifjúsági olvasmányok túltermelésében kijelöljük azon műveket, melye
ket erkölcsi tekintetben kifogástalanoknak és jellemfejlesztőknek ismerünk 
el. Hála a rátermett és arra hivatott tanférfiak buzgóságának, azt tapasz
taljuk, hogy javarészt azok csinálják ifjúsági irodalmunkat, kik az 
életben a leggyakrabban érintkeznek a tanulókkal: a tanárok vagy a 
tanítói pályára készült írók. Ok tudják első sorban, mi hat az ifjú 
kedélyre, mi nevelheti azok jellemét és mi mozdítja elő észbeli kifejlő
désüket. Ifjúsági irodalmunk helyes irányú föllendülésével egyúttal azt 
is tapasztaljuk, hogy a tanuló magyar szellemű könyvet olvas és az 
idegenből átplántált művek (Hoffman Ferencz, Schmidt Kristóf stb.) las- 
sankint leszorulnak az ifjúsági könyvtárak polczairól. És ez a helyes. 
Idegen világnézet, idegen szokások helyett a magyar élet, a magyar 
gondolkodás foglalja el a gyermekek fogékony agyvelejét. Örömmel 
látjuk, hogy van már ifjúsági szépirodalmunk is, van az ifjúságnak 
szánt tudományos olvasmány és számuk naponta növekszik.

Hogy jelesebb íróink és költőink ifjúsági iratokat kezdenek írni, 
többszörösen hasznos. Hisz tőlük várja az iskola is, hogy a mint 
az életben a nemzeti érzést, az erkölcsi fölfogást sugallják a művelt 
közönségnek, úgy az ifjúság körében is megvessék alapját a hazafias 
érzületnek, a kicsinyekben sugallják az erkölcs nemes elveit és előké
szítsenek a jövendő nehéz pályákra. Ők vetik el a jövendő nemzedék 
erősségének magvát. Nem szabad ezen nemzet-föntartó törekvést kicsiny
leni, mert a mely irodalom az ifjúságot elveszti, az nem számíthat arra, 
hogy majdan a férfi az ő eszméinek nagyságáért lelkesüljön.

Nagy örömmel üdvözöljük tehát az ifjúsági írók sorában Jakab  
Ödönt, ezt a mélyérzésű kiváló magyar költőt és jeles professort, 
ki nevéhez méltó munkát adott az új téren is. Egy pajkos, ötletek
ben és változatos kalandokban gazdag gyermekvilágot mesél el, melyet 
gyönyörűséggel fog olvasni a gyermek és a serdülő ifjú

A két imposztor csintalan gyermek; de rokonszenvünket nem vesz
tik el, mert lelkűkből nem veszett ki a jó magva s mert a meggondo
latlanságért eléggé lakóinak, hogy megjavuljanak. Egy pajkos csíny 
következtében elszakadnak a szülői háztól, idegenbe tévednek. Apró 
kalandok által mind messzebb sodortatnak a szülői háztól s mindenféle 
veszélyeken mennek át, míg ismét visszakerülnek atyjuk és anyjuk ölelő
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karjaiba. A vándorlás a hazai földön történik és kis Robinsonjaink bele 
kóstolnak az élet keserűségeibe, hogy szomorú tapasztalatokkal telve 
komolyabbakká és óvatosabbakká legyenek. Meséjök intő példának is 
jó. A könyvnek értékét emeli az erkölcsi világnézlet s a természetnek 
közvetlen rajzolása. Hangulatos részletek vannak benne, melyek 
költői érzésnek és írói qualitásnak termékei. Az ifjúság egyszerre 
tanulhatja belőlök a természet szeretetét s a természetben való gyö
nyörködni tudást, a szép leírással. S megtanulhatja, hogy az írás művé
szetének titka nem a stilus keresett czifraságában van, hanem a tiszta 
magyarságban s közvetlenségben. Ebben a nemben nem sok ilyen jó 
könyvet adhatunk az ifjak kezébe.

Ajánljuk a „Két imposztor“-t az alsóbb osztályok ifjúsági könyv
tárai számára. Kívánatos, hogy több példányban forogjon közkézen.

(«.)

SZENDRŐIJÁNOS
(szül. 1834 — rnegh. 1898. m árcz. 24.).

Az élők sorából most költözött el a szegedi reáliskolának leg
régibb tanára. Egész Szeged városának intelligentiája mély részvéttel 
vette körül hosszas, éveken át tartó szenvedéseiben és fájdalommal 
kisérte utolsó pihenő helyére. Csak mintegy három éve annak, hogy 
harmincz évnél tovább tartó tanári működés után nyugdíjba ment, 
nehezen válva el attól a pályától, melyhez szive egész melegével ragasz
kodott, s melynek teendőit mindig lankadatlan buzgalommal és fárad
hatatlan tevékenységgel végezte. Eredetileg a tanítói pályára készült 
és ifjú éveiben Németországban járt, hol tanulmányainak egy részét 
végezte. Midőn szülővárosa, Szeged, az ötvenes évek végén megnyitotta 
a városi reáliskolát, a hatóság Szendrőit az elemi iskolai tanítóságtól 
elszólítva, rendes tanszékkel bízta meg. Midőn utóbb a városi reáliskola 
teljessé lett és az állam azt a hetvenes években átvette, Szendrői, noha 
a municipium anyagilag kecsegtetőbb állással kínálta meg, megmaradt 
reáliskolai tanárnak és túlesve a tanárvizsgálat formalitásain, egész 
életét az ifjúság nevelésének és a közművelődés érdekeinek szentelte. 
Irodalmi tevékenységet csak a napi sajtóban fejtett ki, tanári műkö
désében pedig mint paedagogus szerzett elévülhetetlen érdemeket. Úgy 
fegyelmezni és a tanulókra hatni, mint az Szendrőinek sikerült, más 
tanár képes nem volt. A Szeged környékéről a reáliskolába sereglő 
német ajkú tanulók magyarosítása körül fáradhatatlan tevékenységet 
fejtett ki és a szülők előtt tapintatos bánásmódja miatt nagy tekintély
nek örvendett. Mint városi köztörvényhatósági bizottsági tagnak neki 
is Szeged minden társadalmi és culturális mozgalmaiban nagy része 
volt. Ezt elismerte a szegedi szabadkőműves páholy is, mely Szendrőit 
közhasznú tevékenységéért tiszteletbeli főmesternek választotta. Az utóbbi 
időben minden erejét a szegedi ipariskola fejlesztésének szentelte, mely
nek majdnem tíz éven át volt igazgatója. Emlékét Szeged társadalma 
és az általa nevelt ifjak ezrei hálával fogják szivükben megőrizni.

— f S á r -

Tartalom: Középiskolai nyelvtanításunk. B artos  Fülöptől. — A rajzoló 
és ábrázoló geometria tanítása Szász-, Porosz- és Bajorországban. 
S z ir te s  Ignácztól. — Ism e r te té se k : Jakab  Ödön: „A két imposz- 
tór“. (zn.)-től. — Szendrői János, - t s k -  tói.
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FELHÍVÁS.
A választmány megbízásából felkérem az egyesület 

azon t. tagjait, kik az idei, júl. 4 —6. Debreczenben ta r
tandó közgyűlésen előadást óhajtanak tartani, szíveskedje
nek ebbeli szándékukat a tárgy megjelölésével együtt 
m áju s hó 20-ig  az egyesület igazgatóságához (Budapesten 
IV. Újvilág-utcza 2. sz.) beküldeni. Mivel az alapszabályok 
értelmében az előadások vázlata a Közlönyben előre közzé 
teendő, lehetőleg egyidejűleg kérem az előadás vázlatát is.

Budapest, 1898. április 21.

A KÖZÉPISKOLAI TANULÓ MODERN NYELVI MAGÁNOLVASMÁNYAI.

Kétségtelenül fontos kérdés a czímbeli. S mégis valljuk meg, hogy 
mind ez ideig nem foglalkoztunk vele fontosságához mérten sem elég 
sűrűn, sem pedig elég tüzetesen. Alapvető értekezést e tekintetben csak 
hármat ismerek. Az egyik a Balogh Péteré (Középisk. Tanáregy. Közi. 
1891 92. 408—414. 1.), a másik R om bauer  Emilé (Brassai áll. főreálisk. 
1896/97. évi Értesítőjében) s a harmadik S zitn ya i Eleké (a Magy. Paeda
gogia okt füzetében). Mind a három becses dolgozat; közös fogyatkozá
suk azonban, hogy egyik-másik tekintetben egyoldalúak. Balogh pl. 
csa k  a gymnasiumok számára, Rombauer meg csak  a reáliskolák részére 
állította össze magánolvasmány-jegyzékét, Szitnyaiében pedig iskolai 
és magánolvasmányok vegyest vannak. E sorok íróját érte tanárkara 
részéről az a megtisztelő megbízatás, hogy flxirozza a középiskolai tanuló 
magánolvasmányait, elejét veendő az eddig sok helyütt divatozott tapo
gatózásnak, kísérletezésnek s a kettőnek nyomában járt megterhelésnek. 
Hogy mikép jártam el tisztemben, a következőkben akarom kifejteni.

Mindenekelőtt meg kellett állapodnom az iránt, hogy szükséges-e 
a magánolvasmány. Ezt azért kellett tennem, mert olyan hangok is hal
latszottak (A lbert József), hogy a magánolvasmány „czéltévesztett 
dolog“ s hogy a magyar classikus műveket „kivétel nélkül az iskolában

Disz. K özép isko la i T an áreg y esü le t!  K özlöny . XXXI. 43

N égyesy László ,
főtitkár.
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kell tárgyalni“. Kétségtelen, hogy az lenne az ideális állapot, ha mind
azt, a mit szívnemesítés, észfejlesztés és jellemképzés szempontjából 
becsesnek s így tehát az elolvasásra érdemesnek tartunk, az iskolában 
tanár vezetése mellett el tudnék olvastatni. De kérdem: van-e jelenleg 
csak megközelítőleg is annyi időnk rendelkezésünkre, hogy az olvasásra 
kiszemelt müveknek csak főbbjeit is az iskolában olvastassuk? Kétség
telen válasz: nincs. Hát várható-e ez irányban kedvezőbb fordulat? 
Felelet: aligha; sőt merném itt is ismételni: nem. Ha tehát az olvasott
ság becses kincs — s ki tagadhatná, hogy az — s ha erre kizárólag 
iskolai munkásságunk alapján nem tehetünk szert, világos, hogy akkor 
e kincs megszerzésére a házi munkásságot is segítségül kell hívnunk. 
A magánolvasmány szü kséges volta, tehát nyilvánvaló.

De hát mit tekintsünk magánolvasmánynak? Mindenesetre azt, a 
mi becses, a minek ismerete szükséges, de a mi a szűkre szabott idő 
miatt az iskolából kiszorul s tegyük hozzá, a minek elolvasása a tanuló
nak sem tárgyi, sem alaki nehézségeket nem okoz. Hogy azonban e 
becses és könnyebben megemészthető művek jegyzékét összeállíthassuk, 
szükséges előbb tudnunk, hogy mi az, a mit az iskolában kell olvastat
nunk. Nagyon világos, hogy mindaddig nem beszélhetünk magánolvasmá
nyokról, míg meg nem állapítottuk az iskolaialcat. E szempontnak figyel
men kívül való hagyása okozta, hogy a tárgyunkról eddig értekezett tan- 
férfiak idevonatkozó jegyzékei ingatagok, nem eléggé következetesek. 
Mert nem elég ám e tekintetben tantervűnkre és Utasításainkra hivat
kozni; ezek az olvasmányokat illetőleg is nagyon szabadelvűek, több
féle értelmezést megengedők. Lássuk hát, mit kell a modern nyelvek
ből az iskolában olvastatnunk? *

Az alsó 4 osztály iskolai olvasmányai a használt kézikönyv által 
eléggé meg vannak határozva; nem tartom tehát helyénvalónak, hogy 
ezek részére bizonyos külön iskolai olvasmányokat megállapítsak. A fő 
az, hogy a m agyarból csak oly olvasókönyvet használjunk a 3 alsó 
osztályban, mely a classikai hitmondák mellett kivált a magyar nép
mese, monda, történeti elbeszélés, nép- és természetrajz köréből bő és 
tanulságos szemelvényeket nyújt; a iV-ben pedig csak olyant használ
junk, mely Plutarchos jellemrajzaiból v. ezekhez hasonlókból mentül 
többet mutat be. A többi m odern nyelvekből (német, franczia) oly 
olvasókönyvek használandók az alsó fokozaton, melyek kivált az illető 
nép életét, történetét, föld- és természetrajzi viszonyait a tanuló lelki 
fejlettségéhez mért olvasmányokban mutatják be. Idáig (az V. osztályig) 
párhuzamosan halad a kétféle középiskola a magyar nyelvi tárgyalás
ban; a németből is egyforma terjedelmű anyag végzendő az V. osztályig 
mind a kettőben; a franczia nyelv az egyikben meg épen nem is sze
repel kötelezőleg: könnyű tehát az alsó fokozat számára egységes iskolai 
és magánolvasmány-jegyzéket a modern nyelvekből összeállítani. ** Az
V. osztálytól kezdve azonban elágazó lévén a magyar nyelvi tárgyalás- 
menet, bajosabb a felső fokozat számára egységes magyar olvasmányi 
tervezetet kidolgozni. De bízván abban, hogy — a közhangulat után 
ítélve — nemsokára a reáliskolák magyar nyelvi tárgyalásmenete lesz 
az általános használatú, főleg — de nem kizárólag — ez alapon állítot
tam egybe a felsőbb osztályok magyar iskolai és magánolvasmányait.

* A közoktatási tanács revisionalis javaslata ezt is a mai Utasí
tásnál részletesebben meg fogja jelölni. Szerk.

** Németből és francziából a felsőbb osztályok részére sem nehéz 
egységes olvasmány-tervezetet összeállítani, mert a németet mind a 
kétféle középiskolában majdnem egyforma terjedelemben tanítjuk, fran- 
cziát meg csak az egyikben.
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Nem kizárólag, s azért jegyzékem — hitem szerint — akkor sem szen
vedhet lényeges változást, ha az új tantervben nem a reáliskolák, hanem 
a gymnasiumok magyar nyelvi tárgyalásmenete kerülne is ki győz
tesnek.

Az Y. oszt. m agyar  iskolai olvasmányát K ölcsey  szónoki művei 
s ugyancsak K ossu th  és D eák  válogatott szónoki művei képezik. Ezek
nek a rhetorikai olvasókönyvekben kellene helyet foglalniok. Itt ki- 
térőleg jó előre megjegyezhetem, nagyon is ideje már, hogy a modern 
nyelvi olvasókönyvek szerkesztői egy régi slendriánnal alaposan szakít
sanak s elvégre egyértelmű megállapodással a paedagogia szolgálatába 
álljanak. Értem a nagyobb művekből kiszakított, valósággal levegőben 
lógó mutatványrészletek kiküszöbölését. A nagyobbszabású munkát 
ugyanis vagy olvastassuk a maga egészében, vagy — ha ez a rövidre 
szabott idő s más akadályozó körülmények miatt lehetetlen — ismer
tessük tartalmilag, a mikor igenis helyénvalók a közbetüzdelt mutatvány- 
részletek. A tartalmi összefüggésökből kiszakított szemelvények iskolai 
tárgyalásnál időpazarlók, a mennyiben a tanárt a tartalomnak élőszóval 
való elmondására, a tanulót pedig a hallottak bejegyzésére kényszerítik, 
házi készületnél meg épen mitsem érők, teljesen hasznavehetetlenek. Külön 
magyar isk. olvasmányok gyanánt tárgyalandók még ez osztályban 
Shakespeare, Jul. Caesarja és Moliére Tudós női. Az isk. tárgyalás ter
mészetesen nem zárja ki, sőt megkívánja, hogy a tárgyalt olvasmány 
egyes részei — s ez kivált a magyarázatos kiadású olvasmányokról áll 
— házi készületül leczkéknek adassanak föl. N ém etből ez osztályban 
néhány Cid-románcz (csak a legjellemzőbb néhány románcz s világért 
sem a most legtöbb helyütt végzett összes 70 románcz), továbbá Herder, 
Hebel, Auerbach műveiből vett könnyebb elbeszélő szemelvények meg 
a modern történetíróknak kivált a középkort megvilágító olvasmány- 
részletei végzendők iskolailag. Mindezeknek benne kellene lenniük a 
használt kézikönyvben. Külön tárgyalandó — de csak ott, a hol az elő
képzettség megengedi — egy könnyebb német dráma (Lessing: Minna
V. Barnhelm). — A franczia  iskolai olvasmányokat ez osztályban még 
kizárólag a használt, a franczia nép és föld ismeretére vezető kézikönyv 
szolgáltatja.

A VI. osztályban a m agyarból legjobb műveikből vett gazdag 
szemelvényekkel mutatandók be: Balassi B., Csokonai, Berzsenyi, Tompa, 
Petőfi és Arany; természetesen a poet, olvasókönyvben. Szintúgy benne 
kellene lennie a poet, olvasókönyvben a Zrinyiásznak — olyan sikerült 
rövidítésben, mint azt a Névy-féle poet, olvasókönyv hozza, — és Arany
J. válogatott balladáinak is. Ezeken kívül külön olvasandók Vörösmarty 
Két szomszédvára (Jeles írók Isk. Tára*), Sophokles Antigonéja (J. I. T.) 
és Kisfaludy K. Csalódásai (J. I. Tétovábbá Olcsó Könyvtár ** és Egye
temes Könyvtár ***). — N ém etből a legkiválóbb néni. balladák és ro- 
mánczok, az újkort tárgyaló történeti szemelvények s egy lessingi v. 
goethei dráma olvasandók az iskolában; utóbbi külön; az előbbenieknek 
helyet kell foglalniok a kézikönyvben. — F rancziából Boileau Art poé- 
tique-je s Fénélon Lettres-jei szemelvényesen, Buffon Sur le stylje s egy 
Corneille-, Racine- v. Moliére-féle könnyebb dráma a maga egészében 
olvasandó ez osztályban; ez utóbbi önállóan; az előbbeniek megfelelő 
kézikönyvben találhatnának helyet. Ideje, hogy a YI. osztálynak szóló 
franczia olvasókönyv mielőbb napvilágot lásson.

A VII. osztály m agyar  irodalmi olvasókönyveinek bő szemelvé
nyeket kellene közölniük Tinódi, P ázm ány, K á ld i és F aludi műveiből,

* Ezentúl röviden: J. I. T. — ** Jele ezentúl: 0 . K. — *** Rövi
den: E. K.
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K árm án  Urániájából, K a zin c zy  Pályám emlékezetéből, útleírásaiból 
és levelezéséből, K ölcsey  verseiből és Országgyűlési Naplójából, K is
faludy  S. Himfiyjéből s A rany  J. idevonatkozó műveiből (Naiv eposunk. 
Zrínyi és Tasso, írói arczképek). Lehetőleg a maguk egészében v. pedig 
megfelelő rövidítésekkel mutatandók még be, az irod. olvasókönyvben 
Gyöngyösi Murányi Vénusa és K ölcsey  Parainesise, továbbá ugyancsak 
Kölcseynek Berzsenyi verseiről, Körner Zrínyijéről, A komikumról és 
Nemzeti hagyományok ez. dolgozatai. Az összefüggő nagyobb művek
ből (Zrinyiász, Bessenyei Philosophusa stb. stb.) kiszakított részletek — 
mint már említettem — vagy teljesen mellőzendők, vagy pedig az egész 
műnek tartalmi kivonatába megfelelőleg beillesztendők. — N ém etből 
szemelvényesen Klopstock, W ieland , Herder, bővebben L essing  s Goethe 
működése mutatandó be az osztály olvasókönyvében. Önállóan olvasandó 
egy lessingi v. goethei dráma (a szerint, bogy kitől olvastak a VI-ban) 
s Goethe remek Hermann u. Dorotheája (J. I. T.) — F rancziából újabb 
franczia irodalmi szemelvények s egy teljes új classikai dráma (Corneille, 
Racine, Moliére, Voltaire) olvasandók iskolailag ez osztályban; az elsők 
megfelelő kézikönyvből, utóbbi önállóan

A VIII. osztály m agyar  irodalmi olvasókönyvének bő szemelvé
nyeket kellene tartalmaznia K isfa lu dy  K. és V örösm arty  költeményei
ből, E ötvös  Gondolataiból, Reformjából és A 19. sz. uralkodó eszméiből, 
K em ény  Élet és irodalmából, A rany  prózai és Szigligeti drámaelméleti 
műveiből és az újabb magyar nyelvészeti és aesthetikai munkákból. 
Kiszakított töredékek közlése — mint mindenütt, úgy itt is — kerülendő. 
Önállóan olvasandó ez osztályban K atona  Bánk bánja. (J. I. T.) — N ém et
ből bő szemelvényeket Schillertől és az újabb tudományos irodalomból 
kell közölnie az olvasókönyvnek és önállóan olvasandó egy goethei v. 
schilleri dráma. — F rancziából a kézikönyvnek bő szemelvényeket keli 
nyújtania az újabb tudományos franczia irodalomból.

így  ismervén az iskolai olvasmányokat, nézzük már most a h ázi 
v. magánolvasmányokat. Ha tekintetbe veszszük, hogy az alsóbb osztályú 
tanulók mi mindent összeolvasnak tervtelenül, sokszor erkölcsük és 
alakulófélben levő jellemük határozott kárára is: akkor készséggel kell 
hozzájárulnunk Rom bauer E. tervéhez, mely szerint a magánolvasmány 
már a legalsóbb osztálytól kezdve megállapítandó és követelendő. Ter
mészetes, hogy az alsó fokozaton csak  a m agyarból kívánhatunk 
magánolvasmányokat, középiskoláink többi modern nyelveiből csak a 
felsőbb fokozaton követelhetjük meg jogosan a házi olvasmányt. A magán- 
olvasmányok csoportosítására nézve czélszerűnek találtam Balogh P. 
fölosztását elfogadni. E szerint az olvasmányok 1. kötelezőkre, 2. a ján 
la to sa k ra  oszlanak föl; az előbbenieket minden tanulótól egyaránt szó
val és írásban számon követeljük, az utóbbiakat csak a jobbaktól és 
nem is annyira követeljük, mint inkább csak elvárjuk. De még a leg
jobbaktól sem kívánhatjuk, hogy az alább ajánlatosaknak föítüntetett 
könyveket m ind  olvassák el v. ismerjék. Ily tágkörű olvasottság közép
iskolai tanuló részéről majdnem határos volna a lehetetlenséggel és 
komolyan koczkáztatná az olvasmány nevelő hatását, a mennyiben az 
elmélyedésből fakadt soknemű lelki haszon helyett a felületes „könyv- 
falás" nyomán járó testi-lelki elcsenevészesedést eredményezné. Az aján
latos olvasmányok kijelölése főleg azért történik, hogy a jobb s olvasni 
szerető tanulók drága idejűket ne pazarolják a kötelező olvasmányokon 
kívüli más olvasnivalók czéltévesztett, sokszor meg épen veszedelmes 
keresésével. Minden osztály egész évi magánolvasmányai állandóan ki 
legyenek téve a tanteremben (Írásban v. nyomtatásban) s az olvasmá
nyok megállapított sorrendjéhez (mely a fokozatosság és az elméletileg 
tanulandók tekintetbevételével készült) szorosan ragaszkodni kell. Ter
mészetes, hogy e czélból az olvasásra kijelölt műveknek lehetőleg sok
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(egyesekből 10-nél is több) * példányban kell meglenniök az ifjúsági 
és önképzőköri könyvtárakban, de vásárlásukra is lehet a tehetősebb 
fiúkat buzdítani s ezzel a bibliophilia nemes sportját meghonosítani, 
vagy a hol már megvan, továbbfejleszteni. Legczélszerűbb az egy-egy 
osztálynak való olvasmányokat (könyveket), osztályilag kezelni is; az 
ilyen osztálykönyvtár hivatott kezelői az egyes osztályfők lehetnének, 
természetesen a recompensatio lehetőleges érvényesülése mellett. Az 
olvasottak számonkérése évenkint kétszer történhetik meg; 1 Karácsony 
után, 2. az évvégi összefoglaló ismétlésekkor. A számonkérés módja 
szóbeli és írásbeli. írásban bizonyítja a tanuló, hogy egy-egy művel 
tüzetesen foglalkozott-e ' tartalomkivonatok csak az alsóbb osztályokban 
II—IV. kivánandók, a felsőbbekben: szerkezeti vázlatok, jellemzések, 
méltatások s az „aranymondások“ kijegyzése), szóval pedig arról tegyen 
bizonyságot, hogy az olvasmány mennyire lett emlékezetének s így lel
kének is sajátjává. A középiskolák V. osztályában a számonkérés írá s
beli módja korai; itt be kell érnünk a szóbeli beszámolással. Felesleges 
itt hosszasan fejtegetni, hogy a beszámolás mindkét módja mennyire 
szükséges és mily igazán nevelő. Csak így fog a tanuló az örökös gya
korlás által hozzászokni, hogy gondolatait írásban és szóval önállóan 
és szabatosan kifejezze. Hogy pedig a jó előadás mily megbecsülhetet
len kincs az életben, mindannyian jól tudjuk. Az írásbeli beszámolás 
által természetesen feleslegesekké válnak a most dívó, sokszor csak 
levegőben lógó s azért vajmi kevéssé szív- és észfejlesztő írásbeli gya
korlatok Bárcsak mielőbb lépne az írásbeli előadás említettem, igazán 
nevelő módja az eddigi, tanárt és tanulót egyaránt gyötrő gyakorlat- 
iratás helyébe! Ha még megemlítem, hogy magánolvasmány-jegyzékein 
hasznavehetőségét azzal is igyekeztem emelni, hogy a mennyire lehetett, 
minden olvasmány mellett kitettem a tanulóhoz legközelebb eső, s leg
inkább fölhasználható kiadást, bízvást áttérhetek magának a jegyzék
nek a bemutatására.

I. osztá ly.
Kötelezők. I. időszak. A esopu s-B oros: Mesék: Andersen : Regék 

és mesék. (0. K.)
II. időszak. Beecher-Stow e: Tamás bácsi kunyhója; Czuczor-Lafon- 

taine: Állatmesék (Vasárnapi Könyvtár).**
A ján latosak. Fortunatus (Franklin-Társulat); Jók a i:  A medvék 

országában (Filléres Könyvtár);*** B ert-S im on yi: Utazások és vadász
kalandok; Csalavér róka története; Csontos Szigfrid és Szép Meluzina; 
Grimm: Gyermekmesék; R á k o s i V.: Münchhausen; Forgó bácsi Könyv
tára és Gyermekszinháza; Seem ann: A libapásztor (Lauffer); Hazafias 
Könyvtár (Stampfel); Ifjúsági és Népkönyvtár (Kókai).

II. osztá ly.
K ötelezők. I. időszak. Don Quichotte kalandjai (Franklin-T.); 

Robinson Crusoe (V. К.).
II. időszak. Éöngérfí: Hún-magyar mondák; A m icis-R adó : A szív.
A jánlatosak. Jóka i:  Regék (V. K.); Magy. költők (F. K.); Árpád 

népe (F. K.); A F. K. többi füzetei is; S im o n yi: Idegen népek közt; 
Benedek E. : Magy. mese- és mondavilág; S w if t:  Gulliver utazásai; 
E ő r y : Madárvilág; Gaál Mózes és Tábori R. ifjúsági művei; Jó köny
vek (Révai T.); Kis Könyvtár; J a k a b :  Árgirus.

* A tanulók létszáma e tekintetben az irányadó.
** Ezentúl röviden: V. K. — *** Jele ezentúl: F. K.
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III . osztály.
Kőtelezők. I. időszak. B ékési v. G yőry: Görög-római mondák; 

J ó k a i: A magy. nemzet tört. regényes rajzokban.
Ii. időszak. A Történelm i K ö n yv tá r* következő füzetei: Attila, 

Árpád, Szt-István, Salamon, Szt-László, Kálmán, II. Endre, IV. Béla, 
Nagy Lajos, Hunyadv János és Mátyás, II. Lajos, Zrínyi Miklós.

A ján latosak, f ía a l: Benyovszky élete (V. K.) és Rontó Pál élete 
(V. K.); Csánki: Rajzok Mátyás király korából; Church-S z i la s i: Római 
élet Cicero korában; T én yes:  Utazások az északi sarkvidékeken: Hasz
nos és Tanulságos ifj. olvasmányok (Szt-István-Т.); M arkó: Kolumbus 
Kristóf; S z e m á k : Képek Róma őskorából és A régi Róma; M árki:  
Magy. Pantheon (Stampfel); M ik szá th : Magyarország lovagvárai regék
ben; Radó A .: Ezeregy éjszaka (Lampel); K örösi L .: Korrajzok; Tóth 
S . .-Kurucz világ (Révai T.); V ám béry: Indiai tündérmesék; Verne : 
Cascabel, Servadoc, Hires utazók; Garay: Árpádok; R adó:  Magy. nép
mesék és népmondák.

(Folytatása következik.)
(Nagyvárad.) Dr. D em ek Győző.

A RAJZOLÓ ÉS ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA TANÍTÁSA SZÁSZ-, 
POROSZ- ÉS BAJORORSZÁGBAN.*

(Folytatás és vége.)

C) B ajorország.
Münchenbe deczember 25-én értem. A Ludwig-Kreisrealschule 

rectorát előzetesen megkértem, szíveskednék intézkedni, hogy a geo
metriai rajzokat megtekinthessem. Ezek a rajzok praetikus szempont
ból készültek. A tanár elve az, hogy minden fiú önállóan dolgozzék; 
legczélszerűbbnek tartja a távlattant és azért azzal is kezdi. Rövid 
elmélet után a koczka távi. képét rajzolják, ebből 1 8 részt kivágnak a 
sarokból, a középből stb.; azután a parallel egyenesek iránypontja 
segítségével idomok (parkettek stb.) távi. képét, majd a testek orthogo- 
nál előállítását, mellé rajzolva mindig a távi. képet. Minthogy Bajor
országban a tanév októberben kezdődik, azért minden osztály eddig 
csak 3 lapot rajzolt. A negyedik rajzlap a testek áthatását fogja tar
talmazni, azután az év végéig építészeti tárgyakat fognak rajzolni a 
tanár készítette nagy- és más faminták után. így a tanár bevezeti a 
fiúkat a geometriai rajzolás fonalán a különböző stylfajokba. Ez itt 
Münchenben már azért is könnyebb, mint sok más városban, mert úgy
szólva minden utczasarkon lát a fiú egy-egy remek művet pl. a Königs- 
platzon a gyönyörű hármas alkotás s. p. a Prophylaeák (dór styl), a 
Gliptoteka (ióni styl) és a Kunstausstellungs-Gebäude (korintusi styl); 
hát még a sok tárlat! A mely városban a fiúk ennyit láthatnak és 
tanulhatnak közvetlen szemléletből, ott nem nehéz szép eredményt az 
iskolában felmutatni. Fokozza a fiúk buzgalmát még az a körülmény, 
hogy a bajor iskolákban az ábrázoló geometria érettségi tárgy.

Kiegészítés végett idézem a bajor „Ministerialblatt für Kirchen- 
und Schul-Angelegenheiten“-ből a geometriai rajzra vonatkozó tanter
vet. E hivatalos rendeletben, mely 1894. szept. 12-én 28. sz. alatt jelent 
meg, a 300. oldalon ez olvasható: „Was insbesondere den Unterricht in

Ezentúl röviden: T. К.
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der darstellenden Geometrie betrifft, so muss bei Erteilung desselben 
mit allem Eifer auch dahin gestrebt werden, dass die Schüler von 
allen hiebei in Betracht kommenden Gebilden eine klare Anschauung 
erhalten“. A tananyag az egyes osztályokban ez: III. osztály. Alapfogal
mak. Szögek. Párhuzamos egyenesek. Háromszögek és egybevágóságuk. 
A kör főbb tulajdonságai. Mértani hely. Egyszerű szerkesztések. A négy- 
és sokszög. Egyenes vonalú idomok egyenlősége. IV. osztály. Pythagoras 
tétele. Idomok átalakítására, osztására és területük számítására vonat
kozó föladatok. Hasonlóság. A körtan bővítése. Gyakorló példák. V. 
osztály, a) planimetria: szerkesztési föladatok; b) stereometria: alap
fogalmak, egyszerű geometriai testek, stereometriai föladatok. VI. osztály. 
Ábrázoló geometria: pont, egyenes és sík graphikai meghatározása az 
ide vonatkozó alapvető föladatokkal.

A szabadkézi rajz tovább fejleszti a rajzoló- és ábrázoló geome
triát. Erre vonatkozólag az említett „Ministerialblatt“ 1105. oldalán olvas
ható: „Unerlässlich ist die Erläuterung an der Schultafel bei allen Kon
struktionen aus der Geometrie und Projektionslehre, bei letzterer unter 
Benützung von Modellen“. A tananyagra nézve ezt írja elő. „IV. osztály: 
pont, egyenes és síkidomok projectiv rajzolása. V. osztály: Testek átha
tása. Oszloprendszerek rajzolása és a mennyiben lehetséges, más építé
szeti tárgyak magyarázat után“.

Minden iskolában, a hol csak megfordultam, a legnagyobb szíves
ségre, készségre és jóindulatra találtam úgy az intézetek közvetlen 
vezetői, — mint a szaktanárok részéről. A rectorok elkövettek mindent, 
utánajártak mindenben, hogy kíváncsiságomat lehetőleg kielégítsék; 
a tanárok pedig személyes közreműködésükkel is bepillantást engedtek 
az ő előadási módszerükbe, a mit azután eszmecserével egészítettünk 
ki és részben eme kedvező körülménynek tulajdoníthatom, hogy ily 
rövid idő alatt annyit tapasztaltam, annyit tanultam.

Az előadottak után a következő eredmény állítható össze.
1. A meglátogatott iskolákban azt a közös törekvést tapasztal

tam, hogy fölkeltsék a tanulókban a kedvet és érdeklődést a tudomány 
iránt. Ezt elérendő, még a legfelső osztályokban sem követik a száraz 
előadó és leczke-lekérdező, hanem azt az eljárást, hogy a fiúkat czél- 
tudatosan vezetik be az új tananyagba, mintha a tételeket ők maguk 
födözték volna föl. A sok időt rabló hosszú levezetést és szerkesztést 
kerülve, csakis a leglényegesebbre szorítkoznak, de ezt nagyon alaposan 
és behatóan végzik, hogy azt az osztály zöme az iskolában megtanulja, 
illetőleg elvégzi.

2. Tankönyvet nem igen használnak, az iskolában keveset jegyez
nek; e helyett a fiúk a magyarázatra ügyelnek és otthon kiki saját 
felfogása és egyénisége szerint egészíti, illetőleg bővíti ki füzetjében 
az előadottakat.

3. Sok helyen minden tanuló más-más feladatot old meg az ábrá
zoló geometriából vagy legalább más helyzetekben. Ez az önállóságot 
nagyon előmozdítja és serkent az önmunkásságra.

4. A tisztába való rajzolás anyaga a lehető minimumra szorít
kozik és csakis annyiból áll, a mennyivel a tanult anyagot föltüntet
hetik. Nem látni itt pontozást, elvétve sraffolást.

5. Az ábrázoló geometriának azt az elmeképző erejét, mely szerint 
a térszemléletet minden más tárgynál jobban fejleszti, kellően méltá
nyolva, e tantárgyat olyannak tekintik, mint a melyet minden művelt 
embernek ismernie kell. Épen ezért nem elégesznek meg csak egy elő
állítási móddal, hanem ismertetik valamennyit.
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6. Ezért tapasztalható, hogy a német fiúk minden irányban tájé- 
kozódottak, önállóan gondolkodók és érett fölfogásúak.

7 A szabadkézi rajzolásban mindent természet után rajzolnak, 
nem távoleső dolgokat, hanem olyanokat, a mikkel a középiskolában 
és közvetlen az életben találkoznak. Ezeken tanulnak helyesen látni, 
gyakorolják szemléleti képességüket és így megszeretik a rajzolást, mert 
érdekli őket az, a mi előttük van.

8. A szépírásra is több időt fordítanak, mint minálunk.
9. Bajorországban az ábrázoló geometria érettségi tárgy. Porosz

és Szászországban az ábrázoló geometriai osztályzatot bevezetik az érett
ségi bizonyítványba és az ide vágó rajzok ott vannak az érettségi vizs
gálat alatt közszemlére kitéve. Szászországban az ábrázoló geometria 
kötelező tantárgy, lásd „Das höhere Schulwesen“ 104. old. „Sämmt- 
liche Lehrgegenstände unter 1 und 2 sind obligatorisch. Fakultative 
Lehrgegenstände sind: Stenographie für die Schüler der Mittelklassen, 
Freihandzeichnen von Ober-Sekunda an.

10. Nem kezdik a rajzoló geometriát sehol sem az I. osztályban.
11. A projiciálást nagyobbrészt testekkel kezdik, de azonnal két 

képsíkon; a test után előállítják annak határoló lapjait vagyis az idomo
kat, majd a vonalat és végül a pontot. Ez képezi az ábrázoló geome
triába való bevezetést, ezt követi e tantárgy elemeinek tudományos 
szempontból való tárgyalása.

12. Daczára annak, hogy az ábrázoló geometria nem mindenhol 
kötelező, e tantárgy óráiban mégis majdnem minden tanuló részt vesz, 
a kik kedvvel és előszeretettel foglalkoznak a vetítési módokkal és ezért 
szép eredményt mutatnak föl.

13. A vallás-erkölcsös nevelés és a vallásosság ápolása a hivata
los tantervek értelmében szépen érvényesül.

Ismertetésemet a következő indítványokkal fejezem be.
1. Ha azt akarjuk elérni, hogy a fiúk megállják helyüket min

denkor és mindenhol, akkor szállítsuk alá igényeinket és alkalmazkod
junk módszerünkkel a fiúk felfogási képességéhez. Ezt elérendő ajánlom, 
hogy a) ne k ezd jü k  a geom etriát, illetőleg  a geom etriai a lak tan t m ár  
a z  e lső  osztályban. Tudom tapasztalatból, hogy milyen nehéz 9—10 
éves fiúknak a geometria és mily csekély eredményt lehet az I. osz
tályban elérni. Fordítsuk ezt az időt arra, hogy tanítványaink a magyar 
nyelvben és kifejezési képességükben tökéletesebbek legyenek, b) Ne 
kezdjük e tárgyat a legelvontabb részszel t. i. a ponttal és vonallal, 
hanem a testtel vagyis: cseréljük m eg a z  eddigi sorrendet annyiban, 
hogy vegyük először a stereometriai alaktant és csak azután a plani- 
metriait vagy a mi még ajánlatosabb: tárgyaljuk e két részt egymással 
összekapcsolva.

c) Teremtsünk az ábrázoló geometria számára mi is előkészítő  
fo lyam ot olyformán, hogy a stereometria tárgyalása után vagy vele 
kapcsolatosan vegyük a testek projiciálását a legegyszerűbb esetek
ben; innen vezessük be a síkidomok vetítését. Csak azután térjünk át 
az egyes vetítési módok ismertetésére.

d) Ne bocsá tkozzu nk tú lságosan a z  elm életi tárgyalásba, csakis 
annyira, a mennyi szükséges a dolog megértéséhez és alkalmazásához.

e) Főelvünk legyen mindent szem lélte tn i; mert csak annak van 
maradandó becse, csak azt érti a fiú igazán, a mit lát vagy a mit maga 
készít. Ez okból szükséges lehető sok és sokféle modellt beszerezni. Az 
ily modellgyűjteménynél az az elv vezéreljen bennünket, hogy olyan 
mintákat szerezzünk be, a melyek tanulságosak, a tanítást és fölfogást 
előmozdítják és középiskolai vonatkozásúak vagy a gyakorlati életből 
ismeretesek.
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f) A z  ábrázoló geom etriá t a stereometria folytatása gyanánt 
tekintve, föltétlenül m athem atikusra kell bízni.

g) A  m agyaráza to t ra jz  k ö vesse ;  itt mérsékelt igényekkel lép
jünk fel; ne kívánjunk többet, mint a mennyit a fiúk minden túlterhe
lés nélkül legnagyobbrészt az iskolában elvégezhetnek. Kerüljük a nagyon 
összetett szerkesztéseket; ne kívánjuk, hogy a fiúk mindent tisztázatban 
megrajzoljanak, elég minden tárgy-egységből egy-egy képviselő ábrát 
rajzolni. A szemet rontó és sok időt rabló pontozással és sraffolással 
szakítanunk kell; hadd gyakorolják be inkább a fiúk a rajzoknak leg
különbözőbb kidolgozási módját és ha azt látjuk, hogy egyféleképen 
már elég jól rajzolnak, akkor hadd dolgozzanak más rajz-módban 
tovább.

2. A rajzolás módjára és terjedelmére nézve adjon a hivatalos 
utasítás irányítást.

3. H ozzuk kapcsolatba a z  ábrázoló geom etriá t a többi tárgyak
ka l is oly módon, hogy szolgáljon a geographiának, a kristallographiá- 
nak, a physikának és általában a leíró tudományoknak, továbbá a 
mathematikának és a szabadkézi rajzolásnak. Mert csakis így felelhet 
majd meg tulajdonképeni hivatásának, mely szerint méltó helyet kíván 
magának az általános műveltséget alkotó tárgyak sorában.

Ezek után én a rajzoló és ábrázoló geometriát a középiskolai 
oktatás keretén belül így gondolom eloszthatni, megjegyezvén, hogy a 
következő tervezetet csak nagy vonásokban vázolom.

A) Geometriai alaktan.
M ásodik o sz tá ly  hetenkint 3 óra (1 óra az elméletre, 2 óra a 

rajzolásra fordítható).
I. A koczka  ismertetése, leírása, hálózata és rajzolása; e testtel 

kapcsolatban a négyzet és a derékszögű-egyenlőszárú háromszög. A derék- 
és félderékszög.

A z egyenes, n égyzetes hasáb  ugyanúgy, mint a koczka és vele 
kapcsolatosan a derékszögű négyszög és a derékszögű háromszög.

II. A z egyenes, n égyzetes gúla  úgy, mint a koczka; az egyenlő
szárú háromszög;

A henger és a  kúp  ismertetése és leírása; a körvonal. A szög
nemei.

III. A többi három- és négyszögek, a sokszögek. A symmetria.
H arm adik  o sz tá ly  hetenkint 3 óra (1 az elméletre, 2 a rajzolásra

fordítható).
I. A három-, négy- és sokszögek és a kör területe. A koczka, 

hasáb és gúla felülete és térfogata. 'Rajzanyag: a tárgyalt testek sík
metszete és testcombinatiók.)

B) C onstructiv planim etria.
II. A z egybevágóság. Háromszögek szerkesztése adott részekből. 

Mértani hely.
Az egyenes vonalra és a szögre vonatkozó alapvető szerkesztések.
III. Négy- és sokszögek szerkesztése adott részekből; szabályos 

sokszögek.
N egyedik o sz tá ly  hetenkint 2 óra.
I. A hasonlóság  Hasonló idomok szerkesztése. Vonalak arányos 

osztása: mérővesszők; arányos szög és használata.
II. G yakorlati m értan :  pontok, párhuzamos és merőleges egye

nesek kijelölése; vonal fölmérése. Terület fölmérése a mérőasztallal; 
magasságmérés, nivellálás.

III. A  kör  és középpontjának szerkesztése különféle feladatok 
kapcsán; az érintési feladatok; érintkező körök.
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Ötödik o sz tá ly  hetenkint 2 óra.
I. A  kú pszele tek  szerkesztése mint geometriai helyek, meghatá

rozó részeik, érintési föladatok.
II. A oycloisok legegyszerűbb esetei, a körevolvens és a leggya

koribb csigavonalak.
III. A síkidomok átalakítására vonatkozó legegyszerűbb esetek.
C) Á brázoló geom etria.
H atodik  o sz tá ly  hetenkint 2 óra.
I. A koczka, hasáb és gúla projectiói normál és elforgatott hely

zetben. E testek hálókifejtése és síkmetszéseinek egyszerű esetei.
II. Síkidomok, egyenes és pont projectiói.
III. Pont-, egyenes- és síkra vonatkozó alapvető föladatok. A 

háromélű testszöglet főbb esetei. Pont és egyenes árnyékai — a parallel- 
projectio.

H etedik  o sz tá ly  hetenkint 2 óra.
I. Síklapú testek (beleértve a szabályosakat is) előállítása, sík

metszése és árnyéka.
II. Görbe lapu testek (főképen a henger, kúp és gömb) előállí

tása, síkmetszése; érintési föladatok és árnyékmeghatározás.
III. Testek áthatása legegyszerűbb esetekben.
N yolczadik  o sz tá ly  hetenkint 2 óra.
I. A parallel, axonometrikus és central projectio elveinek meg

állapítása.
II. Sík- és görbe lapú testek central- és parallel projectióban való 

ábrázolása. Alkalmazás gyakorlati példákon.
Ha az idő engedi, akkor a geographiai fokhálózatok szerkesztésé

nek főbb esetei is vehetők.
(Budapest.) S zir te s  Ignácz.

EGYESÜLETI ÉLET.

Igazgatósági ülések.
M árczius 14-én, 28-án, április 5-én.

Az igazgatóságnak márcziusban és áprilisban tartott ülései szoros 
kapcsolatban voltak a húsvéti választmányi üléssel, s a tárgyak nagy
része ugyanaz volt. Mivel a választmányi ülésről a legelső alkalommal 
kimerítő tudósítás jelent meg, az igazgatósági ülésekről elég lesz annyit 
közölni, a mi nem fordult elő újra a választmányi ülés napirendjén.

Új tagokul felvétettek az üléseken: Tuhrinszky  Károly kir. kath. 
főgyrnn. tr. és Beér Ferencz tanítóképző-intézeti tanár Eperjesen, ajánlja 
az eperjesi kör; B arathy  Mihály temesvári iparisk tr., aj. a temesvári 
kör; Fülöp Árpád és K rá lik  Gusztáv ungvári főgymn. tanárok, aj. az 
ungvári kör; Bock  Gizella, Mariin Molly, B adván y  Anna, R okszer  
Ilka, R a tk o vszk i Margit és S ch w artzer  Irén kassai áll. fels leányisko
lái tanítónők, aj. Gerevich Emil; K o csá vy  Béla m. kir. gazdasági tanint. 
igazgató Kassán, dr. R áth  Zoltán jogakadémiai tanár u. o., Gerlóczy 
Géza. Zalka  Zsigmond, Szeybold  Károly, Windisch Rikhárd gazdasági 
tanint. tanárok u. ott, valamennyit ajánlja dr. Gerevich Emil, S zilágyi
S. Aladár pozsonyi keresk. akad. tanár, aj. dr. Lévay Ede; N ikh ázy  
Frigyes Iglón és H adik  Rikhárd Lőcsén, aj. a szepesi kör; dr. Szent- 
k láray  Jenő csanádegyházmegyei kanonok és akad. I. tag, Németh  Károly 
és Schima  János kath. gymn. tanárok, Sto larik  János tanárjelölt, Te
mesvárt, ajánlja a temesvári kör. — Vidovich Bonaventura nyugalomba
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vonulván, kilépését jelentette; az igazgatóság megemlékezvén arról, 
hogy eme t. tagtársunk 29 évig buzgó tagja volt az egyesületnek, a 
Közlönyből ezentúl tiszteletpéldányt küld részére. — Részvéttel vette 
tudomásul az igazgatóság Hudra  János kegyesrendi tanárnak, S arlay  
János győri reálisk. tanárnak, S zilágyi Gyula nagyenyedi tanárnak és 
id. P ropper  Ferencz kolozsvári rajztanárnak halálát.

Tafferner Béla lugosi kartársat, az egyesület régi tagját, 25 éves 
jubilaeuma alkalmából üdvözli az igazgatóság.

A szepesi körnek ama kérdésére, vájjon a kilépett, de rövid idő 
múlva visszalépő tagoknak kell-e az 1 frt beiratási díjat fizetniük, az 
igazgatóság kimondja, hogy erre nézve két elv szolgál zsinórmértékül: 
1. minden tagnak, a ki a felvételi díj életbeléptetése óta az egyesületbe 
lép, meg kell a felvételi díjat fizetnie; 2. senkitől azonban kétszer a fel
vételi díj nem követelhető. E két elvből következik, hogy a ki egyszer, 
akármikor, lefizette a felvételi díjat, visszalépésekor nem tartozik ismét 
fizetni, továbbá hogy a kinek első belépése még a felvételi díj életbeléptetése 
előtti időbe esik, a ki tehát nem fizetett eddig felvételi dijat, vissza
lépésekor tartozik fizetni. Az ily tag önként jutott oly helyzetbe, hogy 
az egyesület tagjai közé jutásra új felvételre van szüksége.

Nevezetes mozzanat volt a márczius 14-iki igazgatósági ülés be
fejezése. Beöthy  Zsolt elnök abból az alkalomból, hogy a márcziusi 
napokat üljük, illőnek tartja megemlékezni azokról a tanártársainkról, 
a kik e napoknak nemcsak dicsőségében, hanem a rájok következett 
szenvedésekben is résztvettek; vérökkel vettek részt Magyarország jövő
jének megalapításában, felépítésében pedig életök munkájával. Emlé
kezzünk meg — monda — ez öreg tanártársainkról s kívánja, hogy az 
Isten még sokáig éltesse őket. Az igazgatóság teljes szívvel osztozott 
az elnök érzelmeiben.

N égyesy L ászló , főtitkár.

Temesvári kör.
A temesvári kör április hó 16-án tartotta rendes havi ülését, 

melyen dr. L a k y  Mátyás elnök akadályozva lévén a megjelenésben, 
dr. Schönvitzky  Bertalan elnökölt; jelen voltak még dr. Bán  Károly, 
Bergmann  Ágost, dr. B erkeszi István, Bittenbinder Miklós, dr. Gáspár 
János, G rátz Lujza, L aczkovich  Ilona, M arsits  Rozina, M észáros  Jenő, 
Oberst József, Perényi Adolf, dr. Popini Albert, K ies  Ferencz, S a ly  
Sándor, Sándor  Irma, dr. Steiner  Simon, S téberl Ernő, Szecsó'dy József, 
Thoma Teréz.

Az ülés megnyitása után a kör éljenzéssel vette tudomásul N áta- 
fa lu ssy  Kornél kir. tan. főigazgatónak a kör elnökéhez intézett levelét, 
a melyben meleg szavakban megköszöni a kör üdvözletét királyi taná
csossá történt kineveztetése alkalmából.

Azután jegyzőkönyvében fejezte ki a kör köszönetét Kapdebo  
Gergely, Temesinegye h. alispánjának a megyeháza nagytermének a köri 
felolvasások számára való szives átengedéséért, valamint a felolvasáso
kon közreműködött köri tagoknak, névszerint dr. Bán  Károly, Berg
mann  Ágost, Bocz József, D anes Ferencz, G rátz  Lujza, M arsits  Rozina, 
M auritz  Elza, M észáros  Jenő, Perényi Adolf, dr. Popini Albert és 
Rössleir Béla tagoknak.

Élénk éljenzéssel fogadta a kör az elnök azon jelentését, hogy 
a délvidéki középiskolákhoz intézett felszólításra a fehértemplomi áll. 
főgymnasiumból K irá ly  Pál igazgató és Iieg yesy  Károly, Cs. L á zá r  
Ottó, K artner  Gyula, »Sír//Nándor és dr. Vajda  Károly tanárok körünkbe 
beléptek. — A lugosi főgymnasiumi tanári karnak belépési föltételeket
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tartalmazó átiratát a kör a többi iskoláktól beérkezendő válaszokkal 
együtt fogja tárgyalni.

Ezután tárgyalás alá vette a kör a z  isko lák  elnevezésére  vonat
kozó Bozóky-féle indítványt és többek hozzászólása után egyhangúlag 
elfogadta dr. B erkeszi István előadó következő javaslatát:

1 A kör helyesli a Bozóky-féle indítványt, de a kérdést nem 
tekinti égetőnek.

2. Elengedhetetlen főelv legyen, hogy az illető iskola a lehető 
legszorosabb vonatkozásban álljon a felvenni kivánt névvel. Ennek 
megfelelően lehetne az iskolákat elnevezni: a) a történelmi hagyomá
nyok által megszentelt kegyeletből egyes királyainkról vagy nagy 
embereinkről! b) az alapítókról, vagy nagyobb alapítványt tevőkről; 
c) nevezetesebb államférfiakról, kik az illető iskolában akár tanultak, 
akár tanítottak; d) nevezetesebb államférfiainkról, kik az illető iskola 
felállítása körül különös érdemeket szereztek, e) A hazánk ezeréves fenn
állási évében, vagy előtte és utána egy pár évvel alapított iskolák 
millenniumi gym nasium  vagy reáliskola  nevet nyerhetnének.

3. Az iskolák elnevezése ne történjék tömegesen; oly iskolák 
pedig, melyekre most nem akad a föntemlített elvnek megfelelő név, 
egyelőre nevet ne is kapjanak.

Miután a kör még köszönetét mondott az előadónak a kérdés 
szives megvilágításáért, tárgyalás alá került Czigler Ignácznak a fel
sőbb leányiskolák reform jára  vonatkozó javaslata, melyre vonatkozó
lag Bittenbinder Miklós előadó hosszabb, kimerítő és igen érdekes 
tanulmányt olvasott fel.

Mindenekelőtt ismerteti a felsőbb leányiskolák keletkezésének és 
fejlődésének történetét egész mai napig. Kimutatja, hogy az állami fel
sőbb leányiskolák M olnár Aladár szervezete szerint valóságos leány
középiskolák voltak, a szó mai értelmében, mert czéljuk, tanulmányi 
idejök, a tanerők minősítése és módszerök ugyanaz volt, mint a közép
iskoláké. Minthogy azonban nem fektették őket törvény alapjára, az 
eredeti czél félreismerése és különböző gyakorlati okok következtében, 
a folytonos szervezés és újjáalkotás alatt niveaujuk jóval lejebb szállott. 
Részletesen ismerteti a jelenlegi szervezet és tanterv hiányait, melyek 
miatt a felsőbb leányiskola már ma eredeti hivatásának nem felelhet 
meg s melyek folytán a szakemberek már régen sürgetik a revisiót. 
Majd áttér azon tény fejtegetésére, mely a reformot napirendre tűzte, 
s mely nem más mint a Felség ama magas elhatározása, mely meg
engedte a nőknek, hogy a tudományegyetem némely facultásait láto
gathassák; mert ez elengedhetetlenül szükségessé tette a leányközép- 
iskolák megalkotását. Ismerteti általában a két ellentétes irányt, a mely 
a nőknek az egyetemre való előkészítésére keletkezett, különösen pedig 
az országos nőképzőegyesület leánygymnasiumának és Szuppán  Vilmos 
ministeri biztos új. leánygymnasiummal combinált felsőbb leányiskolájá
nak szervezetét, mint ez ellentétes irányok főképviselőit, melyek körül 
a küzdelem folyt, s melyek közül az első már tényleg megvalósult, a 
második pedig a megvalósulás útján halad, a mennyiben tervezete a 
közoktatási tanács előtt fekszik s a budapesti VI. kér. áll felsőbb leány
iskola V. osztálya a folyó tanévben már ennek értelmében rendeztetett 
be. Különösen behatóan fejtegeti az utóbbi tervezetet, minthogy Czigler 
tételei közül a legfontosabbak az ellen irányulnak.

Majd áttér saját nézeteinek fejtegetésére és Czigler tételeinek 
méltatására. A maga részéről is szükségesnek tartja a felsőbb leány
iskoláknak revisióját, valamint azt, hogy a nőknek a tudományos pá
lyákra való előkészítése ez intézetekre bizassék, de csak annyiban, a 
mennyiben ez a felsőbb leányiskola tulajdonképi czéljával nincs ellen
tétben. Ily ellentétet a maga részéről nem lát. Óva int attól, hogy maga
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sabb leányiskoláinkat a fiúiskolák mintájára rendezzük be, mert ezek 
mai alakjukban nagyon jó tanító, de csak nagyon kevéssé nevelő inté
zetek. A fiúiskolák már kezdettől fogva a tudományos pályákra való 
előkészítést veszik czélba, mi a leányiskoláknál bűn volna mind a 
növendékek, mind a társadalom ellen, mert a nők első sorban és ki
vétel nélkül sajátos és természetes élethivatásukra nevelendők, A nők 
minden emancipatio daczára, még most is a családban találják legszebb 
hivatásukat A lélek nemessége, a szív jósága még ma is a nőnek leg
drágább ékességei, de természetesen ezekkel a mai korban már az 
ismeretek oly mennyiségének is kell párosulnia, mely a nőt erőssé és 
öntudatossá teszi s képessé a megváltozott családi, társadalmi és nem
zeti viszonyok között nemes feladatának teljesítésére akár mint anya, 
akár a családon kívül az életben, ha magára van utalva. A nőknek 
tudományos és kenyérkereseti pályákra való törekvése csak annyiban 
jogosult, a mennyiben ezt existentiájuk kellő biztosítása kívánja. Ez 
okból annak az alapműveltségnek, melyet a vezető osztály leánygyerme
keinek kapnia kell, egyformának s így annak az iskolának is, mely ezt 
megadja, egységesnek kell lennie. Minthogy azonban ezen műveltségnek 
a leányok Í6-ik évéig befejezettnek kell lennie, mivel leányaink zöme 
e kor után nem látogatja az iskolát, az egységes hat osztályú felsőbb 
leányiskola mellett foglal állást és minden bifurcatiónak ellene van. 
Azon leányok részére azonban, kik tudományos pályára törekszenek, 
két új osztályt kellene felállítani, melyeket pbylosophiai osztályoknak 
lehetne nevezni s melyek egészen olyanok lehetnének mint a gymna- 
siumok, leszámítva a görögöt, mely tárgy az érettségi vizsgálat tárgyai
nak sorából is törlendő volna. A latin mint facultativ tárgy a felsőbb 
leányiskolái V. és VI. osztályban is tanítható volna. Az egységes hat 
osztályú felsőbb leányiskolában, ha tantervét a paedagogia követelmé
nyeinek megfelelően átdolgozzák, kellő képesítésű tanerők, ha a lényegre 
fektetik az egyes tantárgyaknál a súlyt és az alaposságra, helyes mód
szerrel és jó tankönyvek alapján képessé fogják tenni a jó közepes 
növendékeket arra, hogy a philosophia osztályokban boldoguljanak. A 
felsőbb leányiskola tantárgyai maradnának az eddigiek.

Az előadó azonban szükségesnek találja, hogy a rendezés törvény 
útján történjék, épen az állandóság szempontjából, melyben az intézet 
czélja, berendezése, tantárgyai, a tanerők alkalmazása, az igazgatás és 
felügyelet szabálvoztassék ; ez az iskola színvonalának emelésére is 
szolgálna.

A továbbiakban az előadó kifejti, hogy Czigler 1—5. pontjaihoz 
hozzájárul némi módosításokkal. A 4. pontra vonatkozólag kívánatosnak 
tartja, hogy majd akkor, ha elegendő számú középiskolákra képesített 
tanárnő áll rendelkezésre, csak ily képesítésű tanerők alkalmaztassanak, 
mert e nélkül az egész intézmény illusoriussá válik. A 6. pontot azon
ban nem tartja elfogadhatónak, mert a selectio és classificatio elhagyá
sával az iskola okvetetlenül hanyatlásnak fog indulni. Ha a meg nem 
felelő elemeket felviszszük a magasabb osztályokba, akkor figyelemmel 
is kell ott lenni rájuk, a mi csak a többiek hátrányára történhetik. 
A classificatio megszüntetése pedig nem lehet emelő sem a tanuló, sem 
a tanár munkakedvére. Utal arra, hogy a millennaris tanügyi congres
sus középiskolai szakosztálya szükségesnek találta a selectio és classi
ficatio fentartását s állítja, hogy ez a leányiskolákban még inkább 
szükséges, mert a leányok, habár általában véve szorgalmasabbak is, 
kevésbbé kitartóak és alaposak mint a fiúk, s az ő szorgalmuk rúgója 
sokkal inkább a jó tanjegy, mint a fiúké. A fiúnál megvan a komoly 
ok a tanulásra, a leányoknál nincs stb. A classificatiónak azt a módját 
azonban, a mely a felsőbb leányiskolában jelenleg dívik, ő sem óhajtja 
fentartani. Kevesebb jegy és kevesebb osztályozás is elég volna.
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Az előadó Czigler 6. pontja helyett öt új pontot hoz javaslatba. 
Az elsőben a lányközépiskola czélját tűzi ki, a másodikban ennek tör
vény útján való szervezései kívánja, a harmadikban érettségi vizsgálat 
tartásának jogát követeli számára, a negyedikben az évvégi osztály
vizsgálatok törlését és az ötödikben az internátusok újjáalkotását ajánlja. 
Az érettségi vizsgálat jogát arra alapítja, hogy az esetre, ha ez is
kolákat úgy rendezzük be, hogy az érettségi vizsgálatra elő' tudnak 
készíteni, akkor megvan bennük a garantia arra is, hogy az érettséget 
constatálhatják. Az évvégi vizsgálatok elhagyását is megokolja s ajánlja, 
hogy helyettük összefoglaló ismétlések tartassanak s ha már okvetet- 
lenül mutogatás kell, melylyel a szülőknek az iskola iránt való érdek
lődését meg kell nyerni, akkor tartsunk iskolai ünnepélyt. Végül fejte
geti az internátusok helytelen szervezetét. Ezek egészen iskolaszerűén 
vannak berendezve. A növendékek 5— 6 nevelőnő behatása alatt is  
állanak. A nevelőnők egyúttal iskolai tanítónők, kik túl vannak terhelve 
Az állam a tanítónő-nevelőnők által maga adat correpetitiót a benlakásos 
leányoknak. Kívánatos volna az internátusokat az iskolától egészen 
függetlenül családias jelleggel berendezni, 6—8 egykorú növendéket 
egy nevelőnő felügyelete alá helyezni, ki az iskolai időn kívül állandóan 
velők volna. Az ily nevelőnő természetesen nem lehetne tanítónő. Az 
egész internátus felügyelője vagy igazgatónője valamelyik intézeti 
tanítónő lehetne.

Befejezésül az előadó a következő 10 pont elfogadását ajánlja a 
körnek:

1. A leányiskola czélja: a) a felsőbb leányiskolában ugyanaz 
legyen, melyet a felsőbb leányiskolák I. 1875. évi szervezete kitűzött; 
b) a philosophiai osztályokban a tudományos pályákra illetőleg érettségi 
vizsgálatra való előkészítés.

2. A leányközépiskolák szervezése ne rendelettel, hanem törvény 
útján történjék.

3 A leányközépiskolák a középiskolai ügyosztályba és egy ez 
alá rendelt külön főigazgató felügyelete alá helyeztessenek.

é. Leányközépiskola csak oly városban állíttassák, melyben már 
van polgári leányiskola.

5. A leányközépiskola egységesen szervezett hat osztályú felsőbb 
leányiskolából s két gymnasiumi jellegű philosophiai osztályokból álljon 
a leányoknak az egyetemre való előkészítése czéljából; az előbbinek 
V és VI. osztályában a latin nyelv is tanítandó mint facultativ tan
tárgy. A felsőbb leányiskola magában is felállítható.

6. A leányközépiskolában jövőre csak középiskolákra képesített 
tanárok és tanítónők alkalmaztassanak, ugyanazon javadalmazással, 
mint a fiúközépiskolák tanárai; addig is azonban, míg ez teljesen keresz
tül vihető, folytonosan arra kell törekedni, hogy e tanári karok szín
vonala emeltessék.

7. A nyolcz osztályú iskola azzal a joggal ruháztassék föl, hogy 
érettségi vizsgálatot tarthasson s erről bizonyítványt adhasson, mely az 
egyetem látogatására is jogosítson.

8. Az évvégi vizsgálatok törlendők és összefoglaló ismétlésekkel,, 
esetleg évzáró ünnepélylyel is helyettesítendők.

9 A költségvetésben a felszerelésre megszavazott dotatio minden 
iskolának kiadandó és a tanszerek beszerzése a főigazgató ellenőrzése 
mellett a tanári testületre bízandó.

10. A leányközépiskolák mellett ott, a hol szükséges, az iskolák
tól függetlenül, családias jellegű internátusok szervezendők, külön 
igazgatónővel, nevelőnőkkel, esetleg nyelvmesternőkkel.

A kör többek hozzászólása után egyhangúlag magáévá tette az
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előadó részéről javasolt 10 pontot és az előadónak fáradságos munkájáért 
köszönetét mondott.

Ezután a kör még azt a fontos határozatot hozta, hogy a pün
kösdi ünnepek alatt kirándulást rendez tagjai számára a Vaskapuhoz; 
rendezésére öttagú bizottságot küldött ki [Gáspár, Oberst, Popini, 
P ies, Stéberl).

Végül rendes tagul megválasztatott Kun  László csanádegyházme- 
gyei kanonok,pártoló tagokul pedig: Bertram  Nándor kereskedő, dr. Bider 
Vilmos orvos, B irn still Henrik kereskedő, Deutsch  Andor nagybirtokos, 
Jask o v ics  Károly p. ü. titkár, K o stya la  Imre mérnök, P au iay  Gyula 
mérnök, dr. Steiner  Adolf ügyvéd, S tern th al Salamon hitközségi elnök, 
Zimm ermann  Károly kereskedő.

R ies Ferencz, a kör titkára.

RANGSOR-VÁLTOZÁSOK.

A „Hivatalos Közlöny“ f. évi II. és III. számában közzétett közép
iskolai igazgatói és tanári rangsorozatokat a ministerium 18.865. szám 
alatt a benyújtott felszólalások alapján a következőkben módosította, 
illetőleg igazította ki.

1. Az állami középiskolák rangsorozatában:
a VIII. fize tési o sztá ly  g) csoportján á l: D ortsák  Gyula igaz

gatónak kinevezési kelte 1889. III. 29-re helyesbíttetett s egyúttal 300 frt 
lakpénze is feljegyeztetett;

a VIII. h) csoportban : F ail Attila dr. és Jeszen ák  Rafael taná
roknak rangsorozati helye kinevezési keltőknek változatlanul hagyásá
val olykép igazíttatott ki, hogy Fail dr. az 1893: XII. 31. kelettel fel
vett tanárok között első helyre soroztatott s egyúttal igazgatói czíme 
és jellege is megjelöltetett, Jeszenák Rafael pedig a rangsorban köz- 
vetetlenül utána helyeztetett; továbbá ugyanebben a csoportban Bach  
Nándor, K iss  Rezső, H la tky  Miklós, J eszen szk y  Dezső és Nicora 
Vincze tanárok — ugyancsak kinevezési keltőknek fentartásával — oly
kép soroztattak be, hogy Bach Nándor Gidófalvy Géza és Imrei János 
közé; Kiss Rezső Beniczky Kálmán és Hollós Gyula közé; Hlatky 
Miklós Hollós Gyula és Csonka Lajos közé; Jeszenszky Dezső Schultz 
Antal és Pálfy Károly közé; Nicora Vincze pedig Zambra Péter elé 
helyeztetett. Végre Joris  fiumei áll. főgymn. rendes tanár keresztneve 
Mátyás helyett M áté-та, igazíttatott ki. S im sa  Kornél ungvári áll. reál
iskolai r. tanárnak pedig lakpénze 300 frtra helyesbíttetett.

A IX . f ize tési o sz tá ly :  f)  csoportjában : F esztó ry  Lajos tanai* 
kinevezési kelte 1878. V. 11-re igazíttatván, a nevezett tanár ebben a 
csoportban első helyre tétetett, továbbá P auiay  Ödön kinevezési kelte — 
a sorrendnek változatlanul hagyásával — 1889. VIII. 17-re, K eil Alajos dr. 
kinevezési kelte pedig 1893. X 23-ra igazíttatott s ehhez képest Keil dr. 
Kartner Ferencz és Besze Mihály tanárok közé osztatott be.

2. A  Bibics-alapból fentartott aradi kir. főgymnasium  
rangsorozata végül akként igazíttatott ki, hogy Him pfner Béla igazgató 
a VIII. fizetési osztályba sorozott rendes tanárok csoportjából kivétetvén, 
külön helyeztetett; a IX. fizetési osztályban pedig H unyady  József 
rendes tanárnak kinevezési kelte 1897. XI. 27-re helyesbíttetett.
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VEGYESEK.
Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyim. kir. minister dr.2öare.ncszÄ 

Lajos, zombori áll. főgymnasiumi ideigl. rendes tanárt rendes tanári 
minőségében véglegesen megerősítette.

Állomás-csere. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
dr. B ilaskó  György budapesti I. és dr. Vladár Márton budapesti V. kér. 
áll. főgymnasiumi iskolaorvosokat és egészségtan tanárokat saját kivá- 
natukra kölcsönösen áthelyezte.

Egyesületünk elnöke : Beöthy Zsolt, — a kiről örömmel közölhetjük, 
hogy azóta friss erőben tért meg egyptomi útjáról, — Cairóból április 
10-ről keltezett levelet intézett H ofer Károly alelnökhöz s abban meleg 
érzéssel köszönte meg a választmányi ülés távirati üdvözletét. Mint írja, 
a táviratot akkor kapta, a mikor sok fáradtsággal, de sok tanulsággal 
is járt fajumi útjából, melyet egymaga tett meg beduin kísérettel, 
visszatért Cairóba.

A budapesti körben szerdán, e hó 27-éu, délutáni 5 órakor a VI. kér. 
áll főreáliskola természettani termében (lovag-utcza 19. sz., II. em.) 
tartja e havi felolvasó ülését. K récsy  Béla fog amerikai tájképeket be
mutatni, vetítéssel.

A ,,Magyar Kritika“, melyet újabban ministeri rendelet is a közép
iskolák ügyeimébe ajánlott, legújabb számában szintén változatos tar
talommal jelent meg. Vezérczikkében eredeti munkákat kér az akadé
miától s bíráló megjegyzéseket tesz az eddigi fordított kiadványokra. 
Továbbá ismerteti a L anger:  Petőfl-albumát, O tto v a y : A művészetek 
bölcseletét, S tr a u s z : Bosznia és Herczegowiaa-ját, N a v ra til: Schmitt 
Adám rendszeré-t, M elich: Gyöngyösi latin-magyar szótár-töredékét, 
a nemzeti színház három s az opera egy újdonságát, O ttó: Ifjúsági 
játékok ezímü könyvét, stb.

Halálozás. A z ungvári kir. kath. főgym nasium  tanártestülete 
külön gyászjelentést adott ki arról, hogy három évtizeden át volt sze
retett kartársa: Z oltsák János  nyugalmazott főgymnasiumi tanár életé
nek 63. évében, elhunyt.

Pályázatok. A tervbe ve tt szeged i á llam i fögym nasium nál be
töltendő tanári állásra, a m értan i s  sza b a d k ézi ra jz i  vagy mennyiség- 
tan -term észe ttan i tanszakból; a szegedi tankerületi főigazgatóhoz 
május hó 15-ig. — A bu dapesti V. kér. állam i íőgym nasium nál az 
1898 99. tanévvel betöltendő tanári állásra, a latin-m agyar  tanszakból; a 
budapesti V. kér. áll. főgymnasium igazgatóságához május hó 20-ig. — 
A p o zso n ii kir. kath. íőgym nasium nál a jövő 1898 99. iskolai évvel 
betöltendő tanári állásra, a latin  n yelv és történelem ből; a pozsonyi 
kir. kath. főgymnasium igazgatóságához f. évi május hó 31-ig; — 
A  sza k o lcza i kir. kath. gym nasium nál a jövő 1898 99. iskolai évvel 
betöltendő tanári állásra, a mennyiség- és term észettan bó l; a szakolczai 
kir. kath. gymnasium igazgatóságához f. é. május hó 31-ig

Tartalom: Felhívás. N égyesy  Lászlótól. — A középiskolai tanuló modern 
nyelvi magánolvasmányai. Ur. D em ek  Győzőtől. — A rajzoló és 
ábrázoló geometria tanítása Szász-, Porosz- és Bajorországban. 
S zir te s  Ignácztól. — E gyesü leti élet. — Rangsor-változások. — 
Vegyesek.

HOHNYÁNSZKY VIKTOR, BUDAPEST.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI. k é r. A ruili-n tcza 58. н а ш .  Rajlier FerenCZ. V. k é r. á llam i fő reá lisk o la .

A KÖZÉPISKOLAI TANULÓ .MODERN NYELVI MAGÁNOLVASMÁNY AI.
(Folytatás és vége.)

IV . osztály.
K ötelezők. I. időszak. F a zek a s:  Ludas Matyi; Petőfi: János vitéz 

(Badics F.); K isfa lu dy S. regéi, különösen: Csobáncz, Tátika és Somló 
(V. K.); T om pa: Népregék és mondák.

II. időszak. K isfa lu dy K. víg elbeszélései (V. K. és О. К ): Gold
sm ith  О. : A vékfildi lelkész (V. К.); A ran y J : Toldi estéje (Ráth M.); 
J ó k a i: Kedves atyafiak és Sonkoly Gergely (Franklin-T.).

A jánlatosak. I lo sva i S. Péter: Az hiresneves Tholdi Miklósról 
(O. Ki); L am b:  Shakespeare-mesék ;Franklin-T.); Jókai: Kis Decameron 
iFrank-T.l; a T. K. következő füzetei: Egyptom, Assziria-Babylonia, 
Kyros, Phoenikia,* China, Japán, India, Görögország. Nagy Sándor, Róma, 
Karthago. Julius Caesar, Augustus, Nero, Nagy Constantin; Cornelius 
Nepos. C zu czor: Munkái (Stampfei, Eggenberger), C ox-K om árom y: 
Görög regék (Franki-T.); H evesi:  Jelki A.; J an kó:  Stanley utazásai 
(Eggenberger); Jósika  : Regegyöngyök (Frankl.-T.); Czigler: Művelődés- 
történet; E rödi: A fáraók országában; P a s z la v s z k y : Életképek az állat
világból; Verne: Apróbb művek, Utazás a föld központja felé, Grant 
kapitány gyermekei, Vitorláson a föld körül.

V. osztá ly.
A) m a g у a r.

Kötelezők. I. időszak. F áy A. Meséi (Frankl.-T.); Fraknói: II. Lajos 
és udvara (О. K.); M ikes: Törökországi levelek (J. I. T.); Jósika.: Abafi; 
Jókai: Magv. nábob.

II. időszak. Jókai: Kárpáthy Z.; E ötvös: Magyarország 1514-ben 
és szónoki műveiből: a K. Csorna S., Kölcsey és Vörösmarty fölött 
mondottak; Shakespeare-Petőfl: Coriolanus (J. I. T.)

A jánlatosak. Theophrastus jellemrajzai (О. K.); Régi történet
írók: Cserei, A por  (Tanulók Olvasótára); Salam on: Magyarorsz. a török 
hódítás korában; Sebestyén: Az Árpádok története; Vargha: Magyar- 
ország története iKisf-T ); a T. K. következő füzetei: Népvándorlás, 
Mohamed és utódai, Mórok Spanyolországban, Normannok, N.-Károly, 
Rőtszakállú Frigyes, Keresztes háborúk, Velencze, Svájczi köztársaság, 
Orleansi szűz, Az ozmán birodalom fénykora és hanyatlása, Castriota

* Mai alakjában több olyan helye van, melyet serdülő fiú kezébe 
adni nem lehet. Általában az ifjúság számára átdolgozások kellenének.

Szerk.
O rsz. K ö z ép isk o la i T a n á reg y e a ü le ti K ö z lö n y . XXX I. 4 4
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György, Columbus, V. Károly, Orania Vilmos, Angol Erzsébet, Stuart 
Mária, Mediesi L., Gusztáv Ad , XIV. Lajos, Cromwell, N. Péter, XII. Ká
roly, Nagy Frigyes, II. Katalin, Lengyelország végnapjai, Washington, 
Egyesült-Államok alapítása. Fianczia forradalom és rémuralom, 1. és
III. Napoleon, A görög függetlenségi harcz története, H ofm annsegg  gr. 
utazása Magyarországon 1793— 94. (0. K.); A Magyar Helikon történeti 
vonatkozású füzetei: M orvay: Egy eltemetett város; Plutarchos-Szilasi: 
Életrajzok (Franki.-T.); Szabó h. Kisebb történeti munkái (Ráth); Tóth
S.: Utolsó kurucz; Ifjúság öröme és Szabad órákra (Szent-István-T.); 
Verne: A föld fölfedezése, 5 hét léghajón, Utazás a holdba és a bold 
körül, Jangada, Hódító Robur, 15 éves kapitány, Sándor M.; Jósika: 
Csehek Magyarországon; Fáy: Bélteky-ház; Jókai: Eppur si muove, 
K ő sz ív ű  ember fiai, Magyar és török világból; Gyulai: Egy régi udvar
ház utolsó gazdája; F as G.: Nagy idők, nagy emberek, Egy alispán; 
A lexander  B.: Szemelvények Platon és Aristoteles müveiből; B ern stein : 
A természet könyve (Franki.-T.); Brehm: Az északi sarktól az egyen
lítőig; H an kó-S zterén yi: Természettudományi olvasmányok; H anusz 
Képek Közép- és Dél-Európából, A nagy magy. Alföld, Az állatok és 
növények világából; Eró'di : Utazásom Sicilia és Málta szigetén; György 
A.: A föld és népei; Lubboch: Virág, termés, levél; M a th ew s: Hogyan 
boldogulunk? (Franki.-T.); Nordenskiöld- V arga: Ázsia és Európa körül
hajózása (Franki.-T.); P a  dó : Vámbéry utazásai Ázsiában; Tliom as-Fésiis: 
Fölfedezések és találmányok könyve (Stampfel).

B) N é m e t .
Az olvasókönyv három könnyebb s az isk. olvasmánynyal rokon 

szemelvénye; Hebel: Schatzkästlein (J.I.T. s a Lampel-féle Néni. írók Tára).

Cj F r a n c z i a.
Az olvasókönyv három könnyebb elbeszélő szemelvénye.

VI. osztály.

A) M a g у a r.
K ötelezők. I. időszak. V örösm arthy: Zalán futása (T. 0.) és 

kisebb epikai művei (О. K.); Tom pa  és Petőd  elbeszélő költeményei; 
A r a n y : Toldi szerelme, Buda halála és kisebb epikai művei (Murány vár 
ostroma, Nagyidai czigányok. Katalin, Első lopás, Szt.-László füve, Jóka 
ördöge stb. (Ráth M. .

II. időszak. Csengeti: Ilias; Gyomlay: Odyssea; K isfa ludy  K .: 
Tihamér (О. K. és E. K.l; Kem ény: Zord idők; Jókai: Új földesúr; 
K isfa ludy K . : Irene (J. I. T., T. U. és E. K.); Szigligeti: Trónkereső tO. K.).

A jánlatosak. Endrődi: Magyar költészet kincsesháza; Magyar 
Népdalok (Kis Nemz. Muzeum); Magy. Népballadák és románczok (T.
O.i; Benedek  E .: A magy. népköltés gyöngyei; P etrarca  szonettjei (0.
K.i; Tompa: Virágregék (Frankl.-T.); Greguss-Beöthy: Magy. balladák 
(J. I. T); Gyulai: Szilágyi és Hajraási (0. K.); Czuczor: Botond (J. í. T. 
és 0. K.) és népies költeményei iO K.) Dante-Cs. Papp J.: Pokol; Milton: 
Elveszett paradicsom (0. K.); F irdú szi:  Szohráb (0. K ); S zá d i-E rő d i: 
Gulisztán; S z á s z  K.: A világirodalom nagy eposzai; E rő d i: A Balkán- 
félszigeti népek költészetéből (0 K); A ndersen: Képeskönyv képek
nélkül (Frankl-T.); B a d ó : Idegen költők albuma; Fáy, Jósika és Jókai 
novellái (Kis Nemz. Muzeum, V. К. és О. К.); E ötvös: Elbeszélések 
(Ráth M.j; Bérczy: Gyógyult seb; Jók a i: A magy. előidőkből; P. Szath- 
m á ry  K.: Törökvilág Magyarországon; Tolnai L .: Urak, Életképek;
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M ik szá th : A tek. vármegye; Beöthy Zs.: Elbeszélések és rajzok (Franki - 
T.); B aksay: Gyalog ösvény: Verne: Robinsonok iskolája, Rejtelmes 
sziget, Strogoff M. utazása, Észak dél ellen, Névtelen család s a Frank- 
lin-T. kiadásában megjelent többi műve; R adó  A.: Görög és latin köl
tőkből; A esch ylos: Oresteia és Agamemnon (Franki.-T., Eggenberger): 
Church : Elbeszélések a görög tragikus költőkből (Frankl.-T ); S ophokles: 
Odipusz Kolonoszban (0. K.) és Elektra (O. K.); E u rip ides: Iphigenia 
Taurisban (J. 1. T.); S h a k esp ea re: Hamlet, III Richárd, Velenczei kai 
már, Macbeth (J I. T.), Lear Király (0. K.) és Szentivánéji álom (Rátli 
Mi); Calderon: Saját becsületének orvosa (E. K ) ; V oltaire: Zaire (0. 
ív.); Copée: Kisebb színművek (0. K.); Tóth E : A falu rossza; Csiky: 
Buborékok, Nora, Stomfai család, Bozóthy Mártii a; VAradi: Iskarióth: 
H o ra tiu s : ódái, szatírái és levelei (Lampel), levele a Fisokhoz (0. K.): 
Boileau: A költészetről (O. K i; Воре: A mübirálatról (О. K ); Taine: 
Eszmény a művészetben (О K.); Greguss: A balladáról (О. K.) és Szép
tan; B eöth y: A tragikum; N évy: A tragédia, komédia és a drámai kö
zépfajok elmélete (Athenaeum); Szigligeti: A dráma és válfajai (Athe
naeum); Toldy: A magyar költészet története.

B) N é m e t .
Az olvasókönyvnek az isk. olvasmányokkal rokon három szemel

vénye; N ém et balladák és rom ánczok  (J. I. T.); egy lessingi v. goethei 
dráma.

C) F r a n c z i a
Az olvasókönyv négy (leíró, szónoki, értekező és költői) szemel

vénye.

VII. osztály.

A) M a g у a r.
K ötelezők. I. időszak. Régi magy. népies költészet (T. 0.); B es

senyei: Philosophus (О. К ); G vadán yi: Egy falusi nótárius budai uta
zása [0. K.); K a zin c zy  versei (0. K.); K ölcsey  elbeszélései (О. K.); 
Csokonai: Dorottya (О. K. és Magy. Könyvi); K árm án: Fanni hagyo
mányai (0. K.).

II. időszak. K isfa ludy  K.: Stibor vajda, Pártütők (О. K.); Vörös- 
m arthy: Vérnász, Marót bán, Csongor és Tünde (J. I. T.); E ö tvö s:  A 
falu jegyzője; Kem ény: Rajongók; Szigligeti: Liliomfi (О. K.) és Csikós 
(0. K.).

A jánlatosak. Zolnai: Magy. nyelvemlékeink; Im re  S : A közép
kori nyelv styljáról (О. K.); P u lszk y  és Fraknói: Pázmány (О. K.); 
Salam on: Az első Zrínyiek; D ugonics: Kun László (0. K), Bátori Mária 
(О. K.) és Följegyzései (О. K.); M észáros:  Kartigám (О. К ); Ballagi A : 
A magy. kir. testőrség története; Bánóczy: Révai és Kisfaludy K. élet
rajza; Concha: A fcO-es évek reformeszméi (О. K.); P ulszky:  Martinovics 
és társai (О. K.); K is  J. emlékezései (О. K.); K örner—Szem ere: Zrínyi 
(О. K.); Jancsó  В : Kölcsey életrajza; K ardos:  A magy. szépirod. tör
ténete; Bodnár: A magy. Írod. története; Beöthy: A magy. irodalom 
kis tükre és Képes irodalomtörténet; A Magy. Helikon idevágó élet
rajzai; K isfaludy  K .: Tatárok Magyarországon; Beöthy Zs.: A szép
prózai elbeszélés története; Grünvald B .: A régi és új Magyarország; 
P in tér: Múlt és jövő; Tóth  B .: Szájról-szájra és Mende-mondák; S zit-  
nyai: Levelek egy tanuló ifjúhoz és Tanulmányok; a T. K. következő 
füzetei: Hűn utódok. A régi magyarok műveltsége, Magyarország mű
veltsége az Anjouk korában, Budavár visszavétele, Erdély aranykora,

U *
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Lorántfv Zsuzsanna, Két Rákóczyné, Kossuth L., Az 1848/49. szabadság- 
harcz, Komárom hőse, Magy. nemzeti vértanúk; B oissier: Arehaeologiai 
séták; Hübner: Séta a világ körül; Laboulaye: Páris Amerikában; 
L a visse :  Európa polit, története (0. K.); Gervinus: Bevezetés a 1-9. sz. 
történetébe (0. K. ; Michelet: Lengyel- és Oroszország (0. IÍ );Osztrák- 
magy. monarchia írásban és képben; Taine: A görög, olasz és német- 
alföldi művészet bölcseleté (0. K.); Fenini: Az olasz Írod. története 
(0. K.); L ew es-S zá sz  K .: Goethe élete: S zá sz  K. Schiller (0. K.); 
M acaulay: Bacon (O. K. és Milton 0. K.); M ontegazza: A munka 
öröme és dicsősége (Lampel); Sm iles: Jellem, Takarékosság, Köteles
ség, Önsegély; T issam dier: A tudomány vértanúi és A munka bajnokai; 
Czógler: A physika története életrajzokban; Greguss G y.: Természet- 
tudományi értekezések; Arago, Bessel stb.: Természettudományi érteke
zések ; Tom tit (Athaeneum); Alexander  B .: Descartes (J. I. T.); R o u ssea u : 
A társadalmi szerződés (0. K ); Feuchtersieben: Adalék a lélek élet
rendjéhez (0. K.).

B) N é m e t
Herder: Cid-románezai ÚJ. I. T.): Lessing: Emilia Galotti, Nathan 

der Veise; Goethe: Egmont (J. I. T.), T. Tasso.

C) F r a n c z i a.
Egy dráma Corneilletől (Cid, Horace, Polyeucte), RacintöT (Athalie, 

Iphigenie, Phaedra, Androma({ue, Esther, Britannicus. Mithridate) v. 
Moliéretől: L’avare, Misanthrope, Tartuffe, Les précieuses ridicules.

V III. osztály.

A) M a g у a r.
K ötelezők. Gyulai: Katona és Vörösmarthy életrajza, Széchenyi 

mint író (О. K.) s Emlékbeszédeiből: Kazinczy, Eötvös, Toldy, Szig
ligeti, Kemény. Csengery, Arany ÚJ. I. T. i; E ötvös:  Karthausi; M adách : 
Az ember tragédiája.

A ján la tosak  B adics: Fáy életrajza: Gaal: Peleskei nótárius; 
Vörösm arthy: Áldozat O. IC.); B ajza  munkái; Jósika: Az utolsó Báthori 
l? Szerk.i; Carlyle: Scott Valter (О. К.); E ötvös:  Nővérek és Arany
kalászok (Ráth M); Kem ény: Özvegy és leánya, Gyulai Pál és Tanul
mányai (A 2 Wesselényi, Széchenyi, Élet és irodalom 0. K.); E rdélyi: 
Pályák és pálmák. A magy. bölcsészet története ÍJ. í. T.) és Aesthetikai 
előtanulmányok ÍO. ív.); R iedl J. Arany J.; Czakó: Végrendelet (É. K.); 
Csiky: Nagymama ÍO. K.i; Jókai: Életemből; P álffy  elbeszélései (O.
K. : A Magy. Helikon idevágó életrajzai; Salamon: Irodalmi és törté
neti tanulmányok; Zlinszky: Szemelvények a magy. nemzeti lyra köré
ből ÍJ. I T ); Szász. K .: Az ember tragédiájáról iE. K.); R iedl F .: A magy. 
Írod főirányai ÍO K.); Flegler: A magyar történetírás történelme. 0.
K.i; Toldy: A magy. nemzeti irodalom története (rövid előadásban'; 
Planche: Művészek csarnoka /О. K.); Sírnom i: A magy. nyelv; Ferenczy: 
Életpályák.

B) N é  m e t.
Schiller: Wallensteins Tod (J. í. T.) és Braut v. Messina (J. í. T.).

C) F r a n c z i a.
Az olvasókönyv egyes tudományos szemelvényei.

*  * *
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Látnivaló, hogj- a tisztán szépirodalmi művekre kevesebb, sőt a 
külföldi modern regényfélékre épen semmi tekintettel nem voltam. Ez 
szándékosan történt; még' pedig azért, mert ezek igazság szerint nem 
vonhatók a középiskolai oktató nevelés körébe. Észrevehető az is, hogy 
a VIII. oszt olvasmányi anyagát szőkébbre szabtam, mint az előző 
osztályokét, szükebbre, mint a hogy elődim szabták. Ez is szándékosan 
történt. A VIII. oszt. ugyanis az összefoglalás és rendszerezés osztálya, 
czéltévesztettnek tartom tehát, hogy benne sok új olvasmányt követel
jünk, mert ez csak zavarólag, szórakoztatólag hatna. Az ajánlatps mű
vek — ismétlem — nem olvasandók, de nem is olvashatók mind a 
középiskolában. Ez az összeállítás pusztán directiva gyanánt akar szol
gálni, hogy mi olvasandó v. olvasható még a kötelezőleg kijelölt műve
ken fölül akár az iskolai év közben, akár a nyári nagy szünetben, akár 
pedig akkor is, ha ifjaink majd az életbe kilépnek.

Kérem ez összeállításomra a t. szaktársak részéről az üdvös 
nézetcserét.

(Nagyvárad.) Br. B em ek Győző.

ISMERTETÉSEK.

Földrajz a reáliskolák II. osztálya számára, Irta Sim onyi Jenő dr. —
42 képpel, Budapest, 1898. Singer és Wolfner kiadása. Ára 1 frt.

Közlönyünk múlt esztendei 28. számában ismertettem Sim onyi 
Jenő Földrajzának első kötetét. Most íróasztalomon fekszik a legújabb 
középiskolai geographiának II. kötete. Szerzője Ázsiát, Afrikát, Amerikát 
és Ausztráliát tárgyalja benne a Tantervhez és Utasításokhoz híven. —
Ez a munkája is önálló felfogással, nagy tudással és paedagogiai tapin
tattal van megírva. Tárgyalásának módja szakasztott ugyanaz, mint az 
első kötetben. Oro- és hydrographia, néprajzi és természeti viszonyok, 
a lakosság foglalkozása, ipar és kereskedelem rajza tarka egymásutánban 
váltogatják egymást s mindegyik szakasz oly közvetetlenséggel, annyi 
melegséggel, szeretettel és oly megkapó colorittal van megírva, hogy 
öröme telik az embernek az olvasásában. Ez a kötet ugyanazon imprés- 
siót kelti bennem és — azt tartom, mindegyik szakkollégámban — mint 
az első. Mert ennek erényei szólnak az új kötetből is.

A messze távol eső világrészek hű, eleven fotographiája ez a 
könyv. Modern minden izében és sikerült rajzok keretébe ölel hűséges 
feldolgozással, tőről szakasztott magyar nyelvezettel minden legújabb 
adatot — véges végig! Egyik másik szakasz (így pl. a Brazíliáról szóló) 
oly eleven, oly kedves, hogy ha rajtam állana, nyomban valamelyik 
olvasókönyvünkbe illeszteném. Itt már Karl v. den Steinen-t is megtalá
lom kicsiben, diákjaink szája íze szerint -  A második osztály termé
szetrajzi tananyagát több helyütt művészi közvetetlenséggel fonta bele • 
a különböző szakaszokba. — Ez a Földrajz a tankönyvek javából való, 
de a mellett kedves olvasmánya, barátja is lesz a mi diákjainknak.

Szigorú következetességgel hasonlítja, veti össze a földségek és a 
rajtuk levő államok területére és lakosságának viszonyaira vonatkozó 
adatokat continensünk s különösen hazánk viszonyaival. így  alkot tiszta 
képet az iskola II. osztályának tanulója, a Jnélkül hogy a statistikai 
adatok holt számmateriájával fárasztanók az elméjét.

A könyvhöz negyvenkét szép képet csatolt a szerző. A képek 
közül ezeket említjük: Damaszkusz, szyriai viselet. Jeruzsálem (az 1st-
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ván-kapu körül és az Olajfák-hegyéről nézve), Kanton, Bangkok, az 
elefánt, mint háziállat Czejlon szigetén, Benaresz, részlet Jáva-szigetről, 
néger-karaván a Nilus mocsaras vidékén, datolyaliget Éjszak-Afrikában, 
Zanzibar, Kairo, a Guineái öböl hullámtorlódása, a Szuezi-csatorna, a 
Szahara (két képpel), banán-ültetvények, hottentotta sátorfalu Dél-Afriká- 
ban, a Muir-glecser, a Niagara vízesése, fókavadászat Ujfundlandnál, 
Indianus falu az Unióban, Montreal, Pittsburgh, a Szent-Kereszthegy,New- 
York, czukornádvágás Nyugat-Indiában, aranymosók Éjszak-Amerika 
nyugati begyei között stb.

Ez a pár név is elmondja, hogy Sim onyi mily nagy tárgyisme
rettel és szeretettel válogatta össze az anyagot. Igaz, hogy ez idő szerint 
minden, hírnevére csak valamelyest kényes középiskolában a tárgyalt 
pensum kellő szemléltetése czéljábói vetítőkészülékkel dolgozunk s így 
mutatjuk be mindazt, a mit csak lehet, ám mindamellett ezek a képek 
is kapóra jönnek és hatalmasan támogatják majd fiatalságunkat mun
kájában.

Számba véve azt a korántsem megvetendő eredményt, melyet 
Sim onyi Földrajzának első kötetével elérnünk sikerült, a munka iker
testvérét, folytatását, nagy örömmel ajánlom a földrajzot tanító kollé
gáim figyelmébe.

(Győr.) L a sz  Samu.

EGYESÜLETI ÉLET.

Ungvári kör.
Az április hó 2-án tartott ülésen jelen vannak: Schürger Ferencz 

alelnök, B áni Ede, dr. Fibiger Sándor, Fülöp Árpád, H ódoly László 
főigazgató, dr. H olosnyay  Irén, M azuch  Ede, M edvigy  János, N átoiya  
Antal, K rálik  Gusztáv, Pogány  Gyula és V ajdafy  Géza.

Schürger Ferencz alelnök megnyitván az ülést, üdvözli az egybe- 
gyült tagokat s felkéri a kör titkárát, hogy a beregszászi állami gym
nasium tanártestületétől az elnökséghez érkezett átiratot olvassa fel. 
Erre a titkár felolvasta az átiratot, melyben O rlovszky  István igazgató 
úgy a saját, valamint a vezetése alatt levő gymnasiumnak azon tanárai 
nevében, a kik egyszersmind az 0. K. Tanáregyesületnek tagjai, annak 
ad kifejezést, hogy a közös czél hathatósabb előmozdítása végett csat
lakozni óhajt az ungvári körhöz. E szerint tehát az ungvári kör a 
következő új tagokkal gyarapodott: O rlovszky  István igazgató, H u szá r  
Frigyes, Jan ka  Sándor, Könye Nándor, K rém er  István és N yers  Károly 
gymn. tanárokkal. A kör a beregszászi kartársak csatlakozását a leg
nagyobb örömmel veszi tudomásul.

Ezután azon kérdés megoldása került napirendre, hogy a kör 
mi módon vegyen részt az Országos Segélyző-alap anyagi támogatásában. 
A kör rövid eszmecsere után elhatározta, hogy a segélyző-alap czéljaira 
évi 10 irtot ajánl fel, továbbá a három kültag által befizetett 12 frtnyi 
összeget is e czélra fordítja.

A napirend harmadik pontja az ügyrend kidolgozásával megbízott 
bizottság jelentése volt. A kör a bizottság tervezetét minden változtatás 
nélkül elfogadta és azt is elhatározta, hogy rendes évi közgyűléseit 
ezután felváltva majd Ungváron, majd Beregszászban fogja megtartani. 
Az ez évi közgyűlés Ungváron lesz.
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A gyűlés utolsó pontja a június hó első felében Ungváron tar
tandó évi közgyűlés programmjának megállapítása volt. A kör a követ
kező tárgysorozat mellett határozott: i. elnöki megnyitó, 2. a titkár 
jelentése a kör ez évi működéséről, 3. a pénztár-vizsgálásra kiküldött 
Fülöp Árpád, M edvigy  János és Pogány Gyula tagokból álló bizottság 
jelentése a pénztár állapotáról és javaslata a pénztáros felmentése tár
gyában, 4. általános érdekű tanügyi értekezés, 5. a tisztikar lemondása 
és az új tisztikar megválasztása, 6. indítványok.

Dr. H olosnyay Irén, a kör titkára.

Kolozsvári kör.
Április 16-án d. u. 6 órakor tartotta rendes havi ülését a községi 

polgári fiúiskola természettan) termében. Elnökölt dr. M árki Sándor 
köri elnök, jegyzett K ovács  Dezső. Jelen voltak: Balogh Károly, Boros 
György, Boros Sándor, Csernoh István, Dem jén  Zoltán, Domonkos 
Károly (Szamosuj várról), dr. Gál Kelemen, Gazelly Árpád, dr. H alász  
Ignácz, Kaufm ann  György, K ereszté ly  Lajos, K ovács  János, dr. L óky  
Béla, M ondik  Pál, dr. N agy  Károly, Orbók Mór, Pausinger Sándor, 
Perédy  József, Peil Lajos, dr. R u zicska  Béla, dr. S árkán y  Lajos,dr. Széchy  
Ákos, dr. S zép la k y  János, P árkán yi György, dr. Török  István, Vas 
Domokos, dr. Veress Vilmos, dr. Versényi György, Vincze József.

Az elnök üdvözli Bogyó Samu budapesti tanárt, ki vendégül a 
körben megjelent. A múlt ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitele
sítése után az elnök jelenti, hogy a központi választmány húsvéti gyű
lésére Boros Sándor kiküldött köri képviselő előre nem látott akadá
lyok miatt nem mehetett el. Boros Sándor felolvassa értekezését az új 
igazgatói utasításokról.

A középiskolai igazgatók hatásköre, melyet a Rendtartás és egyes 
rendeletek jelöltek meg, a gyakorlatban meglehetős tág volt, a meny
nyiben igen sok dologban saját belátásuk szerint és saját felelősségükre 
jártak el, ezzel szemben azonban a jelentéseknek egész sokaságát kellett 
a főhatósághoz küldeni. Másfelől ez okozta, hogy az erélyesebb igaz
gatókat a tanárok legtöbbször hatalmi túlterjeszkedéssel, önkényes el
járással vádolták. E miatt igen nagy hiányt pótol az igazgatók számára 
kiadott Utasítás, a melyben kifejezésre jut a ministeri programmbeszéd- 
ben 1895-ben már szükségesnek jelzett önállósága az igazgatóknak, 
hogy minden csekély dologban ne kelljen főhatóságuhoz fordulniok s 
ez által a sok papiros-fogyasztásnak is részben végét szakítsa.

Az utasítás részletes ismertetése után, a mely föltárja, hogy mi
féle feladatai vannak az igazgatónak az intézet szellemi vezetése és az 
administratio körül, arra az eredményre jutunk, hogy a legnagyobb 
elismeréssel és tisztelettel kell megemlékeznünk humanus gondolkozású, 
fáradhatatlan ministerünkről, a ki az Utasításban oly szépen kifejezésre 
juttatta, hogy az igazgató munkakörének lehető önállósítását szükséges
nek tartja s hogy annak betöltésétől várja a középiskolai ügy előbb- 
vitelét, sikereit. Mindezek mellett azonban annak az aggodalomnak ad 
kifejezést, hogy az igazgató az utasításban előírt feladatait a legnagyobb 
ügybuzgóság, kitartó szorgalom mellett sem végezheti el sikeresen.

Az intézet szellemi vezetése oly sok kötelességet szab az igazgató 
elé, hogy azokat sem végezheti el oly módon, a mint azt az oktatás és 
nevelés érdeke méltán megköveteli. Ezenkívül az administratio ma 
sem ad kevesebb munkát s nem igényel kevesebb időt, mint ezelőtt. 
Nem végezheti el pedig abból az okból sem, mert a mint az utasítás 
is mondja, oly sok és oly kiváló tulajdonokkal, ismerettel kell bírnia,
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hogy még az egyéni kiválóságok, rátermettség mellett is sok időt kell 
fordítania a saját művelésére, ismeretei gyarapítására, a melyekre oly 
sok végezni való mellett alig marad idő. De másfelől az oktatás mene
tének, a tanulók moralitásának ellenőrzése oly sok időt kíván, s oly 
fontos kötelességet ró az igazgatóra, a melyeknek részben, vagy felü
letesen való elvégzése az oktatásügynek, az intézet előbbvitelének igen 
nagy kárára szolgál.

Ezek mellett még mint tanárnak is működnie kell, még pedig, 
ha kevés óraszámmal is, de ő kell hogy méltó útmutatással, példaadás
sal járjon tanárai előtt, tehát minta-tanár kell hogy legyen.

Ezek számba vételével igen kívánatos, hogy az igazgató munkája 
részben megosztassék a tanárokkal, különösen az ellenőrzésben és az 
administrativ ügyek intézésében, de kívánatos azért is, hogy a tanárok
nak több alkalom adassék arra, hogy az igazgatói állás betöltésére 
magukat képezhessék s hogy bizonj'os járatosságot, készséget szerez
hessenek. Az ellenőrzésben az osztályfőnököknek kíván szélesebb munka
kört, nagyobb ellenőrzési jogot adni mint ma van és ennek kivitelét 
részletesen tárgyalja is a felolvasó.

Ezt megelőzőleg alkalmaztatnának a tanárok az administrativ 
ügyekben az igazgató segítségére, irodai munkák végzésére s csak ily 
módon eltöltött egy-két év után tétetnének osztályfőnököknek. E két 
munkakör igen kedvező alkalmat nyújtana megismerni azokat a taná
rokat, a kik az igazgatói állás betöltésére alkalmasak. Másfelől pedig 
sok tekintetben elhárítaná az igazgatók iránt táplált tanári ellenszen
vet, mint a közös munka, az egyetértés akadályozóját.

Óhajtandó az is, hogy az igazgatók kinevezésénél a tanári kar 
véleménye kikéressék, mert a tanári kar tudja legjobban megítélni, 
hogy melyik tagja alkalmas az igazgatói állás betöltésére. De kívánatos 
az is, hogy az ország egyik részéből ne rendeltessenek igazgatók az 
ország másik részébe, tehát teljesen ismeretlen viszonyok, ismeretlen 
tanárok közé, teljesen ismeretlen világba. Ez az eljárás határozottan 
az oktatásügy kárára és az annyira kívánatos collegialitás (igazgatók és 
tanárok közötti rovására történik Első sorban az intézet tanári karában 
kell keresni az igazgatónak való tanárt, a milyent mindig lehet találni, 
ha arra neveljük a tanárokat, illetőleg alkalmat adunk rá, hogy készsé
güket, rátermettségüket kimutathassák.

S ha a tanártestületben nem volna alkalmas ember, akkor is bár 
a helyi viszonyokkal ismeretes igazgatók neveztessenek ki.

Végül kiterjed a felolvasó a tanár egyéniségének, tudásának az 
érvényesítésére is, a melyet az utasításban nem lát eléggé kifejezve, 
pedig e nélkül hiába van az igazgatói erélyesség, ellenőrizés. a munka 
mégis áldástalan marad. Minden egyes tanár nézetének a figyelembe 
vételét és a tanárkar egybehangzó véleményének az érvényesülését 
kívánja, mert csak így tud egyik tanár a másikra hatni. így létesül
het az ügyszeretet, a lelkesedés, a közös, összhangzó munka. Óhajtja, 
hogy a tanári pragmatika minél előbb napvilágot lásson és abban a 
tanár önállósága kifejezést nyerjen, a mennyiben az oktatás- és nevelés
ügynek javára szolgál.

Márki, Török, Sárkány, K ovács  János hozzászólásai után a kör 
köszönetét mond a felolvasónak becses munkájáért s kívánatosnak 
tartaná, hogy ezzel kapcsolatosan a jövő gyűlésen valaki az osztály
főnökségről értekezzék. A júniusi gyűlést a kör B ra ssä i em lékének  
szenteli, a mely alkalommal Boros György tart előadást Brassairól, 
főleg mint tanárról, Verseny/ György pedig ismerteti az első kolozsvári 
tanári kör működését, melynek Brassai volt egyik alapítója.



625

Versényi György köri titkár bemutatja az Erdélyrészi Kárpát- 
Egyesület felhívását, hogy a kör a bolgár tanárok és diákok másnapi 
fogadtatásában és kalauzolásában részt venni szíveskedjék. A kör több 
tagja erre készséggel ajánlkozik.

Szatm ár vármegyei kör.
A szatmár vármegyei kör ápril 17-én tartott rendes gyűlését Nagy- 

Károlyban R a tk o vszk i  Pál szatmári kir. kát. főgymnasiumi igazgató 
elnöklete alatt. Jelen voltak: Hain  József igazgató, Poór János. Holczin- 
ger  Imre. Szm utny  Rezső. N ádor Béla, Jenser  Mihály, Guba Pál, Lőrincz 
Gábor, Tím ár Pál, Jakab  Gyula, M ajoros Endre, Csóti Márk, Som ogyi 
István, nagykárolyi; Sarm aságh  Géza, Walton Róbert, N agy József, Fölkel 
Béla, dr. Török  István, dr. Schöber Emil, M ajoros Károly, Löfler  Jó
zsef, Jan kovics  Ferencz, L eh óczky  József, Orosz Alajos szatmári tanárok.

A gyűlés tárgysorozatának első pontja Sarm aságh  Géza előadása 
volt, a ki a középiskolák elnevezésére vonatkozó Bozóky-féle indítvány
nyal szemben adta elő véleményét. Az előadó nézetéből s a hozzászó
lásokból a körnek az a véleménye alakul ki, hogy a tervezett elneve
zéseket általánosságban nem tartja kivihetőnek, mert ha az elnevezésbe 
be lenne foglalva 1 valamely nagy férfiú neve, 2. a város neve, 3 a 
föntartó jelleg, oly hosszú czímek származnának, a melyek a gyakor
latban nem használhatók; ugyanazon nagy nevet több iskola is választ
hatná, ebből csak chaos származnék; a fővárosi intézetekre nézve elfogad
hatónak tartja a nagy férfiakról való elnevezést a kör, bár itt is vilá
gosabbnak véli a városrészekről való elnevezést. Végül a kör arra is 
kéri a középpontot, hogy ha a köröknek tárgyakat ad a megvitatásra, 
azok ne ilyen ötletszerű dolgok legyenek, a melyeknek gyakorlati kivi
tele úgyszólván lehetetlennek látszik. A kör megállapodását ebben fog
lalja össze: 1. nem helyesli, hogy az összes középiskolák valamely nagy 
férfiú nevét viseljék; 2. nem ellenzi, hogy egyes iskolák az alapító 
nevéről neveztessenek el.

Ezután Poór János nagykárolyi tanár tartott felolvasást. „A ter
mészetrajz-tanítás kérdéséről“. Tárgyalásának menete ez volt: A termé
szetrajz tanítása czéljának és fontosságának megjelölése. Megfelelnek-e 
a ministeri utasítások a kitűzött czélnak: miben van a hiba; van-e szük
ség a természetrajz tantervének revisiójára ? A természetrajz tanítandó 
volna az alsóbb osztályokban is, mert csak ez az egyetlen tárgy, a 
melviyel helyes szemléltetést lehet végezni; de előadandó a felsőbb 
osztályokban is és pedig megfelelő chemiai ismeret szerzése után physiolo- 
giai alapon, mert mint igazi concret tudomány a legjobban képesíti a 
tanulót a társadalom tüneményeinek megismerésére. Majd vázolja az 
alsóbb osztályok tisztán szemléltető tanításmódját s a felsőbb osztályok- 
beli anyag kijelölése után a növénytannál a physiologist kísérletek meg
honosítását és az intézeti botanikuskert alapítását ajánlja. Áttér ezután 
az 1., 2., 3., 5., 6., 7. osztályokban a heti két óra megszerzésének módozatára 
s végül a következő határozati javaslatok elfogadását ajánlja:

1. A természetrajz sikeresebb tanítása czéljából szükséges e tan
tárgy tanítástervének revisiója;

2. A gymnasium I. és II. osztályában a természetrajznak a földrajztól 
való elválasztása mindkét tárgy érdekében felette kívánatos:

3. Szükséges volna, hogy a természetrajz legalább heti 2 ólában 
a gymnasiumnak úgy alsóbb, mint felsőbb osztályaiban taníttassák.

Schöber Emil örömmel üdvözli Póor nézeteit s tudomásul hozza, 
hogy a szatmári kir. kath. főgymnasiuinban sikerült a növendékek önálló 
rendszeres munkálkodását az ásványtan és növénytan terén már évek
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óta meghonosítania; továbbá, bogy két év óta a növénytan tanításának 
a IV. osztály vegytana szolgál alapul; a növénytant ugyanis már nem 
morphologiai, hanem physiologiai és biológiai alapon tanítja. Ennekmeg- 
feleló'en a tanítás első fokán a methodikai középpontot, egységet a plasma 
s annak életműködése teszi, mint minden életműködés tűzhelye, kút- 
forrása; ezután egyszerű kísérletekkel kapcsolatosan az élettan, végül a 
biológiai alapon nyugvó morphologia következik. A kirándulások alkal
mával az egyes növények biológiáját ismerteti. Schöber különben Ígéri, 
hogy nézeteit és módszerét egyik későbbi ülésen részletesebben ki fogja 
fejteni, Poór indítványaihoz addig is hozzájárul.

Poárnak megjegyzései és Schöber viszonválasza, valamint többek 
hozzászólása után a kör magáévá teszi a Poór határozati javaslatait s 
az elnök az eló'adónak tanulságos felolvasásáért a kör köszönetét fejezi ki.

Az elnök közli, hogy Schüssler Albert, a ki N.-Kanizsára távozott, 
megszűnt a kör tagja lenni, de új tagokul léptek be a n.-károlyi főgym- 
nasium tanárkarából: S zm u tn y  Rezső, Jenser  Mihály és S zolom ájer  
János.

A kör tiszteleti tagokul megválasztja Szieber  Ede kassai tan
kerületi kir. főigazgatót, a ki buzdításaival a kör megalakulására hat
hatósan közreműködött, továbbá dr. K ádár  Ambrus szatmári kanonokot, 
P alczer  Ernő n.-károlyi kegy. r. házfőnököt és W anke József ny. kegy. 
r. igazgatót.

Végül M ajoros Endre n.-károlyi tanár szólal fel a tankönyvek 
ügyében. Az a tapasztalata, hogy nagyon sok a gyenge tankönyv; a 
szerzők igyekeznek nagyon a későbbi kiadásokon javítgatni, de akkor 
meg nagy a különbség az egyes kiadások között, a mi a tanításban 
sok zavart okoz. Az is megesik, hogy ugyanazon évben megjelent két 
kiadás között is nagy az eltérés: más a beosztás, egyes fejezetek hiá
nyoznak s másokkal vannak pótolva stb. Azért a tankönyvbiráló bizott
ság figyelmébe ajánlandó, hogy a tankönyvek approbálásánál nagyobb 
szigorúsággal járjon el. A kör az indítványhoz hozzájárul.

A kör következő ülése június elején Nagy-Bányán  lesz.
Orosz Alajos, a kör titkára.

Kassai kör.
— E gységes jogosítást! középiskola. N épszerű  /elo lvasások . —

A k a ssa i  kör m. hó 18-án tartotta rendes havi ülését dr. Gerevich 
Emil elnöklete alatt.

Elnök üdvözli a nagy számmal megjelent tagokat. Örömmel jelenti 
hogy a legutóbbi ülés óta a kör tagjai jelentékenyen megszaporodtak. 
Beléptek: K o vá csy  Béla gazdasági tanint. igazgató; Zalka  Zsigmond, 
Gerlóczy Géza, Szeybold  Károly, Windisch Richard gazdasági int. taná
rok: dr. R áth  Zoltán, dr. K atona  Mór jogakadémiai tanárok; Hoffmann 
Arnold theologiai tanár; Gara János felső kereskedelmi isk. tanár; Bock  
Gizella, M ariin  Molly. R adván yi Anna, R okszer  Ilka, R a tk o v szk y  Mar
git, Schw arcz  Irén, Zagróczky  Jolán felső leányiskolái tanítónők.

A kör elnök jelentését örvendetes tudomásúl veszi.
Dr. Gerevich Emil elnök az egységes jogosítású középiskoláról 

tartott előadást. Anomáliának tartja 9—10 éves gyermeknél állapítani 
meg: vájjon a real, vagy a humanistikus stúdiumokra van, vagy lesz 
nagyobb hajlama s tehetsége. Pedig a szülők, kik tudományos pályára 
szánták fiaikat, ma ilyen képtelen helyzetben vannak. Természetes, hogy 
a gymnasiumba küldik gyermeküket, mint olyan iskolába, mely minden 
pályára jogosít. Nem volna csoda, ha e rendszer mellett a reáliskolák
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teljesen üresen maradnának. Innét van, hogy a reáliskolába legnagyobb 
részt csak olyan fiúk iratkoznak be, kik nem a tudományos pályákat 
tűzik ki életczélul. Az alsó osztályokból aztán rendesen gyakorlati pá
lyákra lépnek át. Ezért a mai reáliskola nem felel meg czéljának: de 
az abiturienseivel szemben fennálló korlátok miatt nem is felelhet meg.

Ezt a visszás helyzetet belátta a kormány is s a reáliskolában a 
latin nyelvnek facultativ behozatala által akart segíteni. De ez az intéz
kedés sem bizonyult czélravezetőnek, mert a mostani tanterv mellett a 
latint csak a tehetségesebb reálisták bírják meg s így a tanulóknak 
csak nagyon kis százalékán segít a latin nyelv.

Eltekintve a kérdés specziális oldalától s nem említve az egységes 
nemzeti műveltséget, mely felé nekünk magyaroknak különös érdekünk 
törekedni, csupán a tudományos iskolázást kereső ifjúság érdekében 
tarthatatlan a mai rendszer s azt meg kell változtatni.

A jövő iskolája mindenesetre az egységes iskola. A külön polgári 
iskola sem indokolt. Adjunk 14 éves korig egyenlő alapműveltséget min
den fiúnak s csak azután oszoljanak meg iskoláink továbbképző tudo
mányos és gyakorlati irányúakra. Az élet maga parancsolólag kényszerít 
ebbe az irányba. Hiszen látjuk, hogy a polgári iskolákban a legtöbb 
helyütt a latint, mint rendkívüli tárgyat tanítják, hogy az átmenetet a 
középiskolába megkönnyítsék.

Mivel mi nem közösíthetjük ki magunkat a nyugati nemzetek 
oktatási keretéből, azért merész vállalkozás volna részünkről isoiálva 
teremteni meg az egységes középiskolát. Ez a reform úgy sem fog sokáig 
késni nyugaton sem, mert úgy Német, mint Francziaországban az ille
tékes tényezők hangosan sürgetik.

Addig is meg kell azonban teremteni az egységes jogosítású közép
iskolát, mely hivatva lesz. hogy a mostani visszás helyzetet megszüntesse. 
Ezért fogadta oly osztatlan tetszéssel W lassics  minister ezen prac- 
tikus eszméjét úgy a tanügyi közvélemény, mint a nagyközönség is.

A minister a parlamentben több ízben jelentette ki, hogy közép
iskolai reformjának czélja az egységes jogosítású középiskola megterem
tése. A közoktatási tanácsnak is azt adta utasításul, hogy a tanterveket 
az egységes jogosítású középiskolának, mint elérendő czélnak szemmel 
tartása mellett revideálja.

A kiszivárgott hírek szerint a tanács javaslata épen nem valósítja 
meg a kitűzött czélt Egyszerű tanterv-felosztást akar s ha e megfoltozott 
tantervek lépnek életbe, az egységes jogosítású középiskola ismét ad 
calendas graecas odáztatik el, mert a tanterveket nem lehet minden 
évben változtatni, mint a köntöst.

Egyesületünknek állást kell foglalni a foltozgatás terve ellen s 
kívánnunk kell, hogy a kétes értékű foltozgatás helyett a tantervnek 
olyan módosítása jusson érvényre, mely mellett az egységes jogosítású 
középiskola nyomban életbe léptethető legyen.

Mivel egyesületünknek választmánya már csak a közgyűlés alkal
mával ül össze, egyesületi úton indítani ily irányú actiót már késő volna, 
miért is a következő indítványt ajánlja elfogadásra:

„Kéressék fel egyesületünk nagyérdemű elnöke, hogy országos 
tekintélyének egész súlyával szíveskedjék odahatni, hogy a most folyó 
tantervrevisio kapcsán oly tantervek készíttessenek, melyekkel egyidejű
leg azok életbeléptetésével, a középiskolák egységes jogosítása is meg
valósuljon“.

Dr. Gerevich előadása élénk megbeszélés tárgyát képezte. Hozzá
szóltak :

Dr. Takács  Menyért: Magyarország tanügyi fejlődésében nagy 
hiba, hogy mohón utánoztuk a németek tantervét s valahányszor egy- 
egy újabb eszme merült fel, valóságos forradalmat indított meg. A sok
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vita s indítvány után positiv eredményt felmutatni még mindig nem 
tudunk. A közoktatási tanács által tervezett tantervrevisio csak elodá
zása lenne a teljes tanügyi reformnak. Elfogadja előadó indítványát, 
legyen a két középiskola egységes jogosítású, de ezek mellett a polgári 
iskola, mint külön önczéllal bíró iskola, fentartassék. mely utóbbi a 
practikus életpályákra készítsen elő. A polgári iskola a nemzet nagy 
rétegét van hivatva megmenteni az elzülléstől, ezért tartja szükségesnek, 
hogy a polgári iskola továbbra is megmaradjon, de mint népoktatási 
intézmény a népiskolák folytatásaként, nem pedig mint a középiskolák 
versenytársa s a középiskolákból kiselejtezett tanulók levezető csatornája.

B aczoni Albert nemcsak az egységes jogosítás, de a szó teljes 
értelmében az egységes középiskolának hive.

Gara János azt kívánja, hogy a középiskolák négy alsó osztálya 
teljesen egyenlő legyen, mert így teljesen egyenlő alapú előkészülettel 
sokkal biztosabban haladhatna tovább a tanuló akár tudományos, akár 
practikus életpályára lép.

Czigler Ignácz alapjában helyesli az egységes középiskola eszméjét. 
A minister azonban e kérdés keresztül-vitelére nézve a közoktatási tanács
ban nem jól választotta meg közegét, sőt e kérdésben magának a tanárt 
Ságnak véleményét sem tartja illetékesnek. A középiskola egyrészt jogot 
ad a felsőbb iskola hallgatására, másrészt pedig általános műveltsége- 
iivujt. Erre nézve a jog megadása azon egyetemet illeti, melyre a közép
iskolát végzett tanulót be akarják bocsátani; az általános műveltség nor- 
mativumának megállapítására egyedül a szak-paedagogusok illetékesek. 
A jelenlegi közoktatási tanács tagja között egy szak-paedagogus sincs 
(? Szerk. Az egységes középiskola reformjának keresztül-vitelében elő
ször a főiskolákat és a szak-paedagogusok véleményét kell kikérni s 
csak ezen alapon bízhatja a dolgot a minister a közoktatási tanácsra.

L év a y  István a polgári iskolák reformjáról szól. E téren kétfelé 
ágaznak a vélemények. Az egyik rész a polgári iskolát mint önálló 
iskolát kívánja létesíteni hét osztálylyal, a másik rész pedig négy osz
tályúval tervezi, mely felé volnának felállítva a különböző practikus 
életpályára készítő szakiskolák. Szóló ez utóbbi táborhoz tartozik, négy 
osztálylyal kívánja létesíteni a polgári iskolákat, de úgy, hogy azaz 
egységes középiskola négy alsó osztályától ne különbözzék, azzal teljesen 
egyforma műveltséget nyújtson. Ekkor aztán a tanuló képessége s rá
termettsége szerint folytathatja tanulmányait a magasabb műveltséget 
nyújtó, tudományos pályára előkészítő tulajdonképeni középiskolák vala
mely ágán, vagy átléphet valamelyik szakiskolába. E mellett nem lesz 
helye egyik iskolából másik nemű iskolába való vándorlásnak.

B óbita  Endre a polgári iskolákról hasonló értelemben nyilatkozik 
s szintén teljes hive az egységes középiskolának.

V adász  József teljesen hozzájárul előadó véleményéhez s indít
ványához. Szintén azon véleményen van, hogy az egységes középiskola 
négy alsó osztálya egyforma legyen, mert még e korban alig lehet el
dönteni, melyik irányban fejlődik ki inkább a tanuló képessége. De nem 
fogadja el, hogy a polgári iskola teljesen azonos legyen a középisko
lákkal, mert hisz akkor a külön polgári iskola absolute felesleges.

A kör ezután dr. Gerevich elnök indítványát egyhangúlag 
magáévá teszi.

Takács  Menyhért, mint a felolvasó estélyek rendező bizotságának 
elnöke, jelenti, hogy körünk az elmúlt két hónapban nyolcz estén tartott 
népszerű tudományos előadást. A felolvasásokon közreműködött kilencz 
köri tag és hét körünkön kívül álló egyén, kik közül azonban hárman 
már szintén tagok lettek. A nem tag felolvasóknak a körjegyzőkönyvi 
köszönetét szavaz Jelenti továbbá, hogy a felolvasó estélyeknek fényes 
erkölcsi sikerük volt, a mennyiben azok mindvégig a legnagyobb látó-
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gatottságnak örvendettek s városunk müveit köreiben általános érdek
lődést keltettek.

Azonkívül anyagi hasznunk is volt, mert a költségek levonása 
után mintegy 200 korona tiszta jövedelem mutatkozik.

Buzdulva az eddig tapasztalt sikeren, a kör elvileg elhatározza, 
hogy a népszerű felolvasásokat a jövő iskolai évben is folytatni fogja 
és pedig két cyklusban, az őszi és jövő tavaszi szezonban.

Dr. Gerevich Emil elnöknek és Takács  Menyhért alelnöknek a 
felolvasó estélyek létesítése s azok rendezése körül tanúsított buzgósá- 
gukért köszönetét szavaz.

Egyúttal a kör elhatározza, hogy a felolvasó estélyeken közremű
ködők tiszteletére f. hó 28-án este a Schalkház szállodában kedélyes 
összejövetelt rendez.

Több tárgy nem lévén, a gyűlés véget ért.
D ietz L ajos, jegyző.

ROM. KATH. HITTANÁROK RANGSORA.
A magyarországi katb. vallásalapból javadalmazott középiskolai 

rendes hittanárok rangsorozatát a minister 16.904. sz. alatt azzal bocsá
totta közre, hogy a „Hivatalos Közlönyében történt közzétételétől szá
mítandó 30 napi határidőn belül az esetleges felszólamlásokat elfogadja 
és azokat érdemleges tárgyalás alá véteti.

Mindössze heten vannak. Még pedig ketten a IX-ik fizetési osz
tály 2-ik fokozatán, egy a X. osztály első, és négyen a X. osztály 2-ik 
fokozatán. A rangsor ez:

A) IX -ik  fize tési o sztá ly:
1. Fehér Alfréd (aradi főgymn. és főreál);
2. Bajthay Péter (budapesti II. kér. főreál).

Bi X-ik fize tési o sztá ly:
1. Laczek Gyula (Losoncz),
2. Matuszka Mihály (Jászberény),
3. Lakatos Ottó (Nagybánya),
4. Lassú Pius (Szolnok),
5. Buday Gerő (Zombor).

VEGYESEK.
Igazgatói czím. A király ő Felsége igazgatói czímmel tüntette ki 

R é v y  Ferenczet, a bpesti állami felsőbb leányiskola tanárát, a ki nem 
régiben ülte tanári munkásságának századnegyedes jubileumát s a kit 
ez alkalomból volt tanítványai a ragaszkodó szeretetnek annyi jelével 
vettek körül.

A budget-szerü előléptetések megtörténtek. A rendeletet ép lapunk 
zártakor kapjuk, tehát a névsort ma már nem közölhetjük. De teljes 
tájékozást nyújt, ha megmondjuk, hogy a VII. fize tési osztályban  a 
9-ik helyen álló dr. F ináczy  Ernő; a VIII. fize tési o sztá ly  g) (igaz
gatói) csoportjában  a 23. helyen álló K em ény  Ferencz; a V i l i .  o sz tá ly
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fi) (tan ári) csoportjában  az 1600 fitosok közül a 73-ik helyen álló 
Jakab  Ödön; az 1400 frtosok közül pedig a 149-ik helyen álló Szu- 
k o v s zk y  Mihály; végül a IX . f ize tési osztályban  a 216. helyen álló 
K artner  Ferencz léptek elő egv-egy fokozattal. Azonkívül még Fail 
Attila és J eszen á k  Rafael az 1800-ba. K eil Alajos és B esze  Mihály 
(bizonyára rangsorjavítással) az 1300 frtos fokozatba jutottak.

A tanterv-revisio. A közokt. tanács állandó bizottságának munkálata 
elkészült. Ügy vagyunk értesülve, hogy mire e sorok napvilágot látnak, a 
munkálat már a ministernél is lesz, a ki hír szerint pünkösdre fogja össze
hívni a közoktatási tanács plénumát. Nem régiben a minister egyesü
letünk küldöttsége előtt úgy nyilatkozott, hogy döntés előtt a tanárságnak 
is alkalma lesz nyilatkozni a javaslatról s a maga részéről óhajtja is, 
hogy az eszmecsere mennél szélesebb körökre terjedjen, mert a reform
ban annál inkább bízhatni, mentül inkább mindnyájunk érdeklődő mun
kájának közös eredménye lesz. Ugyanez a kívánság vezeti magát a 
javaslat készítőjét: a közoktatási tanács állandó bizottságát is, mert 
tudomásunk szerint arra kérte a ministert, hogy a kinyom atott m unká
la to t kü ldesse m eg minden egyes középiskolának. Már most épen a 
minister ebbeli határozata fogja eldönteni: vájjon milyen mértékben 
lesz szükség, hogy lapunk ismertesse a javaslatot. Ha minden iskola 
megkapja a dolgozatot, lapunk inkább csak a fejlődő eszmecsere szá
mára tartja fönn a maga szíik terét, míg ellenkező esetben módját fogjuk 
találni, hogy részletes ismertetéssel szolgáljunk alappal a vitára. Egye
lőre csak annyit mondhatunk, hogy a tanács állandó bizottsága látható 
jelét is adta annak, hogy mily méltánylattal fogadta a tanári körök 
revisionalis eszmecseréit, melyeknek anyagából nem egy pont van benne 
a javaslatban is. A bizottság egy nyomtatott ívre terjedő gondos kivo
natot készíttetett fölterjesztett jegyzőkönyveinkből s ezt a javaslathoz 
mellékelte.

A tanári tekintély érdekében emeli föl szavát S zékely  István colle- 
gánk a „Nemzeti Iskola“ legutóbbi számában. A mit mond, abban két
ségtelenül van sok meggondolni való. Azzal csakugyan tisztában lehe
tünk — s bizonyára vagyunk is mindnyájan. — hogy úgy az egyesnek, 
mint a testületnek tekintélye nem alapulhat csak idegen forráson s nem 
is függhet csupán kívülről jövő segítségtől. Támogatást jogosan kérhe
tünk s kaphatunk a vezető köröktől, de igazában nemcsak megszerez
nünk, hanem megőrzenünk is magunknak kell úgy a testületi, mint az 
egyéni tekintélyt is. Ebben a tekintetben bizonyos kényesség nélkül el 
nem lehetünk. A ki e nélkül cselekszik, nemcsak magának, hanem az 
egész karnak árt. S zék e ly  István egész gyűjteményt közöl olyan „Apró- 
hirdetésekéből, a melyek mindenre inkább alkalmasak, mint arra, hogy 
a tanári állás társadalmi tisztességét emeljék. Ámde e sorok írója azt 
hiszi, hogy azoknak a hirdetéseknek jó része — s épen a legrikítóbbja — 
nem is a mi bűnünk. A „tanár“-ság bizonyára csak csalogató czégérnek 
van alkalmazva. Oda már csakugyan eljutottunk, hogy a tanári czímnek 
törvényes védelméről volna jó gondoskodni. Ma már annyi a „tanár“, 
hogy se szeri, se száma; azok közt a czímek közt, melyeknek útja a 
tanultság és a diploma, nincs egy sem, melyet annyian bitorolnának bün
tetlenül. Nem csoda, ha a hirdetésekbe is jut közülök. Legmodernebbek 
talán a kerékpározás „tanárai“ ! (—n—)
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A sárospataki ev. ref. főiskola köréből. A sárospataki főiskola igazgató- 
tanácsa február közepén gyűlt össze a collegium anyagi ügyeinek meg
vizsgálására. Három napon át tartott vizsgálatának eredményéről külön 
nyomtatott jegyzőkönyvben számol be. A 88 lapra terjedő jegyzőkönyv
ből szerkesztőségünkhöz is jutott egy példány, melyből örömmel látszik, 
hogy ennek a majdnem 400 éves kálvinista iskolának anyagi ügyeit, 
minden legkisebb dologra kiterjedő figyelemmel igyekszik rendben tar
tani az intézet igazgató-tanácsa, melyben a tanári kar is 6 taggal van 
képviselve A jegyzőkönyv adatai közül érdekesnek tartjuk felemlíteni 
hogy a pataki collegium tiszta vagyona az 1897. év végén 982.999 frt 
92 kr. volt. Egy év alatt 53.320 frt 63 krral szaporodott Az intézet évi 
bevétele H9.16Í- frt 86 kr., kiadása pedig 101.272 frt 60 kr. volt. A túl- 
kiadás főleg a tanári lakások kényelmesebbé tételére, a főiskola nyom
dájának felszerelésére s írói díjakra fordíttatott. A folyó évre a bevétel 
104.631 frt 70 krban, a kiadás 103 085 frt 62 krban van előirányozva. 
Ebből a tanárok díjazására 50 691 frt 66 kr. fordíttatik. Érdekesnek 
tartjuk azt is megemlíteni, hogy a főiskolának külön orvosa van 1100 frt 
évi díjjal és a gymn. igazgató 400 frt évi tiszteletdíjat kap, továbbá, 
hogy a tanárok nyugta-bélyegét a főiskola pénztára fedezi. A könyvtár 
gyarapítására 1138 frt 76 kr., a természetrajzi és term.-tani gyűjteményre 
300 frt, az iskola kertjére 200 frt, a tornacsarnokra 200 frt van felvéve. 
Gondoskodva van a tanulók fürdéséről is. Uszoda fentartása czímen 
2U0 frt szerepel a költségvetésben. Azt is méltó megemlíteni, hogy a 
főiskola évi 600 frt ösztöndíjat ad két olyan volt jeles növendékének, 
a kik a budapesti műegyetemen tanulnak Külön kimutatás van a fő
iskola tápintézetéről is. Ennek 1897. évi kiadása 17 880 frt 49 krra ment 
A jegyzőkönyvben közölve van a tanári karnak egy derék dolgozata is 
a párhuzamos osztályok fokozatos felállításának módozatairól. (—j —)

Századnegyedes jubilaeum. Nagykárolyban N ádor Béla, a kegyes
rendi főgymnasium tanára, e hó 23-án ülte tanári munkásságának 25 
éves fordulóját, a mely alkalomból tanítványainak s tisztelőinek sok 
meleg érzése kereste föl.

A középiskolák jogosításai. A „Paedagogisches Archiv“ f. é 2. füzete 
„Tabellarische Uebersicht über den Stand der Berechtigungen, Januar 
Í898. nach Schularten und Klassenstufen geordnet“ czímen érdekes köz
leményt hoz. Szakok szerint csoportosítva táblázatba szedi, hogy a német 
középiskolák különböző fajai miféle jogosítást adnak abiturienseik- 
nek. Az áttekinthető táblázat egyelőre Németországra szorítkozik, a hol 
a felsorolt 32 jogosítás közül 32 esik a gymnasiumra, 28 a reálgymna- 
siumra és csak 19 a főreáliskolára. E táblázatos rendszerben sorra kerül
nek a többi culturállamok is. A hazánkra vonatkozó rész kidolgozását 
Balm  szerkesztő K em ény  Ferenczre bízta. A jogosítások kérdése ép 
actuális nálunk is.

SZERKESZTŐI ÜZENET.

Dr. Sch. E. urnák. A novemberben küldött polemikus czikkről 
nagyon régen megírtuk, hogy nálunk nem közölhető. Felajánlottuk volt 
akkoriban annak a lapnak, a melynek közleménye ellen irányul s ügy 
emlékszünk, mintha a kéziratot át is vették volna. Megkérdezzük vagy 
igyekszünk valamelyik tömött fiókból előkeríteni, — mihelyt lehet. De 
tessék elhinni, itt mi nálunk kevés a hely — és nagyon sok a kézirat 
meg a könyv.
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Tartalom : A középiskolai tanuló modern nyelvi magánolvasmányai. 
Dr. B em ek  Győzőtől. — I sm e r te té se k : Simonyi Jenő dr.: „Föld
rajz“ a reáliskolák II. osztálya számára. L a s z  Samutól. — Egye
sü leti élet. — Róm. kath. hittanárok rangsora. — Vegyesek. — 
S zerk e sz tő i üzenetek. — H irdetés.

Pályáza t  helye ttes  ta n á r i  á l lásokra .
A s zá sz v á ro s i ev. reí. Kún-collegium  főgymnasiumánál k é t he

lyettes tanári állásra pályázat hirdettetik.
Javadalmuk: évi 800 frt. fizetés havi részletekben, továbbá kette

jüknek egy bútorozott szobából álló lakás az internátusbán fűtéssel és 
világítással és teljes koszt az intézet konviktusában

Heti óraszám legfölebb 20, és ezenkívül az illetők mint fel
ügyelők szerepelnek az intézet internatusában.

Pályázhatnak bármiféle n yelvészeti, történelm i vagy fö ld ra jz i 
szakhoz tartozó tanárjelöltek, a kik legalább alapvizsgát tettek.

A netaláni eddigi működést is feltüntető pályázati kérvények 
a szászvári ev. ref. Kún-collegium igazgatóságához küldendők május 31 ig .

Protestáns vallású jelöltek — egyenlő képesítés mellett — előny
ben részesülnek.

Az állomásokat folyó év szeptember hó 1-én kell elfoglalni.
Szászváros. 1898. április hó 20-án.

B alog  József, Dr. D ózsa  József,
gondnok. jegyző.

Budapesten, V., a M. T. Akadémia épületében
összes középiskolai tankönyveiből külön megkeresésre ingyen 

küld a t. szaktanár uraknak mutatványpéldányt.

74—1898.
ejksz.

könyvkiadóhivatala

H o rn y á n sz k y  V ik to r  cs. és k ir .  u d v . k ö n y v n y o m d á ja , B udapesten .
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ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET!

KÖZLÖNY.

A pozsonyi tanári kör április hő 23-án tartotta Jónás  János 
elnöklete alatt a kereskedelmi akadémia dísztermében rendes havi 
gyűlését, melyen a következő köri tagok voltak jelen: A lbert József, 
A ltm am i Jakab reáliskolai igazgató (Vágujhely), Antolik  Károly, Belányi 
Tivadar, B rőder  Gyula, H alotti Ödön, I<laszik Ágoston, H am vas  József, 
H a zs lin szk y  Kálmán, Hegedűs István, Hirschmann  Nándor, Holch 
Ottó, dr. J eszen szk y  István, K olbai Arnold. K ovács  Sándor, dr. L év a y  
Ede, dr. L oson czy  Lajos, M árton  Jenő, Jolikéit Károly, dr Prőhle Pr. 
Vilmos, dr. Reibner Márton, dr. R encz János, Z orkóczy  Samu.

I. Elnök megnyitja a gyűlést s üdvözli Altm ann  igazgatót, ki ez 
alkalomra Vágüjhelyről jött el körünkbe; majd felhívja dr. Prőhle 
Vilmos kereskedelmi akadémiai tanárt, hogy napirendre kitűzött érte
kezését: „A  m odern n yelvek  tan ításáró l“ előadja Pelolvasó előre
bocsátja, hogy a modern nyelvek tanítására szánt időt kevésnek tartja 
arra, hogy a tanítással szemben támasztott követelményeknek eleget 
tehessünk. Vagy az óraszámokat kellene tehát szaporítani, vagy pedig 
a követelményeket lejebb szállítani. De bármint álljon is a dolog, a 
sikeres tanítás szempontjából elengedhetetlennek tartja a szigorú nyelv
tani alap megteremtését, e nélkül eredményt elérni lehetetlen. Mint a 
nyelvtanítás fontos segédeszközeinek, az olvasókönyveknek helyes meg
szerkesztésére tér át ezután, tüzetesen kifejtve annak szükségét, hogy 
az olvasmányok lehetőleg a legkülönbözőbb tárgykörből választassanak 
össze, mert csak így érhető el, hogy a tanulóknak ez illető nyelvben 
való ismereteik ne szoríttassanak csupán valamely nagyon is korlátolt 
térre. Végül a modern nyelvek tanításáról újabban elhangzott vélemé
nyek ismertetése mellett saját álláspontját adja elő tüzetesen.

Jónás  János alelnök köszönetét mond a felolvasásért s felhívja 
a tagokat, hogy a kérdéshez hozzászóljanak.

H am vas  József a modern nyelvek tanításában az „Utasítások“-kal 
egyetértve, czélnak a nyelv megértését tekinti. Fontosnak tartja most 
már, hogy az e czél elérésére vezető helyes utat megtaláljuk Az inductiv 
módszert helyesnek tartja a kezdőfokon, de nem hallgathatja el, hogy 
mily nehéz e módszert keresztülvinni akkor, mikor az anyag már nagyon 
is felszaporodik. A nyelvtan tanítását ő is szükségesnek tartja, de azt 
hiszi, hogy a mint a kellő nyelvtani és mondattani alap megadatott, a 
további tanításnak az illető nyelven kell folynia, mert csak így érhető
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el, hogy a nyelvet meg is értsék a tanulók. Nem hangsúlyozhatja 
eléggé, hogy a tanár — különösen idegen nyelvű vidékeken — töreked
jék a magyarra való fordítást lehetőségig szabatos nyelven eszközöltetni. 
Az olvasókönyvekre nézve egyetért előadóval.

A lbert József felemlíti, a mit egy ízben boldogult Greguss Ágost
tól hallott, hogy az idegen nyelvet az embernek először a szeme, azután 
a füle s csak utoljára tanulja meg a szája. Azt hiszi, hogy e három 
közül az iskolának be kell érnie az elsővel. Az élő nyelv mindig annyira 
különbözik az irodalmitól s annyira megvan mindenkinek az egyéni 
dialektusa, hogy azt nekünk az iskolai tanítás vissza nem tükröztetheti. 
Előadó B artos  Pülöppel együtt helyesen hangsúlyozza, hogy az idegen 
nyelvű olvasmányok anyagát ki kell bővíteni. Ma azok inkább csak 
egy általános paedagogiai czél szempontjából vannak megválogatva, de 
ezzel csaknem lehetetlenné teszik a szókincs bővülését H am vas  fel
szólalását nem érti, hogy t. i. az inductio csak a kezdő fokra való. 
Hisz az inductio a grammatika rendszeréhez vezet s ha ez egyszer össze 
van állítva, mit akar tovább tenni felszólaló? Végül sajnálatát fejezi ki, 
hogy dr. Prőhle, ki annyi élő és holt nyelvet elsajátított, saját tapasz
talatából némi gyakorlati útmutatást nem vegyített belé értekezésébe.

Jón ás  János szintén gyakorlati szempontból szeretett volna többet 
hallani. A nyelvtanítás sikertelenségének nagyrészt a nyelv-tanulás egy 
fontos elemét, az emlékező-tehetség fejlesztését már az elemi iskolákban 
elhanyagolják. 0  a phrasis-kincset többnek tartja a szókincsnél, erre 
pedig a könyv nélkül való tanulás segít. Oka a sikertelenségnek még 
a tanárok ingadozása is az elérendő czél tekintetében. így ellenmondást 
lát H am vas  felszólalásában, ki a nyeiv megértését tekinti czélnak s 
mégis azt kívánja, hogy a felsőbb fokon az illető nyelven folyjon a 
tanítás. Az érettségi vizsgálatok követelményeit túlzottaknak tartja 
szemben a tanításra fordított idővel s a tanításban követett eljárással.

Végül dr. Prőhle Vilmos tett még néhány megjegyzést értekezése 
czéljának bővebb megvilágítására, mire a vita véget ért.

II. Ezután A ntolik  Károly áll. főreáliskolai igazgató terjesztette 
elő a f. évben megnyitandó Szabad-Lyceum  részletes programmját. 
A tervezet megállapításánál sokban el kellett térni — úgymond — 
eredeti tervünktől, egyrészt az előadók nagy száma miatt, de különösen 
az előadásokra megjelenő közönség igényeire való tekintetből. A mostani 
előadások sorozata ennélfogva úgy tekintendő, mint előkészítés az igazi 
értelemben vett szabad-lyceumra, A kiküldött bizottság gondoskodott 
arról, hogy az előadások a mellett hogy tanulságosak lesznek, élveze
tet is nyújtsanak s így igazi vonzó erejök legyen a közönségre; erre 
szolgálnak az előadások kapcsán végzendő kísérletek, a skioptikon képei 
és más szemléltető eszközök. Az előadások sorrendjének megállapításá
nál a változatosság mellett a tudományok fokozatos fejlődésének fel
tüntetését is figyelembe kellett venni. Maga a tervezet különben a 
következő:

I. Cyclus:
1. Dr. O rtvay  Tivadar, jogakad. tanár: A praehistorikus idők 

embere (skioptikon 10 kép).
2. Dr. Losonczy  Lajos, ev. lyc. tanár: A mvthologia rövid vázlata 

(skioptikon 20 kép).
3. H elm ár  Ágost, áll. főreálisk. tanár: Az ó-kortörténetének legfőbb 

momentumai.
4  Dr. Schm idt Márton, kir. k. főgymn. tanár: Az ó-kor bölcsészeié.
5. Schwicker Alfréd, áll. főreál tanár: Az anorganikus vegytan 

alapfogalmai (Kísérletekkel).



635

6. A ntolik  Károly, áll. főreál. igazgató: A spectralarialysis és 
és annak alkalmazása (kíséri.; skioptikon 5 kép).

7. Polikeit Károly, kir. k. főgymn. igazgató: A naprendszer 
(skioptikon 20 kép).

8. S zép  Rezső, ev. lyc. tanár: A petrogenesis, különös tekintettel 
a földkéreg képződésére (skioptikon 8 kép).

9. F ia szik  Gusztáv, kir. k. főgymn. tanár: A növény- és az állat
világ eredete (skioptikon 10 kép).

10. B ittera  Károly, áll. főreál. tanár: Az őskori állatvilág (skiop
tikon 10 kép).

11. B ittera  Károly, áll. főreál. tanár: A geológiai formatiók 
(skioptikon 10 kép).

12. Pró'hle Vilmos, keresk. akad. tanár: A magyarok eredetének 
kérdése.

13. Belányi Tivadar, áll. tanítónő-képezd. tanár: Magyarország 
történetének főbb korszakai 1800-ig.

14. W ertheim er Ede, jogakad. tanár: Mária-Terézia kora.
15. Hegedűs István, kir. k. főgymn. tanár: Magyarország újabb- 

kori tört. vázl 1800—1848.
16. H örk  József, ev. theol. akad. tanár: Az európai államok leg- 

újabbkori története.
17. Dr. N agy  Olivér, pozs. ügyvéd: A magyar büntető igazság

szolgáltatás új korszaka.
18. A ntolik  Károly, áll. főreál. igazgató: A physika alapfogalmai 

(kísérletekkel).
19. A ntolik  Károly, áll. főreál. igazgató: A villamosság és annak 

hódításai (kísérletekkel).
20. W ollm ann  Elma, áll. tanítónőképz. igazgató: A nőnevelés 

köréből.
21. Pirchala  Imre, pozs. tank. főigazg.: A görög és a római Írod. 

befolyása a jelenkor irodalmára.
22. R ovara  Frigyes, jószágigazgató: Az agrár-socialis kérdés 

(m utatványokkal).
23. Péterffy  Zoltán, kir. iparfelügyelő: A házi ipar (skiopt. 5 kép).
24. M eltzl Oszkár, orsz. képviselő: A világkereskedelem és annak 

eszközei.
25. Gaal Mózesné, úrnő: Az olvasmány, mint a házi nevelés 

eszköze.
26. Sohár Pál, pozs. postaigazgató: Magyarország postaforgalma 

(mutatványokkal).
27. S zik la i Ottó, köz- és váltó-ügyvéd: A munkás és annak 

érdekei.
28. Dr. ü o b r o v its  Mátyás, főorvos: A bacillusok és azok szerepe 

(skioptikon 10 kép).
29. A lbert József, ev. lyceumi tanár: A magyar irodalom történeti 

korszakainak jellemzése.
30. Dr. P á v a y  Gábor, főorvos: Védekezés a fertőző betegségek  

ellen (skioptikon 10 kép).
31. Dr. L év a y  Ede, kir. k. főgymn. tanár: A légkör tüneményei 

(skioptikon 10 kép).
32. J ó n á s  János, keresk. akad. igazgató: A jelen társadalom leg

égetőbb kérdései.
45*
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II. C yclus:
1. Dr. K erpely  Antal, ny. minist, tanácsos: A vas kohózása és 

ipara (skioptikon 10 kép).
2. Polikeit Károly, kir. k. főgymn. igazg.: Az üstökösök (skiopt. 

10 kép).
3. Polikeit Károly, kir. k. főgymn. igazgató: Az állócsillagok 

(skiopt. 10 kép).
4. Zorkóczy  Sámuel, ev. lyc. igazgató: A természettudományok 

befolyása a cultura fejlődésére nézve.
5. H alotti Ödön, áll. főreál. tanár: A magyar népköltészet.
6. A lbert József, ev. lyc. tanár: A lyrai műfajok történeti fejlődése.
7. Lichtenegger Győző, áll. főreál. tanár: A magyar ballada.
8 K ürschak  Endre, keresk. akad. tanár: A festészet története 

(skioptikon 10 kép).
9. Schm idthauer Antal, kir. főmérnök: A folyó-szabályozás fon

tossága (mutatv. és skiopt. 5 kép).
10. H avas  Miksa, keresk. akad. tanár: A gyári ipar jelentősége 

és hatásai (skioptikon 10 kép).
11. K olba i Arnold, áll. főreál. tanár: Az ábrázoló geometria 

gyakorlati oldala (skioptikon 15 kép).
12. H elm ár Ágost, áll. főreál. tanár: A középkor jellemzése.
13. Dr. Schm idt Márton, kir. k. főgymn tanár: Az újkori bölcsé

szet kezdetei.
14. Schw icker  Alfréd, áll. főreál. tanár: A szerves vegytan alap

fogalmai (kísérletekkel).
15. S zép  Rezső, ev. lyc. tanár: A kőszén képződése és fontossága 

(skioptikon 10 kép).
16. F ia szik  Gusztáv, kir. k. főgymn. tanár: A növény-physiologia 

(skioptikon 10 kép).
17. H am vas  József, ev. lyc. tanár: A magyar irodalom Arany 

halála óta.
18. M arku sovszky  Samuel, ev. lyc. tan ár: A görög dráma 

(skioptikon 10 kép).
19. M árton  Jenő, ev. lyc. tanár: A homerosi kérdés mai állása.
20. H elm ár  Ágost, áll. főreál. tanár: A geographia fejlődése (tér

kép és skioptikon 5 kép).
21. S zán tó  Károly, áll. felsőbb leányisk. tanár: Hazánk földrajza, 

cartogr. és felmérése.
22. R ovara  Frigyes, jószágigazgató: A kártékony állatok elleni 

védekezés (skioptikon 10 kép).
23. H am vas  József, ev. lyc. tanár: A- modern irodalmak kezdetei.
24. Wollmann  Elma, áll. tanítónőképző igazg.: A franczia iro

dalom rövid vázlata.
26. Gyűrik Márton, ev. lyc. tanár: Az érmészet köréből (mutatv. 

és skioptikon).
26. Dr. R évffy  László, jogakad. tanár: Magánjogi kérdések.
27. A lbrecht János, kir. k. főgymn. tanár: A legújabb német 

drámai irodalom.
28. K r a jn y á k  Ede, kir. k. főgymn. tanár: Az újabbkori orosz 

irodalom története.
29. Jónás  János, keresk. akad. igazgató: A közgazdaság története.
30. B ittera  Károly, áll. főreál. tanár: A só képződése, előfordulása 

és bányászata (skiopt. 10 kép).
31. S zép  Rezső, ev. lyc. tanár: A gyémánt képződése és leihelyei 

(skiopt. 10 kép).
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32. Dr. K osu tán y  Ignácz, jogakad. tanár: A statistika vívmányai 
(mutatványokkal).

33. Czóbeí Gyula, áll. főreál. tanár: Az arczkép festészete (skiopt. 
10 kép)

34. Dr. O rtvay  Tivadar jogakad. tanár: Archaeologiai szemelvé
nyek (skiopt: 10 kép).

35. Dr. W agner Lajos, áll. főreál. tanár: A lélektan.
36. Dr. L é v a y  Ede, kir. k. főgymn. tanár: A léghajózás története 

és mai stádiuma (kisérl. és skiopt. 6 kép).
37. A ntolik  Károly, áll. főreál. igazgató: Hőtan! alapismeretek 

(kísérletekkel).
III. Cyclus :

1. H elm är  Ágost, áll. főreál. tanár: Az új-kori történet főbb 
momentumai.

2. Strom p  László, ev. theol. akad. tanár: A jelenkor bölcsészeié.
3. M ärton  Jenő, ev. lyc. tanár: A zene fejlődése és története 

(mutatványokkal).
4. H örk  József, ev. theol. akad. tanár: A szépészeti fogalmak.
5. Bröder Gyula, keresk. akad. tanár: A sző vészét (mutatv. és 

skiopt. 10 kép).
6. Polikeit Károly, kir. k. főgymnasiumi igazgató: A meteoritek 

(skiopt. 10 kép).
7. S zép  Rezső, ev. lyc. tanár: A petróleum képződése és elő

fordulása (skiopt. ő kép).
8. Hegedűs István, kir. k. főgymn, tanár: Magyarország története 

1 8 4 8 -1867-ig.
9. A lbert József, ev. lyc. tanár: A magyar regényirodalom.

10 R encz János, kir. k. főgymn. tanár: A magyar népszínmű.
11. Dr. L é v a y  Ede, kir. k. főgymn. tanár: A viharokról (skiopt. 

5 kép).
Í2. Dr. K osu tän yi Ignácz, jogakad. tanár: Statistikai szemelvények.
13. Antolik  Károly, áll. főreál. igazg.: A glecserek és a jégkorsza

kok okai (skiopt. 10 kép).
14. Czóbel Gyula, áll. főreál. tanár: A szobrászat fejlődése (skiopt. 

15 kép).
15. W eiss  Károly, áll. főreál. tanár: A német népköltészet.
16. Odörfer Kristóf, áll. főreál. tanár: A német irodalom rövid 

vázlata.
17. F ia szik  Gusztáv, kir. főgymn. tanár: Az állatok téli álma 

(skiopt. 10 kép).
18. B ittera  Károly, áll. főreál. tanár: A madarak vándorlása 

(skiopt. 10 kép).
19. Bröder Gyula, keresk. akad, tanár: A papír készítése és 

fogyasztása (skiopt. 5 kép és mutatv.).
20. Dr W agner Lajos, áll. főreál. tanár: Goethe és Schiller.
21. Vargha Lajos, áll főreál. tanár: Shakspere jellemzése.
22. Hegedűs István, kir. k. főgymn. tanár: Az afrikai utazások 

és népek életmódja.
23. H elm är Ágost, áll. főreál. tanár: A föld sarkainak kutatása 

(térkép és skiopt. 5 kép).
24. S zik la i Ottó, köz- és váltó-ügyvéd: A magyar közjog.
26. Hirschmann  Nándor, ev. lyc. tanár: Az időszámításról.
26. K olbai Arnold, áll. főreál. tanár: Az ábrázoló geometria az 

építészetben (mutatv. és skiopt. 10 kép).
27. S zilágyi Aladár, keresk. akad. tanár: Az írás története (mutat

ványokkal.
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28. H elm ár  Ágost, áll. fó'reál. tanár: Aegyptom és Nubia története 
(térkép és skiopt.).

29. K ü rschák  Endre, keresk. akad tanár: Pompeji (skiopt. 10 kép).
30. Dr. L é v a y  Ede, kir. к fögymn. tanár: A sivatagok (skiopt. 

10 kép).
31. A ntolik  Károly, áll. főreál. igazgató: A telephon és a távira

tozás (kísérletekkel).
32. W ertheim er Ede, jogakad. tanár: A franczia forradalom
33. Sim onyi Iván lapszerkesztő: A journalistika története.
34. K ra jn yá k  Ede, kir. k. fögymn. tanár: A szláv mythologia és 

Írod. kezdetei.
35. Jónás  János, keresk. akad. igazgató: A vallások szerepe az 

emberiség történetében.
36. A lbert József, ev. lyc. tanár: A hypnotismusról.
37. Dr. L é v a y  Ede, kir. k. fögymn. tanár: A tűzhányókról (skiopt. 

10 kép).
38. A ntolik  Károly, áll. főreál. igazg .: A sarki fényről (kisérl. és 

skiopt. 5 kép).
A gyűlés Polikeit Károly, Jónás  János, Hirschmann  Nándor és 

B elányi Tivadar hozzászólása után a tervezetet egész terjedelmében 
elfogadta s annak elkészítéséért Jónás  János indítványára A ntolik  
Károly igazgatónak jegyzőkönyvi köszönetét szavazott.

Minthogy e közben már */, 9 óra lett, a napirend hátralévő része 
nem volt letárgyalható.

Dr. L év a y  Ede, a kör titkára.

Szepesi kör.
A szepesi tanári kör 1898. ápr. 24-én Lőcsén megtartott gyűlésén 

Bóth  Márton elnöklete alatt jelen voltak: Lőcséről: D eésy  Károly, Dénes 
Ferencz, Földi János, K lim kó  Mihály,Kovács István. K u ro vszk y  Adolf, 
B issinger  Antal, W alther Béla ; Késmárkról: B a lta zá r  Gábor, Bruck
ner Károly, dr. S zelényi Károly; Iglóról: Fischer Miklós, K iss  Albert, 
M arcsek  Andor, Vandrák  Gyula, Zimann  János. És több vendég

A tárgysorozat első pontjául Fischer Miklós, kit a kör múltkori 
gyűlése azzal bízott meg, hogy a VIII. osztályt önként ismétlő tanulók
kal szemben követendő eljárás tekintetében concret javaslatot terjesz- 
szen elé, jelenti, hogy a kérdés minél tárgyilagosabb elbírálása czéljából 
jónak látta az országnak mintegy harmincz középiskoláját megkérdezni 
az iránt, mily eljárást követnek a szóban forgó ministeri rendelet végre
hajtásánál s mi a véleményük annak kielégítő vagy ki nem elégítő voltát 
illetőleg. A beérkezett válaszok tanúsága szerint a középiskolák egy 
része úgy jár el az ilyen tanulókkal szemben, hogy őket valósággal 
benevoli auditoresnek tekinti, azaz kötelezi az órák pontos látogatására, 
de sem feleletre nem szólítja őket, sem harmadvégi értesítőt, valamint 
évvégi bizonyítványt nem ád nekik. Más középiskolák ellenben *egészen 
úgy járnak el ez önkéntes ismétlőkkel szemben, mint a többi rendes 
tanulóval, azaz feleltetik is őket, harmadvégi értesítőt is adnak nekik, 
csupán évvégi bizonyítványt nem. Sőt van egy középiskola, mely évvégi 
bizonyítványt is ád. Az előadó nézete szerint egyik eljárás sem hibáz
tatandó: az elébbiek a rendeletet teljesítik, az utóbbiak a tanulók és 
szülők érdekében járnak el. Annyiban mind a harmincz intézet helyesli 
a rendeletet, a mennyiben ez kizárja azon esetet, hogy az önként ismétlő 
az érettségi vizsgálatra már egyszer megszerzett jogát elveszíthesse. Azt 
azonban több intézet méltányosnak tartja, hogy ha többre viszi a tanuló, 
ez kifejezésre is jusson az osztály-bizonyítványában. Van olyan intézet is,
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mely ezt nem tartja szükségesnek, mert abból indul ki, hogy a tanuló 
nem azért ismétli az osztályt, hogy osztálybizonyítványt kapjon, hanem 
hogy érettségi bizonyítványt szerezzen. Viszont olyan is akad, mely 
csak abból a tárgyból adna új osztályzatot az ismétlőnek, melyben ez 
javulást mutatott. Több intézet végül akkép nyilatkozik, hogy azon 
önként ismétlőknek, kik éreznek erre magukban erőt s ez iránt folya
modnak, meg volna adható az engedély új osztályvizsgálat letételére.

Az előadó a kérdés lényegének rövid összefoglalása után a követ
kező indítványban fejti ki álláspontját:

1. Minthogy a szóban forgó min. rendelet lehetetlenné teszi íjma 
képtelen eset bekövetkezését, hogy az önként ismétlő tanuló az érett
ségi vizsgálatra egyszer már megszerzett jogát elveszíthesse, azt inten- 
tiójában helyesli s fentartandónak véli

2. Minthogy azonban azon kitétele, hogy az ily önként ismétlők 
nem osztályozandók, a tanulókkal szemben év közben követendő eljá
rásra nézve homlokegyenest ellenkező magyarázatot és elbánást ered
ményez, azon kitétele pedig, hogy nekik bizonyítvány nem adandó, 
megfosztja a tanulót annak lehetőségétől, hogy javulás esetében ez tény
leg elért jobb eredmény alapján léphessen az érettségi vizsgálatra: 
indítványozza, m ondja k i a kör, hogy a je lz e t t  m in isteri rendelet 
m ódosításá t k ívánatosnak  ta r tja  és pedig  oly értelemben, hogy a z  
év  közben való o sztá lyo zá s és értesítö -adás tekintetében  — m ár csa k  
a rendelet egyöntetű végrehajtása czéljából is  — h a tározo tt u ta sítá s  
adassák  abban a z  irányban, hogy a z  önkéntes ism étlők  a rendes  
tanulókkal azonos elbánásban részesüljenek, a z  osztá lyv izsgá la to t 
illetőleg pedig  m ondassák ki, hogy а V III. o sz tá ly t önként ism étlő  
azon tanulók, k ik  éreznek magukban erőt a ja v ítá s r a  s  új osztáy- 
v izsgá la t k iá llására jelen tkeznek, a tan ári k a r h a tároza ta  alapján  
esetről-esetre ú j osztá lyv izsgá la tra  legyenek bocsáthatók.

Zimann  János örül, hogy az előadó lényegében ugyanazon con- 
clusióra jutott, melyet szóló múlt alkalommal kifejtett. Nem helyesli, 
hogy egyes intézetek a rendelet ellenére járnak el s már ezen anomalia 
orvoslása czéljából is szükségesnek tartja a rendelet módosítását. A vizs
gálatra önként jelentkezők a tanári testülethez nyújtanák be kérvé
nyüket, ez adná meg nekik az engedélyt s ilyeneknek bizonyára sikerülne 
is a vizsgájuk. Nem áll az, mintha az érettségi vizsgálat eredményére 
közömbös volna, jobb vagy rosszabb osztálybizonyítványt kap-e a tanuló; 
hisz tudvalevő, hogy az érettségi vizsgálati jegyekre az osztályvizsgálati 
jegyek is befolyással vannak. Vannak továbbá az érettségi bizonyítvá
nyon feltüntetett, de az érettségi vizsgán elő nem forduló VIII. osztály
beli tárgyak, ezekből tehát új osztályvizsgálat nélkül nem állna mód
jában javítani a tanulónak. Hozzájárul az előadó indítványához azon 
hozzáadással, hogy hívja föl a kör a középpont figyelmét is e kérdésre.

W alther Béla elvben hozzájárul Fischer indítványához már csak 
azon anomalia kikerülése végett is, hogy mindegyik intézet másként 
jár el s a min. rendelethez nem alkalmazkodik. A részletekben azonban 
némi aggodalmai vannak. Kérdés mindenekelőtt, mikor nyilatkozzék a 
tanuló az iránt, akar-e új osztályvizsgálatot tenni vagy nem Ha év 
elején, akkor megtörténhetik, hogy a tanuló esetleg meggondolja a dol
got az év végéig s visszalép a vizsgálattól, mely esetben fölmerülhet 
a kérdés, mely alapén kérheti a tanuló az érettségi vizsgálatra való 
bocsátását. S föltéve, hogy év elején történik a jelentkezés, mely esetben 
az ismétlőknek kétféle csoportja támadhat, az egyik kér engedélyt, a 
másik nem: kérdés, nem fog-e ez veszedelmes különbséget támasztani, 
nem fog-e a tanár az egyikkel buzgón foglalkozni, a másikra csak féi- 
válról nézni, mi pedig sem humanitás, sem didaktika szempontjából nem 
volna kívánatos. Ha pedig év végén kell nyilatkoznia a tanulónak, akkor
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megfontolandó, adhat-e engedélyt a tanári kar, mert hisz ha ád, ezzel 
elismeri, hogy javult az illető, tehát voltaképen előre osztályoz. Egyál
talán pedig megtörténhetik az is, hogy rosszabb osztályzatot kap az 
ismétlő, mint előző évben s ez esetben rosszabb bizonyítvány alapján 
kellene az érettségi vizsgálathoz járulnia. Indítványozza, kérje tö l a 
kör a középpontot, hogy t egyelrn eg Ion tóik s  tá rgyává  e kérdést s  h as
son oda, hogy  a  rendelet a  lényeg m eghagyásával a z  előadó indítványa  
értelmében m ódosíttassék .

A kör Fischer Miklós előadó indítványát Walther Béla kiegészítő 
indítványával együtt elfogadja.

Ezután Földi János a felsőbb leányiskolák reformjáról értekezett. 
A kérdés rövid történeti ismertetése után a reformnál szem előtt tar
tandó általános elveket fejtegette s ezek alapján kiterjeszkedett mind
azon részletkérdésekre, melyek pro és contra évek óta foglalkoztatják 
a tanügyi közvéleményt. Minthogy a kör nem bocsátkozhatott ezúttal 
a kérdés minden részletének megvitatásába, határozatot csak a követ
kezőkben hozott:

1. A kör óhajtván, hogy a felsőb leányiskola eredeti rendelteté
séhez híven a műveltségnek magasabb fokára szert tenni óhajtó nők 
intézménye maradjon, a felsőbb leányiskola czéljára és szervezetére 
nézve irányadónak az 1896-iki tanügyi congressus nőnevelési szakosz
tályának határozatát fogadja el, mely szerint annak jelenlegi szervezete 
akként módosítandó, hogy hat év alatt megadja a leánynak a nemzet 
közös műveltségének azon részét és irányát, melyet a vezető osztály 
férfitagjai a gymnasiumban vagy reáliskolában szerezhetnek.

2. Nem tartván megengedhetőnek, hogy az egységes irányú iskola 
a tudományos pályákra készülők töredékének feláldoztassék, másrészt 
azonban e töredék jogos és nemes ambitiója elől sem zárkózhatván el, 
javasolja, hogy a felsőbb leányiskolák azon VI. osztályt végzett növen
dékei számára, kik egyetemre készülnek, az ország két-három helyén 
kétéves egyetemre előkészítő tanfolyam állíttassék s ezzel kapcsolatban 
mindenütt, hol a viszonyok engedik vagy szüksége merül föl, tétessék 
lehetővé az V. osztálytól kezdve a latin nyelvnek facultativ tanulása.

B a lta zá r  Gábor: A középiskolák elnevezése tárgyában emelvén 
szót, lelkesen csatlakozik Bozóky Endrének javaslatához. Hangsúlyozza, 
hogy történelmi létünk második évezredének küszöbén a legalkalma
sabb időpontra érkeztünk el nemzeti érzésünk és öntudatunk megszilár
dítása, fejlesztése tekintetében. Mert ebben, sajnos, még mindig nagyon 
sokat lehetne és kellene tennünk. Történetünk dicső alakjai, megszen
telt emlékei és színhelyei iránt korántsem él akkora érdeklődés bennünk, 
mint a mekkorát e tényezők nemzeti és culturális jelentősége feltétlenül 
kívánatossá tenne. Előadó maga évekkel ezelőtt Kolozsvárt járván, csak 
hosszas kérdezősködés után találta meg Mátyásnak, az igazságosnak 
születése házát; vagy a tihanyi echóval enyelegvén, szomorúan tapasz
talta, hogy a környék lakosainak ezredike ha bír tudomással arról, 
hogy a tihanyi apátság kettős tornya alatti sírboltban aluszsza örök 
álmát I. András királyunk. A történeti érzék fejlesztését, a nemzeti ön
tudat erősbítését van hivatva előmozdítani jelen javaslat, melynek ezen 
kívül paedagogiai és didaktikai képző hatása sem kicsinyelhető. Már 
az iskola puszta elnevezése is fontos szemléleti és nevelő eszköz, mely 
egyrészt kitörölhetetlenül belevési az ifjú fogékony leikébe a múltak 
emlékeit, másrészt lelkületét, jellemét nemesíti, a tisztelet, hála, csodá
lat és lelkesedés érzelmeire nevelvén kedélyét a történet, irodalom és 
közélet kiváló alakjai iránt. S még hatásosabb eszközzé válnék e szem
lélet, ha koronként ünnep keretében irányíttatnék az iskola homlokzatát 
díszítő névre az ifjúság figyelme. Az eszme gyakorlati keresztülvitelé
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ben egyébként egyetért az előadó azokkal, kik eddig felszólaltak e 
tárgyban s ennélfogva indítványát a következő pontokba foglalja:

1. A kör Bozóky Endre indítványát örömmel és egyhangúlag el
fogadja.

2. A fővárosi iskolák mielőbbi elnevezését szükségesnek látja, a 
vidéki középiskolák elkeresztelésénél azonban óvatos mérsékletet tart 
kívánatosnak

3. A mennyiben egyik-másik iskola vele vonatkozásban levő ki
váló férfiúról neveztetnék el, ennek emléke évenként, ha máskép nem, 
az önképzőkörök díszgyűlésén az ifjúság és tanári kar jelenlétében 
ünnepeltessék.

A kör a lelkes hangú fejtegetést az indítványokkal egyetemben 
magáévá teszi.

Róth  Márton mint ama bizottság elnöke, mely a Szepesség tör
téneti, műveszeti és természeti nevezetességeiből összeállítandó gyűjte
mény tervének elkészítését magára vállalta, jelenti, hogy eddig mint
egy 68 kép fölvétele van tervbe véve. Ezek tájképi, történelmi, művé
szeti, ipari és etnographiai jellegűek. Elkészítésüknél úgy kivitel, valamint 
czél tekintetében a Langl-féle képek lebegnek a bizottság szemei előtt.

Ezután az administrativ ügyek következtek. A tisztükről lemondott 
elnök és jegyző újból megválasztatnak, az elnök indítványára felállított 
pénztárnokságra pedig egyhangúlag M arcsek  Andor kéretik föl.

Végül választmányi tagnak egyhangú helyesléssel W alther Bélát 
küldi ki a kör.

K is s  Albert, jegyző.

Budapesti kör.
A kör f. évi április hó 27-én a VI. kér. állami főreáliskola termé- 

szettani tantermében tartotta ülését, melyen a vendégeken kívül jelen 
voltak: dr. Schm idt Ágoston elnök, Balog Mór pénztáros, dr. B ozóky  
Endre titkár, R ajner  Ferencz, dr. Jancsó  Benedek, R e if  Jakab, Roseth  
Arnold, S zirte s  Ignácz, dr. Gyomlay Gyula, dr. M orvay  Győző, Dörre 
Tivadar, M oravcsik  Géza.

Első sorban dr. B ozóky  Endre titkár fölhívta a tagok figyelmét 
a május havi ülés fontosságára, minthogy azon kell a kör közgyűlésére 
nézve az előkészületeket megtenni. Elhatároztatott, hogy ezen ülés 
kivételesen m ájus 5-én, csütörtökön  d. u. 5 órakor fog megtartatni.

R ajn er  Ferencz utalva a középiskolai tanterv-revisio mozgalmaira, 
fölemlíti, hogy a közoktatási tanács állandó bizottsága a polgári iskolák 
reformjával van elfoglalva. A kiküldött szak-bizottság reformtervei nyilvá
nosságra hozatván, kitűnik, hogy azok a középiskola ügyével oly szoros 
kapcsolatban állanak, hogy hallgatással részünkről nem mellőzhetők. 
Többek közt a polgári iskola mint önczél egy újabb fajú középiskolává 
alakulna át. A kidolgozott tervnek minden téren propagandát csinálnak. 
Nyilatkoznunk kell az iránt, mennyiben érintené a középiskolát az oly 
iskola, mely hét évfolyam végével érettségi bizonyítványnyal bocsátja 
el tanítványait. Eddigi irányunk az egységesítés volt, mely újabban az 
egyenlő jogosítás jelszava alatt akar érvényre jutni. A polgári iskolák 
tervezett reformja ezen irányunk mellett hozzászólásunkat provokálja. 
K íván atosn ak  tartja , hogy egyesületünk köre i foglalkozzanak a kér
déssel. A z t  in d ítványozza , hogy a kör a kérdést tű zze  k i  tárgyalásra.

Az indítvány elfogadtatván, a jövő havi ülés tárgysorára kitiize- 
t ik : A polgári iskola  szervezete.
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Végül K récsy  Béla vetítésben bemutatta amerikai tájképfölvételeit. 
A nagyszámú, érdekesnél érdekesebb kép, különösen Washington, New- 
York, a chikagói kiállítás nevezetességei és a páratlan Niagara szép
ségei teljesen lekötötték a hallgatóság figyelmét. Elö'adónak 2200 felvétel 
áll rendelkezésére, melyekből az iskolák megrendelésére hajlandó alkal
mas collectiókat készíteni. Megígérte, hogy egy jövő alkalomra ugyanily 
képekben bemutatja az amerikai tanintézetek belső életét is.

Elnök az élvezetes előadásért és mutatványokért meleg szavakban 
fejezte ki köszönetét és elismerését, aztán az ülést berekesztette.

Dr. B ozóky Endre , a kör titkára.

A BUDGET-SZERŰ ELŐLÉPTETÉSEK.

A VIZ fízetési o sz tá ly  m ásodik  fokozatába  (2200 frtra) léptek 
elő az igazgatói statusban:

H ofer Károly ez. főigazgató, budapesti V. kér. állami főreáliskolai 
igazgató; K árm án  Mór dr. kir. tanácsos és Staub  Mór dr. kir. tanácsos, 
budapesti tanárképző-intézeti gyakorló főgymnasiumi rendes tanárok; 
M auritz  Rezső ez. főigazgató, a budapesti VI. kér. állami főreáliskola 
igazgatója; K öpesdy  Sándor, budapesti V. kér. áll. főgymnasiumhoz 
tanári szolgálattételre rendelt középiskolai igazgató; M ayer  József, buda
pesti II. kér. állami főreáliskolai igazgató; Wagner Alajos dr. budapesti 
V kér. állami főgymnasiumi igazgató és F ináczy  Ernő dr. kir. tanácsos, 
minist, szolgálattételre berendelt állami főgymnasiumi igazgató.

A VIII. fíze tési o sz tá ly  első  fokozatába  (1800 frtra) az igazgatói 
statusban:

Lenner Emil győri, Gerevich Emil dr. kassai állami főreáliskolai 
igazgatók, M ika  Sándor dr. budapesti tanárképző-intézeti gyakorló fő
gymnasiumi rendes tanár; R om bauer  Emil ez. főigazgató, a brassói 
állami főreáliskola igazgatója; Веке Manó dr. budapesti tanárképző
intézeti gyakorló főgymnasiumi rendes tanár; Zolnai Károly szentesi 
állami főgymnasiumi, F azekas  Sándor debreczeni állami főreáliskolai, 
K rcsm éry  Károly dr. nagy-kikindai állami gymnasiumi. B uday  József 
verseczi, H anusz István kecskeméti állami főreáliskolai, D ortsák  Gyula 
ungvári állami főreáliskolai, S o lym ossy  Lajos dr. székelyudvarhelyi 
állami főreáliskolai, D anilovics János kaposvári állami főgymnasiumi, 
Boros Vida aradi állami főreáliskolai igazgatók; Ormai Sándor a buda
pesti VIII. kér. állami főgymnasiumhoz tanári szolgálattételre beosztott 
állami középiskolai igazgató; Vida Aladár nagybányai, Barna  Mihály 
jászberényi, K irá ly  Pál fehértemplomi állami főgymnasiumi igazgatók 
és K em ény  Ferencz, a budapesti VI. kér állami főreáliskolához tanári 
szolgálattételre beosztott állami középiskolai igazgató.

А VIII. fízetési o sz tá ly  első  fokoza tába  (1800 írtra) a tanári 
statusban:

M endlik  Ferencz budapesti V. kér. állami főreáliskolai, S zem ák  
István dr. budapesti VII. kér., K a s sa i  Gusztáv dr. budapesti V. kér. 
állami főgymnasiumi, S za lk a y  Gyula dr., Heller Ágost, K reybig  Lajos, 
M iletz  János budapesti TI. kér. állami főreáliskolai, Bodnár Zsigmond 
budapesti V. kér állami főreáliskolai és Straub  József budapest V. kér. 
állami főgymnasiumi, B rózik  Károly dr. budapesti II. kér. állami fő
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reáliskolai, P ó rszá sz  József, Müller József, Borbás Vincze dr. budapesti 
V. kér. állami főreáliskolai, Tiber Ágost budapesti II. kér. áll. főreál- 
iskolai rendes tanárok, P a s z la v s zk y  József ez. igazgató a budapesti 
II kér. állami főreáliskola r. tanára, dr. Klug  Lipót a kolozsvári Ferencz- 
József tudomány-egyetemhez szolgálattételre rendelt állami középiskolai 
r. tanár; Z ávodszky  Adolf, R e if  Jakab, M angold Lajos dr. budapesti 
V. kér. állami főreáliskolai, Sim onkai Lajos dr. budapesti VII. kér. 
állami fó'gymnasiumi, Pugin Leó budapest V. kér , P alóczi Lipót, K o vá cs  
Mihály budapesti II. kér. állami főreáliskolai, F ia lovszky  Lajos dr. buda
pesti V. kér. állami főgymnasiuini, Reichenhaller Kálmán dr. budapesti
V. kér., B uday  József dr., Hankó Vilmos dr. budapesti II. kér. állami 
főreáliskolai, M a tsk á ssy  József budapesti VI. kér állami főreáliskolai 
rendes tanárok, dr. Jancsó  Benedek, minist, szolgálattételre berendelt 
állami középiskolai rendes tanár; S za v k a y  Ede budapesti V. kér. állami 
főgymnasiumi, Theisz Gyula dr. budapesti V. kér. állami főreáliskolai 
rendes tanárok; dr. D eseő  Béla a kassai tanker, főigazgatósághoz 
szolgálattételre beosztott állami középiskolai rendes tanár; S zem eth y  
Béla budapesti VII. kér. áll. főgymnasiumi rendes tanár; S zila s i Móricz 
a br. Eötvös József-collegiumhoz szolgálattételre rendelt áll. középiskolai 
rendes tanár; Hegedűs Béla, S zig e tvá ri Iván dr. budapesti VII. kér., 
H ornischek  Henrik budapesti V. kér., Biczó  Géza budapesti VII. kér. 
és Schnábl Róbert dr. budapesti V. kér. áll. főgymnasiumi, Agotha  Imre 
budapesti V. kér. áll. főreáliskolai rendes tanár; dr. K iss  Károly az 
üveg-technikai műhely vezetésével megbízott áll. középiskolai rendes 
tanár; H eld  Károly, Heinrich Alajos dr. budapesti VII. kér. áll. főgym
nasiumi, Innocent Ferencz budapesti II kér. áll. főreáliskolai, K em p f  
József, K lupathy  Jenő dr., S zterén yi Hugó dr. budapesti VII. kér., 
C sászár  Árpád, S zm etan a  Ágoston, B ayer  József budapesti V. kér. 
áll. főgymnasiumi, Schwicker Brúnó dr budapesti V. kér., R ajner  Ferencz 
budapesti VI. kér. áll. főreáliskolai, P ru zsin szk y  János dr. budapesti
VII. kér. állami főgymnasiumi rendes tanárok, N ém ethy  Géza dr. egyet, 
ny. rk. tanári czímmel és jelleggel felruházott budapesti V. kér. állami 
főgymnasiumi, Ottó József dr. budapesti V. kér., Balog Mór budapesti
VI. kér. állami főreáliskolai, Tím ár  Pál, Csopey László budapesti V. kér. 
áll. főgymnasiumi, Cebecauer János nagyszebeni áll. főgymnasiumi, 
K ordos  Gusztáv lőcsei, J a n k o vszk y  Demeter körmöczbányai, S zabó  
Cyrill kassai, Szecsó'dy József temesvári állami főreáliskolai, Joris  Máté 
fiumei áll. főgymnasiumi, H elm ár  Ágost pozsonyi áll. főreáliskolai, 
Angheben Albin fiumei áll. főgymnasiumi r. tanárok; dr. D arva i Móricz 
minist, szolgálattételre berendelt ez. igazgató és áll. középiskolai r. 
tanár; M oravcsik  Géza budapesti VI. kér. áll. főreáliskolai r. tanár; 
K ürschák  József műegyetemi ny. rk. tanári czímmel és jelleggel fel
ruházott és a kir. József-műegyetemhez szolgálattételre rendelt áll. 
középiskolai r. tanár; Ján osi Béla dr. budapesti II. kér. áll. főreáliskolai, 
Zolnai Gyula dr. budapesti V. kér. áll. főgymnasiumi, S zik la  Gábor, 
Jakab  Ödön budapesti VI. kér. áll főreáliskolai rendes tanárok; F ail 
Attila dr. igazgatói czímmel és jelleggel bíró körmöczbányai áll. főreál
iskolai és J eszen á k  Rafael losonczi áll. főgymnasiumi rendes tanárok.

A  VIII. fize tési o sztá ly  m ásodik  fokozatába  (1600 frtra) a követ
kező tanárok:

Bach  Nándor nagyváradi, Im rei János körmöczbányai, P éter  
János pécsi, Vánky József szegedi, Steiner  Antal dr. lőcsei, Bóka  Péter 
kecskeméti, D eésy  Károly lőcsei áll. főreáliskolai, K o va csits  Jenő zom- 
bori áll. főgymnasiumi, Görög Gyula kassai áll. főreáliskolai, Beniczky 
Kálmán losonczi áll. gymnasiumi, K iss  Rezső nagykállói áll. gymna- 
siumi, Hollós Gyula győri, H la tky  Miklós székelyudvarhelyi, Csonka
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Lajos dévai áll. főreáliskolai, Végh Endre és Polányi Ferencz kaposvári 
áll. főgymnasiumi, B erky  Gusztáv temesvári, K o sz tk a  György pécsi, 
Them ák  Ede temesvári, Schey Lipót győri, Jankovich  Gyula székely- 
udvarhelyi, Hekinger István pécsi, N em es  Imre dr. nagyváradi, V adász  
József kassai áll. főreáliskolai, L u kácsi György nagybányai, Schultz 
Antal munkácsi, J eszen szk y  Dezső zombori áll. főgymnasiumi, Pálffy 
Károly és M olnár Károly székelyudvarhelyi, F erenczy  Gyula dévai, 
Szabó  József győri, Baczonyi Albert kassai, R equinyi Géza pécsi, Ilann  
Károly székelyudvarhelyi, V izy  Ferencz körmöczbányai, M olnár József 
győri áll. főreáliskolai, A m brus Mór losonczi áll. főgymnasiumi, W agner 
Lajos dr. pozsonyi, H la tky  József körmöczbányai. K á rp á ti  Károly dr. 
soproni áll. főreáliskolai, H u zsik  Jakab fehértemplomi áll. főgymnasiumi, 
U jváry  Béla budapesti II. kér., K u ro v szk y  Adolf és Forberger Vilmos 
lőcsei, Láng  István dr. temesvári áll. főreáliskolai, S z ő jSándor zombori 
áll. főgymnasiumi, b la tt  Virgil pozsonyi, Bergmann  Ágost temesvári 
áll. főreáliskolai, N icora  Vincze, Zam bra  Péter és M atisz  János fiumei, 
A ldor  Imre kaposvári, Zim ay  Vazul jászberényi áll. főgymnasiumi, S im sa  
Kornél ungvári állami reáliskolai, Ján osi Boldizsár budapesti VII. kér. 
áll. főgymnasiumi, Valló Vilmos kassai, B ados  Ignácz budapesti VI. kér. 
áll. főreáliskolai rendes tanárok, L ászló  Ede, a kir. József műegyetem
hez szolgálattételre rendelt áll. középiskolai r. tanár, Laukó  Albert 
aradi, F arkas  Antal és A u jezd sk y  Adolf székesfehérvári, Gébé János 
lőcsei, Gerecze Péter dr budapesti VI. kér. áll. főreáliskolai, Janka  
Sándor beregszászi áll. gymnasiumi, V áczy  János dr. és A ngyal Dávid dr. 
budapesti VII. kér. áll. főgymnasiumi, S zőke  Gyula nagyváradi, S z ir te s  
Ignácz budapesti VI. kér. és S zu k o v szk y  Mihály aradi áll. főreáliskolai 
rendes tanárok.

A IX. fíze tési o sz tá ly  e lső  fokoza tába  (1300 frtra) a következő 
tanárok:

A lfö ldy  Dénes dr. erzsébetvárosi áll. főgymnasiumi, Zim ányi 
József dr. budapesti I. kér. áll. főgymnasiumi, Strauch  Béla nagyszebeni 
áll. főgymnasiumi rendes tanárok; Tóth István a székes-fővárosi tanker. 
főigazgatósághoz szolgálattételre beosztott áll. középiskolai r. tanár; 
N em es János lugosi, S im sa y  Lajos dr. munkácsi, S zen tim rei István 
nagyszebeni, Bournáz Ernő kaposvári áll. főgymnasiumi, K álnai Adolf 
dr. szegedi, Simon  Béla pécsi áll fő reáliskolai, Henning Rezső nagy
szebeni áll. főgymnasiumi, Schwicker Alfréd pozsonyi, L iszk a  Béla kecs
keméti áll. főreáliskolai, M áthé Györg'y lugosi, A rany  Dániel budapesti
VIII. ker„ P éteri1 Lajos pancsovai, Ficsór József szolnoki, Schm idt 
Attila dr. budapesti VIII. kér. áll főgymnasiumi, D ietz  Lajos kassai 
áll. főreáliskolai, Gál Kálmán fehértemplomi áll. főgymnasiumi, P etry  
Gyula nagyváradi áll. főreáliskolai, M ajor  Károly dr. zombori áll. fő
gymnasiumi, K ova lik  János verseczi áll. főreáliskolai, K risztiá n i István 
szentesi áll. főgymnasiumi, K artn er  Ferencz szent-gotthárdi áll. gym
nasiumi, K eil Alajos dr. szolnoki áll. főgymnasiumi és B esze  Mihály 
nagykállói áll. gymnasiumi rendes tanárok.
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EGY KIS HELYREIGAZÍTÁS.

A kassai kör legutóbbi gyűlésének jegyzőkönyvében szerkesztő úr 
kérdőjelt tett e mondásom után: „A jelenlegi közoktatási tanács tagjai 
között egy szak-paedagogus sincs“. Méltán. így, kiszakítva a beszéd 
köréből, valóban merész állítás. Hanem a dolog úgy volt, hogy én meg
különböztettem tanítókat és paedagogia-tudósokat. Beismertem, hogy az 
előadók testületében, a „kis“ Tanácsban, elsőrendű tudósok, kiváló szak
emberek vannak. Egy elismert nyelvtudós meg egy széles látókörű 
administrator, egy kiváló aesthetikus meg egy nagy mathematikus, 
egyik legnagyobb stilistánk és a philosophia egyetemi professora stb. 
kétségtelenül tudós testület. De azt állítottam s állítom most is, hogy 
jelenleg nincs köztük egyetlen-egy ex offo paedagogus sem, olyan ember, 
a ki hivatásának tartaná, örökké figyelemmel kisérni, mely elemek 
alkotják nemzetünk műveltségének azt a részét, melyet az új nemzedék
nek átadni a nevelő iskola tulaj donképeni feladata. S e merésznek 
látszó állításomat igazolja azon tény, hogy — tudtommal — a 11 most 
működő tagok egyikének sincs paedagogiai tanszéke semmiféle iskolá
ban, sőt még habilitálva sincs a paedagogia előadására. Mindegyik 
tudós a maga szakmájában, de egyik sem a paedagogiában — azon 
tudományban, melynek ma már nemcsak egyetemeinken, hanem az 
állam és a szerzetesrendek tanárképzőiben, sőt az egyes theologiai aka
démiákon és praeparandiákban is nem egy igazán hivatott művelője 
vonta magára a csendes szemlélők figyelmét. S ha az a kérdés, hogy 
a tanítás mai anyagának mely részeit kellene változtatni a nemzet 
műveltségének irányítására, akkor az első szó a paedagogia-tudósokat 
illeti. A Tanács — mai összetételében — legfölebb a gyakorlati meg
valósításra nézve mondhat félig-ineddig szakszerű véleményt. Habár — 
őszintén megvallva — erre nézve meg, speciálisán a középiskola ügyé
ben, inkább hivatottnak tartom a főigazgatók testületét.

Dixi et salvavi animam meam.
(Kassa.) Czigler Ignácz.

I.

II.
A HELYREIGAZÍTÁS HELYREIGAZÍTÁSA.

Ismét élnem kell azzal a szerkesztői joggal, a melyet múltkor egy 
szerény kérdőjel alakjában gyakoroltam. Sőt most már nem is jogom  
ez, hanem kötelességem.

Tisztázzuk a helyzetet.
A fölött nem vitatkozom Czigler Ignácz barátommal, hogy vájjon 

a nemzeti műveltség tartalmának és irányának megállapításához igazán 
kizárólag csak azok szólhatnak-e hozzá, a kik paedagogiai tanszéket 
töltenek be? Erre csupán azt jegyzem meg, hogy ha ezt igazságnak 
fogadnék el, akkor mindenütt a világon, de kivált nálunk vajmi kevés 
embernek lehetne beleszólása a tanterv-revisio kérdésébe s akkor kettőn
ket sem véve ki, a középiskolai tanárságnak általában hallgatnia kel
lett volna. A képviselőháznak, sőt magának a ministernefc is pedig 
épen nem volna más dolguk, mint áment mondaniok arra, a mit egy
néhány „szak-paedagogus“ kifőzött. Arra nincsen semmi kedvem, hogy 
egyesek jogosultsága fölött én mondjak kritikát; még kevésbbé, hogy 
a közoktatási tanács állandó bizottságának védőjéül toljam föl magamat.
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Csak Czigler Ignáeznak egy ténybeli tévedését kell helyre igazí
tanom. Ő azt koczkáztatja, hogy a 11 tag egyike sincs még csak habi
litálva sem a paedagogia előadására. Én másképen tudom. Dr. M edveczky  
Frigyes és dr. Pauer  Imre királyi kinevezéssel jogosítvák a paedagogia 
előadására is; dr. Bokor József habilitálva van a paedagogia-történetre; 
dr. A lexander  Bernát a tanári vizsgálatokra egyenesen a paedagogia 
censorának van kinevezve; s nem értem, miért hagynók ki a tagok sorá
ból dr. K árm án  Mórt, a ki hónapokon keresztül — sajnos betegségének 
kitöréséig — ugyancsak élénk részt vett a revisionalis munkálatokban 
s a kinek „szak-paedagogus“ voltát csak nem tagadja senki !

íme tehát a „kis tanács“ 12 tagja közül 5 „ex offo“ is paedagogus. 
S hát a többiek közt Czigler barátom senkit sem ítél paedagogusnak ?

Meg aztán miért felejti, hogy a nagy tanácsnak is van még 
szava a dologhoz s ott is több igazi paedagogusnak lesz alkalma, hogy 
tudását és meggyőződését érvényesítse.

Azt tartom tehát, hogy ha az ügynek használni akarunk, most 
ne a tanács szervezetét s főleg ne a személyek jogosultságát firtassuk, 
hanem bíráljuk azt, a m it ja v a so ln a k  s az ebbeli kritika jogát ne 
megszorítani igyekezzünk, hanem inkább terjeszszük ki azzal, hogy 
szóljon mindenki a kérdéshez, a kinek okos mondani valója van.

A „Közlöny“ nyitva áll a tárgyi eszmecsere előtt, de a személyek 
fölött polémiát folytatni nem fog.

S zerkesztő .

VEGYESEK.

A gyakorló gymnasium új igazgatója. A király ő felsége folyó évi 
április hó 12-én kelt legfelsőbb elhatározásával Badics Ferencz dr. buda
pesti I. kerületi állami főgymnasiumi igazgatót a budapesti tanárképző
intézeti gyakorló főgymnasiumhoz rendes igazgatói minőségben legke
gyelmesebben áthelyezni méltóztatott.

Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Török  
Mihály, soproni állami főreáliskolai rendes tanárt rendes tanári minő
ségében véglegesen megerősítette.

Fögymnasiummá fejlődés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minis
terium közhírré teszi, hogy a z  erzsébetvárosi állami algymnasium főgym- 
nasiummá fejlesztetik ki. Az 1898. évi szeptember 1-ével negnyilik a
VI. osztály.

A tanterv-revisio ügyében ügy vagyunk értesülve, hogy a közok
tatási tanács bizottsági javaslatát maga a m in ister fogja m ár legköze
lebb n yilvánosság elé bocsátani, úgy hogy az eszmecsere még a 
na^ygyű'és előtt megindulhasson. A munkálatot nemcsak a lapok, hanem 
a  középiskolák is meg fogják kapni.

Dr. Wlassics Gyula ministert a tudományos akadémia másodelnöké
nek választotta meg. E díszes állásra, mely mindig tudós kitüntetés 
számba megy, a választás mindig három évre szól.

Öt középiskolai tanár tudományos munkáját méltányolta ismét az 
akadémia. Kettőt: dr. Staub  Móriczot és dr. Gyomlay Gyulát levelező 
tagoknak választotta meg; hárman pedig jutalmat nyertek. Még pedig
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dr. P ékár  Károly „Positiv aesthetika“-jával a Marczibányi mellékjutal- 
mat; M olecz Béla a „Magyar szórend történeti változatai“-vai a Marczi- 
bányi-féle 40 aranyat; dr. Веке Manó pedig a Tomory-jutalmat, hogy 
megírja a lineal-differenciál egyenletek elméletét.

A Vili. fizetési osztályba leendő kinevezések hír szerint nemsokára 
követni fogják a fokozatos előléptetéseket. A kinevezés útján való elő- 
lépés persze nem lesz olyan tömeges, de néhány budgetszeríí hely tény
leg üres még.

Méltányosság. Ez alatt a ezím alatt írja lapunknak egy barátja: 
Talán mégis más világ derül reánk; legalább ezt kell következtetnünk 
abból a méltányosabb szellemből, mely a közoktatási ministerium m os
tani középiskolai ügyosztályából árad ki. Régebben az állami rendes 
szolgálatban töltött ötödik év után is csak akkor adták meg a törvénye
sen járó korpótlékot, ha az érdekelt fél maga folyamodott érette; most 
megtörtént az az eddig páratlan, — legalább tudtommal páratlan — eset, 
hogy több tanárnak minden folyamodás nélkül kiutalták az ötödéves pót
lékot oly szolgálati évek után is, melyeket nem  az államnál töltöttek. 
A debreczeni állami főreáliskola igazgatójáról és három tanáráról van 
szó, a kik 1891-ben léptek állami szolgálatba a debreczeni községi reál
iskola államosításakor s a kiknek most a ministerium beszámította Deb- 
reczen városánál töltött egész szolgálatukat. A ministerium nemeslelkű 
eljárása annál dicséretre méltóbb, mivel igaz ugyan, hogy e tanárok a 
várostól követelhettek volna annak idején ötödéves pótlékokat, de ebbeli 
joguk az államosítási szerződésben nem foglaltatott benne.

Pályázatok. A tervbe ve tt fogarasi áll. gym nasium nál betöltendő 
tanári állásra, a m értan i és sza b a d k é zi r a jz  vagy m athem atikai- 
p h ys ik a i tanszakból; a nagyszebeni tankerületi főigazgatóhoz június hó 
15-ig; — A lugosi m. kir. á llam i fó'gymnasiumnál a jövő 1898/99. tan
évvel betöltendő tanári állásra, a történelem és latin  nyelvből vagy a 
történelem  és fö ldra jzbó l; a lugosi állami főgymnasium igazgatóságá
hoz május hó 31-ig; -  A k a p o sv á ri m. kir. á llam i fó'gymnasiumnál 
a jövő 1898/99. isk. évre betöltendő rendes tanári állomásra, a latin  és 
görög  nyelvből; a kaposvári áll. főgymnasium igazgatóságához július 
hó 1-ig; — Az 1898/99-iki iskolai év kezdetével a banjalukai felső  reá l
isko lánál a ném et nyelvre m in t fő, és a franczia  vagy horvát-szerb  
nyelv, mint melléktantárgyra egy tanítói állás, továbbá a z  ábrázoló  
m értanra  mint fő és szám tan ra  mint melléktautárgyra vagy meg
fordítva egy tanítói állás és végül sza b a d k é zi ra jz ra  mint fő-, és 
m értan ra  mint melléktantárgyra egy állás jön üresedésbe. Ez állások
nak mindegyikével a kilenczedik díjosztály és 1200 frt évi fizetés vala
mint 400 frt pótlék, továbbá öt évi az országban végleges alkalmazás
ban töltött szolgálat után a nyolczadik díjosztályba való előléptetés és 
a tanári czím elnyerése mellett 400 frtnyi fizetésemelés és végül 20 évi 
végleges alkalmazásban eltöltött szolgálat után további 400 frtnyi fize
tésemelés jár. Föltételek: osztrák vagy magyar állampolgárság vagy 
bosznia-herczegovinai honosság; tanári képesítés; a boszniai (horvát 
vagy szerb) vagy egy más szláv nyelvnek tökéletes bírása s kötelezett
ség, hogy a boszniai nyelvet a pályázó legkésőbb két év alatt elsajátítja. 
Határidő június hó 30-áig, a boszniai országos kormányhoz.

Tartalom : E gyesületi élet. — A budget-szeríí előléptetések. — I. Egy 
kis helyreigazítás. Czigler Jgnácztól. — II. A helyreigazítás helyre- 
igazítása. S zerkesztő tő l. — Vegyesek. — Hirdetések.
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Pályázat.
A bu dapesti ág. h. ev. fó'gyinnashunban egy  tanári állás rendes, 

esetleg segéd tanárral betöltendő.
Pályázhatnak a m agyar és ném et n yelv s  irodalom, vagy pedig 

a m agyar n yelv s  irodalom  m ellett m ég egy m ásik  gym nasium i tárgy  
tanítására képesített ág. h. evang. egyének.

A rendes tanár javadalma: 1200 (ezerkétszáz) forint évi fizetés, 
400 (négyszáz) forint lakáspénz, 100 frtos ötödéves korpótlék, melybe a 
más középiskolában töltött rendes  tanári évek beszámíttatnak, nyugdíj- 
igény az 1894. évi XXVII. törv.-czikk értelmében. A magasabb (1300, 
1400, 16(10, 1800 frtos) fizetési fokozatokba való előléptetés szabályzataink 
értelmében a főgymnasiumunkban töltött szolgálati évek alapján történik. 
A segédtanár évi fizetése 1000 (egyezer) forint.

A megválasztott f. évi szeptember hó elején köteles hivatalát el
foglalni. . ,

A pályázók kérvényeiket életkorukról,‘képesítésükről, eddigi szol
gálatukról tanúskodó okmányokkal felszerelve az egyháztanácshoz intéz
zék s május hó 20-áig a főgymnasium igazgatóságához küldjék be (Deák- 
tér 4.).

A m isko lczi ev. ref. főgym asium nál az 1898—99. tanévre egy 
rendes és egy helyettes tanári állásra ezennel pályázat hirdettetik.

A rendes tanszékre a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minister 
úr által kinevezendő tanár kötelessége lesz a gymnasium bármely osz
tályában a ném et és latin  nyelvet, esetleg a részére beosztandó más 
tárgyat heti 20 órán tanítani. Fizetése 1200 frt, 240 frt lakáspénz és 
50 frt ötödéves korpótlék, alapfizetése azonban az erre vonatkozó sza
bályzat szerint 1800 frtig is emeltethetik az iskola elöljárósága által.

A helyettes tanári állásnál a m ath em atika és ph ysika  tantár
gyakból kapott tanári oklevél, esetleg egyetemi végbizonyítvány kíván
tatik. Fizetése évi 800 frt. Heti óráinak maximuma 20, melyeken belől 
saját tantárgyait, esetleg a reá eső más tantárgyakat is tanítani köteles.

A rendes tanár az orsz. tanári nyugdíjintézet kötelezett tagja.
Mindkét állomás augusztus utolsó napjaiban foglalandó el. Csak 

ev. ref. vallásúak fogadtatnak el.
A keresztlevéllel, tanári képesítő oklevéllel, ennek hiányában absolu- 

toriummal, szolgálati bizonyítványnyal, katonai igazolványnyal felszerelt 
kérvények f. é. június 1-ső napjág a miskolczi ev. ref. egyház alólírott 
főgondnokáh^z czímezve küldendők be.

Miskolczon, 1898. ápril 28.

Budapest, 1898. április 20.

Dr. W agner Géza s. k.,
első isk. felügyelő.

Góbi Im re  s. k.;
igazgató.

Pályázat.

M iku leczky István .
főgondnok.

Hornyánszky Viktor cs. és kir. ndv- könyvnyomdája, Budapesten.
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KÖZ É PI SKO LAI TA NAHE GYE S ÜLETJ

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség szerkeszti Kiadóhivatal

VI. k é r . A rad i-u tcza  58. szám . R a j u e r  F e r e n C Z .  V. kér. á llam i fó reá liek o la .

A LATIN NYELV AZ ÚJ TANTERVBEN.

A múlt év emlékezetes marad a magyar középiskolák történeté
ben. Az országos közoktatási tanács beható revisio alá fogta tantervein
ket és ezzel megindult egy széleskörű, sokoldalú és alapos vita. Körök 
és testületek dicséretes munkát végeztek. A hosszas tárgyalások után 
látszólag csend állott be, de az igazi munka szakadatlanul folyt higgadt 
megfontolással. A szétágazó vélemények és indítványok felülvizsgálásá
ból származó eredmények már ismeretesek: a közoktatási tanács bizott
ságának tanterv-j a vaslata elkészült. Az előttem fekvő javaslatból azt látom, 
hogy különösen a magyar nyelv tanítása szépen van kidolgozva, úgy 
hogy a tanár tisztán látja, mi a kötelessége és mennyi az elvégzendő 
anyag. Ezen a helyen csak annyit jegyzek meg, hogy a magyar nyelv 

tanárai igazán örülhetnek a tanterv-revisionak. A német nyelvre és a 
történetre vontkozó szakaszok, azt hiszem, szintén tetszésre számíthatnak 
az illető szaktanároknál. Ámde én most csak a latin  nyelvre  vonatkozó 
újításokkal akarok foglalkozni

Általában véve azt a törekvést látjuk, hogy a latin nyelvnek 
ismét tért kell vesztenie. Ezért az óraszám csökkent. Az alsó osztályok
ban hat-hat óra van kijelölve, az ötödik, hatodik és hetedik osztályban 
egyenként öt latin óra, míg a nyolczadik osztályban négy órával kell 
beérnünk. — Az iskolában paedagogusok vagyunk és nem philologusok, 
azért nem is teszünk szemrehányást senkinek, ha paedagogiai meggyő
ződése szerint a latin nyelvnek mindinkább háttérbe kell szorulnia. 
A magam részéről ahhoz is hozzá tudnék járulni, ha a gymnasium első 
osztályában nem is szerepelne a latin nyelv. Különösen a budapesti 
gymnasiumok és általában a népes gymnasiumok szempontjából nagyon 
üdvös intézkedés volna, ha a latin nyelvet az első osztályban nem kel
lene tanítani. Mert hiszen az első osztályba fölvett tanulók 20—25 szá
zaléka már az alsóbb osztályokban végképen elesik. Mennyi időt pazar- 
lünk ilyen elemek tanítására! A második osztályban a tanulók mégis 
már kissé meg vannak rostálva, úgy, hogy az ötödik osztály végén tel

jesen elérnök azt az eredményt négy évi latin tanítás mellett, mint 
mostanában öt év alatt De annál inkább sajnáljuk az óraszám leszállí
tását a felsőbb osztályokban. A nyolczadik osztályban határozottan 
keveseljük a négy órát, mert itt kell foglalkoznunk HoratiusszaX és 
Tacitusszal és — sok mással. A tananyag egyébképen megmarad a 
régi keretben, csak Cicero philosophikus művének olvasása marad el. 
Ez nézetem szerint helyesen van így.

A hetedik  osztály számára elő van írva S allu stiu s  egyik müve, 
Cicero In Catilinam I. és II.; Vergiliusból folytatólag (a hatodik osztály
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után) 2000 sor (az Aeneisből, esetleg részletek a Georgicából és az 
Eclogákból). Hetenkinti öt óra mellett ezt szinte lehetetlen elvégezni. 
Azután mit nyernénk a második Catilinariával ? Óvakodnunk kell a 
túlzott és az óraszámmal nem törődő követelményektől, mert ilyenek
ben volt már részünk. A tantervnek nem szabad erőnek erejével sokat 
követelnie. Vessünk fátyolt a múltra.

Itivius-ból tartalmilag összetartozó szemelvények az I —IV. könyv
ből vagy a pún háborúk történetéből és Vergilius Aeneiséből 1000 sor 
„lehetőleg (?!) kerek egészet alkotó részletek“, így van formulázva a 
hatodik  osztály követelménye. De menjünk lejebb az ötödik  osztályba. 
Itt az új tanterv kívánatosnak tartja Cicero két beszédét (pl. Pro- 
lege Manilia és Pro Archia poeta). Ovidiusból 1000 sort (a Pástiból 
Romulus és Remus kitevése, Remus megölése, Romulus halála, a sabin 
nők elrablása, Regifugium, a Fabius-nemzetség pusztulása). Ha mindezt 
heti öt órában el lehet végezni, akkor jól van, mert notabene ebben az 
osztályban történik „az összetett mondat befejezése“.

A negyedik  osztály olvasmánya Caesar: De bello Gallico, Qu. 
Curtius Ruius, Alexander Magnus, tartalmilag lehetőleg (!?) összetar
tozó szemelvényekben, Ovidiusból 600 sor (Metamorphoses).

Et nunc venio ad fortissimum.
A h arm adik  osztály számára az új tanterv javasolja Cornelius 

N epost és Phaedrus meséit. Álljunk meg itt egy perczig! A ki valaha 
végig tanította a latin nyelvet az első osztálytól kezdve egészen az 
érettségi vizsgálatig, vagy a kinek módjában volt többé-kevésbbé in
telligens, felnőtt tanítványokkal tapasztalatokat szerezni, annak bizo
nyára nem mondok új dolgot, ha azt állítom, hogy eddigi latin  n ye lv i 
tan ításunkban és tanulásunkban a legnagyobb hiba és hiány a harm a
dik osztályú  olvasm ányokban volt. Legkitűnőbb magántanítványaink is, 
kik az első és második osztály latin nyelvi tananyagát teljesen és pon
tosan elsajátították, a harmadik osztályú olvasmánynál kellemetlen 
csalódásra ébrednek. Mert nyomasztó érzés vesz rajtuk erőt, mikor lát
ják, hogy a maguk erejéből nem bírják lefordítani azt a szöveget, me
lyet a harmadik osztály számára szerkesztett olvasókönyvek nyújtanak 
Sajnálom, hogy ezt a vádat fenn kell tartanom a nézetem szerint leg
jobb olvasókönyvvel szemben is. Mi ebből a tanulság ? Bizonyára az, 
hogy gymnasialis latin tanításunkban mindjárt az elemi ismeretek el
végzése után van egy kellemetlen hézag, egy folytonossági hiány. A z  
új tan tervnek ezt a z  űrt be kell töltenie és a je len leg i v isszá s  á lla 
po to t m eg kell szüntetn ie , különben sem m it sem  érünk el. Ebből a 
fonák helyzetből ugyanis kellemetlenség származik és ezek között első 
helyen áll az, hogy legjobb tan ítványaink elkedvetlenednek. Maga a. 
tanár szinte természetesnek látja, hogy az úgynevezett olvasmány szö
vegét sorról-sorra bonczolgassa, magyarázza és lefordítsa. Az ilyen 
lassú haladás mellett néha csak öt hat sort lehet elvégezni egy órában 
és szerfelett kevés az, a mit a harmadik osztályban az egész év folya
mán olvashatunk. Ez a csigalépésben haladó olvasás voltaképen nem 
olvasás, hanem örökös aenigma-fejtés. melynek eredménye nagyon gyarló
nak mondható. A z a laktan  befejezése után mindenképen azon kellene 
lennünk, hogy könnyű szövegn ek  gyors o lvasásáva l bővítsü k  a tanulók  
szókincsét De a jelenlegi helyzet és eljárás mellett a tanulók rendszerint 
elfelejtik azokat a szavakat is, melyeket az első két osztályban tanultak, 
sőt lassankint az alaktani ismeretekre is a feledés borúja nehezedik. 
És mivel örökösen pórázon vezetjük a tanulót, az önálló tevékenysége 
egészen háttérbe szorul. Innen van az a habozás és félelem, melylyel még 
a jobb tanulók is hozzáfognak egy ismeretlen szöveg lefordításához. 
Persze, mi azzal ámítjuk magunkat, hogy magyarázat után a fiúk kitü
nően értik a szöveget. Ez lehet igaz, de eredménynek kissé kétes ered-
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mény. Legfölebb annyi értéke van, mintha egy rébusz fölött törtük a 
fejünket, míg végre megmondta valaki a megfejtését. Akkor azután 
teljesen tisztában vagyunk mindennel és szinte csodáljuk, hogy ezt a 
magunk erejéből ki nem találtuk.

E szerint a harmadik osztály eddigi olvasási methodusa teljesen 
el volt hibázva és — sajnos — tanulóink latin nyelvi tudása, ha leszá
mítjuk a mondattant, nem haladt előre úgy, mint az kívánatos lenne. 
Ilyen eljárás mellett a tanulók a negyedik osztály végén és az ötödik 
osztály elején nincsenek annyira előkészítve, hogy az eddigi L iv iu st 
vagy más auctort önállóan olvashatnák. így azután folytatódik az örö
kös aenigma-fejtés, mint az az ismeretes tengeri kígyó és voltaképeni 
olvasásról egyik osztályban sem lehet szólni.

Ezelőtt nyolcz évvel bővebben foglalkoztam a hazai latin nyelv- 
tanítás kérdésével és mondhatom, tapasztalataim azóta teljesen meg
erősítettek véleményemben.

És ha már most azt nézzük, hogy a tanterv-vázlat mit javasol a 
jövőre nézve, akkor rögtön tisztában leszünk a helyzettel. Tessék itt van 
Cornelius N epos és P haedru s!

Igazán csodáljuk ezt a visszaesést. A régi állapotok mellett, a 
mikor az első és második osztályban mindent latinul tanultak, helyén 
lehetett Nepos, de ne higyje senki, hogy a fentebb kifejtett problema 
meg van oldva. Ezzel nem haladunk előbbre egy lépéssel sem. Előttem 
Cornelius Nepos teljesen közömbös író; nem vádolom és nem védem. 
A nézetek különben is kissé eltérők Azt könnyű belátni, hogy nálunk 
visszaesés volna, ha számkivetéséből visszahívnék ezt a jámbor római 
nyárspolgárt. Csengeri János, kolozsvári egyetemi tanár, az Orsz. Hirl. 
jan. 21 számában alaposan kifejtette nézetét és hallani sem akar Nepos 
rehabilitálásáról. E tekintetben teljesen elfogadom okoskodását. Cornelius 
Nepos értékéről mai napság nem igen lehet vitatkozni, mert az m eg
haladott álláspont. De paedagogiai szempontból úgy vagyok meggyő
ződve, hogy ügyünket nem viszi előbbre. Sajátszerű, hogy némelyek 
nagyon is könnyű auctornak tartják ezt a Nepost, valószínűleg azért, 
mert rendesen csak az első sorokra emlékeznek vissza vagy pedig azért, 
mert megtartották az aenigma-fejtés útján nyert fordítást. De a mi 
harmadosztályú tanulóink a maguk erejéből talán még kevésbbé boldo
gulnának, mint a mostani úgynevezett olvasókönyvekkel. így  tehát ott 
lennénk, a hol voltunk és vagyunk. Arra az ellenvetésre semmit sem 
lehet adni, hogy Nepost a külföldön átgyurták a középiskolai haszná
latra. Mert ezt a munkát a görög hadvezéreket magasztaló biographiák 
nem érdemlik meg.

Sokkal egyszerűbb és helyesebb eljárást követünk, ha érdekes 
tartalmú, rendkívül egyszerű mondatokból álló olvasmányokat adunk 
a. harmadosztályú tanulók kezébe. A történetből, az életből, a tudomá
nyos világból vett tárgyak, egyszerű párbeszédek és társalgások, mon
dák és prózai mesék vagy imeretes történeti anecdoták, a miket a 
tanuló szívesen olvas és könnyen megért, ezt olvastassuk a harmadik 
osztályban, lehetőleg sokat és gyorsabban, mint eddigelé. Hagyjuk már 
abba azokat az örökös harczokat, hadvezéreket és vérontásokat. Az 
ember különben is csodálja, hogy a humanista gymnasium mily sok
szor nyújt alkalmat a nyers erőszak dicsőítésére. Elérkezett az idő, hogy 
szelídebb húrokat pengessünk. Mindenki tudja, hogy tanulóink ügyesen 
írt párbeszédeket szeretnek fordítani és megtanulni. Könnyű szöveg 
gyorsabb olvastatásával elérjük azt, hogy a tanulók szókincse óráról- 
órára tetemesen bővül és eddigi nyelvtani ismereteik is ébren maradnak. 
Sőt nézetem szerint az sem volna baj, ha az első két osztály számára 
szerkesztett latin olvasókönyveinket kissé megbővített alakban használ
nék a harmadik osztályban. Hisz tudjuk, hogy a jelenlegi másodosz

46*



652

tályú könyveinknek legérdekesebb olvasmányai holt kéz birtoka marad
nak. A szülők megveszik a vaskos, drága könyveket, a fiúk hűségesen 
elczipelik az iskolába és az ívek harmadrésze egészen felesleges volt. 
Ezt a fenmaradt anyagot jól lehetne értékesíteni a harmadik osztályban.

A mi már most az új tantervben az első két osztály számára 
megállapított anyagot illeti, ez ellen nem igen tehetünk tárgyi kifogást. 
Én az első évfolyamban nem tartom túlságos követelménynek a teljes 
név- és igeragozást az activumban és passivumban. Felesleges megjegy
zések azonban vannak ebben a javaslatban. A methodus dolgába ne 
avatkozzék a tanterv! így pl. elmaradhatna ez a passus: „Az olvasmá
nyokban előforduló szókincs elsajátítása és némi (!) kibővítése tárgyi 
csoportok szerint“. Hisz ilyesmi magától értetődik. Azután a tá rgy i és 
etymologicus csoportokban való szótanülást se írjuk elő kategoricus 
imperatívusszal. Hagyjuk már el azokat a fontoskodó distinetiókat és 
csoportosításukat! Tanulja meg a fiú a szók első jelentését és ipar
kodjunk fejleszteni a tanulók gondolkozó képességét azzal, hogy bizo
nyos logikai sorrendben feltüntetjük előttük az eredeti jelentés fokozatos 
fejlődését. Ilyesmi szászor többet ér, mint a tárgyi és etymologicus 
csoportosítás. Ne philologizáljunk örökké, mert ez nem való a kis fiúk
nak, hanem e helyett inkább tanítsuk gondolkodni tanítványainkat, 
kiket úgy, mint némely félig művelt embert, az a megrögzött hit és 
vélemény tart fogva, hogy a szavak csak amolyan elemek, mint a kövek, 
melyek merevek és fejlődésre nem képesek. Pedig a szó inkább hason
lít a növényhez, melyben van élet és fejlődés, esetleg pusztulás és halál.

A második osztályba nem való az abi. absolutus. A régi baj, az 
örökös philologizálás nyomai még mindig kisértenek ebben a kíván
ságban: „a szóképzés elemei a perfectum-és supinumképzéshez fűződve“.

Szinte felesleges kívánság a harmadik osztályban: „Szótanulás az 
olvasmánynyal kapcsolatosan és etymologikus csoportban. Az az örökös 
csoportosítás! Azután megint „a szóképzés kiegészítése“. A szóképzésnek 
beható és rendszeres tárgyalása felesleges az alsóbb osztályokban.

A mondattani elméletnél egy terminust meg kell változtatni. Meg- 
kivántatik az egyszerű mondat, különösen  a határozók, lehetőleg (?) 
az olvasmányokból kiszemelt példák alapján. A casustan itt belefulladt 
a határozókba, azután — mirabile dictu — az olvasmány szállítsa megint 
a példákat. Csak ezt ne, kérem! Hiszen mindig az ellen küzdöttünk, 
hogy az olvasmányt ne tartsák példatárnak.

A stilizálás ellen több helyen volna kifogásom. Határozatlan 
szócskák, mint pl. a „némi“, „lehetőleg“ stb. nem valók a tantervbe, 
melynek minden részében olyannak kell lennie, mint egy szoborműnek. 
Ezek a hírhedt „némiképen kissé nagyon is“ és más hasonló szólások 
idejüket múlták

Befejezésül még meg kell jegyeznem, hogy lényeges dolgok ma
radtak ki az új tantervből. Az újabb iskola egészen jogosan sürgeti a 
római régiségek és általában a reáliák rendszeres tanítását és tanulását. 
Az új tantervtől el lehetne várni, hogy a négy felső osztályban terv
szerű beosztással fölveszi a régiségeket, a mint azok az állami életre, 
a hadügyre, hitéletre és a társadalmi állapotokra vonatkoznak. Ezen a 
helyen ismételve figyelmeztetek dr. Spitkó  Lajosnak a Philologiai 
Közlöny VIII. évfolyamában megjelent becses értekezése, mely igazán 
szép útba igazítást nyújthat minden tanárnak.

(Budapest.) Dr. P ru zs in szk y  János.
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A NYELV-MINIMUM.

Az a meggyőződés, hogy a középiskolai reform lényegében nyelv
problém a, arra indított, hogy e nyelvkérdésnek mélyére hatoljak. 
Szomorú, de való, hogy középiskoláink ifjúsága idejének java részét 
nyelvtanulással tölti, pedig a nyelv voltaképen csak eszk ö z  a többi és 
magasabb czélokhoz. •

Különböző államok középiskolai tanterveiből összeállítottam, hogy 
az összes tanítási időből mennyi esik a nyelvekre. Íme az eredmények 
óra- és százalékszámokban kifejezve.

M ag ya ro rszá g :
főgymnasium 116 : 200* =  58 °/0, főreáliskola 76 : 200 =  38 u

A u sztr ia :
főgymnasium 110 : 196 =  56'1 °/0, főreáliskola 57 : 194 =  29'4 0 0.

P o ro szo rszá g :
főgymnasium 143 : 233 =  614 °/0, föreáliskola 106 : 239 =  44'3 %. 

reálgymnasium 120 : 240 =  50 %.

S z á szo r s zá g :
főgymnasium 163 : 251 =  65 %, reáliskola 71 : 165 =  43 %, 

reálgymnasium 132 : 260 =  51 9 °/0.
Látható tehát, hogy a nyelvekre (classikus és modern) az összes 

tanítási idő Lg, V,, sőt közel */, esik. Ezen aránytalanságon segíteni kell, 
a modern nyelveket azonban feláldozni nem lehet.

Ezen kevéssé örvendetes tényekkel szemben a következő két 
fontos kérdésre igyekeztem megfelelni: 1. Mekkora nyelvismeretet kell 
azon modern művelt embertől megkövetelnünk, a ki a culturmunkában 
részt akar venni ?

Jegyezzük meg nyomban, hogy ez az ú. n. nyelvi minimum már 
természettől is kétféle: absolut és relativ, a szerint, a mint a tanuló 
anyanyelve egyúttal világnyelv is (angol, franczia, német) vagy nem. 
Ezen fontos megkülönböztetésről alább még részletesebben lesz szó.

2. Mekkora azon munka és anyag mennyisége, melylyel az ifjú 
a középiskolai tanfolyam nyolcz évén át képes  megbirkózni? Mindkét 
tétel természetesen a közepes tehetséggel rendelkező többséget tartja 
szem előtt.

Minthogy az anyanyelvnek szóban és írásban való alapos tudása, 
egy valamennyi nemzetnél előforduló ép oly jogos, mint természetes 
követelmény, ezt méltán első  alaptételnek fogadhatjuk el. S itt újból 
előtérbe lép az az előny, illetve hátrány, mely az anyanyelv jellegében 
és fontosságában rejlik. Valóságos „természeti igazságtalanság“-gal 
állunk itt szemben, s bizonyos, hogy egyes nemzetek nyelvi tekintetben 
is nagy előnyöket élveznek. Világnyelvi nemzetek talán még m eg
engedhetik maguknak azt a luxust, hogy mindkét classikus nyelvet 
tanítsák, a kisebb nemzetek azonban, kik amazokkal szemben egy világ
nyelvvel vannak hátrányban, ezt alig bírják meg, ha a modern cultur-

* A második szám a heti óraszámok összegét tünteti fel, a torna- 
és a hittanórák levonásával.
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áramlattal is lépést akarnak tartani, mert az a feladat, munka és 
mennyiség, mely rájuk hárul, m ég  egy nyelvvel nagyobb és terhesebb. 
Ezért úgy sejtem, hogy a hellén nyelv elébb-utóbb a főiskolákon fog 
méltó és biztos otthont találni.

Ha már most visszanézünk első alapkérdésünkhöz, kimondhatj uk, 
hogy CSY világnyelv bírása, a z  absolu t nyelvi minimum  Kisebb nem
zeteknek be kell ennyivel érniök; a nagyobbak, kik ezen absolut 
minimumot már anyanyelvűkben bírják, kívüle még egy modern világ
nyelv m egértését tűzhetik'ki minimumul. Talán nem szükséges bőveb
ben kifejtenem és megokolnom, hogy nálunk az elsőrendű világnyelv 
a német, a másodrendű és csak megértett világnyelv a franczia. Ennek 
első jótékony következménye az volna, hogy a reáliskolai érettségiben 
elesnék a problematikus értékű és túlnehéz fordítás francziára.

Ezen modern nyelvi minimumokhoz járul még a classikus nyelvi 
minimum, s itt nagyon kell arra ügyelnünk, nehogy ezek összege egy 
meg nem emészthető maximumot eredményezzen! Határozottan kimon
dom, hogy ezen öt nyelv: magyar, német, franczia, latin, görög ilyen 
maximumot tüntet fel, mert a teljes óraszámnak 62-5 0 „-át foglalja 
magában.

Ennyit semmi esetre sem követelhetünk A követelményt én így 
formuláznám: a z  anyanyelven k ívü l egy m odern és egy classikus  
n y e lv ; ezzel még megbirkózhatik az ifjú a középiskolában; a mi ezen 
túlmegy, az ritka kivétellel csak károsíthatja és későbbre való.

E nyelvi minimumoknak legjobban oly szervezetű középiskola 
felelne meg, mely közös modern alapon emelkedve, a felsőbb osztályok
ban a latin nyelvnek tanulását is lehetővé tenné. A jövő egységes vagy 
akár egységesen jogosító középiskolát én nem a gymnasiumból, hanem 
a reáliskolából szeretném kifejlődni látni. Az egységes jogosítású iskola 
aztán ment volna az olyan jogosítási képtelenségektől, mint a milyen 
pl az, hogy nálunk a gymnasiumi abituriens csak görög érettségivel 
léphet a znotfera-philologiai pályára, a reáliskolai abituriens pedig latin 
érettségi daczára sem. Hisz erre még Németországban is elegendő a 
görög-nélküli reálgymnasiumi érettségi!

Végül azt kérdezhetné valaki, honnan van az, hogy a fentemlített, 
természetes nyelvi hátrány daczára ép azon népek járnak elől az egy
séges iskolai reformban, melyek nem világnemzetek (skandinávok, 
dánok, svájcziak, románok)? Én úgy látom, hogy ők egy physikailag 
is képtelen szellemi követelménynyel álltak szemben és merészen ketté
vágták a kuszáit nyelvi csomót, melynek classikus szálai szabadultak 
fel. Ilyen elszántság nélkül mi sem hozhatjuk dűlőre a kérdést, ellenben 
továbbra is „értékes anyaggal járulhatunk a kétségkívül fontos problé
mához“. *

(Budapest.) K em ény Ferencz.

* Kivonata egy czikkemnek, mely „Das Sprachen-M inim um“ 
czímmel a dr. H olzm üller G. által szerkesztett „Zeitschrift für latéin - 
lose höhere Schulen“ (Leipzig — Teubner) legújabb 7 — 8. füzetében 
jelent meg.
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EGYESÜLETI ÉLET.

Fium ei kör.
A fiumei kör április hó 14-én tartotta negyedik rendes ülését. 

Jelen voltak: F est Aladár elnök, Angheben Albin, dr. A czél József, 
dr. Csepreghy Kálmán, H ausner Ignácz, In cze  Béni, K ubicsek  Albert, 
K örösi Sándor és dr. Sándorffy  Nándor, mint a kör tagjai.

Elnök üdvözölvén az egybegyült tagokat, megnyitja az ülést és 
fölkéri K ubicsek  Albertet, hogy „Angelo M osso és a nevelés reform ja“ 
czímű értekezését olvassa föl. *

Fölolvasó megemlékezik Angelo Mossóról, a ki jelenleg a turini 
egyetemen a biológia tanára, és a ki már több kiváló művet tett közé, 
melyeknek tárgyai biológiai, egészségtani és paedagogia kérdések. Rövid 
időközökben jelentek meg alapos készültséggel és sokoldalú megfigye
lések alapján Írott könyvei: „A vérkeringésről az emberi agyvelőben“; 
„A félelemről“; „A fáradtságról“ stb. Paedagogiai szempontból figyelemre 
méltó eszméket hirdet „A nő physikai neveléséről,“ „A fiatalság testi 
neveléséről“, czímű munkáiban, valamint azon művében is, melyet a 
felolvasó mai értekezésének tárgyául választott, és mely a nevelés reform
jával foglalkozik.

A nevelés reformja alatt Angelo Mosso kiváltképen a testi nevelés 
reformját érti oly értelemben, hogy a physikai nevelés reformja által az 
értelmi nevelés is olyan irányba tereitessék, mely a manapság annyira 
hangoztatott szellemi túlterhelésnek elejét vegye. Művének alapkérdése 
tehát az, miképen lehetne rationális testi neveléssel a szellemi túlter
helést sikerrel leküzdeni?

Művének első fejezetében Mosso rövid visszapillantást vet a testi 
nevelés múltjára Olaszországban; jellemző vonásokkal rajzolja az olasz 
tornaügy fénykorát a renaissance századában, felsorolván a legkiválóbb 
humanistáknak műveit, melyek a testi neveléssel foglalkoztak. Majd a 
német tornaügy fejlődésére tér át és tüzetesen foglalkozik annak főbb 
phasisaival, úgymint Salzm ann, S p iess  és Ja  lm ide vágó munkásságá
val. S piess-Ъеп Mosso a német tornaügynek megrontóját látja, ki a 
szertornázást a túlságokba vitte és a kar egyoldalú túlzott fejlesztésével 
olyan hátrányos befolyást gyakorolt a német tornaügyre mely manap
ság is érezhető. Nagy elismeréssel szól Jaeger  Henrikről, ki a nyílt 
tornahelyiségek és a régi görögök mintájára berendezett szabad gyakor
latok fontosságát hangsúlyozta, A tornaügy fejlődésére nézve nagyon 
fontosnak tartja a II. Vilmos német császár által 1890-ben egybehívott 
tanügyi congressust, mely a testi nevelés reformját tartotta különösen 
szem előtt és a hol legelső ízben javasolták a testedző játékok fejlesz
tését és terjesztését. A játékügy örvendetes fejlődésének Németországban, 
egy egész fejezetet szentel az olasz tudós, és nem egy ízben adja tanu- 
jelét alapos informatióinak, valamint szakavatott képzettségének e téren.

Ezen inkább bevezető fejezetek után M osso  áttér azon kérdésekre, 
melyek a szertornázásra és a zárt tornahelyiségek jogosultságára vonat
koznak és egyszersmind számot ad azon tollharczról, melybe a tornaügy 
ezen problémája miatt német tornatanárokkal keveredett. A turini tanár 
ugyanis fárasztónak unalmasnak tartja a szertornázás azon módját, mely 
ma mindenütt dívik. Kész veszedelmet lát a zárt tornacsarnokokban a 
tanuló ifjúság egészségére nézve és hivatkozik Du Bois Reymondnak 
a világhírű physiologusnak ugyanoly értelmű nyilatkozataira. Előíté
letnek tartja a legtöbb tornatanítónak azon véleményét, hogy a szabad, 

1 természetszerűen végrehajtott testmozgások szereken véghezvitt erő
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szakos és mesterséges mozgások által pótolhatók volnának. A szertor- 
názást mai formájában czéltalannak véli, a mennyiben inkább atletis- 
musra vezet; érthetetlennek tartja ezt a gyökeres tévedést különösen 
manapság, midőn az élettani szempontok vizsgálata a természettudo
mányok minden terén már rendszeres lett és éppen csak a testgyakor
latoknál nem vétetik figyelembe. Majd a latin faj testi rátermettségének 
a vizsgálatára tér át M osso  és Ferrero-val a hires sociologussal szem
ben azon nézetének ad kifejezést, hogy a latin népek testi inferioritása 
a germánnal szemben nem organikus és klimatikus dispositiókban leli 
magyarázatát, hanem nevelési különbségekben és erősen hiszi, hogy a 
délvidéki olasz, rationális testi neveléssel ép oly edzetté tehető mint az 
angol vagy a svéd Természetesen addig, a mig az olasz tornaügy a 
fennálló klimatikus különbségek daczára német mintára van berendezve, 
e téren gyökeres javulás nem várható. Az olasz nép jelenlegi elpuhult- 
ságát ott vizsgálja, a hol egy nemzetnek összes hibái és előnyei mint 
egy homorú tükörben konczentrálva észlelhetők, t. i a diákoknál. Soro- 
zási statisztikákkal és graphikai táblázatokkal mutatja ki, hogy milyen 
kevéssé alkalmas az olasz tanuló ifjúság legnagyobb része a katonai 
szolgálatra. A többi néposztályokról is megemlékzik és a testi rátermett
ségnek legbiztosabb kritériumát a mellbőségben látja. Statisztikai ala
pon arra az eredményre jut, hogy a tanuló ifjúság átlagos mellbősége 
még a szabókénál is kisebb: a legkedvezőbb eredményt e tekintetben a 
targonczásoknál találták; a kiknek mellbősége a legnagyobb és a kik 
e tekintetben az ácsokat is felülmúlják. Ebből M osso  azt következteti, 
hogy a szabadban való természetes mozgásoknak a testgyakorlatnál 
okvetetlenül előnyt kell adnunk a szertornázás fölött, A köznapi tapasz
talat, a mindennapi élet tehát világosan megjelölik azt az utat, a melyet 
a testi nevelés reformjánál követnünk kell. A szabad levegőn való test
gyakorlatot óhajtja M osso  már a nemzet véderejére való tekintetből 
is és azon nézetnek ad kifejezést, hogy a mai katonai élet nehézségeire 
és a tábori élet fáradalmaira az ifjúságot jobban készíthetjük elő a 
szabadban való gyakorlatokkal, távgyaloglásokkal, mint szertornázások- 
kal, melyeket a tornatermek fülledt levegőjében hajtatunk vele végre.

A mai testi nevelés tehát M osso  szerint sok kívánni valót hagy 
hátra, de örömmel emlékszik meg azon javító átlakulásokról is. melyek 
már mindenütt észlelhetők. A játékoktól és a sportszerű foglalkozásoktól 
sokat vár, de korántsem tartja ezeket elegendőknek, ha az értelmi neve
lés terén nem teszünk némi engedményeket a testi nevelés javára, Az 
iijúság mai értelmi nevelését, tanulmányi túlterhelésével M osso  való
ságos absurdumnak tartja. Sokoldalú kutatásai alapján arra a conclusióra 
jut, hogy a mai ifjúság nem dolgozhatik annyit saját egészségének 
veszélyeztetése nélkül, mint a mennyit a tanulmányi programmok min
denütt megkövetelnek Már a „Fáradtságról“ czímű könyvében kimutatta 
volt az értelmi elfáradásnak biológiai föltételeit és ezek alapján okvetet
lenül szükségesnek tartja a naponkénti tanulmányi időnek 3 órára való 
leszállítását. A szórakozottságban és figyelmetlenségben, mely már rendesen 
a 4-dik órában a növendékeknél észrevehető, M osso  a természet szavát 
véli hallani, mely tiltakozik a fiatal agy túlterhelése ellen. A physikai 
nevelés tehát el nem képzelhető az értelmi nevelés reformja nélkül és 
ha akár az egyiknél, akár a másiknál kedvezőbb eredményeket akarunk 
elérni, le kell mondanunk arról, hogy az iskolai tanításban a tudomá
nyok haladását minden apró részleteiben lépésről-lépésre kövessük.

Könyvének utolsó fejezeteit M osso  Olaszország jelen tornaügyének 
szenteli. Hevesen kikel azon általánosan bevett szokás ellen, hogy az 
olasz tornaoktatás még most is nagyrészt kiszolgált őrmestereknek a 
kezében van; a biológiai és hygienikus szempontok szigorúbb figyelembe 
vételét óhajtja a tornatanításban és azért szívesen látná, ha bölcsészet-
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hallgatók, nevezetesen pedig a természettudományi szakcsoportra készülő 
jelöltek szereznék meg a tornatanári oklevelet, és egyáltalában kívá
natosnak tartja a testgyakorlatnak és tanítási módszerének az egyetemi 
disciplinák közé való fölvételét.

A tanulságos és érdekes könyvet Codronchi ministernek 1897-ben 
kidolgozott vizsgálati szabályzata fejezi be, valamint egy szabályrendelet 
az 1898-ban Turinban tartandó országos tornaverseny tárgyában.

Elnök köszönetét mond felolvasónak tanulságos értekezéséért és 
azon óhajának adván kifejezést, hogy a fiumei kör tagjai lehetőleg  
minél gyakrabban számoljanak be az újabb olasz paedagogiai irodalom  
jelentékenyebb termékeiről a m agyar paedagogiai szaklapokban, bezárja 
az ülést.

K ubicsek Albert, a kör titkára. 

Pápai kör.
Az április 21-iki ülésen jelen vannak: dr. K a p o ssy  Luczián elnök, 

Györy Gyula, B arcsi József, K is  Ernő igazgató, Gáthy Zoltán, dr. Kőrös 
Endre, M akay  István, Sebestyén  Dávid, S aru dy  György.

Györy Gyula megtartja előadását „A középiskolák elnevezéséről“. 
Gondolatmenete a következő:

Természetesnek tűnik fel, hogy középiskoláinknak nevet adjunk, 
ha hivatkozhatunk a külföld példáira, s hogy az elnevezéssel a növen
dékekben a közjóra adakozók iránti hálát, tiszteletet, mindenek fölött 
pedig a nemzeti érzést keltjük föl.

Az eszme vitatói hivatkoznak Francziaországra, Amerikára; a 
katonai ezredek, kaszárnyák, hadihajók elnevezésére; kérdés, hogy a 
középiskolák elnevezésében, ha azt gyorsan végrehajtanék, nem volna-e 
megokolatlan és sikertelen erőszakosság; nem jönnénk-e ellentétbe a 
magyar nemzet közgondolkodásával, múltjával?

Francziaország és Amerika mellett Anglia és Németország példáira 
is figyelemmel kell lennünk, mert hazánk története s jelen állapota ezen 
kérdésben ez utóbbiakéval egyező; itt pedig a középiskolák ilyenféle 
elnevezése csak szórványos; ez okból a kérdés napirenden kívül is ma
radhatna. Francziaországban és Amerikában a reactio szelleme adta 
meg az impulsust az elnevezésre, a mitől mindig büszkén fordult el a 
magyar genius. A „Bethlen-collegium“, Kün-collegium“ neve is ezt bizo
nyítja. A nagy és magas erkölcsi érdemnek elismeréssel adózott alapí
tásuk kora. Ezen két intézetnek alapítói nemcsak megteremtői, de a 
szó igaz értelmében nagygyá tevői is. Nemcsak anyagi áldozatokkal, 
hanem századokra kiható szellemi és erkölcsi erejükkel támogatták és 
vezetik most is. Meghajolni a nagy érdem előtt, nemzetünk carakterének 
mindenha legszebb kiegészítő része volt; de minden csekélységért, derűre- 
borúra kedveskedni akár az élőnek, akár a holtnak, geniusunk nem volt 
hajlandó. A sárospataki, a pápai főiskola mindezideig székhelyük nevét 
viselték, holott az előbbinek Comenius vagy Lorán tffy  Zsuzsánna. az 
utóbbinak Enyingi Török  Bálint tettek annyit, hogy a bizantinizmus 
vádja nélkül feltűzhették volna homlokukra e nagy neveket De mert 
ez intézetek élete nem forrt egybe teljesen a nagy nevek működésével, 
a magyar természet nemes önérzete nem talált semmi kegyelet-, tiszte
lethiányt vagy hálátlanságot abban, ha e collegiumok csupán székhe
lyük nevét viselik.

Fölmerülhet az a kérdés, hogy a politikai harczok, a zaklatási 
ürügyek kikerülése, a Protestantismus üldözése okozhatták talán, hogy 
nemcsak eme két, de a többi, szintén régi protestáns főiskolák is m el
lőzték alapítóik, nagy jóltevőik nevét az intézet elnevezésében. E föl
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tevésnek súlya lehetne, ha az ú a. korban alapított katholikus iskolák 
példáira hivatkozhatnánk. De a kath. iskolák is, majdnem kivétel nélkül 
székhelyük nevét viselik. A XVII. és XVIII. században alapított podo- 
lini, privigyei váczi, kis-szebeni stb. piarista iskolák, a jezsuiták inté
zetei sem élők, sem holtak nevéről nincsenek elnevezve. Pedig az isko
lák alapítói a kedvelt vallásnak tettek szolgálatokat s egyikük-másikuk 
persona gratissima volt a hatalom előtt. A bécsi „Pazmanaeum“ elne
vezése nem czáfolja meg ez adatokat. Ezt a theol. internatust tudva
levőleg a XVII. században alapította Pázmány Péter esztergomi érsek 
m agyar  katholikus papjelöltek számára; elnevezésében közreműködött 
a politikai ok is, hogy az intézethez Magyarország bármely politikai 
helyzetében is egyedül a magyar kath. klérusnak van joga.

Különben is ez intézet internatus, nem főiskola vagy gymnasium 
s az iuternatusok elnevezése alapítóik, vagy jótevőik után nálunk is 
szokásos Előfordult olyan eset is, hogy ú. a. személy alapítja az iskolát 
és az internatust s ez utóbbit elnevezik az alapító nevéről, az előbbit nem.

E jelenség magyarázata az lehet, hogy az internatus fogalmában, 
természetében a jótét anyagi oldala emelkedik ki, az iskola munkájában 
a szellemi. Az internátusbán jótéteményben részesülő növendék az ala
pító nevéhez kötött alapokból és ezekre hivatkozva nyeri el a bent
lakás, ellátás stb. élvezetét: utalva van időről-időre a nagy jótevő nevére 
emlékezni

Az iskolában a szellem dominál. A tanuló csak az oktatót látja 
maga előtt; bálájával, tiszteletével oktatóinak s az általok teremtett 
szellemnek adózik, az alapítót nem látja, nem érzi közvetlenül. A több 
személyből álló, változó oktatói kar miatt egy névhez nem ragaszkod- 
hatik állandóan.

A nagy-enyedi, szászvárosi collegiumok mellett internatusok is 
vannak: az internatusok fundatorainak nevét az iskolákra is kiterjesz
tette a kor hálája; a sárospataki, pápai stb. főiskolák mellett nincs 
internatus, melynek nevét át lehetne ruházni.

Az a kérdés merül fel, nem kell-e a jelen tanárkarainak odahatni, 
hogy az iskoláink alapítói iránti bála és tisztelet ápolása végett a közép
iskolákat is fundatoraik nevével díszítsük fel ?

Ez a múlt vádolását jelentené, melyben pedig az őszinte hála 
és tisztelet érzete sokkal nagyobb fokban volt meg, mint ma. Az a kor 
nem ismerte a divatos eszmék hiú cultusát; a miért lelkesült, az szi
véből, meggyőződéséből fakadt s a mit a jelenkor utánozni nem mer, 
az igaz érdemnek mindig bátran megadta a maga jutalmát; de mert a 
közfelfogás nem tanácsolta az érdemek olyan kifejezését, őseink meg
maradtak a természetes felfogás mellett, mint Európa többi népei, nem 
látván az elkeresztelést sem szükségesnek, sem czélszerünek a paeda- 
gogiai eredmény nélküli puszta névadást. Dr. Bozúky Endre ajánlotta, 
hogy a fővárosi iskolákat ne kerületek szerint nevezzék, hanem nagy 
nevek után; ez sokkal barátságosabb s a mi fő, a székes-fővárosi új 
kerületi beosztásnál minden zavarnak útját szegi. Ez csupán czélszerű- 
ségi ok a fővárosi iskolákra, melyhez, valamint a katonai ezredek, ka
szárnyák, hadihajók stb elnevezéséhez a hálának, tiszteletnek, a nem
zeti érzelemnek sűmmi közé. (? Szerk.) A katonai intézmények elnevezése 
puszta czím és kitüntetés, mely nem is állandó.

A kik e kérdést tárgyalták, meg se határozták pontosan a közép
iskolák elnevezésének czélját s már is a megvalósítás minutiosus rész
leteibe bocsátkoztak. Az egyik már neveket ajánl az egyes iskoláknak, 
de az általános modus procedendiről említést se tesz. A másik meg
szabja az eljárási módok keretét, de a nevek ajánlásában eltér elődétől,
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mert az élőket föltétlenül kizárja a névadás dicsőségéből. Némelyik 
minden középiskolának nevet adna azonnal; a másik kellő körültekin
téssel csak, ha a körülmények sürgetnék.

Szóval egybevetve az eddig fölmerült véleményeket, nem találjuk 
a kérdést rendszeresen kifejtve; nincs kitűzve az egységes czél. Még a 
két, döntésre hivatott motívum, a hála és tisztelet, továbbá a nemzeti 
önérzet ápolása növendékeinkben, sem gyakorolhatja ránk azt a meg
győződést, a melyet megérdemelne, mivelhogy megokolásából hiányzik 
a következetesség. Ugyanis ez érzelmek ápolása nem csupán a közép
iskola feladata, hanem elengedhetetlen kötelessége minden nevelő-oktató 
intézetnek. Különösen az alsó fokú iskolák, a kisdedóvó, az elemi iskola 
stb. vannak arra hivatva, hogy a fejlődésnek induló, fogékony növen
dékekben a hála, tisztelet, nemzeti érzület maradandó érzéseit keltsék 
föl. Nem indokolt azért ezen érzelmek ápolását csak a középiskolákra 
korlátozni. A fölvetett kérdést csak felszínesen érintve, törekvésünk a 
divat fokára száll alá, s elhamarkodottságunk folytán a paedagogiai 
érdek megóvatlan marad.

Előadó felfogásával legjobban megegyezett volna, ha a kérdés 
azon formában marad, mint azt dr. Bozóky  fölvetette (hogy t, i. minden 
bpesti iskolának adjanak külön nevet, a kerületek esetleges megválto
zása után bekövetkező zavar elkerülése végett). Ez teljesen megokolt 
indítvány, mely első hallásra is meggyőz. Minthogy azonban a kérdés 
országossá kezdi magát kinőni, körünknek is állást kell foglalni, bele 
kell vinni a paedagogiai tartalmat, ki kell tűzni a reális czélt, mely 
távoltart az oknélküli névadásoktól, elkeresztelésektöl.

Ezek után Gyó'ry Gyula előterjeszti pontonként részletesen meg
okolt indítványát, melyet a kör Sebestyén  Dávid, B arcsi József és 
mások hozzászólása után emelt határozattá.

Sebestyén  és B arcsi a közhangulatnak adtak kifejezést, midőn 
a conservatismust hangsúlyozták Az állam, a község, az egyház a leg
több iskolának fentartója, alapítója; ezek iránti köteles hálánkat fejezi ki 
az állami, községi, kerületi stb. iskola elnevezés. Ezek elé járul meg
különböztetésül a székhely neve, pl. győri állami főreáliskola, debreczeni 
református főiskola stb., a mi igen megtisztelő czím. A kör határozata 
a következő:

1. Ez időszerint még nem sürgős a középiskolák elnevezésének 
kérdése, maradjon napirenden, a természetes fejlődés útján.

2. Az elnevezés a középiskolákon kívül terjesztessék ki az alsó és 
felső fokú tanintézetekre is, de egyazon nevet több intézet is viselhesse.

3. A nevet vegyük irodalmi, történelmi nagy alakoktól, alapítók
ról, jótevőkről akár életben vannak, akár nem; akár magyar, akár 
idegen hangzású a nevük, ha a nemzeti eszmét szolgálták s működésük, 
életük a helyi viszonyokkal is kapcsolatos.

4. A névfölvétel ne legyen kötelező, hanem a tanárkarok kezde
ményezésére az intézetet fentartó hatóság szabad elhatározására bizas- 
sék, természetesen az államhatalmat képviselő minister felügyeleti 
jogának épségben tartásával, hogy pl. nemzetietlen agitátorok nevét 
repudiálhassa.

6. Meg kell állapítani valósítás előtt a modus procedendit; szob
rok, gyűjtemények stb. felállításával, iskolai ünnepélyek rendezésével 
felújítani a névadó emlékezetét.

Elnök ezen határozatot kimondván, Gyó'ry Gyulának alapos, sok
oldalú értekezéséért, melyet oly lelkesen adott elő, elismerését nyilvá
nítja, a mi ezennel jkvbe foglaltatik.

Ápr. 24-én d. u. 4 órakor tartotta a kör első felolvasó ülését a 
nagy közönség számára, a mint ezt jkv. elhatározta.
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A tágysorban két szám volt. Sarudy  György értekezett a görög 
lantos költészetről, bemutatván az átmeneti műfajok, az elegia és iam
bus fordítását (Tyrtaeus, Solon, Theognis, Minnermos, Simonides, Jon, 
Archilochos, Amorjosi Simonides).

M akay  István „A hangról s főleg keltési módjáról“ értekezett, 
kísérletekkel igazolván elméletét. Bemutatásra került Savart korongja, 
az orgonasíp, a Trevellján-féle thermophon (Bugát-Tarezy szerint: hő
búgó), az éneklő láng, Savart-féle harang, hangvilla, a telephon meg
szólaltatása galvánárammal stb. A resonantia és utánzöngés tüneményét 
kísérletileg bemutatta s az előbbiből kifolyólag hangolt légoszlopokat 
mutatott be.

A jelen volt közönség két órán keresztül figyelemmel hallgatta 
az előadást s már a következőnek tárgysorozatáról tudakozódott. Ez 
azt bizonyítja, hogy kis városunk közönségében ép úgy megvan az érzék 
a népszerű formában közölt tudományos ismeretek iránt, mint Kassa, 
Temesvár, Kolozsvár stb városaiban, csak nagyobb körben kell terjesz
teni s vonzó műsorral többeket megnyerni.

Sarudy György.

Budapesti kör.

A kör f. é. május 5-én tartott választmányi ülésén dr. Schm idt 
Ágoston elnöklete alatt részt vettek: dr. ChovancsAk István, R eif  Jakab, 
dr. P ru zsin szk y  János, Balog Mór, R ajn er  Ferencz, dr. Balog  Péter 
és dr. B ozóky  Endre.

Első sorban R ajner  Ferencz szólalt föl a polgári iskolák szervezeti 
kérdése ügyében. Az orsz. közoktatásügyi tanács állandó bizottsága 
által kiküldött polgári iskolai szakbizottság (elnöke dr. B okor József, 
jegyző és előadó LAd Károly, tagjai dr. A lexander  Bernát, dr. K iss  
Áron és dr. K ovács  János) elfogadta L á d  Károly elaboratumát, mely 
egész terjedelmében a „Polgári Iskolai Közlöny“ 1898. évi 4. számában 
nyilvánosságra hozatott Az elaboratumban kifejtett elvek és propositiók 
a középiskola kérdésének mai irányával oly ellentétben állanak, hogy 
hallgatással nem mellőzhetők. A kérdés tárgyalása azonban ma még 
nem olyan sürgős, mint azt áprilisi ülésünkön hitte; mert az elabora
tum fölött még a tanács állandó bizottsága sem határozott, a plenum 
májusi gyűlése elé tehát nem fog kerülni. A vele szemben való állás- 
foglalás ennélfogva elhalasztható f é. szeptemberére, s így indítványozza, 
hogy a kérdés számára választassák előadó, s ez a kör  legelső ülésén, 
tehát f. é. szeptemberében tárgyaltassék. Addig is hívja föl a budapesti 
kör a vidéki körök figyelmét, hogy a L úd-féle elaboratumot ők is be
ható tárgyalásnak vessék alá.

Az indítványok egyhangúlag elfogadtatván, elhatároztatott h ogy: 
1. A polgári isko la i reform  kérdése a kör szeptemberi ülésén fog tár
gyaltatni dr. Balogh Péter előadása mellett. 2. A budapesti kör a test
vér körök figyelmét is fölkéri az ügyre, kívánatosnak tartván, hogy 
ezen kérdéssel szintén behatóan foglalkozzanak.

Ezek után a választmány a kör közgyűlésének előkészítését intézte 
el. Azon kívül, hogy a kör pénztárának megvizsgálásával R e if  Jakab 
és M oravcsik  Géza tagtárs urak bízattak meg, a közgyűlés ideje és 
tárgysora, valamint a választásokra vonatkozó kijelölések az alábbiak 
értelmében állapíttattak meg.

Több tárgy nem lévén, az ülés befejeztetett.

♦
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A  budapesti kör közgyűlése
/. év i jú n iu s 1-én, szerdán  d. u. 5 órakor a K ö r helyiségében (IV., 

Újvilág-u. 2. III . em.) lesz.

Tárgysora. í. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Pénztárnoki 
jelentés. 4. számvizsgálók jelentése s ennek alapján a fölmentvény kér
dése. 6. A köri tisztikar megválasztása. A köri választmány kiegészítése. 
Az egyesület állandó választmányába 4 új tagnak kiküldése. 6. Indítvá
nyok. 7. Az ülés berekesztése.

Jelölések:
I. T isztikar.

Elnök: dr. Schm idt Ágoston Titkár: dr. B ozóky Endre
dr. W agner Alajos- R á tz  L ászló .

Alelnök: dr. C h ovan csákIstván Pénztáros: Balog M ór
M oravcsik  Géza. R e if  Jakab.

NB! Egy-egy név törlendő.

II. vá la sztm á n y:
dr. B alassa  J ó zse f Kó'rössy Albin
dr. B adics Ferencz dr. L étm án yi N ándor
dr. Balogh P éter M oravcsik  Géza
dr. Веке Manó dr. N égyessy L ászló

B élteky Albert R ados Ignácz
dr. Cherven Flóris R á tz  L ászló
dr. Demkó Kálm án dr. Reichenhaller К.

D rajkó Béla R eissig  A d o lf
dr. Gyulai Ágost R oseth  Arnold

H ofer K ároly dr. Schnábl R óbert
K e m p f J ó z se f S zir te s  Ignácz
K iss  E. János Theisz Gyula

Fr. K iss  K áro ly dr. Tóth Kálm án
NB! 13 név törlendő.

III . A z  egyesület vá lasztm án yába  kü ldendők:
Bélteky A lbert M oravcsik  Géza
Feichtinger Cyőző P a s z la v s zk y  J ó z sei

dr. K o lta i Virgil dr. P ru zs in szk y  János
B á tz  László .

NB! 3 név törlendő.
Dr. B ozóky Endre, titkár.

A KÖZOKTATÁSI TANÁCS ÖSSZES ÜLÉSE.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister mint az országos 
közoktatási tanács elnöke f. hó 5-ről 26.719. szám alatt a tanács idei 
összes ülését folyó évi m áju s hó 26. s következő napjaira Budapestre 
hívta egybe.

A megnyitó ülés május hó 25-én délelőtt 10 órakor kezdődik.
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Az összes ülés napirendje a kővetkező:
1. Elnöki megnyitó.
2. Az állandó bizottság évi beszámolója.
3. A középiskolai tantervek revisiója.
4. Az állandó bizottságnak az országos közoktatási tanács ügy

rendjére vonatkozó javaslata.
5. Indítványok.
6. Elnöki zárszó.
Az összes ülés nyilvános  és a Magyar Tudományos Akadémia 

heti üléstermében tartatik.
A meghívó levelek és szükséges közlemények a tanács irodája 

útján kézbesíttetnek.

VEGYESEK.

Kitüntetés. A király 5 felsége dr. Borbás Vincze budapesti V. kér. 
áll. főreáliskolai tanárnak az egyetem i rendkívüli tan ári czím et ado
mányozta.

Tanárvizsgálók A vallás és közoktatásügyi m. kir. minister dr. 
M ágócsi-D ietz Sándor tud. egyetemi ny rk. tanárt a növénytani szakra, 
dr. Rékefi Rémig tud. egyetemi ny rk. tanárt a magyar történelemre, 
és dr. P ecz  Vilmos tud. egyetemi ny. r. tanárt a classica-philologiára 
a budapesti középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagjaivá 1899 900. tanév 
végéig terjedő hatálylval kinevezte.

Ref. felügyelő, igazgató és tanár. A tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
f. hó 11—14 napjain tartotta tavaszi közgyűlését, melyen több fontos 
tanügyi állást töltöttek be. így ezúttal választotta meg a közgyűlés az 
egyházkerületi gymnasiumok felügyelőjéül az elhunyt Joó István helyébe 
D óczi Imrét, az ev. ref. főgymnasium eddigi igazgatóját, a debreczeni 
tanári kör elnökét, s az orsz. tanáregyesület igazgatósági tagját. A köz
gyűlés mindjárt be is töltötte Dóczi igazgatói állását Sinka  Sándor ev. 
ref főgvmn tanárral. Végül megválasztották a debreczeni gymnasium- 
hoz rendes tanárnak K ecskem éthy  Lajos eddigi helyettes tanárt.

Jubilaeum. Újvidéken Bruck  Ferencz, polg. és felső keresk. isk. 
igazgató f. hó 2-án töltötte be tanári működésének 25-dik évét, mely 
alkalommal barátai, tisztelői, a helybeli rokon tanintézetek tanárai, volt 
tanítványai és hozzá ragaszkodó kartársai nagy számban üdvözölték s 
a tisztelő szeretetnek és ragaszkodásuknak adtak kifejezést. Az ünne
pélyen megjelent Gráff Nikász megyei tanfelügyelő is Zomborból és 
lendületes beszédben méltatta a jubiláns érdemeit, a ki W lassics  Gyula 
ministertől és König  Gyula kormánybiztostól is üdvözlő leveleket kapott.

Az egységes jogosításu középiskolai rendszerről tart felolvasást 
dr. Balogh Péter a paedagogiai társaságnak május 21-iki ülésén, melyre 
szívesen látnak olyanokat is, kik a társulatnak nem tagjai.

Pályázat. A z á llam i kezelésbe veendő gyöngyösi gym nasium nál 
f. é. szeptember hó 1-ével betöltendő ö tan ári á llásra , 1 . és 2. classica- 
philologia, 3. m agyar  nyelv és irodalom kapcsolatban más tárgygyal,
4. ném et nyelv és irodalom kapcsolatban más tárgygyal, 5. te rm észet
tan és mennyiségtan-, a budapestvidéki tankerületi főigazgatóhoz június 
hó 15-ig.
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Tartalom : A latin nyelv az új tantervben. Dr. P ru zsin szk y  Jánostól. — 
A nyelv-minimum. K em ény  Ferencztől — E gyesületi élet. — 
A Közoktatási Tanács összes ülése. — Vegyesek. — Hirdetések.

Pályázat.
A n agy-kan izsa i izr. h itközség  által fentartott felső kereskedelmi 

iskolánál a jövő 1898—99. tanévvel betöltendő kereskedelm i és po litika i 
szá m ta n i tan székre  ezennel pályázat hirdettetik.

A tanszék 1000 frt évi fizetéssel, 200 frt lakpénzzel van javadal
mazva.

Pályázók, kik a felső kereskedelmi iskolák szervezete értelmében, 
nevezett szakra képesítéssel bírnak, felhivatnak, hogy szabályszerűen 
fölszerelt folyamodványaikat, melyekben végzett tanulmányaik, képesí
tésük és eddigi szolgálatuk igazolandók, f. év i jú n iu s hó 15-éig alulírt 
elöljárósághoz küldjék be.

A hitközség fentartja magának a jogot, hogy a megválasztott 
tanárt saját polgári iskolájában, néhány órára alkalmazhassa.

A kik a physikából is képesítéssel bírnak előnyben részesülnek.
Nagy-Kanizsán, 1898. május hó 6.

A n agy-kan izsa i izr. h itközség  elöljárósága.

P á l y á z a t .
A békéscsaba i ág. h. ev. Rudolí-gym nasium nál a jövő 1898/99. 

tanévvel, a Vl-ik osztály megnyitásával két rendes tanszék töltetik be: 
egy latin-ném et (esetleg m agyar-ném et) nyelvi és irodalm i s egy ter
més z e tt  an-menny iségtani, 1200 frt törzsfizetéssel, mely idővel — ha a 
fentartó testület és az állam közt folyamatban levő szerződési viszony 
véglegesen érvényesül — 1400, illetőleg 1600 frtra emelkedhetik, továbbá 
240 frt évi lakáspénzzel és öt 100 frtos ötödéves korpótlékkal.

Megjegyzendő, hogy más intézetekben rendes tanári minőségben 
eltöltött évek a korpótlékokba részben, esetleg egészben beszámíttatnak.

A megválasztott rendes tanár az országos tanári nyugdíjintézet
nek jogosított és kötelezett tagja.

Ha a kijelölt szakokból okleveles és egyébként is alkalmatos 
tanférfiak nem jelentkeznének, nem oklevelesek is figyelembe vétetnek 
s 800 frt évi fizetéssel s 100 frt lakáspénzzel alkalmaztatnak azzal a 
kijelentéssel, hogy mihelyt oklevelöket megszerzik s különben is bevál
nak, azonnal rendszeresíttetnek.

A megválasztott tanár állomását aug. hó 25-én tartozik elfoglalni 
s költözködési költségeinek részben való megtérítésére is számot tarthat.

A pályázók, kik csak ág hitv. evangélikus vagy ev. ref. vallásúak 
lehetnek, a gymnasiumot kormányzó bizottsághoz ezímzett s kellően 
felszerelt folyamodásaikat a gymnasiumi bizottság elnökéhez (igazgató
lelkész) küldjék be, még pedig június hó 15-ig bezárólag.

Kelt Békés-Csabán, 1898. május 4.

A gymn. bizottság elnöksége.
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Pályázat.
A bu dapesti ág. h. ev. főgym nasium ban egy tanári állás rendes, 

esetleg segéd tanárral betöltendő.
Pályázhatnak a m agyar és ném et n yelv s  irodalom, vagy pedig 

a m agyar n yelv s  irodalom  m ellett m ég egy m ásik  gym nasium i tárgy  
tanítására képesített ág. h. evang. egyének.

A rendes tanár javadalma: 12U0 (ezerkétszáz) forint évi fizetés, 
400 (négyszáz) forint lakáspénz, 100 frtos ötödéves korpótlék, melybe a 
más középiskolában töltött rendes  tanári évek beszámíttatnak, nyugdíj- 
igény az 1894. évi XXVII. törv.-czikk értelmében. A magasabb (1300. 
1400, 1600, 1800 frtos) fizetési fokozatokba való előléptetés szabályzataink 
értelmében a főgymnasiumunkban töltött szolgálati évek alapján történik. 
A segédtanár évi fizetése 1000 (egyezer) forint.

A megválasztott f. évi szeptember hó elején köteles hivatalát el
foglalni.

A pályázók kérvényeiket életkorukról, képesítésükről, eddigi szol
gálatukról tanúskodó okmányokkal felszerelve az egyháztanácshoz intéz
zék s május hó 20-áig a főgymnasium igazgatóságához küldjék be (Deák
tér 4.).

Budapest, 1898. április 20.

I)r. W ágner Géza s. k., Góbi Im re  s. k„
első isk. felügyelő. igazgató.

Pályázat.
A k is-u /szá llá si állam ilag segélyezett ev. ref. főgymnasium  igaz

gató-tanácsa a következő rendes tanszékekre hirdet pályázatot.
1. Történet-latin.
2. N ém et-m agyar vagy német-latin.
Az első tanszékre csak ev. ref. vallású, a másodikra általában 

protestáns vallású okleves tanárok vagy tanárjelöltek pályázhatnak. 
A megválasztottak az országos tanári nyugdíjintézetnek köteles tagjai 
lesznek.

A rendes tanár törzsfizetése: 1200 frt és 200 frt lakpénz, az egy
házi pénztárból, havi előleges részletekben. Részesül öt ízben 100—100 frt 
ötödéves korpótlékban is. A rendes tanár törzsfizetése fokozatosan 
1600 frtig emelkedlietik.

Oklevéllel nem bíró tanárjelölt helyettes tanárul alkalmaztatik, 
800 frt évi fizetéssel, szintén havi részletekben, előlegesen kiszolgáltatva.

Az első tanszékre pályázók — miután annak betöltése a nm. 
vallás- és közokt. minister úr kinevezése alá esik — az oda intézett és 
kellőleg felszerelt kérvényeiket 1 . év i jú n iu s hó 1-ső napjáig  alulírt 
elnöknél nyújtsák be.

A megválasztott és kinevezett okleveles tanár, egy évi sikeres 
működés után fog állandósíttatni; hivatalát f. é v  szep tem ber 1-sŐ nap
já n  tartozik elfoglalni.

Kelt, Kisújszálláson 1898. május 5.

G ulyás L a jos ,
ev. ref. lelkész, igazgató t. elnök

H o rn y á n sz k y  V ik to r cs. és k ir . udv . k ö n y v n y o m d á ja , B u dapesten .
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
s z e rk e s z tő s é g  S z e rk e s z t i  K ia d ó h iv a ta l

VI. k é r. A rad i-u tcza  58. szám . Riljlier FerenCZ. V. k ér. á llam i fó reá lisk o la .

A R E V I S I O .
(A k ö zo k ta tá s i tanács b izo ttság i m unkálata .)

I.
A javasolt módosítások összefoglalása.

A tanterv-revisio eredményének könnyebb áttekinthetésére szol
gáljon az állandó bizottság elvi fontosságú javaslatainak következő 
összefoglalása a revisio alapjául kijelölt főbb szempontok és az egyes 
tantárgyak szerint.

I. N em zeti tárgyak.
1. M a g y a r  n y e l v  é s  i r o d a l o m .

a) A magyar irodalomtörténet tanítása a VII. és V III-ik  osz
tályban  foglal helyet; s e szerint módosul egyfelől az irodalmi olvasta- 
tás, másfelől változást szenved a rhetorika és poétika helye a megelőző 
osztályokban;

b) a poétikához kapcsolódik mint új anyag a m ű vésze tta n i alap
fogalm ak  rövid fejtegetése, a VII-ik osztály irodalomtörténeti anyagá
hoz a m agyar n ye lv  rendszerének  áttek in tése;

c) az olvasm ányok canona (részint példaképen, részint kötelező 
módon, megjelölve az egyes szerzőket és műveket) pontosan megálla- 
píttatik.

2. T ö r t é n e t .
a) A történet-tanítás úgy rendeztetik be, hogy a n em zeti törté

net — az V-ik osztály kivételével — m indegyik osztá lyban  helyet 
ta lá ljon :  az I—II. osztályban a magyar nyelvi olvasmány alapján; a 
III—IV. osztályban összefüggő elbeszélés alakjában; a VI—VII. osztály
ban az egyetemes történettel kapcsolatban; a VIII. osztályban össze- 
foglalólag, fő figyelemmel az állami élet és az alkotmány fejlődésére;

b) az egyetemes történet tanítása a classikus ó-korral a z  V-ik 
osztá lyban  indul meg.

3. F ö l d r a j z .
aj A földrajz mint önálló tárgy, külön heti óraszámmal, csupán 

az alsó három osztályban foglal helyet; de a földrajzi ismeretek ébren 
tartása és bővítése részint a történettel, részint a természetrajzzal kap
csolatban a többi osztályokban is biztosítandó;

O rsz. K özép isko la i T an áreg y esiile ti K özlöny . XXXI. 4 l
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b) az I -ső  o sz tá ly  tárgyául k izáró lag  a h a za i földnek m egis
m erte tése  szolgál (Európa általános földrajzának áttekintése csupán a 
keretet adja meg ehhez az ismertetéshez);

c) a IV-ik osztályban a történet befejezéséül Magyarország (Auszt
ria, az Osztrák-magyar monarchia) politikai földrajza foglal helyet;

d) a VH-ik osztályban a világtörténetet Európa és Amerika föld
rajzának áttekintése, — a VIII. osztályban a magyar történetet Magyar- 
ország politikai, gazdasági és műveltségi állapotának ismertetése fejezi be.

II. Túlterhelés.
1. L a t i n  n y e l v  é s  i r o d a l o m .

a) A  czélból elm arad a m agyar szöveg  la tinra  fordítása; ennek 
következtében az írásbeli dolgozatok száma (nem hetenként, hanem két
hetenként egy) kevesbedik s a heti órák összes száma hattal csökken;

b) a z  o lvasm án yok canona s  o lva sta tá su k  m ódja m egvá ltozik ; 
a szerkesztett olvasmányok helyét a III. és IV-ik osztályban Cornelius 
Nepos és Phaedrus, továbbá Julius Caesar vagy Curtius Rufus és Ovidius; 
az V-ikben Livius helyét Cicero és Ovidius foglalják el; Livius az V-ik 
osztályból a Vl-ikba helyeztetik át;

c) a nyelvtan  tan ítása  a z  I — VI. osztá lyokra  te r je sz te tik  k i;
d) a VII. és VIII. osztályban a római régiségekre vonatkozó, vala

mint az irodalomtörténeti ismeretek összefoglalása külön is helyet foglal.

2. G ö r ö g  n y e l v  é s  i r o d a l o m .
A VII. és VIII. osztályban a görög irodalom (az epika és próza; 

a lyra és dráma) fejlődésének összefoglaló áttekintése megkövetelendő.

3. M o d e r n  n y e l v e k  ( n é m e t - f r a n c z i a ) .
a) A  czél alább szá llítan dó ; a biztos nyelvtani ismeret és az 

idegen nyelvre való szabatos fordítás helyett elégséges a czélba fölvett 
„gyakorlottság a nyelv írásbeli és szóbeli használatában“ ;

h) a nyelvtan  tan ítása  a z  ö sszes  osztá lyokra  k ite r je sz te tik ;
c) az olvasm ányok canona osztályonként megállapíttatik;
d) a nyelvtanulás gyakorlati követelményeire az eddiginél nagyobb 

súly helyezendő; e végből foglalnak helyet a tantervben a beszédgya
korla tok  s a tanítás, legalább a felsőbb osztályokban, az illető idegen 
nyelven történik.

1. T e r m é s z e t r a j z ,  v e g y t a n .
a) A  gym nasium ban a term észe tra jz  tan ítása  (I, II. osztály) 

e lv á la sz ta tik  a fö ld ra jz tó l s heti 2—2 órában külön helyet foglal el;
b) a természetrajzi disciplinák tanmenete, a vegytan kedvéért, a 

gymnasiumi IV—VI. osztályokban változást szenved; IV. osztály: növény
tan a szükséges chemiai előismeretekkel, V. osztály: állattan, VI. osztály! 
ásványtan  vegytannal kapcso la tban ;

c) a reáliskolában a vegytan tanítása egy-egy osztálylyal maga
sabban foglal helyet (IV—VI. osztály helyett: V—VII. osztályban) s az, 
ásványtan tanítása a vegytannal kerül kapcsolatba az V—VI. osztá
lyokban.

6. T e r m é s z e t t a n .
A VII. és VIII. osztály természettani anyaga változatlanul marad; 

de a tanítás módszerének irányzása végett a czélba fölveendő, hogy a 
m athem atika lehetőleg csak  a p h ysik a i törvények kifejezésére, nem  
pedig  levezetésére alkalm azandó.
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6. M a t h e m a t i к a.
a) A számtan tanításánál a szám olásbeli ügyesség gyakorlására  

különös gond fordítandó s a feladatok  tárgyköre  akképen állapítandó 
meg, hogy a számtani tanítás is hozzájárulhasson a középiskolai képzés 
nemzeti elemeinek fejlesztéséhez;

• b) a mathematikai tananyag minden ágazatában megkíván és 
megenged némi reductiót.

7. R a j z o l ó  és  á b r á z o l ó  g e o m e t r i a ,  s z a b a d k é z i  ra j z .
я) A rajzoló geometria tanterve a gymnasiumban és reáliskolában 

lehetőleg egyaránt akképen állapítandó meg, hogy a túlságosan bő és 
elvont anyag reducáltatván, concrétebb alakban, inkább szem léltetően, 
mintsem rendszeres összefüggésben liatároztassék meg s mindenütt csak 
a legegyszerűbb esetekre  szorítkozzék;

b) az ábrázoló geometria anyaga a régi óraszám meghagyása 
mellett, de az osztályok változásával (V—VIII. osztály helyett: VI—VIII, 
osztály) reducálandó  és a legegyszerűbb helyzetek tárgyalására korlá
tozandó ;

c) a szabadkézi rajznál a súly a lá tá s  és megfigyelő tehetség  
fe jlesztésére  esik; ennélfogva a diszítményi elemek háttérbe szorításá
val főkép a természeti tárgyak valóság után való rajzolása érvényesül 
s a szép íz lé s  fe jlesztése  végett az egymást követő korszakok jellegzetes 
műalkotásainak bemutatása és ismertetése is helyet foglal a tantervben.

8. T e s t g y a k o r l á s .
a) A szertornázás, a rendgyakortatok és szabadgyakorlatok meg

szorításával a sza b a d téri gyakorla tok  (a training mellőzésével) és já té 
kok  lépnek előtérbe (szabad délután);

b) a gyengébb szervezetű tanulók állapotuknak megfelelően fog- 
lalkoztatandók.

III. A görögpótló tan tárgyak  és a z  1890: X X X . t.-cz. m ódosítása.

1. G ö r ö g p ó t l ó  t a n t á r g y a k  az  1890: XXX. t.-cz. k e r e t é b e n .
a) Az irodalmi tanítás súlypontja a kiszem elt görög Íróknak  

m agyar fordításban  való o lva sta tá sá ra  esik-, mellettük s velük együtt 
csupán kapcsolatos olvasmányok foglalnak helyet a magyar irodalomból;

b) az olvasmányok mellett, részben azok alapján a görög iroda
lom történetének és a görög m ű vésze t rem ekeinek ism erte tésére  is 
gond fordítandó;

c) az ábrázoló geom etria i elem ek te ljes m ellőzésével a rajztaní
tás csupán a szabadkézi rajzra terjeszkedik ki amaz elvek alapján, a 
melyek a reáliskolai szabadkézi rajz tantervében irányadók;

d) a görögpótló tárgyak a görög nyelv összes heti óráit lefoglalják.

2. A z 1890: XXX. t.-cz. módosításával:
a) A görögpótló tanfolyam bifurcatio alakjában  m egszü nteten dő;
b) a görögöt pótló tantárgyképen iskolánként vagy egy modern  

n yelv  (franczia, angol, esetleg olasz), vagy a term észettudom ányok  
egyik ága  (pl. chemia) és r a jz  vétessék;

c) a fentebbi pont szerint a gymnasiumnak bárom typusa áll elő: 
1. latin  n yelv göröggel, 2. latin  n yelv  fran cziáva l (esetleg angol, olasz) 
és 3. latin  n yelv a term észettudom ányok egyik ágáva l és ra jz za l;

47* '
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d) emez iskolatypusokra egyaránt kiterjesztetik a tud. egyetemi 
és műegyetemi tanulmányokra szóló egységes jo g o s ítá s ;

e) a mennyiben a reáliskolák a fentebbi typusok valamelyikévé 
át nem alakulnának, főiskolai mai jogosítványuk kiterjesztése nem enged
hető meg.

II.
A  tanárság revisionalis nyilatkozatai.

A közoktatási tanács bizottsági javaslata, mely a május hó 25-iki 
nagygyűlés elé kerül, az iskolákhoz is megérkezvén, a könyvpiaczon is 
kapható lévén, tanári körökben bizonyára ismeretes már részleteiben is. 
Igaz, hogy a nagygyűlésig kevés volt az idő a nyilvános vitára, de azt 
hiszszük, az eszmecserére lesz még alkalom is, idő is elég bőségesen.

Hiszen a bizottsági programúinak igaza van: nem hihető, hogy a 
nagygyűlés eszmecseréje azonnal el is döntse a kérdést. Nemcsak azért 
nem, mert a végérvényes határozat magának a ministernek a joga, hanem 
azért sem, mert a nagygyűlések — még ha idejök volna, — sem alkal
masak a részletmunkára s mert a tárgyalás előkészítése szintén arra 
vall, hogy csak általános vitát várhatunk.

A részleteknek újabb megfontolása s esetleges módosítása alkal
masint ismét csak az állandó bizottság dolga lesz. S elsietni a dolgot 
aligha kell. Az új tanterv amúgy sem lesz az 1899/1900. tanév előtt 
érvénybe léptethető.

Hogy pedig az állandó bizottság szívesen meghallgatja a tanár
ságot, annak határozott jeleit adta. Lapunk két ízben is megemlítette, 
hogy köreink revisionalis munkálatairól a tanács kivonatos ismertetést 
készíttetett. Minthogy pedig ezt a kivonatot csak a tanács tagjai kap
ták meg, de a könyvpiaczra került javaslathoz mellékelve nincs, talán 
nem lesz érdektelen, ha teljes alakjában közöljük.

A revisionalis munkának egyik történeti okmánya ez is. A mel
lett pedig összefoglaló képet is ad a tanári közvéleményről.

A kivonatolás nagy és nehéz munkáját a tanács érdemes titkára: 
Sebestyén  Gyula végezte. Dolgozatát szó szerint adjuk.

Jelentés az Országos Középiskolai Tanáregyesület választm á
nyának és köreinek a középiskolai tanterv-revisio ügyében  

tartott tárgyalásairól.
Az állandó bizottság f. é. január hó 25-én tartott ülésében elha

tározta, hogy az Orsz. Középisk. Tanáregyesület választmányának és 
köreinek, valamint az egyenként nyilatkozó középiskoláknak revisionalis 
munkálatairól, a melyek magas ministeri rendeletekkel az Orsz. Közokt. 
Tanács rendelkezésére bocsáttattak, összefoglaló és könnyen áttekinthető 
jelentés készíttessék főkép ama tanácstagok számára, a kik az állandó 
bizottság tárgyalásaiban részt nem vettek s a jelentéseket és jegyző
könyveket eredetiben nem tanulmányozhatták.

Midőn jelentésemet az állandó bizottság elé terjesztem, tartozom 
annak megemlítésével, hogy az egyes tanári körök és testületek nem 
jártak el egyöntetűen véleményük kifejezésre juttatásában. Némelynek 
jelentés, mások jegyzőkönyv alakjában adnak számot a tárgyalásokról 
és ezek eredményéről; az egyik pontosan megfogalmazza a hozott hatá
rozatokat, a másik beéri vele, hogy egyszerűen följegyzi a nyilvánított 
véleményeket. Jelentésembe a dolog természeténél fogva csupán a hatá
rozatokat vettem föl, vagy ha ilyenek nem hozattak, legfölebb azokra
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a véleményekre terjeszkedtem ki, a melyek mellett, ha nem is a többség, 
mégis a résztvevők jelentékenyebb száma nyilatkozott.

Ezen eljárás mellett ki nem kerülhettem, hogy itt-ott hézagok ne 
támadjanak jelentésemben, a mely azonban így is oly bőségét foglalja 
magában az anyagnak, hogy bízvást elfogadható a középiskolai tanárság 
közvéleményének hű tolmácsául. Megemlítem végül, hogy a könnyebb 
áttekintés kedvéért a határozatokat és véleményeket a főbb szempontok 
és az egyes tantárgyak szerint csoportosítottam.*

I. Túlterhelés általában.
1. Tantervek, u tasítások. A tanterv nem oka a túlterhelésnek; 

a középiskola czéljának veszélyeztetése nélkül követelményeinek leszál
lítása nem engedhető meg (debreczeni kör). A tanterv lényegében nem 
okoz túlterhelést s ezért a követelmények leszállítása nem enged
hető meg (szepesi kör). A mai tanterv és utasítások becses munka; 
az általános keret fentartandó, s csupán a részleteken kell változtatni 
(ungvári kör). A tanterv és utasítások nem okoznak túlterhelést; a 
mennyiben pedig túlterhelés van, ezen a tanterv keretében eszközlendő 
módosításokkal is lehet segíteni (Győr, gymnasium). A követelmények 
nem szállíthatók le. Ha van némi túlzás a részletekben, rajtuk a mai 
tanterv keretében is lehet segíteni. A tankönyvek terjedelme megszo
rítandó (Szombathely, gymn.). Míg az Utasításokat normalis körülmények 
közt meg nem valósítottuk, nincs jogunk felette ítéletet mondani. A tan- 
terv és Utasítások nem okai a bajnak (választmány). A tanterv és uta
sítások gyökeresen megváltoztatandók. Ellenkeznek a magyar közép
iskola történeti hagyományaival; végre nem hajthatók. A bajon csak a 
magyar nemzeti műveltségen nyugvó egységes középiskola segíthet 
(pozsonyi kör, Schönviczky B. előadó jav.). A tantervben sok a tanítási 
anyag; az Utasítások különösen a nemzeti tárgyakra vonatkozólag 
hiányosak (Szamosujvár, gymnasium). Mind a tanterv, mind az utasí- 
sítások egyes követelményeikkel túlterhelésre vezetnek (Szatbmár, gym
nasium). Mind a tanterv mind az utasítások a túlterhelés szempontjából 
is revisio alá veendők (Nagyvárad, reálisk.).

2. Z sú fo ltság; tankönyvek. Az osztályok zsúfoltsága legfőbb aka
dálya a tanterv keresztülvitelének. Maxim, létszám 40. A párhuzamos 
osztályok száma korlátozandó. A tankönyvek nem felelnek meg a köve
telményeknek (Budapesti kör). Egy-egy osztály maxim, létszáma 40 
(ungvári kör). A tankönyvek terjedelme reducálandó, a nyelvre és mód
szerre nagyobb súly fektetendő (Beregszász, szepesi, ungvári kör stb ).

3. írá sb e li dolgozatok. Az írásbeli dolgozatok száma leszállítandó 
(Beregszász). Csupán iskolai dolgozatok legyenek kötelezők; évharma- 
donként 2—2. Házi dolgozatok csupán a felsőbb osztályokban s csupán 
a házi olvasmányokból való beszámolásra korlátozva (budapesti kör). 
Sok az írásbeli dolgozat. Az alsó osztályokban két-, a felsőbbekben 
háromhetenként vagy havonként egy-egy dolgozat latinból és görögből 
(Eperjes, Szamosújvár, Győr.) Németből és francziából kéthetenként egy- 
egy dolgozat (Kassa). A latin írásb. dolgozatok száma leszállítandó, a 
latinra fordítás megtartásával (kolozsvári kör, Szombathely). Latinból 
havonként egy-egy dolgozat (Pápa, N.-Bánya, Szepes). Magyarból három- 
hetenként, utóbb havonként egy dolgozat (Pápa, Sz.-Udvarhely). A fran-

* Jelentésem a következő tanáregyesületi körökre és középisko
lákra terjeszkedik ki: a) K örök:  Budapest, Debreczen. Eperjes, Fiume, 
Kassa, Kolozsvár, Pápa, Pozsony, Sz-Udvarhely, Szepes, Ungvár; b) A z  
egyesület vá la sz tm á n ya ; cl K özépisk . tan ári testü letek ;  Budapest, 
Beregszász, Déva, Győr, Kassa (reál>, N.-Bánya, Szamosújvár, Szatmár, 
Szombathely.
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cziából III—IV. oszt. hetenként, V—VI. oszt. kéthetenként, VII—VIII. 
oszt. havonként egy írásb. dolgozat (Sz.-Udvarhely). Az írásbeli dolgo
zatok száma túlságosan sok, javításuk terhes és kétes sikerű (buda
pesti testületek). A dolgozandók száma kevesbítendő, (Győr, Szombat
hely gymn.)

II. M agyar n ye lv  és irodalom.
A nemzeti elemnek kell dominálnia a középiskolában. Az irodalmi 

tanítás ne legyen elméleti és rendszeres; nyújtson művelődés-történeti 
képeket. Fősúly az olvasmányokra helyezendő. .Az önképző-körök mun
kássága is az irodalmi oktatás körébe vonandó. (Budapesti kör). Az 
irodalomtörténet a VII—V ili. osztályban; V. Rhetorika, VI. Poétika 
(Budapest, test.). Központi helyet foglaljon el: irodalomtörténet a VII—
VIII. о.-ban, V. Rhetorika, VI- Poétika (Debreczen, Eperjes, Kassa, N.- 
Bánya, Pápa, Szamosújvár, Szathmár, Sz.-Udvarhely, Szepes, Szombat
hely, Győr, Választmány) Az óraszám szaporítandó (Kassa, Szatmár, 
Ungvár). A magyar nyelvtan a VII.-ben is helyet foglaljon tört. alapon. 
A stilistikára és szerkezettanra több idő fordítandó. A dramaturgiai fej
tegetések alapjául is magyar művek szolgáljanak Az irodalomtörténet 
csak a VIII.-ban, de heti 5 órában (kolozsvári kör). Az alsó osztályok 
olvasmányai közűi a görög-római regék és mondák elhagyandók (Sza- 
mosujvár, Szepes). Classikusaink olvastatására több gond fordítandó; 
olvasókönyvek az I—VIII. osztály számára e szerint szerkesztendők 
(Déva, reál).

III . Latin  n yelv és irodalom.
A class, nyelvek az V—VIII. osztályokra utalandók; helyettük a 

magyar nyelv és történet fejlesztendő (Beregszász). A grammatikai taní
tás inductiv módszere jelentékeny akadálya a sikernek; csak kis népes
ségű osztályban alkalmas Livius sok helyet foglal el; áthelyezendő a
VI.-ba. Corn. Nepos és J. Caesar is felveendő. (Budapesti kör, többs.) 
Az I. oszt.-ban korlátoztassék a heti óraszám a magyar javára (Eperjes). 
Az olvasmányok köre bővítendő (Kolozsvár). Az I. osztályból a latin 
elhagyandó (Kassa, Pápa, Szatmár, Sz.-Udvarhely, Szepes, Ungvár, 
Választmány). A latinra fordítás mint czél mellőzendő (Budapest test., 
N,-Bánya, Pápa, Szamosújvár, Sz.-Udvarhely, Választmány). Az olvas
tatandó auctorok köre bővíttessék Cor. Nepossal, Phaedrussal és Cae
sarral; Livius feljebb (Pápa, Sz.-Udvarhely, Szepes, Szombathely, Vá- 
lasztm. többs.). A magyarból latinra fordítás megtartandó (Szathmár, 
Szombathely, Győr). Corn Nepos és J. Caesar mellőzendő, a tanterv 
változatlanul hagyassák (Választm. Csengery J.). A latin nyelv tanítása 
a reáliskolában az V. osztálytól kezdve kötelezővé teendő (Kassa).

IV . Görög nyelv. Görögpótló tan tárgyak.
A görög eltörlendő (N -Várad reál). A tauterv változatlanul ma

radjon, de csak -i —4 órában tanítandó (Szombathely). Új-görög kiejtéssel. 
A görög régiségek, művészet és irodalom rendszeresen tárgyalandó 
(Pápa). A VI. osztályban Xenophon mellett a lyrikusokból vett szemel
vények is olvastatandók (Szepes).

A görögpótló tantárgyak közül a magyar irodalmi olvasmányok 
elhagyandók s helyettük azokra az irodalmi művekre kell gondot for
dítani, a melyek a görög órákban eredetiben olvastatnak Beregszászi. 
A görögpótló tanfolyam mai alakjában fenn nem tartható. Egyedüli 
czélja a görög szellemnek és irodalmi remekeknek megismertetése azok
kal, a kik görögül nem tudnak. E czélra az óraszám paritásáig felhasz
nálandó a szabadkézi rajz is a class, régiségekre való tekintettel (B.-Pest, 
kör). Mai szervezetében a tanfolyam fenn nem tartható. A külön magyar
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irodalmi olvasmányok mellőzendők; a görög classicusok magyar fordí
tásban olvastassanak (Budapest, test.). Mai szervezete nem helyes. Görög 
classikusok olvastatandök magyar fordításban; hozzá járul görög művé
szet-történet kapcsolatban a szabadkézi rajzzal (Debreczen, Pápa, Szat- 
már, Sz.-Udvarhely). A magyar irodalmi olvasmányok teljesen mellő
zendők. A görög remekírók fordításban való olvastatása mellett, a 
régiségek háttérbe szorításával, a görög művészet szemléltető ismer
tetése foglaljon helyet. Az ábrázoló geometria az V—VI. osztályba tétes
sék (Szepes). A görögpótló tárgyak tanítása jó hatású a magyar nyelv 
elsajátísása szempontjából nemzetiségi vidéken; mai szervezetében fen- 
tartandó; az ábrázoló geometriának több helyet (Fiume). A görögpótló 
tanfolyam a göröggel együtt eltörlendő ÍKassa reál. Szombathely gymn.). 
Reformálandó (Ungvár). Eltörlendő (Győr). A görögpótló tanfolyam tan
tervén törvénymódosítás nélkül nem lehet javítani. A magyar irodalmi 
olvasmányok és az ábrázoló geometria okvetetlenül mellőzendők (Vá
lasztmány).

V. ném et nyelv és irodalom.
A tanterv túlzott követelményeinek leszállítása mellett a nyelv 

gyakorlati elsajátítására helyezendő a súly ^Budapesti kör). Csoportok 
szerint tanítandó legalább az V —VIII. oszt.-ban (Eperjes). A nyelvtanu
lásra több gond; az irodalmi követelmények leszállítandók. Direct mód
szer. Az olvasmányok canona szükséges (Kassa reál, Pápa, Déva, Győr, 
Ungvár). A II. osztálytól kezdve a reáliskolában (Kassa, kör). Az olvas
mányok canona alkalmasan állapítandó meg; aHerakles-mondák és Cid 
mellőzendők; magyar tört. anyag is foglaljon helyet az olvasmányok 
közt (N.-Bánya). A grammatika tanítása kiterjesztendő az V oszt.-ig. 
A Cid-románczok mellőzendők (Szamosujvár). A gymnasiumban a IV-ik, 
a reálban a Il-ik osztálytól kezdve taníttassák; a czél leszállítandó (Sz.- 
Udvarhety). A tanítás legyen minél gyakorlatibb: az alsó fokon a nyelv
tan, a felső fokon az irodalomismertetés megszorítandó. Amott az élőszó, 
emitt az olvasmány a fő (Szepes, Szombathely).

VI. Franczia n yelv  és irodalom.
A tanterv a czél kitűzésében határozatlan; nem mondja meg, hogy 

a gyakorlati nyelvtanulásra vagy az irodalmi képzésre esik-e a súly. 
Gyakorlati nyelvtanítás zsúfolt osztályokban lehetetlenség. A franczia 
nyelv az érettségin inkább szóbeli, mint írásbeli legyen (Budapest, kör). 
Az olvasmányokban túlzottak a követelések. A gyakorlati nyelvtanítás 
szempontjai jobban érvényesítendők Direct módszer ajánlatos. A magyar
ból francziára való fordítás és a francza beszéd követelménye csak igen 
szerény mértékben valósítható meg (Budapest, test.). A nyelv gyakorlati 
elsajátítása legyen a főczél; az irodalmi képzés csak másodsorban vehető 
figyelembe. Az előadás nyelve a franczia legyen (Kassa). Fődolog a 
beszédben való jártasság megszerzése; a tanítás ennélfogva gyakorlati 
alapon történjék. Szóbeli érettségi vizsgálat (Sz.-Udvarhely).

VII. Történet.
A világtörténet összevonandó, helyette a magyar történet fejlesz- 

tessék (Debreczen). Több teret a magyar történetnek. A III-ból elha
gyandó a polit, földrajz; a VlII-ban magyar alkotmány is (Eperjes), 
A világ- és magyar történet egybekapcsolva, annak reducálásával, ennek 
kiterjesztésével (Fiume). A tanterv maradhat, csak a világtörténet taní
tásában is a magyar történet légyen a központ (Kassai reál). A VII—VIII. 
oszt.-ban magyar történet kapcsolatban á műveltség fejlődésének ismer
tetésével (Kassa, kör). Az I-től VIII-ig magyar történet tanítandó világ-
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tört. vonatkozásokkal; a class, történet adassák át a philologusnak 
(N.-Bánya). III. oszt magyar, IY—VI. oszt. világtörténet, VII—V ili. 
magyar történet főtekintettel a műveltség fejlődésére (Pápa). A magyar 
történet legyen a középpont (Szamosujvár). Világtörténet V—VI. oszt., 
VII—VIII. magyar történet (Sz.-Udvarhely). A magyar történet a VII—VIII. 
osztályban (Szepes, Ungvár, Budapest test. többs.). Egyet, történetben a 
magyar erősebben kidomborítandó (Választmány).

VIII. Földrajz.
Az I-ső osztályban csak Magyarország; legfeljebb még Ausztria 

(Beregszász, Budapest test. többs., Debreczen, Déva, Fiume, Győr, kassai 
kör, Szamosujvár, Szatmár, Sz.-Udvarhely, Szombathely, Szepes, Ung
vár,, Választmány). A természetrajz külön taníttassák (Eperjes, Szepes, 
Déva, Győr). A természetrajz korlátozandó (Beregszász, Debreczen, Pápa). 
Magyarország földrajza valamelyik felsőbb osztályban is helyet foglaljon 
(Kassa, kör). A földrajz tanítása történeti alapra fektetendő a hazai 
múltra való folytonos utalással (Déva). A földrajz tanítása inkább ethno- 
graphiai-történeti alapon, mint a természetrajzzal kapcsolatban (Győr). 
A polit, földrajz az érettségi vizsgálat tárgya legyen (Ungvár).

IX . T erm észe tra jz, vegytan.
A gymnasium I—II. osztályában a természetrajz a földrajztól 

elválasztva; a felső fokon a növénytannal kezdődjék s az ásványtan 
chemiával kapcsolandó össze; befejezésül antropologia egészségtannal 
a VIII. oszt.-ban a természetrajz tanára által (Sz.-Udvarhely). Növény- 
és ásványtan a IV-ben, állattan az V. oszt.-ban (Győr). A reáliskolában 
a chemiából több óra kell; a laborat, gyakorlatok kötelezők legyenek 
(Budapest, test., Déva). A gymnasiumban is elválasztandó a természet
rajz a földrajztól; növénytannak több óra; a chemia az V. vagy VI 
osztályba; egészségtan antropológiával kapcsolatban, a szaktanár által 
(Választmány).

X. Term észettan .
A természettannak a matliematika segítségét igénybe kell vennie 

s ha magát a tantárgyat kísérleti alapon tanítjuk is, a kiszoruló elméleti 
részek a matliematika tanításába utalandók: kötelező természettani 
gyakorlatok a növendékekkel, a tanár köteles óráiba beszámítva (Buda
pest, kör). A természettan kísérleti alapon tanítandó a mathem. appa
ratus mellőzésével (Budapest, test.). A felesleges mathem. deductiók 
mellőzendők (Eperjes, Kassa, Pápa, Győr). A phys. tanításnál nem reduc
tiora, hanem módszer-változtatásra van szükség; a mathematika alkal
mazásának tültengése megszüntetendő; a tanítás természetes alapja a 
kísérletezés (Választmány). A reáliskola III. osztályában óraszaporításra 
van szükség; előbb physika, azután földrajz; a mathem levezetések a 
törvények megértésének szüksége szerint alkalmazandók (Sz.-Udvarhely). 
A heti óraszám a III. és IV. osztályban szaporítandó (Ungvár). A ter
mészettan tanítása a VI., VII., VIII. osztályokra osztandó szét; a VIII- 
ban a vegytan elemei (Győr, Szombathely).

X I. M athem atika.
A számtan anyagában, a mely a tanterv szerint egészen formalis, 

osztályonként a tárgyi körök is megjelölendők. Az analyt. geometria a 
gymnasiumba is bevezetendő Az ábr. geometria a stereometriai tanítás 
érdekében segítségül veendő. A valószínűségi számítás a gymnasiumba 
is bevezetendő. A gymnasium és reáliskola mathem. tanítása közös terv 
szerint haladjon (Budapest, kör). A tananyag osztályok szerint való
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beosztása helyesbítendő; egyes részletek elhagyhatók (Budapest, test., 
Kassa, Pápa, Sz.-Udvarhely). A combinatiók tana megszorítandó vagy 
teljesen mellőzendő (Eperjes, Győr, Szombathely). A számtanra és gya
korlati számolásra nagyobb súly helyezendő lUngvár). Nem annyira 
reductiora van szükség-, mint intensivebb tanításra helyesebb módszer
rel: a tananyagon csak jelentéktelenebb változtatások engedhetők meg. 
Kívánatos az elemző mértani disciplinák bevonása is a tanításba (Vá
lasztmány).

X II. R ajzoló  és ábrázoló geom etria, sza b a d k ézi ra jz.
A rajzoló geometria azonos tanterv szerint haladjon (I—IV. о ) 

a gymnasiumban és reálban; fősúly a geometriára, nem a rajzra esik 
(Kassa, kör). A rajzoló geometria az 1 —II. osztályból elhagyandó; he
lyette a III - - IV. osztályban szabadkézi rajz (Szatmár). A rajzoló geo
metria a mathematikával együtt tanítandó (Ungvár, Budapest, test., 
kisebbség).

Az ábr. geometria tanterve megmaradhat (Pápa). Az ábr. geo
metria mai tanterve egészben véve fentartható; csupán anyagának helye
sebb beosztásával és czélszerűbb megválogatásával kellene a tanítás 
sikerét jobban biztosítani (Budapest, kör). Az ábr. geometria ne legyen 
önálló tantárgy; reducálva átviendő a mathemat. tanítás körébe (Buda
pest, test). Némi reductio és könnyítés kívánatos a dolgozatok készítésé
ben (Sz.-Űdvarhely).

Mind a nyolcz osztályon végig haladó szabadk. rajz nélkül a 
gymnasium el nem lehet Módját kell ejteni, hogy a művészeti képzés 
érdekében a szabadkézi rajz mint kötelező tárgy felvétessék a gymna
sium tantervébe (Budapest, kör). A szabadkézi rajz а III. osztálytól 
kezdve a gymnasiumban is kötelező tantárgy legyen (Budapest, test., 
Kassa, Győr). A reálisk szabadkézi rajz а V II—VIII. osztályban művé
szet-történeti ismeretekkel bővítendő (N.-Bánya). A szabadkézi rajz a 
gymnasium négy felső osztályában is kötelezővé teendő (Sz.-Udvarhely). 
A testrészek domború minta után való rajzoltatása helyett műipari 
tárgyak és aquarell (Kassa, reál). Szépírás törlendő (Kassa reál, N.-Bánya).

X III . Philosophiai propaedeutika.
Elhagyandó, mivel más tárgygyal kapcsolatban is megadható a 

philos. képzés. Az előadó а VII—VIII osztályokra való kiterjesztést 
ajánlja (Sz.-Udvarhely). Taníttassák а VII—VIII. osztályban; VII. o. 
psychologia és aesthetika, VIII o. logika és paedagogia; kiegészítésül 
hazai philosophusaink élete (N.-Bánya). Maradhat a mai tan terv; többen 
а VII-VIII. osztályokra való kiterjesztést kívánják (Pápa). Anyaga 
összevonandó és heti 2 órában tanítandó (Győr, Szombathely)

X IV . T estgyakorlás.
Kívánatos, hogy a testi nevelés intensivebbé tétessék; a szer- 

tornázás helyét a játék, a kirándulások s az isk. athletika foglalják el 
Budapest, test.). Maradhat a mai tanterv a túlzások nélkül és a játék 

bevonásával; az osztályonkénti tananyag e szerint állapítandó meg; az 
érettségi bizonyítványba vétessék be a testgyakorlás VIII. oszt. érdem
jegye (Kassa, kör). Zárthelyen csak akkor, ha az időjárás nem engedi 
meg a szabadban való gyakorlatokat: ilyenkor szertornázás. Oszszel: 
kirándulások; télen: korcsolyázás; tavaszszal: játék; nyáron: úszás. Nem
zeti játékok felkarolása (N.-Bányai. A mai tanterv egészben véve fen- 
tartandó; de a fősúly a szabad- és rendgyakorlatokra meg a játékra 
essék. A szergyakorlatok inkább csak télen s a megterhelés kerülésével. 
Kirándulások (Sz.-Udvarhely). A heti 2—2 órán felül még osztályonként 
egy-egy szabad délután a testgyakorlásra (Ungvár).
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TANTÉR VRE VISIONALIS SZÉLJEGYZETEK.
Néhány nap múlva teszik le ünnepélyesen zárókövét egy hosszú, 

fáradságos és fontos tanügyi műnek, mely iránt az egész ország értelmi
sége érdeklődik. Tartok tőle, hogy ezen érdeklődéssel arányos lesz az 
elégületlenek és a csalódások száma. Alig hihető ugyan, hogy a május 
25 nagygyűlés a K. T. állandó bizottságának javaslatán lényegesebb 
javításokat tegyen, noha e javaslatot ő maga sem tartja kifogástalan és 
tökéletes műnek. (49. 1.) Magam is úgy találom, hogy e hosszas vajúdás 
után megszületett szerkezetnek egyik-másik része recseg-ropog, mintha 
nem minden tégla volna a maga helyén S ezen nincs mit csodálkoz
nunk, mert ha túlságos apró részletekbe merülünk, elveszítjük a maga
sabb áttekintést, a miről mindenkit meggyőzhet egy pillantás az új 
„általános óratervekre“. A következő megjegyzések ebből indulnak ki 
és felölelik a Jelentés utolsó (V.) összefoglaló részét is, de legtávolabb
ról sem merítik ki a vitás pontokat.

1. A revisio első vezérelve a n em zeti elem erősebb kidombori- 
iása. Keressük nyomait. A magyar ny. és Írod. óraszáma változa tlan  
"maradt a g.-ban (30) és a r.-ban (28), az irodalomtörténetet ezentúl k é t 
osztályban tanítják; a történelem a g -ban egy, a r.-ban két órát nyert, 
ezen felül a hazai történelem középpontja lesz a világtörténelemnek, 
a minek megvalósítása talán nem egészen könnyű. Az, hogy a német 
ny. óraszáma mindkét középiskolában gyarapodott egy-egygyel, nem 
épen szolgál a nemzeti génius javára.

2. A mozgalomnak második főforrása a túlterhelés, czélja ennek 
csökkentése, volt. Ezt sem találtam meg a rév. tantervekben, mert a 
heti óraszám osztályonként és végösszegben változatlan maradt. A tan
anyagot szállították alább! de hisz a lelkiismeretes tanár eddig is csak 
annyit végzett, a mennyit bírt, a jövőben kevesebbet tegyen? Még ha 
az elméleti tárgyak óraszámából egy heti órácskát a testgyakorlásnak 
juttattak volna! Hisz adtunk egy külön délutánt játékra (77. 1.); igen, 
de ez „extra“ megy s idő dolgában szintén megterhelés. Attól tartok, 
hogy a modern nyelvek keretében az eddiginél jobban hangsúlyozott 
„beszédgyakorlatok“ szintén nem fogják a túlterhelést csökkenteni; a 
czélnak újabb s ilyetén meghatározása „gyakorlo ttság  a nyelv írásbeli 
és szóbeli használatában“ nagyon is általános és bizonytalan; az pedig, 
hogy a francziában „a fordításoknak elébe tették a szabad dolgozatokat“ 
(60. 1.), gondolkodóba ejt.

3. A ném et ny. 1—i  heti órát nyert, a mit én mint szakember 
és a német cultura tisztelője, fölöslegesnek tartok. Ez az egy óra az 
eredményt nem fogja megjavítani; én szívesen a tornának ajándékoztam 
volna. Teljesen érthetetlen azonban, hogy azt az egy óratöbbletet miért 
nem csatolták a r.-ban is, mint a g.-ban, a Vili. oszt,-hoz ? Hisz maga 
a Jelentés jól megokolja (58. 1.) a VIII oszt. óraszámának szaporítását.

S ugyanez a m odern  reáliskolában, a hol a német az írás- és  a 
szóbeli érettségi tárgya, felesleges volna?! Hát akkor miért emelték 
a franczia óraszámát a VIII-ban 3-ról 4-re? Ne feledjük végre a rövid 
szorgalmi időt és a heti 2 órás tárgyak egyéb veszteségeit!

4. A kétféle középiskola közelítése. „Az állandó-bizottság meg 
van róla győződve, hogy ép ebben az irányban jó szolgálatokat teljesí
tett, midőn a g. és r. tanítása rendszerét oly közel hozta egymáshoz, a 
mennyire csak a fennálló törvények korlátái megengedték“ (84. 1.). A 
tanítási rendszerrel legalább egyenlő fontosságú a tananyag  és az 
óraszám. Pl A magyar a g.-ban összesen 30, a r.-ban 28 heti órával 
van képviselve (miért nem egészen egyenlő óraszámmal?), pedig „az 
állandó bizottság a g. és r. magyar nyelvi tantervét azonos módon álla
pította meg, . . .  a reáliskolai tanterv olvasmányai közé classikus ó-kori 
darabokat is  vett föl . . .“ (54—55. 1.). A g.-bau a természetrajz óra-
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száma 8-ról 13-ra emelkedik, a r.-ban 12-ről 10-re csökken, de itt viszont 
a chemia és ásványtan egy órát nyer (7 hely. 8), úgy, hogy a r.-ban a 
természetrajz és vegytan összesített óraszáma 19 helyettt 18. A g.-ban 
a történelem heti 19 (-(- 1), a mathematika 26 (-f-1), a r.-ban heti 17 
(4- 2), illetőleg 31 (-)- 1) órával szerepel, s i. t.

A kétféle középiskola közelítését én ettől eltérően úgy fogom 
fel, hogy a nemzeti és az általánosan képző tantárgyak ugyanazon heti 
óraszámmal legyenek mindkettőben képviselve, s hogy ezenfelül a 2—3 
alsó osztályban ugyanazon tárgyakat is tanítsák. A tantervrevisiónak 
azon mellékczélja, hogy a minster intentiója szerint egyszersmind 
előkészítője legyen az egységes iskolának, csakis ezen alapon lett volna 
reálisan megoldható.

5. A z  egységes jogosítás. „Az állandó bizottság egyúttal meg
oldja a főiskolai tanulmányokra szóló jogosítás kérdését is“. (83. 1.) De 
hogyan? Valódi kolumbusi elmésséggel úgy, hogy 3 fajta gymnasiumot 
teremt; a reáliskolák pedig vagy átalakulnak vagy meghalnak, mert 
„főiskolai mai jogosítványuknak kiterjesztése meg nem engedhető“ 
(84:5, 88 :d) A legfőbb nehézséget tehát megkerülték. Értem, mert 
más az „egységes középiskola“ és más az „egységes jogosítás“ ; amaz 
közös alap mellett lehetséges, emezt én lehetetlennek tartom: egy isme
retlenre több egyenlet! Az egységes iskola hívei ennél kevesebbel is 
beérnék.

6. A latin n yelv  és a közép iskola i reform. Hogy a latin óra
száma 49-ről 43-ra apadt, azt a modern nyelvek és az egységes iskola 
hívei csak megelégedéssel fogadhatják, az ellenpárt ép oly aggodalom
mal. De ha a reáliskolai abituriens 13 latin óra mellett képes helyt 
állani, úgy a gyinnasiumi reducált óraszám sem aggasztó. A latin múló 
világuralmának ezen hallgatag beismerésével merően ellenkezik és a 
legnagyobb tartózkodásra int az az újabb monopolium, melyet a latin
nak a jövő középiskola mindhárom, tehát valamennyi typusában biz
tosítani óhajtanak. Ha a javasolt szervezet valaha megvalósulna, a mit 
a modern culturának mai ereje mellett merő lehetetlenségnek (nem 
mondtam képtelenségnek) tartok, mert visszafejlődés volna, akkor hazánk 
mint „das Land, wo nur die Gymnasien blühen“ valóban az egész művelt 
világban bors concours állana és nálunk nem vallhatná magát művelt 
embernek az, a ki nem tud latinul.

A jó öreg Blumauer, ki épen 100 évvel ez előtt halt meg így 
énekelt:

„Hier spräche jedermann Latein,
Drum möchten hier ansässig sein 
Lateiner oder Ungarn“.

És ezt az „Abenteuer des frommen Helden Aneas“ czímű traves-  
tiá ján ak  7. énekében írta.

Az nem megoldás, ha két különböző dolgot úgy közelítünk egy
máshoz, hogy az egyiket egyszerűen eltöröljük; hanem igenis az, ha 
nyomban és egyszerre a két egészet nem simíthatjuk egymáshoz, meg
kezdjük az egyik végénél, m. p. a könnyebbnél. Más szóval mindkét 
középiskola 2—3 alsó osztályát tessék tanterv, tananyag és óraterv 
dolgában egyenlővé tenni, ez reform, üdvös és haladó. Kezdetnek leg
alább egy közös első  o sztá lyért könyörgünk; hát oly képtelenség v. 
lehetetlenség ez?!

Ismétlem a kötelező göröggel, modern nyelvvel v. természettudo
mánynyal szervezett gymnasiumok, melyeknek arányos kiszemelése az 
adm in istratio  feladata (! 82, 1.), visszafejlődést jelentenek s kö tö tt vol
tuknál fogva úgy a tanügyi hatóságnak, mint az ifjaknak számos nehéz
séget fognak okozni, főleg a vidéken és egy középiskolával rendelkező 
városokban.
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Ha mindezeket és azt, a mit elhallgattam, összefoglalom, úgy 
végeredményként ki kell s itthon talán ki is szabad mondanom, hogy 
a revisio két főkövetelménye közül az első, a nemzeti elem erősebb 
kidomborítása alakilag kielégítést nyert ugyan, de a második: a túl
terhelés lehető mérséklése alig. Ez egyébiránt a legrevideáltabb tanterv 
mellett is a tanár lelkiismeretességén és rátermettségén fordul meg. 
A megejtett revisio nem egyéb egy kis eltolásnál, mathematikai meg
határozással: permutatio, combinatio és variatio. Kérdés, hogy a meg- 
bolygatás csupa előnyökkel fo g é  járni!?

(Budapest.) K em ény Ferencz.

EGYESÜLETI ÉLET.

Igazgatósági ülés május 9-én.
Az igazgatóság nevében H ofer Károly üdvözölte az afrikai htjá

ból megszilárdult egészséggel hazatért elnököt, ki a távolból is hathatós 
jelét adta az egyesület iránti gondjának. A napirend főtárgyai a követ
kezők voltak.

Az egyesület táviratilag üdvözölte a hazai cisterci rendet és apát
ját a rend fennállásának nyolczszázados ünnepe alkalmából; az apát 
úr meleghangú táviratban válaszolt.

A minister úr a középiskolai műszótárra újabban is 5Ü0 frtot 
utalványozott és jelentést kér a munka állásáról.

A lakásbér mérséklését az elnök és alelnök kihallgatáson fogják 
kérni a minister úrtól.

Az országház-építési végrehajtó bizottság értesítette az igazgató
ságot, hogy a Szarvas-szobor talpazatához kért kőanyagot készséggel 
bocsátana az egyesület rendelkezésére, azonban a szobrász nem talált 
a készletben levő anyag közt a czélnak megfelelőt. Erre az igazgató
ság kimondta, hogy a kőanyag beszerzéséről való gondoskodást az 
egyesület becsületbeli kötelességének tartja, a hozzájárulásra azonban 
felkéri Budapest székes-főváros, továbbá a szükséghez képest még Baja 
városa és Bács-Bodrog vármegye közönségét, a lapokban pedig felhívást 
tesz közzé a még kint levő gyűjtőívek beküldése iránt.

Új tagok: Jaskó  Károly nyug. tanítóképző-tanár Budapesten, aj. 
György Lajos; S till Nándor fehértemplomi áll. főgymn. tr., aj. Hegyesy 
Károly alapító tag; Bolla Lajos aszódi algymn igazgató, aj. Moravcsik 
Géza; dr. Kun  László, csanádegyházmegyei kanonok, aj. a temesvári 
kör; Z agróczky  Jolán kassai fels leányisk. tanítónő, Gara János kassai 
keresk. isk. r. tanár, Hoffmann Arnold kassai theol. tanár és dr. K atona  
Mór kassai jogakadémiai tanár, aj. Gerevich Emil.

A fehértemplomi áll. főgymnasium hat tanára, kik az egyesület
nek tagjai, a temesvári körhöz csatlakoztak.

A pénztárnok jelenti, hogy készpénz van 264 frt 50 kr. Tagdíjakért 
elküldött több mint 35 ) levelet, illetőleg postai megbízást, összesen 
1650 frtnyi hátralékért. Ezenkívül számos kör még nem küldte be a 
tagdíjakat, melyeket az igazgatóság a főtitkár által szólíttat fel az 
összegek és a névszerinti kimutatás beküldésére. A köröknél 1688 frt 
3J kr. és 12) frt tagdíj van kint. A budapesti tagok hátraléka 340 frt. 
Az ügyvédnél van 800 frt per alatt álló követelés. Május 1-én a köve
telések összege volt 4697 frt 50 kr. R ajn er  Ferencz indítványára elha
tározza az igazgatóság, hogy a közgyűlés elé ezután vagyonmérleget 
is terjeszt, a jún. 3ü-iki tényleges állapot feltüntetésével.
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Több ismeretlen tartózkodású tag hollétét a Közlöny útján fogja 
a pénztárnok tudakolni

A segélyzö-alapból két özvegynek 30, illetőleg 25 frtnyi segedel
met engedélyezett az igazgatóság.

Bejelentette még az elnök az igazgatóságnak a kassai kör azon hoz
zája intézett kérelmét a tantervrevisio ügyében, mely egyik köri tudósítás
ban olvasható volt. Érdemleges határozatot az igazgatóság ez ügyben 
nem hozhatott, mert a kérelem személyesen az egyesület elnökéhez volt 
intézve s a feleletet is az elnök adja meg. Az igazgatóság tájékozására 
azonban előadta az elnök, hogy a kassai kör határozata tulajdonkép 
azon mulasztás következménye, hogy a kör ítéletet mondott egy javas
latról, melyet nem ismert, csak az időközben kiszivárgott hézagos közlé
sekből formált felőle véleményt, s a kör aggodalmait a nemsokára közzé
teendő javaslat kétségtelenül el fogja oszlatni. A minister úr kettőt 
kívánt a tárgyalás megindításakor a tanácstól: 1. Paedagogiai belátás
tól támogatott tapasztalatok alapján a most érvényben levő tantervre 
nézve bizonyos szükségesnek mutatkozó módosításokat, melyekkel rövi
debi) úton lehet a középiskolai oktatás némely hiányán segíteni; 2. az 
egységes jogosítású középiskola vezéreszméjének megvitatását és meg
fogalmazását, a miből idővel a középiskola gyökeresebb reformja ki
alakulhat. A közoktatási tanács mind a két feladatnak megfelelt, sőt 
felterjesztésében kiterjeszkedett arra is, a mire a minister nem hívta 
fel, de a dolgok természetes fejlődése ráterelte: t i. a tantervrevisióra 
vonatkozó javaslatait már most úgy fogalmazta, hogy megvalósításuk 
előkészítse és a rázkódástól lehetőleg mentté tegye az átmenetet az 
egységes jogosításhoz.

N égyesy L ászló , főtitkár.

AZ EÖTVÖS-COLLEGIUM.

A báró Eötvös József-collegium ez idén olyan sikereket ért, a 
melyekre büszke lehet.

Egyik volt tagja: M olecz Béla szentesi tanár az akadémia Marczi- 
bányi-díját nyerte el; egyik mai növendéke: Csűrös Ferencz a „Nyelv- 
történeti Szótár“-t kapta az akadémia jutalmául, az egyetem ajánlatára.

S hogy a collegium vezetni van hivatva az ifjúság tudományos 
nevelésében, megmutatta az egyetemi pályázatok eredménye. A bölcsé
szeti facultáson nem kevesebb mint hét d íj jutott a collegium növendé
keinek. A nyertesek közül egy (Kaufmann  L.) negyedéves, a többiek 
(Gombocz Z., Gedeon A., H erz  A., M ráz  G., Csűrös F., Hirschmann  
F .)  még csak harmadévesek.

Ez az eredmény nemcsak a collegium életre valóságát bizonyítja 
fényesen; hanem azt is, hogy igaza volt a tanárság közvéleményének, — 
a melynek magunk is nem egy ízben adtunk kifejezést, — hogy a z  
Eötvös-collegium tól a közép iskola i tan ári succrescentia qualitasának  
ja v í tá s á t  várjuk. Nagy örömmel látjuk, hogy ebbeli reményünk ily 
hamar kezd valóra válni.

A qualitasnak ez a nemesbítése legyen is mindig a collegiumnak 
főtörekvése és hivatása. A tanárság számbeli nagy hiányának, a quanti- 
tásnak, orvoslására nem lehet már elég egy. de még két intézet sem. 
De hogy mégis legalább valamennyire hathatósabb segítséget adhasson 
ez irányban is, fejleszteni, te r jeszten i kell a z  in tézete t m entül előbb. 
S hogy szárnyait tudása szerint szabadon bontogathassa, hogy czélra 
törő erejét kifejthesse: meg kell adni neki az eszközöket is. Az intézet
nek, mely a kezdet sok nehézsége közt s az alapvetés szűkös anyagi
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viszonyai daezára is ennyire kiáltotta a próbát, állandó otthont s állandó 
tan ári szem élyze te t kell adni mentül előbb. Állandó otthont, mert a 
tudományos munkásságnak egyik főkelléke az otthon szeretete s csöndes 
nyugalma; és állandó tanári kart, mert a hivatott férfiaknak egész  mun
káját kell biztosítani az intézet nagy czéljának, nehéz feladatának. A jó 
alkotást és szerencsés kezdetet koczkáztatni nem szabad; már pedig a 
hivatottak lelkesedése is csak emberi lelkesedés, melynek termékenyítő 
ereje lohad, ha hosszú időn át kell a kicsinyes akadályokkal is birkóznia.

A mit az Eötvös-collegiumra költünk, azt a tanárképzésre költjük. 
A hivatása magaslatán álló jó tanár annyi mint a jó középiskola. S a 
középiskola tartalmi értéke egyenes csatornán jut a nemzeti cultura 
ereibe.

A legokosabb cultur-politika parancsa tehát, hogy az Eötvös-colle- 
giummal fele utón megállapodni nem szabad. Nem volna szabad nor
malis időkben sem. Annál kevésbbé most, mikor a magyar cultur-fejlődés 
egyik főforrását: a tanárságot m eg kell m enteni úgy a szám beli nagy  
m egfogyatkozásnak, m in t a vele já r ó  tarta lm i csökkenésnek fenye
g e tő  veszedelm étől.

Csak ha így fogjuk föl a dolgokat, lehet, hogy az Eötvös-colle- 
gium valamikor majd forduló pontot fog jelölni a magyar tudományos
ság és tanügy történetében.

Addig pedig igyekezzünk mi tanárok vállvetve oda, hogy abitu- 
rienseinknek a javából s szegénysorsú miveit családok tagjaiból ajánl
hassunk válogatni valót az Eötvös-collegium pályázataira. Nemcsak az 
ügynek szolgálunk vele, mely mindnyájunk leikéhez forrt, hanem a ma
gunk egyéni érdekeinek is. Mert hisz minden tartalmas társ, a ki soraink
ban szerez elismerést és tekintélyt magának: a tanári állás megbecsül- 
tetésének ügyét segíti előbbre; s minden jó tanár kell hogy a tanári 
állásnak száz tisztelőt neveljen a jövő vezető intelligentiájában. Emelni 
a tanári succrescentia színvonalát, nekünk ezért egyéni érdekünk is.

Alkalomszerűen elevenednek föl ismét bennünk e gondolatok most, 
mikor olvassuk az Eötvös-collegium új pályázati hirdetését, a mely 
szerint a jö v ő  tanévben néhány ingyenes á llam i és egy l'éljavadalm as 
hely lesz betöltendő.

Az állami javadalmazású collegiumi tagság lakás, teljes ellátás 
és évi 100 frt készpénzbeli segély élvezetével jár, mely összegből az 
egyetemi tanpénz fizetendő; a féljavadalmas collegiumi tag lakásért és 
teljes ellátásért 200 frtot fizet. Az érdemes collegiumi tag azonban az 
egyetemen tandíjmentességet is kaphat, csak úgy mint más.

A pályázat alá bocsátott helyekre olyan jeles tanulók vétetnek 
föl, a kik a most végződő tanévvel fejezik be középiskolai tanulmányai
kat s a jövő tanévben lépnek az egyetemre.

A sajátkezűleg írt folyamodványok a m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi ministerhez intézendők s f. é. jú n iu s hó 15-ig a báró E ö tvös  
József-collegium igazgatóságához IX ., Csillag-utcza S.) küldendők. 
A folyamodványhoz mellékelendők az V., VI., VII. és VIII. osztályokról 
szóló évi bizonyítványok, az érettségi bizonyítvány, a születési bizonyít
vány, a folyamodó vagy szüleinek vagyoni állapotáról szóló hivatalos 
bizonyítvány, végül a minden testi fogyatkozástól és betegségtől mentes
séget igazoló orvosi bizonyítvány. Az érettségi bizonyítvány, ha a folya
modvány beküldésére kitűzött határidőben nem lenne még kiállítva, 
utólag is beküldhető, de legkésőbb július hó 5-ig. A folyamodványban 
előadandó, hogy az illető jelölt milyen középiskolai szaktárgyakat kíván 
választani, továbbá milyen és mily fokú nyelvismerete van.
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VEGYESEK.
Rendes tanári kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

minister P rivo rszk y  Alajos kecskeméti áll. főreáliskolai, M iké Pál dr. 
bártfai áll. gymnasiumi, S in czky  Géza nagyszebeni áll. főgymnasiumi, 
továbbá H eller Izidor dr. győri és P alo tay  Antal aradi áll. főreáliskolai 
helyettes tanárokat ugyanezekhez a tanintézetekhez a IX. fizetési osz
tály 2. fokozatába rendes tanárokká nevezte ki. (május 13-ról 24.193. sz.)

Hittanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
Ветку Zoltán Béla, győri áll. főreáliskolai róm. kath. hitoktatót a X-ik 
fizetési osztály 3-ik fokozatába való sorolás mellett, rendes hittanárrá 
nevezte ki. (május hó 14-ről 73.485/97. sz.).

A közgyűlési kirándulások ügyében Siegmeth  Károly, az ismert 
földrajzi író, a Magyarországi Kárpátegyesület keleti osztályának ügy
vivő alelnöke s a debreczeni kirándulási bizottság elnöke, m. állam
vasúti főfelügyelő, már megküldte Beöthy Zsolt elnöknek a főbb voná
saiban összeállított programmot.

Az igen érdekesnek Ígérkező kirándulás terve a következő:
Július 7-én a reggeli 3 órai vonattal lesz az indulás Nagy-Bányára. 

Siegmeth főfelügyelő úr intézkedni fog, hogy a vasúti kocsik készen 
álljanak, úgy hogy a résztvevők tetszés szerint már este is elhelyezked
hessenek bennük. Nagy-Bányára érkezés d. e. 10 óra 22 perczkor. Ebéd. 
Délután a fernezélyvölgyi kohók megtekintése és tovább utazás Felső- 
Bányára. Meghálás.

Július 8-án reggel a feketehegyi menedékházhoz, a ház felavatása, 
ebéd. Délután a csúcsra és vissza Felső-Bányára. Ismét meghálás. Erre 
a hivatalos kirándulás véget ér.

Azon urak, kik tovább nem akarnak részt venni, a legközelebbi 
napon reggel 5 óra 50 perczkor elutazhatnak Nagy-Bányáról. Gondos
kodás történt azonban, hogy csoportonként további kirándulásokat is 
lehessen tenni. A ki például meg akarja látogatni a Guttin hegyet, a 
kapniki urak kalauzolása mellett, mindjárt a Feketehegyről leszállhat 
Kapnikbányára.

Azok az urak, kik érczbányát kivannak megtekinteni, vagy a 
Rozsályhegyre (igen kényelmes) felmenni, Nagy-Bányán a legszívesebb 
fogadásra számíthatnak.

Tartalom : A revisió. — Tantervrevisionalis széljegyzetek. K em ény  Fe- 
rencztől. — E gyesületi élet. — Az Eötvös collegium. — Vegyes. — 
Hirdetések.

Mindazon müvek, melyek a dr. Ssemák á lta l kiadott ifjúsági 
könyvtár-jegyzékbe felvétettek

RÁ TH  MÓR könyvkereskedése
által

(BUDAPEST, HAAS-PALOTAJ

a legelőnyösebb feltételek mellett szerezhetők be.
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Pályázat.
A n agy-kan izsa i izr. h itközség  által fentartott felső kereskedelmi 

iskolánál a jövő 1898—99. tanévvel betöltendő kereskedelm i és po litika i 
szá m ta n i tan székre  ezennel pályázat hirdettetik.

A tanszék 1000 fit évi fizetéssel, 200 frt lakpénzzel van javadal
mazva.

Pályázók, kik a felső kereskedelmi iskolák szervezete értelmében, 
nevezett szakra képesítéssel bírnak, felhivatnak, hogy szabályszerűen 
fölszerelt folyamodványaikat, melyekben végzett tanulmányaik, képesí
tésűk és eddigi szolgálatuk igazolandók, f. év i jú n iu s hó 15-éig alulírt 
elöljárósághoz küldjék be.

A hitközség fentartja magának a jogot, hogy a megválasztott 
tanárt saját polgári iskolájában, néhány órára alkalmazhassa.

A kik a physikából is képesítéssel bírnak előnyben részesülnek.
Nagy-Kanizsán, 1898. május hó 6.

A n agy-kan izsa i izr. h itközség  elöljárósága.

Pályázat.
A békéscsaba i ág. h. ev. Rudolf-gym nasium nál a jövő 1898 99. 

tanévvel, a Vl-ik osztály megnyitásával két rendes tanszék töltetik be: 
egy latin-ném et (esetleg m agyar-ném et) nyelvi és irodalm i s egy ter- 
m észettan-m ennyiségtani, 1200 frt törzsfizetéssel, mely idővel — ha a 
fentartó testület és az állam közt folyamatban levő szerződési viszony 
véglegesen érvényesül — 1400, illetőleg 1600 frtra emelkedhetik, továbbá 
240 frt évi lakáspénzzel és öt 100 frtos ötödéves korpótlékkal.

Megjegyzendő, hogy más intézetekben rendes tanári minőségben 
eltöltött évek a korpótlékokba részben, esetleg egészben beszámíttatnak.

A megválasztott rendes tanár az országos tanári nyugdíjintézet
nek jogosított és kötelezett tagja.

Ha a kijelölt szakokból okleveles és egyébként is alkalmatos 
tanférfiak nem jelentkeznének, nem oklevelesek is figyelembe vétetnek 
s 800 frt évi fizetéssel s 100 frt lakáspénzzel alkalmaztatnak azzal a 
kijelentéssel, hogy mihelyt oklevelöket megszerzik s különben is bevál
nak, azonnal rendszeresíttetnek.

A megválasztott tanár állomását aug. hó 2ö-én tartozik elfoglalni 
s költözködési költségeinek részben való megtérítésére is számot tarthat.

A pályázók, kik csak ág. hitv. evangélikus vagy ev. ref. vallásúak 
lehetnek, a gymnasiumot kormányzó bizottsághoz czímzett s kellően 
felszerelt folyamodásaikat a gymnasiumi bizottság elnökéhez (igazgató
lelkész) küldjék be, még pedig június hó 15-ig bezárólag.

Kelt Békés-Csabán, 1898. május 4.

A  gym n. b izo ttsá g  elnöksége.

H o rn y á n sz k y  V ik to r cs. és k ir .  udv . k ö n y v n y o m d á ja , B udapesten .
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ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
S z e rk e sz tő s e g  S z e rk e s z ti  K ia d ó h iv a ta l

VI. k é r. A rad i-u tcza  58. szám . K a j n e r  1 'e re ilC Z . V. ké r. á llam i fö reá liak o la .

A DEBRECZENI KÖZGYŰLÉS.
(.K irándulások program m ja)

A debreczeni közgyűlésünk fogadtatására alakult nagy rendező
bizottság f. hó 19-én megkezdte és azóta buzgón folytatja munkásságát. 
A nagybizottság elnöki tisztét gróf Dégenfeld József, Debreczen és 
Hajdú vármegye főispánja vállalta magára, míg a tagok között ott 
találjuk Debreczen városi hatóságának, egyházi életének, intelligens és 
kivált tanári társadalmának főbb képviselőit.

A nagy rendező bizottság mindjárt szakbizottságokra oszlott, me
lyekben Simonffy Imre polgármester, M árk  Endre ügyvédi kamarai 
alelnök, Siegmeth  Károly álíamvasúti főfelügyelő, Oláh Károly városi 
tanácsos és D áczi Imre ev. ref. főgymn. felügyelő viselik az elnöki 
tisztséget.

A szakbizottságok közül leghamarabb a kirándulási bizottság 
látott feladatához, midőn f. hó 22-én tartott ülésében végkép megálla
pította a kirándulások helyét, idejét és költségét.

A kirándulás megállapított programmja a következő:
J ú liu s  3 -á n  (vasárnap) érkezés Debreczenbe.
J ú liu s  4 -én  és 5 -én  köz- és szakülések.
J ú liu s  6 -á n  (szerdán) reggel' 4 óTa 42 perczkor indulás a horto

bágyi p u sz tá ra . Érkezés a Nagy-Hortobágyra 6 óra 63 perczkor. 
Indulás kocsikon a tanyák, karámok, gulyák, ménesek, csordák stb. 
megtekintésére.

Ebéd után 3 óra 26 perczkor visszaindulás Debreczenbe. Érkezés 
5 óra 36 perczkor.

A kirándulás csak a vasúti jegy árába kerül, a mely a kedvez
ményeket figyelembe nem véve, személyenként, oda és vissza, az I-ső 
osztályban 2 frt 40 krt, a Il-ik osztályban 1 frt 60 krt és a III-ik osz
tályban 1 frtot tesz ki. — A rczképes igazolványok érvényesek.

J ú liu s  7 -én  (csütörtökön) reggel 4 órakor indulás Nagy-Banyára, 
érkezés 10 óra 22 perczkor. •— A város megtekintése után a Széchényi 
ligetben ebéd. — Délután 3 órakor indulás kocsin a Fernezely-völgyi 
kohók  megtekintésére, innen este átkocsizás Felső-Bányára. Megszál
lás, vacsora.

J ú liu s  8 -á n  (pénteken) reggel 5 órakor indulás a Feketehegyi 
m enedékházhoz, (3 órai gyaloglás) délelőtt 8 órakor a „Magyarországi 
Kárpát-egyesület“ által újonnan felállított menedékház felavatása. — 
Villás reggeli. Felmenetel az 1243 m. magas feketehegyi csúcsra 
(1 óra). Este felé leszállás Felső-Bányára. — Vacsora. — Meghálás.

O rsz. K özép isko la i T a n á reg y esiile ti K özlöny . XXXI. 48
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J ú liu s  9 -én  (szombaton) reggel indulás kocsin Nagy-Bányára, 
innen 6 óra 50 perczkor hazafelé.

Költségek:
a) Vasúti jegy ára — a kedvezmények figyelembe vétele nélkül 

Debreczentöl Szatmárig I-sö osztályban 4 frt 20 kr., H-ik osztályban
2 frt 80 kr., III-ik osztályban 1 frt 75 kr. — Szatmártól Nagy-Bányáig 
— a kedvezménytől eltekintve I-ső osztályban 3 frt, Il-ik osztályban 2 frt, 
III-ik osztályban 1 frt 20 kr. — A szatmár—nagybányai vasúton az 
arczképes igazolványok nem érvényesek.*

V) Étkezés és kocsiköltség körülbelül 3 frt 50 krra vagy 4 frtra rúg.
Díjtalan elszállásolásról gondoskodva lesz.
A Debreczenből Nagy-Bánya felé július 7-én reggel 3 órakor 

induló vonat személykocsijai már július 6-án este a vasúti állomáson 
a kirándulók rendelkezésére állanak s azokba ettől kezdve fel lehet 
szállani.

Gondoskodás történt arra nézve is, hogy azok, a kik a most 
említett két kiránduláson felül még Nagy-Bánya és Felső-Bánya kör
nyékére kirándulni óhajtanak, ezt kellő vezetés mellett megtehessék.

Nevezetesen:
a) a kik a Guttint (1447 m.) akarják megmászni, azok B radofka  

Frigyes bányafőmérnök úr vezetése alatt a Feketehegyről közvetetlenül 
K apnikbányára  szállanak le, a honnan amaz érdekes trachyt gerincz
3 óra alatt megmászható.

b) A kik az érczbányákat kívánják megtekinteni, vagy a R o zsa ly  
(1307 m.) megmászására vállalkoznak, azok már július 8-án este Nagy- 
Bányára visszatérhetnek, a hol kellő vezetésre találnak.

(Vezérkari térképek: 1/75.000: Zone 15 col. XXIX. Zone 15 col. XXX.)
Az elszállászolás könnyítése czéljából a Budapest felől Debreczenbe 

hajnali 2 óra 40 perczkor érkező vonat használatának kerülése a ján latos.
Legközelebbi számunkhoz a bizottság szelvényeket mellékel s  a  

résztvevőkn ek  ezeket a z  elszá lláso lás és kirándulás érdekében leg
később jú n iu s 15-éig Debreczenbe kell küldeniök.

Egyébiránt, ha a közgyűlésre készülő tagok, bármire nézve is fel
világosítást óhajtanak, kérdéseikre szívesen válaszol akár D óczi Imre 
a sajtó bizottság elnöke, akár K ardos  Albert a nagy rendező bizottság 
jegyzője. ________

A TANTÉRV-REVISIO.
(A k ö zo k ta tá s i tanács nagygyűlése.)

Az országos közoktatási tanács nagygyűlésére a tagok teljes 
számban gyűltek egybe. A tanács mai szervezetében ez az első nagy
gyűlés s tárgya tudvalevőleg kizárólag csak a középiskolai tanterv- 
revisio. Ezzel foglalkozott W lassics Gyula minister nagyszabású m eg
nyitó beszéde is, melyet alább egész terjedelmében közlünk. Ez a beszéd 
egyik legnagyobb jelentőségű okmánya lesz a revisionalis actio törté
netének. Mikor a minister egyszerre buzdít és mérsékel vele, megjelöli 
az irányt is, melyen haladni akar.

Figyelmeztet, hogy egyelőre csak a részletekben való javításról 
s nem rendszer-változásról van szó.

* Kedvezmény kieszközlése végett a lépések megtörténtek.
S zerk .
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S való igaz, hogy a közoktatási tanács bizottsági elaboratumát 
csakis ebből a szempontból lehet igazságosan megbírálni. A ki azt re
mélte, hogy ez a mai actio meg fogja oldhatni a középiskola alapvető 
problémáit, vagy hogy segíthetni fog legalább a magyar középiskola 
minden specialis baján: az a maga föltevésében tévedett s épen nem 
csodáljuk, hogy aztán nincs megelégedve a bizottsági javaslattal. E sorok 
írója maga is azt hiszi, hogy a mai kor tudományos műveltségének 
széditően halmozódó sok tudni valója nem férhet el sokáig a középis
kolában; hogy a jövő kénytelen lesz vagy az évfolyamokat növelni, 
vagy merészebb reductiókhoz is nyúlni, s az alaposság kedvéért felál
dozni sok különben becses részletet; maga is világosan látja a kényszer- 
helyzetet, melyben a bizottság compromissumokat kötött: de mindezekért 
nem a bizottságot okolja s van elég objectivitása, hogy ne kicsinyelje 
azokat a javításokat, melyeket a javaslat a thai tantervvel szemben 
felmutat.

S mint tanárnak külön is van oka örülni azon, hogy magának a 
tanárságnak nyilatkozatai a mostani revisionalis munkában annyi mél
tánylásban részesültek, mint ezelőtt talán soha. Nemcsak a bizottság 
szívelte meg a tanárság sok kívánságát s tapasztalatból eredő javasla
tát; nemcsak a minister fejezte ki egyesületünk czímén elismerését a 
tanárság buzgó közreműködéséért: hanem a nagygyűlés egész folyásán 
is világosan meglátszik a tanári közvélemény hatása.

Eredménynek egyelőre ennyi is elég. S bizalmunk kél, hogy a 
méltánylás gyümölcsözni fog a tanári közszellem szükséges izmosodásá
ban is. A tanárság megnyilatkozása csak mintegy sikerült próbálkozás
nak tekinthető s ha talán itt-ott még nem tudott is a szakszerűség szűk 
köreiből s részletkérdéseiből kibontakozni, a szellem bizonyára érlelődni 
fog, hogy könnyebben szállhasson az általánosabb és széttekintőbb 
szempontok magaslataihoz, hogy nagyobb szabású conceptiókban is 
megmutassa erejét. S majd akkor kevesebb lesz bennünk a szaktudósok 
elfogultsága, de több az erő az alaposabb reductiókra.

Addig is igaza van W lussics  Gyula ministernek, hogy ismétli — 
ha mindjárt közhely számba is megy már — hogy az eredmény sorsa 
mi rajtunk, tanárokon, fordul meg. A tanterv holt betű, csak annyit ér, 
a milyen s a mennyi életet a mi munkánk önt belé.

Ha csupa kiképzett jó tanár volna Magyarországon, szinte szükebb 
szavú tantervet s kevesebb vitát szeretnénk!

*
*  *

Magát a nagygyűlés lefolyását, — a melyről naplószerű följegyzés 
készül s kerül bizonyára nyilvánosság elé is — a napi tudósítások a 
következőkben ismertetik:

Az ülés az akadémia kis termében folyt s két nap alatt a magyar 
nyelv, a történelem s a latin tantervét tárgyalták le. Tehát a revisio
nalis javaslat gerinczét.

Az első nap kiemelkedő mozzanata
W.lass ies m in ister m egnyitó beszéde  

volt, a mely következő két részből állott:
I.

A közoktatási tanács szervezését megállapító szabályok teszik 
nekem kedves kötelességemmé, hogy a mai teljes ülést megnyissam. 
Örülök, hogy ez alkalommal is közvetlen érintkezésbe léphetek hazám 
közoktatásügyének vezető munkásaival és csak azt sajnálom, hogy a 
tanács tagjai számának korlátoltságánál fogva nem foglalhat e tanácsban 
mindaz helyet, ki tehetségénél, tapasztalatainál és állásánál fogva a 
közoktatásügy reform-munkájában tanácsadásra hivatott. De megnyug
tat engem egyrészről az, hogy a közoktatási tanács már szervezeténél

48*
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fogva sem elzárt testület, mert minden ahhozértőnek alkalom adható a 
közvetlen közremunkálásra; másrészről gyakran fejtettem ki a törvény- 
hozás színe előtt is, hogy minden lényegbevágó közoktatási reformot 
nemcsak a szoros tanügyi szakkörök, de a nemzeti értelmiség ítélőszéke 
elé kívánok vinni, mielőtt azzal a gyakorlati kormányzati vagy törvény
hozási politika terére lépek ki.

Ha van reform-alkotás, melynek a nemzeti értelmiség bírálatán 
kell átszíírődnie, úgy a közoktatásügy alapvető kérdései azok, hisz ezek
nek megoldása a nagy m aradandó állam - és n em zetfen tartó  érdeke
k e t szo lgá lja  Az iskola rendszereinek reformja terén kisebb tévedések 
is végzetes következményekkel járhatnak, de egy egészben elhibázott 
rendszer épen a nemzet életérdekeit derékon támadná meg. Egyoldalú, 
akár a múlt, akár a jövő előítéletének hódoló vagy a nemzet közakara
tával összeolvadni nem tudó közoktatási rendszer emberöltőkig akaszt
hatja meg művelődésünk folyamatát. Ezért kell a gyökeres rendszer- 
változtatásoknál a legnagyobb óvatosság és körültekintő gondosság. 
Ezért van szükség minden értelmes főre, hogy vigye be munkáját a 
nagy iskolai reformok előkészítésének küzdő porondjára. Ha valahol 
meg kell valósítani a kormányzat művészetében a legnehezebbet, az 
emberi lehetőség szerint tiszta előrelátás elvét, úgy az iskola reformjá
nak területe ez. A z isko la  a  jö v ő  szá m á ra  dolgozik. A jövő feladataira 
kell előkészíteni az új nemzedéket. A z új nem zedékre váró kor k ü z
delmeinek, h a ladási irán yán ak és eszközeinek , ezen kor tá rsada lm i 
viszonyainak, m ozgató erőinek, ezek  tusáinak, a z  ezekben re jlő  igaz
ságokn ak vagy socialis eltévelyedési veszélyeknek  felism erése lehet 
a z  ú j isko la  tarta lm án ak és keretének  sz ilá rd  alapja. Azt kell emberi 
lehetőség szerint magunk elé varázsolni: mily eszmevilágban, minő szel
lemi és gazdasági társadalmi viszonyok között kell az új nemzedéknek 
betöltenie polgári és emberi kötelességeit. Ennek felismerésével még arra 
is kell törekedni, miként lehessen ezt az eszmevilágot nemes tartalom
mal betölteni, az eltévedések veszélyének elejét venni, a haladást és 
tökéletesedést biztosító igazságokat megerősíteni. Lelki szemeink elé 
kell varázsolni, hogy a vallásosság, az erkölcs, a jellemképzés erős 
vértezetéhez a tu dásnak m ily körét, a tu dás n agy anyagának m ily  
részét, m ily fa já t kell nyú jtan ia  a z  iskolának, hogy az új nemzedék a 
struggle for life tusakodó küzdelmes porondján diadalmasan és az emberi 
művelődés ügyét előbbre viv.e, állja ki az élet kemény harczát. Mit ér 
az oly új iskola, melynek csak az volna az eredménye, hogy készület- 
lenül és vértezetlenül találná az ifjúságot a, férfikorban uralkodó eszmék 
világa. Eszmék világa, melyeknek irányát és tartalmát egyes nemzetek 
külön-külön nem is szabhatják meg. Mit ér, ha az élet harcza közben 
veszi észre, hogy az iskolából hozott vértezete talán kiállná a múlt idők 
küzdelmeinek tűzpróbáját, de az ő kora feladatának megoldásához fegy
verei mint tökéletlen eszközök hullanak a porba ? Mit ér, ha csak a 
szükséges erkölcsi és fizikai erély hiányát érzi az előtte álló akadályokkal 
szemben? Ha csak arról tud sopánkodni, mikép másként látta ő az 
életet küzdelmeivel és törekvéseivel az iskola szemüvegén át? E zért 
csak  a z  a z  ú j iskola  volna tökéletes, m elynek világa ih le te tt szem m el 
tud betekin teni a z  új nem zedékre váró culturalis, gazd a sá g i és 
socialis fe lada tok  — fájdalom, legtöbbször csak homályosan sejtett — 
területére. A szükséges clairvoyence-ot nem is minden korszak adja meg. 
Átmeneti, meg nem állapodott, a régi és újjal küzködő korok eszme
világa nem adja meg a szemnek azt a biztosságot, melyre szüksége 
van, hogy az új iskola rendszerét a tartósság jellegével felépítsük. Mégis 
egyetlen korszak sem utasíthatja el magától azt a kötelességet, hogy 
az iskolát az élettel lehetőleg összhangba hozza. A z iskolának és élet
nek nem sza b a d  ellen tétes fogalom nak lenniük. Ezért még azokat a
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divatos szólamokat sem szeretem, melyek önkénytelenül és nem akarva 
az iskola és élet között válaszfalak emelését suggerálják. Nem szeretem, 
ha sűrűn hallom az intő szózatot az ifjúsághoz: „hogyha majd kilépnek 
az életbe . . .“ Nem, a z  iskolában, a z  iskola levegőjében lépjen m ár  
be a z  ifjú a z  életbe. E z  legyen m ár m aga a z  eleven élet. Ne lásson 
az ifjú egy csaknem áthidalhatatlan űrt az iskola és élet között. És külö
nösen ne legyen ellentét a z  iskola  és azon élet világa közö tt, m ely 
m int férfiúra reá  vár, mely világban hazája és az emberiség iránt 
tartozó kötelességeit van hivatva teljesíteni. Érezze lépten-nyomon a 
férfi kor küzdelmeiben, hogy jellemerejének, tudásának és mindenek 
felett ítélőtehetségének, melylyel az élet nehéz helyzetében megtalálja a 
kibontakozás útját, igazi segítsége és támasza az, a mit az iskolában 
gyűjtött. így lesz az élet eszményibb, az iskola gyakorlatibb. A z iskola  
idea lism usát nem ve ti le a  gyakorla ti foglalkozás küszöbén, de nem  
ve ti m eg a z  isko la  sem  a z  élet realism usát. Semmi kétség, hogy az 
új nemzedékre váró életküzdelem felismerése, a rá váró feladatok embe
rileg lehető előrelátása utáni törekvés teszi a legnehezebbé, de egyúttal 
a legmagasztosabbá az új iskola gyökeres reformjainak előkészítését. 
Ezért a közoktatás szervezete területén gyökeres és teljes egészében 
összefüggő reform változás csak akkor van helyén, ha lehetőleg biztos 
szemmel látjuk azt, hogy az új rendszer a beköszöntő korszak küzdel
meire és feladatainak megoldására szilárd alapon nyugvó előkészítés 
tartalmával és értékével bír. És senki se legyen olyan elbizakodott, 
legyen bár a világ legfényesebb lángelméje, hogy a nemzetek értelmi
ségében és ennek közakaratában rejlő universalis erő megnyilatkozása 
és támogatása nélkül sikerre vezető gyökeres közoktatási reformokat 
képes megteremteni és az életben sikerrel végrehajtani.

Ezért feladatuk önöknek, tisztelt uraim, első sorban az egyelőre 
nem is  actuális ú j isko la  fölött a mélyreható gondolkozás, a tanácskozás, 
a megvitatás, de egyúttal a nemzet értelmes közvéleményének e nagy 
alapvető közoktatási kérdések iránt felkeltése is. Érv érv ellen, intuitio 
intuitió ellen küzdjön. Vegyen, t. uraim, az önök gondolkozásáról, ter
vezéséről tudomást a nemzet értelmisége és karolja fel mindenik a maga 
körében a maga tudása és tapasztalatához képest a nagy alapvető 
reformkérdések minden oldalát és végre: „Győzzön a jobb!“ Égyéni hiú
ságnak és szerzői jognak ezen a téren nem szabad bálványozni. Épen 
azért se az elméleti, se a gyakorlati közoktatási politikus ne abban 
keresse becsvágyát, hogy az említett nagy tényezőkkel nem számoló, 
napi életű, úgynevezett gyökeres rendszerváltozásokhoz kösse múlandó 
nevét, de kiki feladatához képest a közös munkával megteremtett leg
jobb, legüdvösebb és az állandóság, maradandóság jellegével bíró új 
iskola üdvös alkotásának talapzatához vigyen legalább egy-egy por
szemet. Nincs veszélyesebb, m in t m ikor a k ö zo k ta tá s i po litika  terén  
könnyedén gyökeres re n d szervá lto zta tá so k a t tarta lm azó  törvény
g yá r tá so k a t sürgetnek  és talán még a közoktatásügyi kormányzat 
értékét is a szerint becsülik, hány lappal gyarapította a közoktatási 
törvények sokaságát. Csak ha az egyetemes érdekek kielégítése által 
parancsolt szükség érzete követeli, hogy a régi iskolát hatásában és 
erejében felülmúló, a jövő küzdelmeire biztosan előkészítő új iskolával 
tudjuk felváltani; ha tudjuk, hogy a törvény nem lesz, csak mint a nemzet 
akarata papírra téve, de mint eleven és a művelődés haladásának bizto
sítékát felölelő élet az meg is testesülhet, — csak akkor szabad és lehet 
becsvágy, de akkor visszautasíthatatlan kötelesség is a gyökeres köz
oktatási rendszerváltoztatás.

Ezért tisztelt uraim ! tévedés volna azt hinni, hogy önöknek az 
a hivatásuk, hogy ma e múló század tépelődő alkonyán ezen, inkább 
sejtelmekben és skepsisben nyilvánuló világnézlet közepette a régi
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iskolai rendszereket erőnek erejével újak váltsák fel. A régiből a jó t ,  
a z  értékest, a kipróbált je llem - és értelem képző elemet, a humanis- 
m ust és eszm én yi felfogást b iztosító  classiku s elem et fenn kell ta r 
tani, de a z  iskola fe lada tá t a fejlődő kor v isszau tasith a ta tlan  igé
nyeihez képest lépésről-lépésre tovább kell fejleszten i Tovább fejlesz
teni úgy, hogy biztosan haladjunk és meg ne akaszszuk művelődésünk 
szépen indult folyamatát és különösen vigyázzunk, hogy egyetlen reform
mal se közösítsük ki magunkat soha az emberiség egyetemes művelő
désének közösségéből. De a fokozatos fejlesztési munka mellett részt 
kell önöknek venniök, részt kell vennie az egész magyar nemzet vezető 
értelmiségének abban a kutató, gondolkozó, tépelődő munkában is, 
melyen a világ legfényesebb elméi ragyogtatják szellemük világát és 
iparkodnak leiki szemeik elé varázsolni a küszöbön levő új század nagy 
feladataira termett iskolai rendszereket. Azokat az iskolai rendszereket 
és főleg módszereket, melyek a legbölcsebben tudják felvértezni a bekö
szöntő korszak nagy küzdelmeire a nemzedéket, melynek bármely vész 
és vihar között is helyt keli állnia a haza, az emberiség, a művelődés 
nag)r érdekeiért

Ebben a gondolkozó és tervező munkásságban az önök vezetése 
mellett részt kell vennie a magyar értelmiségnek is, de ennek a mun
kásságnak tartalmában és irányzatában soha egy pillanatra se fordítsuk 
el tekintetünket sarkcsillagunktól, melyről leragyog az intő szó, hogy 
nekünk i tt  e h aza  földjén m indenek fe le tt a szabad , a z  a lkotm ányos 
k irá lyáva l és d yn a stiá já va l intézm ényekben és érzésekben ö ssze
forrott m agyar á llam ot kell fen tartanunk és ennek nincs m ás s z i
lá rd  ta lp k ö v e : mint ha e földön a m agyar n em zeti kultúra a  sa já t  
fajsúlyúban b írja  főlényét minden m ás kultúra felett.

II.
Azon aránylagos rövid idő alatt, mióta a közoktatási tanács új 

szervezetet nyert, több nagyfontosságú kérdést utaltam önök elé és di- 
cséretreméltó buzgalommal is foglalkozott azokkal az állandó bizottság. 
Ilyen: a népiskolai ta n terv  felü lvizsgálása. Az osztott iskolák tanterve 
is reformra szorul. A czélokat pontosan kell kitűzni, a határozatlanságok 
körét szükebbre kell szabni, különösen a nemzeti és erkölcsi nevelés 
szempontjából jobban kiemelni. De az osztatlan népiskolák tantervének 
megállapítása már elodázhatatlan égető szükség, midőn 4182 osztott 
népiskolával szemben 12.656 osztatlan népiskola van. Itt nagy hézagot 
kell pótolni. A feladat az, hogy a tanítás színvonalának és a tanítás 
eredményének leszállítása nélkül megállapítandó a leglényegesebb anyag, 
mely nélkül a nép művelődési szükségletei ki nem elégíthetők. Különö
sen figyelmükbe ajánlom a nagyszámú nem magyar tannyelvű osztatlan 
iskolákat.

Ugyancsak felszólításomra foglalkozott az állandó bizottság a 
polgári isko lák  reform jával. Szükséges, tisztelt uraim, a polgári iskola 
helyét a művelődési intézmények rendszerében határozottan kijelölni. 
Összefügg ez mind a népoktatás, mind a közép-, mind a szakoktatás 
kérdésével, mert a polgári iskolai növendékek életkora a tanköteles korba 
is beleesik, a középiskolával is párhuzamos és azonkívül előkészít ez 
iskola a szakintézetekre. Bárhogy fog is eldőlni ez iskola sorsa, ez idő 
szerint önállóságának meghatározása már elkerülhetetlen szükségesség.

Felhívtam önöket arra is, hogy a tan itóképző-in tézeti tan terv
hez  való utasításokkal foglalkozzanak. A tanterv megvan, de szellemé
nek megértetése az utasítások feladata. Régi óhajtása a tanítóképző
intézeti tanároknak, hogy legyenek utasítások, melyek aztán lehetővé 
fogják tenni, hogy a tanítóképzők számára külön tan- és kézikönyvek 
készüljenek.
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Önök elé bocsátottam a polgári iskolai tanítóképző-intézet növen
dékeinek egyetemre járási kérdését is. Ez az ügy a tan ítóképző-in tézeti 
tan á ro k  képzéséve l függ össze. Ma e képzés nincsen szabályozva. A 
polgári iskolai tanítóképző-intézet egyes kiválóbb növendékeit egy évi 
tovább képzéssel igyekszik a tanítóképző-intézeti tanári hivatásra elő
készíteni. De ez nem elégséges. Ha az egyetem előadásait felhasználná, 
tudományos szempontból szakszerűbb kiképzésben részesülnének. A fel
adat az volna, hogy jövő hivatásuk követelményei a beható szaki kép
zéssel összhangzásba hozassanak. Ennek fontosságát nem kell önök 
előtt kiemelnem, mert mindenki tudja, hogy ez visszahat az egész nép
nevelés színvonalára.

Foglalkoztak önök az állandó bizottságban a felsőbb leányiskolái 
s ze rv e ze t és ta n terv  felülvizsgálatával is. Mint a polgári iskoláknál, 
itt is az iskola helye határozandó meg az oktatásügy egészében. Marad- 
jon-e meg a felsőbb leányiskola mostani szervezetével és tantervével, 
avagy alakuljon át a középiskolai érettségi vizsgálati követelmény 
szerint is, mely esetben egyszerre többféle czélnak szolgálna?

Felhívtam önök figyelmét a szünidők egységes kérdésének s z a 
bá lyo zá sa  ügyében is. Ez nemcsak paedagogiai, hanem társadalmi 
kérdés is. A szünidő jelentősége nemcsak abban áll, hogy az iskola 
czélját az arányos munkaszünet által biztosabban elérjük, hanem, hogy 
a czél koczkáztatása nélkül a család jogos igényei is lehető figyelem
ben részesüljenek; mert nem szabad felednünk, hogy a nevelést csak 
részben végzi az iskola, a másik — talán nagyobbik rész — a családra 
háramlik.

Mindezekkel a kérdésekkel a teljes ülés még ez alkalommal nem 
fog foglalkozni, de remélhetőleg rövid idő alatt bírálatuk tárgyát fogják 
képezni ezek a munkálatok is.

Ez alkalommal a tisztelt teljes ülés figyelmét csaknem kizárólag  
a  közép iskola i tan tervek  felü lvizsgálata  lógja  igénybe venni.

A mai tanterv csaknem két évtized óta van érvényben. Ha még 
oly jó is, — mert e tekintetben nem állunk hátrább a művelt nyugat 
középiskolai tantervei megett — mégis elég hosszú idő folyt le arra, 
hogy tapasztalatainkat a javítás érdekében immár érvényesítsük és újra 
gondolkozásunk tárgyává tegyük a tananyag beosztását.

A tanterv felülvizsgálatának kérdése mozgalomba hozta az egész 
magyar értelmiséget. Minden igazán művelt embert gondolkozásra készte
tett. Új szempontok merültek fel. Szükséges, hogy a tett tapasztalatok 
a z  elvek á lláspontjából nyerjenek megvilágítást. Bírálat alá kell venni 
a közművelődés egész anyagát a nevelés és oktatás tekintetében. Minden 
érv mérlegbe kerüljön, minden ellenvetés vizsgálat alá vétessék. A közép
iskola  neveli a ve ze tő  o sztá lyo k a t, ez ért a közép iskola i ok ta tásn ak  
időnkén ti a laku lása elsőrangú m űvelődési kérdés. Kell, hogy behatóan 
foglalkozzanak önök a tananyag n em zeti ta rta lm án ak  ügyével. Nem
csak a mi soknyelvű hazánkban, hanem a nagy faji és nyelvi egysége
ket alkotó nyugoti államokban is igyekeznek ma a nemzetjelleget elő
tüntetni. Ez a korszellem követelménye, melyet egy gondos közoktatási 
kormánynak meg kell figyelnie és ebből a helyes következtetéseket le 
kell vonnia. Különösen nálunk e szempont méltánylása létkérdés, mert 
e földön a vezető culturának — mint már kiemeltem — magyarnak 
kell lenni és az idők végtelenségéig maradni. A magyar nyelv, magyar 
irodalom, magyar történelem és magyar földrajznak anyagát át kell 
vizsgálni, de azonkívül a többi tárgyakat is, vájjon eléggé értékesíti-e 
az iskola az e tárgyakban rejlő nemzeti elemeket. A felülvizsgálat terén 
foglalkozniok kell önöknek az úgynevezett túlterhelés kérdésével is. 
Az ú. n. túlterhelés megakadályozása nemcsak abban áll, hogy a tan
tervből részeket törüljünk, hanem főleg abban, hogy az anyag összes
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részeit úgy viszonyítsuk egymáshoz, hogy mentői könnyebb legyen  
megértésük. Nem csupán a, m ennyiség apasztásáró l, hanem a viszony
la tok  helyességéről, a z  anyag különböző részeinek  egyensúlyba állí
tá sáró l van szó. Éhhez já r u l a te s ti nevelés m odern k ívánalm ainak  
lehető figyelem bevétele a z  isko lában ; mert erkölcsi erély, akaraterő 
és önállóság a létküzdelem első feltételei lévén, ezek physikai erély 
nélkül el nem érhetők. Az ú. n. túlterhelésen semmi sem segít úgy, 
mint az okos, bölcs m ódszer. H iva tá sá t s ze re tő  és h iva tá sá t betöl
teni tudó tan ítókra van szükség. Minden rendszer, m ég a legjobb is  
összeom lik  és m eddő m arad, ha nem á ll a tanító h iva tá sa  m agasla
tán. E zért kell a z  á llam nak m indent megtennie a jó  tan ítóért és 
erejéhez k ép est folyton arró l gondoskodni, hogy n ecsak  tudós taní
tók, de a tan ítás m ű vészetén ek  m agaslatán  álló tan ítók  örömmel, 
lelkesedéssel, gondtalanul te ljesíth essék  nagy feladatukat. H isz  a  
h aza  egész jöven dő je  van kezükbe letéve. Nem győzőin eléggé ki
emelni a jó módszer fontosságát. Csak egy legújabban megjelent iro
dalmi műre hivatkozom. Olvassák el, ha még nem olvasták, Edmond 
Demolins az aurópai irodalomban nagy feltűnést keltett könyvét Le 
van írva ebben, hogy csak egy példát idézzek, miként tanítják a Reddie 
hires abbostholmei internátusában pl. a mennyiségtant. Halljuk magát 
Demolins-t:

A mathematikai ismeretek tanításának gyakorlatias jellege van; 
miután már a tanulók a számtani alapműveleteket megtanulták, gya
korlatias példákon legott alkalmazniok is kell azokat. így pl. feladatul 
kapják egyes kisebbszerű kézi műveknek megszerkesztését, a miknek 
méreteit már nekik maguknak kell úgy meghatározniok, hogy ezek 
összevágjanak; kisebb fajta földmérési munkálatokat is végeztetnek 
velük; más esetekben megint valami kis gazdaságnak, kertnek, mű
teremnek, számadással járó játéknak, irodának, technikai laboratórium
nak, rajzteremnek berendezési szükségleteit, vagy élelmezési, fűtési 
anyagok szállítmányozása számadásait kell elkészíteniük, Kétségtelen, 
hogy ez a tanítási módszer ezeknek a különben elvont természetű ismere
teknek különös érdekességet kölcsönöz s a tanuló hamarosan belátja 
azoknak gyakorlati hasznát. A számok mintegy lelket kapnak, életre 
kelnek és már jó korán kiképzik a gyermeket arra, hogy idővel aztán 
valami házat, ipari vagy kereskedelmi vállalatot vezetni hivatott legyen. 
Szóval: ez a tanítási módszer valóban gyakorlati életre termett embere
ket nevel és mint ilyen kiválókép socialis, azaz olyan irányú, hogy 
hatásai és eredményei közvetve az egész társadalmi jólétre is kihatnak.

Ezt a módszert egyébiránt örvendve ta p a sz ta lta m  m agam  is  
hazám  több középiskoláiában  és lelkem ből dicsérem  a zo k a t a tan áro
kat, k ik  e z t követik. Láttam, midőn a számtani műveletek alapját 
például a magyar államköltségvetés tételei képezték. Intézményeket és 
ezek horderejét a számtani műveletekkel tanulják meg és korán fel
ismerik, hogy a jogásznak és politikusnak is szüksége van a mathe- 
matikára.

H ála Isten , m á s m ódszerre l ta n ítjá k  m a a z  élő nyelveket is, 
m int a hogyan csak  nem régiben is  tan ították. Nálunk, a nagy 
európai nemzetek közül legalább egyik nyelvének tudása elkerülhe
tetlenül szükséges. Végzetes bajnak tartanám, ha a külfölddel való 
szükséges élénk érintkezés a nyelvtudás hiányán törnék meg. Ez 
lenne a legnagyobb bűn, a magyar fajszeretet ellen. De tisztelt uraim! 
elkezdeni az élő nyelv tanítását úgy, hogy a nyelvtani szabályokat 
emléztetjük be s azután, hogy csak egy példát idézzek: a rendhagyó 
igékkel terhelik az ifjú elmét, mikor még a rendes igékből se tud 
semmit, egyenes megutálására vezet a nyelv tanulásának és természe
tesen a tanítás eredménye meddő. Örömmel forgattam csak a napokban
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is egy felsőbb leányiskolák számára készített franczia nyelvtant, mely
nek már első lapjain látjuk a módszer helyességét. Az első leczkén már 
franczia nyelven arról beszélgetnek, ml van a házban, iskolában, csa
ládban stb. Játszva tanulja meg a nyelvet az ifjú és természetesen így 
örömmel ismerkedik meg aztán a szabályokkal. Ez a helyes módszer, 
mert a természetes módszer. Vájjon a grammatikai szabályokkal kezd
tük tanulni meg anyanyelvűnket is? Minél természetesebb a módszer, 
annál vonzóbb és hatásosabb. Borzasztó visszagondolni arra is, hogy a 
természetrajzot ábrák, a természettant gépek, a történelmet történelmi 
térképek nélkül tanulták, a növényeket classifikálták, mielőtt alakjukat 
és strukturájokat ismerték volna; ásványok színéről beszéltek, mielőtt 
látták volna; az égi testek mozgásainak törvényeiről magyaráztak, de 
soha még szabad szemmel sem mutatták meg az égi testeket. Az álla
tok belső szerveit és esetleg egy csontvázat magyaráztak, mielőtt vonzó 
modorban az állat életét, szokásait ismertették volna. De mily borzasztó 
módszer az is, hogy p. o. forrásmunkák kötet- és lapszámait, fejezetei
nek czímeit az egyetemek padjain tanultatták velünk, de az illető for
rásmunkát a régebbi időben kezünkbe alig adták és így semmi érdek
lődés beemlézett anyagunkhoz nem tapadt; és ha kezünkbe akadt a mi 
fejezetek és czímek szerint beemlézett forrásmunkánk, bár kitünően 
tudtuk a kötetek számát és a fejezetek czímeit — még forgatni sem 
tudtuk.

Ma, hála Isten , m indez m áskép  van és reményiem m ég töké
letesed ik  a m ódszer. Jó tanító és j ó  m ódszer és h ozzá teszem  a jó  
tan könyv a z  igazi ellenszere a z  úgynevezett túlterhelésnek. Mert ne 
éljünk csalódásban, tudni m indig többet kell és nem kevesebbet. A 
titok az, hogy a többhöz való jutáshoz legyen elég erkölcsi és fizikai 
erőnk és ha könnyű úton is elérhetjük ezt a czélt, erre vezessük az 
ifjút és nem nyaktörő utakon. Ismétlem tehát, hogy bármily súlyt 
helyezzek különben a rendszerekre, a jó tantervre, mégis a z  okos taní
tón, a z  okos m ódszeren  és m ódszeres u tasításokon és a tankönyv  
tökéletességén fordul m eg  a túlterhelés megakadályozása, de hozzáte
szem, a z  egész tan ítá si eredm ény  kérdése is.

Ha e kis kitérés után újra a középiskolai tanterv felülvizsgálatá
nak kérdésével foglalkozom, meg kell még említenem, hogy midőn 
kikértem az önök tanácsát arra nézve, hogy a középiskolai tantervek 
felülvizsgálatával foglalkozzanak, rámutattam arra is, hogy a tanterv 
megállapításánál arra legyenek figyelemmel, hogy az egységes jogosí- 
tású középiskola útját egyengessék. — Tegye a tantervrevisio lehetővé, 
hogy a gymnasium és reáliskolai tantervek még az eddigi rendszernél 
is közelebb jussanak egymáshoz. Ezt az irányeszmét bizonyára figye
lembe is vette a tanács. És habár nincs is kifogásom az ellen, hogy a 
tárgyalások keretében az egységes jogosítású középiskola tartalmának 
és keretének megállapításával foglalkozzanak: mégis arra kérem önöket, 
hogy a m ost inkább actualis közép isko la i tan terveknek felü lvizsgá
la tá ra  méltóztassanak tanácskozásuk súlypontját helyezni. A z egységes 
jogosítá sú  közép iskola  vagy épen egységes középiskola tartalmának és 
keretének megállapítása a legnehezebb probléma, melylyel a világ min
den nemzetének mozgalmát figyelemmel kisérve, szü n et nélkül és addig  
fogunk foglalkozni, m íg m eg nem ta lá lju k  a leghelyesebb és h a za i 
viszonyainknak megfelelő rendszerét. E lsietn i ennek a kérdésnek  
m egoldását azonban nem sza b a d  és átm enet nélkül nem is volna 
tanácsos megoldani.

Legyenek szívesek bölcsen azt is megfontolni, hogy ha majd tisz
tában leszünk is az új középiskola szervezetével, tartalmával és kere
tével, a melyet ma az úgynevezett „question épuisée“-k sorába épen nem 
sorozhatunk, akkor is az új iskola sikeres m űködési feltételeinek meg

O rsz. K özép isko la i T a n á re g y e sü le ti K özlöny. XXXI. 49
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terem tése h osszabb , czéltudatos, te rvszerű  e lőkészítést igényel. Azok, 
a kik sietve akarnák az új középiskolát proclamálni, gondolják meg, 
hogy az elsietett vagy papíron maradt törvényekből a magyar köz- 
művelődésnek, az országnak semmi haszna Jó a jobbnál többet ér, ha 
azt meg tudjuk valósítani.

Én a középiskola gyökeres m egvá lto zta tá sára  csa k  akkor vá l
lalkozom , ha a z  új ren dszer a m aradandó je lleg  b iz to s íték á va l 
bír, m ert boldogtalan a z  a z  isko la i élet, m elyet folyton kapkodó  
kisérle tszám ba  m enő úgynevezett gyökeres re n d szervá lto zta tá so k  
bolygatnak. De arra a sajnálatra méltó szerepre ismét nem vállalko
zom, hogy konokul elzárkózzam minden fejlesztés elől akkor, ha az 
újításból haszon háramlik az iskolára és az iskolán át nemzetem köz
művelődésére. Tudom, vaunak, vagy mindenesetre lehetnek, kik kicsi
nyelni fogják a hatást, melyet a középiskolai tantervek felülvizsgálatá
val el lehet érni. C sodákat én sem  várok  tőle, de ha csaknem a tan
ügyi közvélemény által elismert hiányokon segítünk, akkor a tanterv
reform megvalósításával komoly és egyenesen visszautasíthatatlan 
kötelességet teljesítünk. Végre is, tessék azoknak, a kik a középiskolai 
tanterv kijavítását esetleg kicsinyük, meggondolni hogy a tan tervek  
minden fogyatékosságát 50 — 60.000 tanuló érzi meg. Annak az osz
tálynak művelődési tartalma sínyli meg, mely osztály vezetni fogja a 
közeli emberöltőben a magyar társadalmat

Szilárd meggyőződésem, hogy a középiskolai tanterv szerkezeté
nek egésze tekintetében nem is kell a régi tanterven sokat és lénye
geset változtatni. Mert például a gymnasiumi tanterv derekasan állotta 
ki azt a beható vizsgálatot, melyben ez alkalommal is részesült. Része
sült pedig nemcsak a közoktatási tanács állandó bizottsága részéről, de 
a tanácskozásba bevont más többi szakfórfiak, a tan ári testü let szám os  
fővárosi és vidéki gyűlései részérő l is. De ha az egésznek szerkezete 
ki is állotta a kritika próbáját, a részle tekre  n ézve sok  a ja v íta n i
való. Vagy kicsinyelheti-e azt bárki, ha megszüntetjük azt, hogy pél
dául a magyar történelmet igazán csak két osztályban tanították: a 
harmadikban természetesen elemi módon és a nyolezadikban, hol az 
érettségire való készülés foglalja el az ifjút és ilyenkor az újnak meg
tanulása már nehezebben megy? Vagy helyeselheti-e azt bárki, hogy a 
magyar történelem tanításában e századról alig hal) valamit az ifjú? 
Vagy helyes-e az, hogy a görög-római történelmet csak a negyedikben, 
az ötödik osztály elején tanulták és többet nem hallottak róla? Vagy 
nem kell-e azt is teljes erélylyel keresztülvinni, hogy a magyar törté
nelmet az egyetemes történelemmel kapcsolatban tanulják, de termé
szetesen nem úgy, hogy az egyetemes történelem elhomályosodjék, hogy 
a nagy, világkorszakok mozgató eszméit az ifjú ne lássa? Csak azt kell 
megszüntetni, hogy ne legyen úgy, hogy mikor magyar történelmet 
tanulnak, akkor alig halljanak valamit a világ párhuzamos történelmé
ről, vagy, hogy mikor világtörténelmet tanulnak, akkor elfeledkezzenek 
a magyarról. A m agyar- és világtörténelem  e kapcso la tos ta n ítá sá t  
m egtette eddig is  néhány jó  tanár, de ennek h atározo ttan  és erély
lyel k eresztü lv itt rendszernek kell lennie, mert ennek még az az 
üdvös eredménye is lesz, hogy ilyen tartalmú és keretű történelmi kézi
könyvek fognak készülni.

De nem folytatom tovább. A ki ismeri a tanterv fontosságát, az 
tudja, hogy a legkisebb javítás, ha igazi javítás és nem csak változta
tás, mint áldásos harmat hull a nemzet művelődésének termőföldjére. 
Nincsen terület, hol a kicsiny, de belterjes és üdvös javításnak oly 
hatványozott eredménye volna, mint a nemzeti közoktatás területe. 
Egész nemzedékek művelődési tartalmán mutatkozó apró hézagok be
töltése a maga összességében mindig nagy számot jelent.
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Bírálják meg, tisztelt uraim, szeretettel, de szigorúan a tanács
kozás anyagát képező tanterveket. Én bírálatukat figyelemmel kisérem 
és ha azt a meggyőződést merítem, hogy a magyar középiskola ügyét 
a tantérv-reformmal csak egy lépéssel is közelebb vihetjük, én e lépésre 
örömmel vállalkozom.

Örömestebb teszem én meg nagy felelősségem érzetében az első 
üdvös lépést, mint hogy idő előtt tegyem meg a második lépést — 
mely gyakran a sötétbe való ugrást jelenti.

Végül köszönetét mondok a közoktatási tanács állandó bizott
ságának. nagyérdemű elnöktársaimnak, a bizottság által meghallgatott 
egyes szakférfiaknak és m indenekfelett a z  ügybuzgó tan ári egyesület
nek. a tanácskozás anyagát képező munkálat érdekében kifejtett nagy
becsű fáradozásaikért és azzal az óhajjal, hogy e tanácskozásból a 
magyar közművelődés ügyére úgy a közeli, mint a távolabbi feladatot, 
sikerének megvalósítása érdekében mentői nagyobb haszon háromoljon 
a közoktatási tanács teljes ülését ezennel megnyitom.

Beöthy  Zsolt, a tanács ügyvivő alelnöke, szólalt föl a ministernek 
nagy hatást tett beszéde után.

Köszönetét mond a tanács nevében a ministernek nagyfontosságú 
nyilatkozataiért. Mindazok, kik tudomásul veszik a minister nyilatko
zatait, meggyőződhetnek arról, hogy a közoktatásügyi minister a tan- 
ügynek igazán hivatott vezére. Kötelességének tartja, hogy köszönetét 
fejezze ki a ministernek, hogy előtte tárgyalhatok a középiskolai refor
mok. A reformokat az 1879 óta szerzett tapasztalatok alapján készítet
ték. Általánosan hangoztatott vélemény a túlterheltség a középiskolák
ban. Okát a módszerben kell keresnünk, mint a közoktatásügyi minister 
is kiemelte. Az iskolakormányzat és a tanárképzés kérdésének megol
dásával lesz megoldva a túlterheltség kérdése is. A középiskolai törvé
nyen kívül korlátokat szabtak a tanárok elé a z  élet fokozódó igényei 
és szükségei. Mathematikára, természetrajzra, magyar irodalomra és 
latinra fektették a fősúlvt. A magyar nyelv és irodalom tanításának 
kiegészítése fontos a nemzeti oktatásnak szempontjából is. A nemzeti 
múlt kiválóbb művelésére fektetendő a fősúly. A tantervjavaslat főterve 
a következő: a középiskolai növendékeknek nem elég tanulni az egyes 
eseményeket, tényeket, politikai s irodalmi fejleményeket — hanem a 
fiatal ember egész fejlődési kora alatt a magyar szellemi és politikai 
élet tudata soha háttérben ne maradjon. Különösen a történeti oktatás
ban érvényesíthető ez az elv. A középiskolákban eddig felvértezték a 
fiatalságot a kozmopolita műveletlenség ellen; most a kozmopolita 
műveltség ellen is harczra kell kelni. A sajtó itt igen sokat tehet. A 
sajtó lelkesíthet, buzdíthat, de az alapot csak az iskola adhatja meg. A 
munkálatokat a tanács bírálatának ajánlja.

Sebestyén  Gyula titkár aztán az állandó bizottság működéséről 
tesz jelentést. A népoktatási törvény ma már nem felel meg a változott 
viszonyoknak. De nemcsak a nép- és polgári iskolákban, hanem a 
középiskolákban is hiányosnak bizonyultak a régi intézkedések. Népis
kolai, középiskolai, tanár- és tanítóképzők reformjainak készítésén dol
gozott az állandó bizottság. A kitűzött munkát már nagyrészt bevégezte 
s így már az őszszel számos új intézkedés lesz életbe léptethető.

A gyűlés tudomásul veszi az állandó bizottság jelentését. A tár
gyalás pontonkint történik.

L á d  Károly polgári iskolai igazgató: Néhány szóval szükségesnek 
tartja megemlékezni a polgári iskoláknak önállósítás után való törek
véséről és azt mondja, hogy ez a közműveltség egységét nem fenye
geti. Ha van veszedelem, úgy ez csak a nemzetiségi intézeteknél for-
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dúlhat elő, nem pedig; a nemzeti alapokra fektetett polgári iskoláknál. 
E szavakkal végzi: Qui tacet, consentire videtur.

Balogh Péter: Pusztán a magyar nyelv és irodalom tanításának 
kérdéséhez akar hozzászólni. Az állandó bizottság a meglevő elvek 
szempontjából indult ki s arra törekedett, hogy a nemzeti elemeket 
jobban kidomborítsa. Ezt a bizottság nemcsak elérte, de szóló szerint a 
czélon túl is ment. Nem helyesli, hogy az új tanterv szerint az iskolai 
olvastatás nagyon összezsugorodik. Különösen a negyedik és ötödik 
osztályban zsugorodik össze, az igaz, hogy a VI. osztályban több idő 
van engedve az olvastatásra, de nem iskolai, hanem magánolvastatásra, 
a melylyel pedig a czélt nem lehet elérni. Az új tanterv a magyar iro
dalomtörténet tanítását két évre, a VII. és VIII. osztályra szabja meg. 
Elvi szempontból ennek sem barátja. Azt kéri az összes üléstől, hogy 
az У. és YI. osztályban 4—5 óra legyen a magyar nyelvre szánva. 
Attól fél, hogy ha a magyar irodalom tanítására nagyobb óraszámot 
nem adunk, akkor a bizottság javaslata erre nézve ez életben sohasem 
lesz keresztülvihető, vagy pedig felületesen. Ezekre nézve indítványt 
nyújtana be, de nem tudja, van-e joga,

W lassics  Gyula vallás- és közoktatásügyi minister kijelenti, hogy 
a tanács szabályzata értelmében az összes-ülés bármely tagjának van 
joga javaslatot előterjeszteni, de csak írásban.

LA nczy  Gyula egyetemi tanár: Előtte szólóval kevés eltéréssel 
egyetért. A tervezetet teljes szövegében elfogadja. Csak két m egjegy
zése van. Az egyik az, hogy a tanárképesítéseknél és vizsgáknál az 
egész hazai történetben való jártasságot kívánják meg. Az alapvizsgák
nál már most is megvan az Árpád-házi királyok történetében való 
jártasság.

Dr. S im onyi Zsigmondi Pár lényegtelen módosítást kíván benyúj
tani a magyar nyelv tanítására vonatkozólag. így  szükségesnek tartja, 
hogy az első osztályban a nyelv tanítása csak a legelemibb dolgokra 
szorítkozzék, továbbá, hogy a VII. osztályban a magyar nyelv tanítása 
szorosabb kapcsolatba hozassák az irodalomtörténettel. Ezekre nézve 
indítványokat ad be.

Dr. S za m o si János amaz óhajának ad kifejezést, hogy a gymna- 
siumban és reáliskolában a magyar nyelv és irodalom tanítása lehető
leg egy terv szerint történjék. Erre nézve indítványt terjeszt elő. Lánczy 
szavaira reflektálva, kijelenti, hogy nem tartja szükségesnek a törté
nelemből való megvizsgálást.

P á l István: Észrevétele az, hogy sem az irodalomtörténetből, sem 
pedig a hazai történetből semmi se hagyassák ki a VII. és VIII. osztályban.

D óczy  Imre: Elismeri, hogy nemzeti szempontból sikerült munkát 
végzett az állandó bizottság, de néhol túltengést is lát. A túlterhelés 
kérdését is igyekezett enyhíteni a bizottság, de szóló didaktikai szem
pontból nem tartja helyesnek, hogy a latin nyelv grammatikai részét 
ezentúl hat év alatt végezik el. A túlterhelés enyhítése szempontjából 
sem helyesli, hogy az I. és II. osztályban a bizottság leszállította a 
latin nyelv tanításának óraszámát.

Simonyinak a magyar nyelv tanítására tett javaslatát nem helyesli, 
mivel ezzel visszamegyünk az ötvenes évek nyelvtanítására.

Balogh Péternek az iskolai olvastatásra vonatkozó indítványát 
helyesli. Az I. és II. osztályban a latin nyelv és természetrajz tanításá
nak kérdését ajánlja a tanács figyelmébe.

D ezső  Lajos: Az egységes nevelés és oktatás kérdése abban áll, 
hogy egységes módszer és czél szerint történjék a tanítás. A 48 előtti 
gymnasiumok egységesek voltak a képesítés tekintetében. Foglalkozik 
a középiskolák történeti fejlődésével. Bizonyítja, hogy a gymnasiumok- 
ban nem találjuk meg ez egységes tanítást. A régi hat osztályú gym-
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nasiuraok egységesek voltak, míg hogy a mostani nyolcz osztályűakban 
ez hiányzik, kitűnik abból is, bogy al- és főgynmasíumokat külön
böztetnek meg. Az I. és II. osztály a népiskolának adandó át

Zoltvány  Irén: Bár kitűnőnek tartja az állandó bizottság műkö
dését, mégis egy-két észrevétele van. A tananyagra vonatkozólag az a 
megjegyzése, hogy a II. és III. osztályokban már ne csupán nyelvtani 
gyakorlatok adassanak a tanulóknak. Kisebb és könnyebb tárgyú dol
gozatok készítése által önállóságra tennének szert az ifjak. A szavalta- 
tásnak heti egy órai időt kivan juttatni, mert ez fejleszti a memóriát, 
bátrabbá teszi a fellépést s egyúttal megismertet a költők jelesebbjeivel. 
Ezenkívül a többi osztályokban is egy-két kis módosítást javasol az 
irodalomtörténet tanítása tekintetében.

Rom bauer Emil: Meggyőződése szerint a mai tantervűnk bármely 
nyugati népek tantervénél jobban érvényesítette a nemzeti szellemet. 
A túlterhelés szempontjából a jelen javaslat nem nyugtatja meg. Ha 
valahol túlterhelés van, annak a módszer az oka. Rosszalja azt, hogy 
a latin nyelv heti óraszámait leszállítja a javaslat. Hisz ez által nem 
könnyítve, de módfölött súlyosítva van a tanuló helyzete. A reáliskolai 
tantervben még egy változás van. Még pedig a chemiának az ásvány
tan tanításával való kapcsolása, ez szóló szerint megint nem eszköz a 
túlterhelés megszüntetésére.

K ovács  János tiltakozik az ellen, mintha a Dezső által kifejezet
tek a népoktatási paedagogusok óbaja volna.

Sim onyi Zsigmond ismételten kijelenti, hogy úgy a reáliskolában, 
mint a gymnasiumban, a magyar mondattanra ne az első, hanem csak 
a második osztályban fektessék a fősúlyt.

WJassics Gyula elnök a vitát bezárja s kérdi, akar-e valaki a 
zárszó jogával élni.

R iedl Frigyes: A benyújtott egyes indítványokra teszi meg meg
jegyzéseit.

Zoltvány Irén módosítását helyteleníti, mivel olyan gyermekekre 
önálló fogalmazást bízni, kik még legtöbbször a helyesírás elemeivel 
sincsenek tisztában, egyáltalán nem lehet Ez által csak a tanárok len
nének mód felett túlterhelve. Örömmel fogadja azt az indítványt, hogy 
a magyar irodalom heti óraszámai szaporíttassanak, de ezt ilyen körül
mények között nem tartja kivihetőnek.

\\ la ssies  Gyula elnök kijelenti, hogy az indítványozók, ha indít
ványaik le is szavaztatnak, ne vegyék azt úgy, mintha a minister azokat 
azután teljesen figyelmen kívül hagyná. Felteszi a kérdést.

A bizottság jelentését általánosságban egyhangúan elfogadták.
A magyar irodalomnak a VII. és VIII. osztályra való kiterjesz

tését szintén egyhangúlag fogadták el.
Balog Péternek a IV. és V. osztályban a magyar nyelv óraszá

mának szaporítására vonatkozó indítványát mellőzték, valamint L ánczy  
és Sim onyi indítványait is.

S zam osi indítványa mellett többen nyilatkoztak, valamint Zolt
vány  Irénnek az alsó négy osztályban a szabad dolgozatok behozata
lára vonatkozó indítványa mellett is, de tulajdonképeni szavazással való 
döntés e tárgyaláson nincs.

W lassics  Gyula elnök az ülést öt perezre fölfüggeszti. Szünet után
Fehér Ipoly pannonhalmi főapát foglalja el az elnöki széket.
Következett a napirend következő pontja: a magyar történet 

tan ításán ak  benső kapcsolatba hozatala az egyetemes történettel a 
gymnasium és reáliskola VI. és VII. osztályaiban.

L án czy  Gyula: A nemzeti elemnek kidomborítását már az iroda
lomtörténet oktatásánál kívánta kitüntetni s ezt az állandó bizottság 
helyesen meg is oldotta. Helyesli, hogy a magyar nemzeti történet az
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új tanterv alapján nagyobb mérvben fog taníttatni, és hogy az ókor, 
semmi rövidítést nem szenvedett. Tapasztalata szerint nagyon gyönge 
érintkezésben állott eddig a magyar történet tanítása a középkor tör
ténetével. A középkor és újkor tanításánál arra kell fektetni a fősúlyt, 
hogy az egyes nagy események milyen hatással voltak Magyarországra. 
Jó történeti tankönyvek készítését hangsúlyozza. Magára a tantervre 
nézve conerét kifogásai vannak. Ez a III és IV. osztály történeti anya
gának meghatározására vonatkozik. Azt mondja, hogy a történettaní
tásban a kellő beosztás az lenne, ha 1526-ot tekintenék válaszfalnak.

A történeti olvasmányok beosztását az alsóbb osztályokban nem 
tartja helyesnek, mivel a nemzeti szellem ezekben sincs kellőleg kidom
borítva. Az egyetemes történelem fölosztására nézve leghelyesebbnek 
tartaná a középkort 1526, vagy 1517-ig, az újkort pedig, ha a 48-at is 
beveszszük, ne 1871-ig, a frankfurti békéig, hanem a berlini békéig 
megállapítani. Azt hiszi, hogy a történeti oktatás sok nehézségének 
veszszük ezzel elejét s ezért ajánlja a tanács figyelmébe.

D óczy Imre: Hálával adózik az állandó bizottságnak, hogy a nem
zeti történetet az egyetemessel minél szorosabb kapcsolatba igyekezett 
hozni. A bizottság indokolásában hangsúlyozza, hogy a történeti fejlődés 
minél tudatosabbá tétessék, de szóló úgy látja, hogy a bizottság javas
lata szerint ez nem lesz elérhető. Ezért indítványt terjeszt elő az iránt, 
hogy a magyar történet alsóbb fokú tanítása maradjon meg a harmadik 
osztályban, a világtörténelemmel kapcsolatos tanítása pedig terjesztes
sék ki a IV., V., VT. és VII. osztályokra a középiskola mindkét fajánál.

Cherven Flóris: Indokolja, hogy miért tétessék az alsóbbfokú 
magyar történelem a III. és IV. osztályra. Haladást lát abban is, hogy 
az ó-kor története az V. osztályra maradt heti négy órában. Kéri a 
gyűlést, hogy a földrajznak valahol a felsőbb osztályokban szorítsunk 
helyet, mert erre nagy szükség van. Erre nézve indítványt is terjeszt elő.

S za m o sy  János: Azon nézetének ad kifejezést, hogy az egyetemes 
történelem tudásában az ifjak ismerete a lehető legminimálisabb Pár
tolja Dóczy indítványát; indítványozza, hogy a magyar történelem csak 
a harmadik osztályban taníttassák, a negyedikben pedig az ó-kor; az 
egyetemes történelem beosztását és esetleg a földrajznak való helyszo
rítást a szakemberekre bízzuk.

D ezső  Lajos: A tantervnek ezt a részét tartja legsikerültebbnek.
P á l István: Azt kérdi, hogy mi szerepe lesz ezentúl a magyar 

történet tanításának a világtörténelemmel kapcsolatban. Az eddigi mo
dort nem tartja helyesnek. Véleménye az, hogy a magyar történelem 
felsőbbb oktatása két osztály között osztassák meg.

N agy  Ernő: Pártolja Lánczy javaslatát. A kísérletezést nem akarja 
belevinni az iskolába. Ezért oly tankönyvet kellene készíteni, hogy a 
világtörténelmi eseményeket magyar szempontból kiindulva kellene tár
gyalni, mint azt a külföldi államok teszik Nem ellenzi, hogy a politikai 
földrajz vétessék vissza a VII. osztályba, de egy kis bővítéssel. A poli
tikai földrajzi tankönyveket csak egy államjogász átvizsgálása után 
volna szabad kibocsátani. Ezeket ajánlja a gyűlés figyelmébe.

György Aladár: A tankönyv megírására kell a fősúlyt fektetni. 
Helyesli Cherven indítványát. Ajánlja a földrajznak fontosságát a gyűlés 
és cultusminister figyelmébe.

Elnök a teljes-ülés kívánságára a vitát 1/,4 órakor félbeszakítja 
s a következő ülést másnap délelőtt 10 órára tűzi ki.

П. nap.
A másnapi tanácskozáson Fehér Ipoly pannonhalmi főapát elnö

költ. A minister kihallgatást adván, az ülésen nem jelenhetett meg.
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Napirenden a magyar történet tanításának reformja volt, a mit 
előző nap félbe kellett hagyni.

Téglás Gábor főigazgató kifejti, hogy a soknyelvű oktatás hátrá
nyára szolgál a magyar nyelv és történet tanításának. Ajánlja, hogy a 
helyi mondákat, traditiókat különösen jól kell megismertetni az egyes 
vidékeken. így pl. egy helyen szóló inspectiót teljesített s a nyolczadikos 
növendékeknek fogalmuk sem volt arról a nevezetes történeti esemény
ről, mely szülővárosukhoz fűződik. Súlyt kellene tehát erre fektetni. 
Javasolja, hogy hazánk őstörténetét és ó-kori történetét tüzetesebben 
kellene ismertetni. A 8-ikban pedig az illető megye történetét kell be
hatóbban ismertetni; mert a locallpatriotismus a nemzeti érzület egysé
gét rendkívül emeli

R om bauer  Emil főigazgató azt hallotta, hogy tanári körökben 
az a nézet van elterjedve, hogy a közoktatásügyi tanács jelenlegi mű
ködése arra irányul, hogy csak a magyar történetet tanítsák. A javas
lat tehát olyan, hogy itt-ott félre lehet érteni. Ennek nem szabad elő
fordulni. A történetet nézete szerint egy kézikönyvbe kellene feldolgozni, 
atantervrevisio reformját csak ekkor lehetne megkisérleni. Indítványozza, 
a tanács mondja ki, hogy egy ilyen kézikönyv megjelenése előtt a 
reformot kivihetetlennek nyilvánítja. Második javaslata a történeti taní
tásnak a gymnasiumban és reáliskolában való párhuzamossá tételére 
vonatkozik. A magyar történet számára a III-ik és IV-ik osztályban 
heti két óra legyen.

Inczécly Dénes pécsi gymn. igazgató indítványozza, hogy a magyar 
nemzet története a 7-ik és 8-ik osztályba osztassák szét. A 7-ik osztály
ban a történet a szatmári békéig, a 8-ikban a szatmári békétől végig, 
kapcsolatban a Magyarország és a mai művelt államok politikai és 
gazdasági ismereteivel taníttassák. Javaslatát azzal okadatolja, hogy 
általános a panasz a túlterhelés miatt; főkép tapasztalható ez a 8-ik 
osztályban. A megosztás tehát könnyítene a 8-ik osztályon. A meg
osztás tehát könnyítene a 8-ik osztályon. Azonkívül a politikai viszo
nyok ismerete intensivebben maradna meg a növendékek emlékében. 
A classikus nyelveket, a mathematikát megszakítás nélkül adják elő; 
erre a folytonosságra kellene törekedni a történet tanításánál is. Az alsóbb 
osztályokban (I., II.) rendszeres olvasmányokkal lehetne a történeti 
ismeretek alapját megvetni. A III-ik osztályban az összefoglaló történet 
azután szép eredményre vezetne. A IV-ik osztályban tanítandó volna az 
ó-kor három órán át és egy-egy órán át az osztrák-magyar monarchia 
története taníttassék. Ezt az egy órát a latin nyelvtől kellene elvenni, 
vagy esetleg a természetrajztól. Az V-ik osztályban következnék a 
közép-, a Vl-ik osztályban az új-kor. Indítványát a tanács jóakaratába 
ajánlja

L á n czy  Gyula egyetemi tanár röviden összegezni akarja az el
mondottakat négy pontban. Az első pont a következő: Mindnyájan 
helyeselték az állandó bizottság indítványát, hogy a magyar történet 
tanítása kidomboríttassék. Nézete szerint ezért a tanulókat részletesebb 
történeti kiképzésben kellene részesíteni. Másodszor ezélszerü volna egy 
kánont készíteni, mely szerint a kézikönyvek készülhetnének. Harmad
szor kiemeli, hogy nem erráták kijavításáról van szó, hanem csak töké
letesítésről. Negyedszer fontos, hogy a gyermek tényeket tanuljon, mert 
így ismeri fel az egyes események következetességét. Fontosnak tartja, 
hogy az államalakulások pontos leiíása akár a történeti óra alatt, akár 
egy külön földrajzi történeti óra alatt, lehetőleg a nyolczadik osztály
ban taníttassék.

Indítványát nem tartja szükségesnek írásba foglalni, csak jegyző
könyvi nyoma legyen.

Beöthy Zsolt az állandó bizottság nevében szólal fel. Hangoztatja
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hogy a tankönyvek roszszak, az anyag igen nagy, a beosztás rossz s a 
kiválasztás a didaktika és paedagogia eljárásával ellenkező volt. A tan
könyveket tehát szigorúan kell revideálni. A magyar nem egy elszige
telt nemzet életét élte, ép azért beleilleszkedik a többi művelt államok 
fejlődésébe.

,A világtörténetet sem kell tehát túlságosan kidomborítólag taní
tani. így van berendezve a hollandi történetoktatás; a három első osz
tályban holland és világtörténetet tanítanak; a négy felső osztályban 
szintén. A skandináv államokban minden osztályban tanítják a nemzeti 
történetet s e mellett minden évben egy nagy állam történetét. Nem 
tartja szükséges előfeltételnek a kézi könyv készítését, ha lesz jó uta
sítás s ennek alapján készül jó tankönyv. Hozzájárul Téglás indítványá
hoz is és kéri az egész tanács hozzájárulását.

Elnök befejezettnek nyilvánítja a történeti tanítás tárgyalását.
Az állandó bizottság elaboratumát általánosságban egyhangúlag 

elfogadják.
Következik a latin  n yelv  és irodalom  tanításának tágyalása.
S za m o si János dr.: Hosszasan szól a mostani latin nyelv tanítási 

rendszerének hiányairól. Helyteleníti a túlságos grammatizálást. Megüt
közik azon, hogy a nyevtan tanítását hat osztályon át kívánja az új 
tanterv, holott a grammatika előadása négy osztályon keresztül teljesen 
elégséges.

Indítványát a következő négy pontban foglalja össze:
A latin nyelvtől elvett 6 óra állíttassák vissza épen a túlterhelés 

elkerülése végett.
A latin nyelvtan tanítása szoríttassék, mint eddig, az alsó négy 

osztályra.
A magyarból latinra való fordítás tartassák meg a VIII. osztály

ban is.
A tervezetben a VI., VII., VIII. osztályban említett stilistikai 

magyarázatok félreértés elkerülése czéljából hagyassanak ki.
Balog  Péter: Az irodalmi olvasmányok érdekében nem tartja 

helyesnek Szamosinak azt a kívánságát, hogy a magyarból latinra való 
fordítás hagyassák meg a legfelsőbb osztályban.

S z á s z  Károly ev. ref. püspök: Erős emlékezetében van még az a 
módszer, mely szerint ő a latin nyelvet tanulta ezelőtt ötven évvel. 
Egész életén át különös előszeretettel viseltetett e nyelv iránt és éppen 
ez készteti most is szólásra. Balog Péternek arra a mondására, hogy a 
latin nyelvnek megvannak számlálva az órái, azt feleli, hogy egy nyelv, 
melynek olyan irodalma van, mint a latinnak, az nem évekig, de év
ezredekig él és fog is élni. Különben teljes mértékben helyesli Szamosi 
indítványát.

Szóló a gymnasiumok czélját nem a mathematikai tárgyak ok
tatásában, hanem a elassikus nyelvek művelésében látja. Nem látja 
indokoltnak, hogy az alsó osztályokban miért tanítják a természetrajzot 
heti négy órában a latin nyelv rovására. Azt sem érti, hogy miért 
kelljen a latin gramatikát a felsőbb osztályokban tanítani, mikor erre 
teljesen elég négy esztendő Hiszen, ha valami különös gramatikai dolog 
fordul elő a felső osztályok elassikus olvasmányaiban, pl. Liviusban, 
akkor minden lelkiismeretes tanár időt fog szentelni ennek megmagyará
zására, fejtegetésére. Ez már a tanítással jár.

Azt hiszi, hogy azok a javaslatok, melyek S za m o si által benyuj- 
tattak az egységes középiskolának is meg fognak felelni.

Azzal zárja beszédét, hogy a középiskoláknak, különösen jellem
képző tantárgyakat kell előadniok. Már pedig a latin teljes mértékben

7
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ilyen. A latin nyelv szigorú tanítását fogja követelni mindenkor. Hozzá
járul Szamosi indítványaihoz.

Papp  Géza: Azt gondolja, hogy azok a férfiak, a kik az iskola 
padjaihoz olyan közel állanak, mint a jelen tanácskozáson felszólalók, 
talán egy kissé elfogultak lehetnek, épen azért szóló, mint az iskolától 
távol álló mondja el véleményét. Sajnálja, hogy egy olyan nagy férfiú
nak nézetével kell ellentétbe helyezni magát, mint a Szász Károlyé. 
Ugyanis nem helyesli előtte szólónak azt a nagy ragaszkodását a latin 
nyelv tanításához. Ebben a túlterhelés legveszedelmesebb okát látja. 
A latin nyelvnek nem ma, de idővel való kiküszöbölését óhajtja. A ma
gyar-latin fordításokkal a tanulóknak már egész gyötrésébe mennek. 
Nem hiszi, hogy valaki arányban álló hasznot tudjon kimutatni azzal az 
irtózatos fáradtsággal szemben, melyet a latin nyelv tanulására fordított.

Javaslatot nyújt be az iránt, hogy a IV—VIII. osztályokban a 
magyarról latinra való fordításokat töröljék el.

L ánczy  Gyula: A latin nyelvű órák megszorítását a felső osz
tályokban különös aggályokkal nézi minden paedagogus — úgy veszi 
észre — ellene szól. Az olvasás matériájának minél nagyobb töme
gét kívánja. Megjegyzéseket tesz a kijelölt olvasmányokra s indokolja, 
hogy Cornelius Nepost elhagyni kivánná a tananyagból. Egy kis latin 
segédkönyv megírását is sürgeti. Azokhoz csatlakozik, kik a latin nyelv 
tanítását feltétlenül szükségesnek tartják

König  Gyula: Helyesnek tartja és az állandó bizottságban öröm
mel járult hozzá azon határozathoz, hogy az iskolákban a nemzeti szel
lem lehető legnagyobb mértékben ápoltassák Szóló az exact tudomány
nak híve és mégsem járulhat hozzá Papp Géza véleményéhez.

Azt mondja, hogy azok, a kik hivatva vaunak az ország szellemi 
vezetésére, más alapot, mint a régi humanista alapot, nem választhatnak 
a latin, görög és történet tanításánál. Hosszasan szól a nyelvnek sikeres 
tanításáról és azt mondja, hogy a felső osztályokból a grammatikát 
zárjuk ki. A magyar-latin fordítást is szintén helyesli. Belenyugszik a 
heti <13 óraszámba.

D óczy  Imre: A latin tanítás sikerének a kérdése nem abban kere
sendő, hogy 6 órával többet vagy kevesebbet adunk, hanem igenis tanár
képzésünk sikerétől függ a latin nyelv tanításának sikere is. Foglal
kozik az írásbeli dolgozatok készíttetésével és azt mondja, hogy nem 
érti a VIII osztály tananyagában az írásbeli dolgozatokra vonatkozó 
azon meghatározást, hogy „havonkint egy nagyobb fordítást latinból 
magyarra“.

Nagyobb fordítást iskolai dolgozatnak lehetetlen adni, a házi dol
gozatok értékéről pedig nem szól, mert annak értéke egyáltalán nincs. 
Több iskolai dolgozat kitűzését követeli. Csatlakozik Szamosi indítvá
nyához.

Rom bauor Emil: A míg Németországban 60—70 heti óraszám 
van a latin tanítására, addig nálunk idáig 49 óra volt a heti órák 
száma, és most még ezt is le akarják szállítani 43-ra Hát azt hiszi, 
hogy egy magyar professor sem annyira genialis, hogy 20 órával 
kevesebb idő alatt legyen képes elérni azt a czélt, a mit egy német 
tanár 60—70 óra alatt elér. Papp képviselő beszédére azt válaszolja, 
hogy legokosabb lesz, ha minden kerülgetés nélkül azt indítványozza, 
hogy a latin nyelv tanítása egyáltalán töröltessék el. Hiszen most is 
vannak középiskoláink latin nélkül. Csakhogy ezt a munkát kezdje 
meg az állam a maga iskoláiban s rövid idő alatt ismét nagyon szép 
számú magán latin-iskola létesülne és lennének ez iskolának tanulói is. 
Csatlakozik Szamosi indítványához.

Fehér Ipoly elnök: Mivel szólásra más feliratkozva nincsen, ő 
kér szót. Nem tekinti a jelen tanácskozást parlamentáris conferentiának,
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épen azért azt hiszi, hogy megengedik neki, ha a szőnyegen levő kér
désre nézve röviden maga is elmondja véleményét.

Az a modern áramlat, mely az újabbi időben tapasztalható, — 
szerinte — nem fogja megáliani helyét a latinnal szemben. A latin nyelv 
kiküszöbölésére irányuló törekvések olyan ephemer jelenségek, melyeket 
egy cseppet sem tart veszedelmeseknek a classikus nyelvekre nézve. 
Azokra a vádakra, hogy a latin nyelv tanítása miatt elvonatik az ifjú
ság és reális tantárgyaktól, azt feleli, hogy ez egyszerűen nagy téve
dés. Nézzük az életet. Azt hiszi, hogy egy classikusokkal foglalkozó 
tudós sem mulasztotta el Edison könyvét elolvasni és annak feltalálásai 
iránt bizonynyal érdeklődött.

Mivel a latin nyelv egy világculturának képezi alapját, mivel 
olyan népnek volt nyelve, mely a világtörténelemben számottevő szere
pet vitt és leszármazottjai ma is élnek, mivel minden kutatásnak, vizs
gálódásnak első segédeszköze: nem lehet idő, hogy ezt bármikor is 
kiküszöbölhessék a középiskolákból. A latin nyelvnek lehetőleg a most 
is fönnálló óraszámban való tanítását kívánja.

Hegedűs István előadó: Kijelenti, hogy úgy érzi magát mint 
Faust, ki két lelket érzett magában. Mint szakember a latin órák szá
mának leszállításába bele nem egyezhetnék; de mint magyar tudja, 
hogy az egész revisio mozgalmában a főindok a nemzeti szempont 
érvényesítése volt. Úgyde ezt a magyar történet intensivebb művelése 
mellett, főként a földrajznak a természetrajztól külön szakítása útján 
lehetett az új tantervben valósítani. így  az I. és II. osztályban 4 órát 
kellett adni a természetrajzra. E tárgy ez alap nélkül nincs fölépítve, 
a IV., V. és VI^ osztálybeli természetrajz alapját az I. és II. osztályban 
kell megvetni. О e téren nem szakember, de ő mint közoktatási tanácsos 
az egész tantervet mint összefüggő egészet, mint a melynek nemzeti 
lelke van, tekinti, és ezért volt kénytelen belenyugodni a tantei v jelen 
formájába. A nemzeti szempont a földrajzban legjobban érvényesül. A 
hazai talaj összes emlékeivel nyomódik be a gyermek-lélekbe. így a 
nemzeti tárgyak épen 4 órát nyertek. így igazolhatja, hogy a latin 
órák leszállítását tűrte. О Szamosi indítványát, valamint az elnöknek, 
Kőnignek [mint természettudósnak meleg felszólalását lelkesen fogadja; 
de a megalkotott új tantervben nyilvánult szellem is parancsol. Hogy 
nem ellenséges hangulattal van az állandó bizottság, legszebb bizonyí
tékát nyújtotta az egységes jogosítású iskola-typusokra nézve tett javas
lataiban, melyek nem is képzelnek olyan középiskolát, melynek gerinczét 
nem a latin képezi.

Az tévedés Szamositól, hogy a grammatikai oktatás kiterjesztése 
az V és VI. osztályra a gramruatizálást fogja maga után vonni; mert 
épen a grammatikai oktatásnak a IV-ik osztályban való befejezése 
volt túlterhelő. Ha csak, és ezt kiemeli — csak olvasmány alapján 
tanítják a grammatikát, akkor fokonkinti beosztás által megkönnyítjük 
az ifjúság terhét és nem rontjuk meg a szerzők hatását.

A tárgyalás csak a harmadik nappal ért véget.

A PHYSIKAI OKTATÁS REVISIÓJA.

Előttünk van az Országos Közoktatásügyi Tanács elaboratuma a 
tanterv-revisióról. Ebben bizonyára mindenki a saját szakját fogja keresni 
s több-kevesebb megnyugvással nézi a gyakorlati tanárember, kinek a 
mostani tanterv által kiszabott óriási anyagot el kell végeztetnie.

E revisionalis javaslat a természettanban redukálást, illetve a 
mennyiségtani rész fogyasztását tartaná helyesnek.
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Szerintem — alább elmondott okokból — úgy a természettan, 
mint a mennyiségtannál egyáltalán igen nagy reductiora van szükség. 
E kérdést nem lebet másként megoldani. Jelenleg ugyanis a középisko
lai physikai oktatás anyaga: Mechanika, Hangtan, Fénytan, Hőtan, 
Chemia, Elektromosság és mágnesség, Mathematikai földrajz. Erre van 
heti 4—4 óra (reálban 5) az állami középiskolákban. Pelekezeteknél is 
ennyi van, de a legtöbb helyen kihagyják a chemiát (mintegy 3 heti 
idő nyereség!. Hogy ez anyag ily terjedelemben való sikeres  tanításának 
lehetetlenségéről meggyőződjünk, tegyünk egy kis számítást Van egy 
évben 144 óra. (9 hónapot — á 4 hét vevén számítási időül.) Ha közép
számítással 40 növendéket veszünk, ezeknek minden harmadban leg
alább is 2-szer, tehát egy évben 6-szori megfeleltetésére, egy-egy fele
lésre csak 10 perczet számítva, kell 2400 perez vagyis 40 óra. Ha most 
ezt, továbbá a minden óránál szokásos 10 perez szünetet a 144-ből 
leveszszük, marad egy évben magyarázatra s kísérletre a VII. o.-ban : 
80, a VIII.-ban — tekintve hogy májusban osztályvizsga van — 60 óra. 
Ennyi idő alatt kell elméleti dolgokat magyarázni, feladatokat csinálni 
s a m i fő  — kísérletezni Már pedig a kísérletek keresztülvitelére bár
mily kitünően legyen is felszerelve a laboratórium — sok idő kell. Hogy 
mily absurdum az anyagot ennyi idő alatt alaposan  eltanítani, meg
ítélhetjük, ha elgondoljuk, hogy a kézikönyv szerint egy évi anyag 
10—12 nyomtatott ívet kitesz. Ennyit csak oly tárgyból lehet 4 óra mel
lett végezni, melyhez kisérlet nincs. Igen megvan tehát az oka annak, 
a miért a tanterv-revisio az anyagot redukálni akarja. Csakhogy akkor 
semmit sem használtunk, ha a mennyiségtani deductiót veszszük el. Mert 
pl., ha felírom az inga-lengés, rezgő mozgás vagy Gay-Lussae törvényét, 
de levezetését nem közlöm, ugyan mit ér vele a tanuló? Hozzájárul- 
hatunk-e ezzel az értelmi felfogás könnyítéséhez ? Ellenkezőleg, sokkal 
nehezebbé tettük. Hiszen az algebra egy kitűnő gondolkodási forma, 
melyet ép a physikai oktatásnál már csak azért is fel kell használni, 
mert sok tüneményt középiskolákban nem mutathatunk be. Nem a mathe- 
matikai deductiókat kell redukálni, hanem m agát a z  év i tananyagot 
s a mi megmarad, azt kísérletekkel, feladatok dolgozásával mélyebben, 
alaposabban s úgy több sikerrel tanítani.

A ki középiskolai tanuló korában ma jól tudja a természettant, 
az az egyetemen az I-ső évben a kísérleti természettanból eleget tud. 
Ott heti 5 órával, minden órán magyarázva, tehát mintegy 140 órán át 
csakis a Mechanika, Hangtan, Fénytan, Hőtan, Elektromosság és 
mágnességet adják elő, tehát kevesebbet mint a mit a középiskolában  
tanult. Azt hiszem, a ki a VII—VIII. o.-ban, főleg népes létszám mellett 
tanít természettant, az érezni is fogja, hogy a jelen állapotban e tárgy 
tanítása sikerre nem vezethet. A physikai középiskolai oktatás czélja 
nem az, hogy minden  tünemény megfejtését közöljük, hanem hogy a 
főbb tüneményeket megértessük, s hogy megtanulja a növendék azt, 
miképen kell a természeti jelenségeket magának megmagyarázni, s 
hogy alapját vessük meg az egyetemi physikai oktatás megértésének. 
Nemcsak a mechanikában, illetve a kinematikában vannak oly részek, 
melyek egész nyugodtan elhagyhatók — hanem a physika többi ágában 
is. így  a fénytanban a lencsék törési törvénye csak kísérletileg lenne 
demonstrálandó, a sarkítási, kettős törési, fényeihajlási stb. tüneménye
ket mellőzni lehet, elég a fény interferentiája, mert ez csakis a hullám- 
elméletből fejthető meg. Különben ez elmélet kedvéért már csak azért 
sem oly nagyon szükséges ez utóbbi tüneménycsoport tanítása, mert 
hátha az elektromágnes-elmélet a helyesebb ? Akkor meg ennek ked
véért kellene felvenni ismét tüneménycsoportokat. A hőtanból a gázok 
és gőzök sűrűségének meghatározása, az anyag szerkezete (a mely a 
chemiához tartozik), a sugárzó hő törvényei stb. elhagyhatók. Az elek-
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tromosság és mágnességből szintén sok részletet el lehet hagyni. Az eddigi 
utasítások is a hőtanban az anyag szerkezetét megjelölik, de miért kell 
ide venni a chemiát? Hiszen, hogy azokat a vegyületcsoportokat a 
tanuló megérthesse, el kell előtte mutatni a kísérleteket, mert csak a 
IV-ik gymn.-ban az ásványtan előtt tanult egy kevés chemiát. Ez pedig 
vesz igénybe.

Másik baja a mai természettani oktatásnak, hogy az anyag a 
felsőbb osztályra van redukálva. Miért ne lehetne a Vl-ik osztályban 
heti 2 órán a mechanikát eltanítani s úgy a Vll-re jutna heti 3 órával 
hangtan, fénytan s a VIII-ra szintén 3 órával hőtan, Elektromosság, 
mágnesség, csillagászat.

Erre az ellenvetés az szokott lenni, hogy a VI.-ban nem tudnak 
még ehhez elég mennyiségtant. Persze hogy nem a mostani tanítási 
rendszer mellett, mert ezt is redukálni kellene. Az az V. o. növendék 
pl., a ki a vizsgán az imaginarius complex számokról felel, miért ne felel
hetne az elliptikus függvényekről, vagy pl. a Fourier-féle integrálisról 2 
Annyi erővel megtehetné, mert épen annyit érne el vele, mint az előb
bivel. No meg a harmadfokú egyenletek fejtegetése s a combinatio tana 
mily épületes s élvezetes dolgok?! Mily észfejlesztő hatásúak ! Korántsem. 
Megölik az ifjúban korán a tárgy iránti szeretetet (? Szerk.) s elméjét 
erősen megterhelik. Milyen fogalma is lehet egy 14—15 éves ifjúnak 
az imaginarius számokról? Vagy mire jó a permutatio, combinatio, 
variatio a VIII-ik osztályban, mely meg egész chablonszerű. Az V-ik 
oszt. anyagot lehetne úgy rendezni, hogy a heti 4 órában taníttatnának 
algebrából a több ismeretleníí egyenletek, a kéttagú hatványok coeffi- 
cienseinek törvénye, számtani haladvány, gyökvonás. Mértanból és a 
sík-háromszögtanból néhány óra. A többi parallel haladna a hatodikban 
a physikával.

A physikai tanítás ily megoldása, azt hiszem, sikerre vezetne s 
nem kívánna nagy reformokat. Az órák száma megmaradna, legfeljebb 
a tankönyvíróknak kellene könyvüket megváltoztatni, mert mégis más 
modorban kellene akkor azt megírni.

Hogy a physikai tanítás túlterheléséről a Ministeriumban is meg
vannak győződve, bizonyítja az, hogy múlt év novemberében a Hl. 
gymn. o. számára írott tankönyvemet engedélyezték, melynek szüksé
gességéi. a szerzői szakjelentésben azzal támogattam, hogy kevesebb 
anyagot vettem fel s a tanuló nyelvén igyekeztem a munkát megírni.

A chemiát pedig részletesebben kell tanítani a chemia szaktaná
rának úgy, hogy a physikában ne kelljen külön vele foglalkozni, mi 
— tekintve azt, hogy az új javaslat az ásványtant magasabb osztályra 
teszi — igen jól lenne a mostani revisióval megoldható.

(Pápa.) M akay Tstván.

EURÓPA ÉS ÉSZAKAMERIKA KÖZÉPISKOLA ÜGYE.
I.

Történelmi alakulás.
(Norvégia, Svédország, D ánia)

Norvégia középiskolái századunk elején tudós iskolák, melyeknek 
a főfeladata növendékeik előkészítése az egyetemre. E classikus jellegű 
iskolák részben teljes intézetek voltak, részben pedig hiányoztak belő
lük a legfelső osztályok Felvehettek ez iskolák oly tanulókat is, kik 
nem egyetemi tanulmányokra készültek; e tanulók ki voltak zárva a 
legfelső osztályok classikus oktatásából és különben is csak az illető 
tanároktól külön megszabott módon vettek részt a tanításban.



701

Ez iskolák legfelső hatósága eleinte az 1805-ben szervezett egye
temi és tudósiskolai igazgatóság volt, melynek helyébe 1814-ben a vallás- 
és közoktatásügyi departemeiit lépett. Az új hatóság különösen új 
középiskolák felállítása által szerzett érdemeket a norvég iskolaügy körül.

1839-ben egy királyi bizottságot küldtek ki a középiskolák ügyé
nek rendezésére, de az e bizottságtól alkotott tervezetet a storthing 
elvetette 1845-ben.

1848-ban a kormány oly budget-t terjesztett a storthing elé, mely 
szerint a nem saját jövedelmükből élő iskolákat (ilyen magát önerejéből 
fentartó iskola három volt az országban) combinált latin- és reáliskolákká 
alakították át. E tervezet fővonásai a következők voltak. A növendékek 
az első három évben (10—12 évükig) közös oktatást kaptak; a latin 
oktatás csak a negyedik évben kezdődött, illetőleg ez évtől kezdve 
haladt egy latin és egy reáliskolai ág.

E tervezetet újból tárgyalta a storthing 1858-ban. E tárgyalások 
eredménye volt az 1869-ig érvényes szervezet. Ennek értelmében három 
fokozatból állottak a combinált tudós- és reáliskolák: 1. egy alsó két
éves fokozatból közös oktatással; 2. egy középső négyéves fokozatból, 
mely egy tudós és egy reális szakosztályra oszlott; 3 egy felső, kizáró
lag tudományos fokozatból kétéves folyammal.

1869-ben ismét átalakították a középiskolák rendszerét. Szervez
tek egy hat osztályú polgári iskolát, mely a népiskola fölé épült és e 
hat osztályú polgári iskola fölé egy három osztályú gymnasiumot. A hat 
osztályú fokozat alsó része egységes volt, felső része (tehát a negyedik, 
ötödik és hatodik osztály) pedig két ágra oszlott, egy angol és egy 
latin  nyelvűre. A gymnasium is két ágra oszlott: egy latin gymna- 
siumra latinnal és göröggel és egy reálgymnasiumra angollal és termé
szettudománynyal

E szervezetet újból felforgatta a legújabb 1896-iki törvény.* E 
törvény főbb pontjai a következők.

1. A középfokú iskolázás közös alapja a népiskola. Ennek hét 
évfolyama van, mely három szakaszra oszlik A második szakasztól kezdve 
(azaz a l l .  életév után) egy egységes, magában teljes polgáriskola ága- 
zódik el, melynek négy évfolyama van (12 — 15. életévig). E polgár
iskolán épül fel a magasabb műveltséget adó és egyszersmind az egye
temre előkészítő gymnasium, melynek három évfolyama van (15—18. 
életév). A gymnasiumba való lépésnek feltétele a polgáriskola abitu- 
riensi vizsgálata.

A polgáriskolában tanított idegen nyelvek a német és az angol; 
a gymnasiumban hozzájárul még a franczia is.

2. A gymnasiumnak van két ága: egy modern humanistikus és 
egy realistikus. Az elsőben történelem és nyelvek a főtárgyak, a máso
dikban mathematika és természettudomány. Mind a két ágon közös érett
ségi követelmény egy bizonyos irodalmi pensum és scriptum a német
ből és angolból; a reális ágon a mathematika behatóbb ismerete mel
lett még néhány physikai feladat.

A z ókori nyelveket e szerin t egészen törölték a norvég k ö zép 
isko lák  tantervéből.

3. Azonban az iskoláknak a fentebbiekben vázolt normalis szer
vezete mellett lehetségesek bizonyos, az iskolahatóságtól engedélyezett 
eltérések a törvényben megállapított tantervtől. így különösen kiemeli 
a törvény, hogy egyes gymnasiumok továbbra is taníthatják a la tin  
nyelvet, de csak a király és a storthing külön engedélye mellett

* E törvényről a Baumeister könyve még nem szól. Főbb pontjait 
a Wychgramtól szerkesztett Deutsche Zeitschrift für Ausländisches 
Unterrichtswesen II. évfolyamának első f. nyomán ismertetjük.
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4. A középiskolákat átalakítják mind a két nem  számára közös 
iskolákká. A leányok e szerint ép úgy beléphetnek a polgáriskolába és 
a  gymnasiumba és tehetnek ott érettségi vizsgákat, mint a (lük. A 
tanári állások, ideszámítva az igazgatói tisztséget is, szintén hozzáfér
hetők a nők számára is

ö Nagy gondot fordít a_ törvény az ifjúság testi és gyakorlati 
nevelésére (torna, slőjd stb ). így pl jut a gymnasiumban öt heti óra 
a  tornának.

Norvégia e szerint az az ország, mely mindeddig legradicalisabban 
szakított a classikus gymnasium hagyományával.

*
*  *

S védország  még egyelőre nem jutott el oda, a hová szomszédja. 
A svéd középiskola tantervének történelmi alakulását ugyan 1849 óta 
szintén az egységes középiskola eszméjéhez való közeledés jellemzi.

1849 előtt kétágú volt a svéd középiskola; még pedig már 1820- 
ban lett azzá. Az egyik iskolanemet képviselte a tudósiskola  > trí vialis 
iskola és gymnasium), a másikat a gyakorlati irányú, általános polgári 
műveltséget közvetítő apologista  iskola. E két iskolanem egymástól 
független intézetekben állott fenn.

1849-ben vége szakadt a két iskolanem e különváltságának. Egy 
királyi rendelet azt követelte, hogy a tudósiskolát és az apologistaiskolát 
egy intézetté egyesítsék. E rendelet elejét vette a gyakorlati polgári 
iskola, önálló fejlődésének, de megakasztotta a gymnasium fejlődését is.

Igazán egységes iskoláról azért mégsem lehetett szó, jóllehet 
a messzemenő dispensálás-rendszer útján sikerült az egység bizonyos 
látszatát megteremteni. Tényleg azonban általános zűrzavar volt ez 
időben a svéd középiskolaügy terén, melyet egy 1856-ban megjelent 
iskolai szabályzat épenséggel nem tudott megszüntetni. E szabályzat 
értelmében a legalsó két osztályban közös volt az oktatás. Ezután kö
vetkezett egy reális és egy classikus vonalra való furcatio. De e vona
lak ismét a különbözőképen választható nyelvek szerint több alvonalra 
szakadtak, még pedig a reális vonal három alvonalra, a classikus pedig 
négyre A nyolczadik osztályban pedig 17 különböző szakcombinatio 
között lehetett választani.

Ez állapot természetesen tűrhetetlen volt. Már 1859-ben m eg
jelen t egy új szabályzat, mely a sokféle ágat kettőre reducálta, egy 
classikusra és egy reálisra.

1865-ben új vonal jött hozzá, egy classikus vonal görög nélkül.
A Svédországban ma érvényes iskolatörvény 1878-ból való A mai 

^véd középiskola, az „allm'ánna läroverk“ szintén egy hároméves közös 
alapon felépülő intézet, mely a negyedik osztálytól kezdve szakad egy 
„latin“- és egy „real“-vonalra; a latin vonal pedig a hatodik osztály
tól kezdve ismét két ágra oszlik, az „A vonal“-ra göröggel és a „B vo
n a lir a  görög nélkül.

A legújabb reformtörekvéseket a svéd középiskola terén egyene
sen az egységes középiskola eszméje vezeti. Mindinkább sürgetik, hogy 
a görög és latin nyelv csak az egyetemre tartozzék, ne pedig a közép
iskolára, vagy legalább is hat esztendőn át legyen az oktatás egységes 
és csak a legfelső osztályokban tanítsák a classikus nyelveket is.

E törekvéseknek, melyeknek megvalósulása tán legközelebb vár
ható, erős socialis politikai hátterük van Svédországban, Az iskolai 
műveltség egységesítése útján akarják elenyésztetni a létező rendi 
különbségeket.

D ániának  középiskolái, azaz gymnasiumai e század közepe óta 
német minta szerint fejlődnek. Újjászervezőjük 1850-ben M advig  volt, 
n, hires philologus, a ki 1848 óta, a dán cultusministerium fennállása
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óta volt a közoktatásügy felügyelője. E szervezés legfőbb ténye az volt, 
hogy az érettségi vizsgálat, melyet eddig az egyetem végzett, a gym
nasium vette át.

A M ad  víg-féle iskolareform sok elégedetlenséget szült. Általános 
volt a panasz a túlterhelés és a tanulmányok szétforgácsolása ellen. E 
panaszok folytán létesítettek bizonyos könnyítéseket.

E könnyebbítő módosításokkal M advig  szabályzata fennállott 
egészen 1871-ig. Az ekkor alkotott iskolatörvény vetette meg alapját 
a mai dán középiskolának. E kétéves közös folyam után egy nyelvi
történeti és egy, mathematika-természettudományi ágra szakadó hat 
osztályú iskola. A latin mind a két ágban négy éven át egészen közös, 
csak a felső két osztályban van rá nézve nagy eltérés a két ág között 
Még a görögből is jut valami, bár nagyon kevés, a mathematika ter
mészettudományi ágnak.

Eredetileg még egy harmadik, egy nemzeti-gyakorlati ágat is 
akartak, melyben az ó-skandináv helyettesítette volna a latint. De ez 
ág nem jött létre, hanem e nemzeti elemnek egyforma helyet juttattak 
a gymnasium mind két ágának felső két osztályában.

(Budapest.) W aldapfel János.

ISMERTETÉSEK.
Magyar nyelv és Olvasókönyv közép- és polgári iskolák I. és II. osz

tályai számára. írta dr. Horváth Cyrill. Budapest, 1898. Pfeifer Ferdinand 
kiadása.

Ez a legújabb magyar nyelvtan és olvasókönyv olyan szakférfiú müve, 
a ki már hosszabb idő óta buzgóan működik a középiskolai tanítás terén, 
s e mellett komolyan iparkodott, hogy a saját gazdag tapasztalatait a más
honnan meríthető okulással is kiegészítse. így aztán tárgyi és módszeres 
tekintetben egyaránt kiváló munkát alkothatott.

A 275 lapra terjedő kötet két osztály anyagát foglalja magában, még 
pedig olvasókönyvet is, nyelvtant i s ; innen van aránylag nagy terjedelme. 
Olvasmányainak kiszemelése minden tekintetben határozott dicséretet érde
mel ; az olvasmányok kétféle, részint a tartalom, részint a forma szempontja 
szerint különböző körből vannak véve. (1. Magyar történelmi olvasmányok, 
36 darab, köztük 7 vers; II. Hazánk és népe czím alatt 12 darab leíró 
olvasmány, köztük 5 vers; III. A magyar mese- és mondavilágból, 6 olvas
mány, köztük 3 vers; IV. A görög mese- és mondavilágból 4 db. olvas
mány ; V. A görögök és rómaiak történetéből, 2 hosszabb olvasmány;
VI. Családi és hazafias versek, összesen 13, köztük a felerész Petőfitől;
VII. Tanító mesék, verses elbeszélések, 11 darab.) A prózairók közt leg
többször Jókai nevével, a költők közt Petőfiével, Aranyéval, Tompáéval 
találkozunk; 12 olvasmány a krónikákból, vagy legendákból van irva, és 
csak a kisebb rész kiváló modem szerzők műveiből. A prózai olvasmányok 
eredeti szövegein különben apró változtatásokat is tett a szerző, s ez a 
munkája is csak helyeselhető, mert az egész kötetből az derül ki, hogy szer
kesztőjének igen eleven és egészséges magyar nyelyérzéke van, s maga is 
kiváló ügyességgel kezeli a tollat. Az olvasmányokhoz való tárgyi magya
rázatok a lapok alján elhelyezett, szabatos és könnyen érthető jegyzetekben 
találhatók, melyekben a tárgyalt művekről és írókról is ad némi rövid fel
világosítást a szerző. A nyelvtani tanítás alapjául csak a magyar történelmi 
olvasmányok szolgálnak (a nyelvtani részszel együtt 1—148 lap); ezeknél 
a tartalom feldolgozására is gondot fordít a szerző, de nem úgy, hogy maga 
végezné el az egész munkát, hanem úgy, hogy nagyjából adja dispositióját
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az épen közölt olvasmánynak, s tartalma részletesebb előadását csupán vezető 
kérdésekkel könnyíti meg. Azonban megvallom, azt az egyet tárgyi szem
pontból nem szívesen láttam, bogy a nyelvtani alapvetésben költemények is 
szerepelnek. Idegen nyelvű tanításban tán inkább helyén volna ez, de a ma
gyar tanításban Arany János felséges költeményeinél (pl. Szent László füvé
nél, 72. lap) tán közömbösebb anyagot is választhatnánk az eredet- és ered- 
ményhatározók tanítására Még a gondolata is bánt annak, hogy a tanulók 
Aranyt vagy Petőfit példatárnak tekintsék.

A nyelvtani feldolgozás különben szintén minden tekintetben jeles. 
Tárgyi szempontból mindössze csak a következő kifogásaim vannak ellene. 
A 6. lapon a „Futna szélyel a leányhad“ óhajtó mondatnak van mondva, 
pedig a 38. lap alján ugyanilyen mondat helyesen van magyarázva. A 36.,
39. és 146. lapon mássalhangzó-elveszésről és pótló-nyújtásról van szó ; ez 
a magyarázat egyrészt fölösleges a könyv közönsége számára, másrészt 
aligha helyes. A 39. lapon és általában az igéknél a „cselekvések“ kate
góriája mellőzve van. A szerző csak időkről szól, s a „láttam“ alakot (meg
különböztetésül az elbeszélő múlttól) értesítő múltnak nevezi. Ezt a terminust 
nem tartom szerencsésnek, de mivel máskülönben a szerző következetes az 
„idők“ felosztásában, s a cselekvéseket (a Halász-féle nyelvtan példájára) ez 
elemi könyvben szándékosan mellőzte, eljárása ellen nincs kifogásom, jól
lehet a magam részéről a Simonyi- vagy Kalmár-féle nyelvtanok eljárását 
e tekintetben helyesebbnek tartom. Mert annyi bizonyos, hogy jobb egészen 
mellőzni a cselekvések kategóriáit, mint (egyik elterjedt nyelvtannak mód
jára) a jelentő módban alkalmazni, a többi módokban pedig az „idők“-kel 
pótolni — Feltűnt még, hogy szerzőnk ez elemi könyvecskébe is jónak látta 
már felvenni a „tárgyhatározó“ terminust az („emlékezzünk) régiekre'!“-féle 
eredethatározók jelölésére, továbbá, hogy az „eredményhatározó“ (-vá, -vé 
stb.) és „hasonlító határozó“ (-nál, -nél) kitételeket is használja (az előbbit 
1. Szinnyeynél is, Rendsz. nyt. 143.); végül, hogy' a hátravetett jelző (Kalmár 
szerint: az „utójelző“) és az értelmező közt, Simonyi és Halász módjára, 
nem tesz különbséget. — A 139. és 140. lapon hiányosnak tartom egész szó
rendünk egyik, főnehézségének, az igekötő szórendjének tárgyalását, annyi
val is inkább, mert a tárgyalás alapjául szolgáló Jókai-féle mondat szórendje 
határozottan hibás. („Kétszer is veszik meg az árát“ : ez a szórend nemcsak 
nem igazolható, hanem, sajnos, épen a nyelvérzék romlására csattanós példa.) 
Szerzőnk bizony rosszul tette, hogy a 140. lapon épen ebből a példából ki
indulva állította fel szabályul, h ogy: „az igekötö, ha a fősúly' nem rajta 
van, elválik az igétől és a mögé kerül“.

A helyesírásban a könyv egészben véve következetes. Nem helyesel
hetem azonban azt, a mit a 147. lapon a görög szavak helyesírására nézve ajánl 
(„írjuk őket latinosán, de c helyett k-val“), továbbá saját helyesírásában aHartvic- 
féle alakot (1. 35. és 38. 1., v. ö. catalaimi csata, 17. 1.). — Ezek a kifogásaim 
azonban természetesen sokkal csekélyebb jelentőségűek, semhogy egészben 
véve a nyelvtani részt is tárgyi tekintetben kiválónak ne mondhatnám. Metho- 
dikus és formai tekintetben pedig szintén csak jót mondhatok róla. Különö
sen kiemelem a könyvnek azt az újítását, hogy' nem elégedve meg az in- 
ductióval, a tanítás eredményeit minden olvasmány után rövid, könyv nélkül 
való megtanulásra szánt szabálykákba foglalta. Más, kiválóbb iskolai nyelv
tanainkban sem egészen ismeretlen ugyan ez az eljárás, de azokban nin
csenek a szabályok egyes olvasmányokhoz alkalmazva, s együtt és egymás
után adva, hanem rendszerint csupán számuk, vagy nagyobb nyomásuk teszi 
őket feltűnőkké a többi szövegben. Horvátinak eme rövid szabályai egy
szersmind módot adnak arra is, hogy könyve aránylagos rövidségéről könnyű
szerrel meggyőződjünk: az I. osztály számára 10 hónapon át nem jut több, 
mint 125 3—4-soros nyelvtani szabály, havonkint csak 12—13, pedig a sza
bályok az összes anyagot felölelik.

Egészben véve azt tartom, hogy Horváth Cyrill könyve a maga nemé-
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ben (t. i. a módszeres, olvasmányhoz fűződő elemi nyelvtanok közt, mert 
pl. Simonyi, Kalmár vagy Szinnyey rendszeres, alapvető müveivel persze 
nem versenyezhet) eddig határozottan a legkiválóbb, s hogy figyelmet érde
mel minden tekintetben, de kivált azért is, mert már a legújabb tanterv- 
revisio alkalmával nyilvánult irányok figyelembevételével készült. Nem kétel
kedem benne, hogy segélyével még a methodikailag járatlanabb, kezdő tanár 
is szép sikert mutathat fel, tárgyi és nyelvi tekintetben egyaránt, az alap
vető magyar tanításban.

(Budapest.) Dr. Gyomlay Gyula.

EGYESÜLETI ÉLET.

Pozsonyi kör.
A pozsonyi tanári kör május hó 14-én tartotta Pirchala  Imre 

tank. kir. főigazgató elnöklete alatt rendes havi gyűlését, mely alkalom
mal a következő köri tagok voltak jelen: A lbert József, A ntolik  Károly, 
B rőder  Gyula, Czóbel Gyula, Göllner Károly, H am vas  József, H azs-  
lin szky  Kálmán, Hirschmann  Nándor, Holch Ottó, dr. J eszen szk y  
István, Jónás  János, K olbai Károly, L a k y  István, dr. L é v a y  Ede, 
dr. L oson czy  Lajos, M arku sovszky  Sámuel, M árton  Jenő, dr. R eibner  
Márton és Zorkóczy  Samu.

Napirendre a következő tárgyak kerültek:
I. Dr. L oson czi Lajos ág. ev. lyceumi tanár felolvasta „A latin  

m ellékm ondatok tan ának isko la i tá rgya lá sa“ ez. értekezését. Felol
vasónak a latin mellékmondatok tanítására vonatkozó javaslata rövi
den a következő: Miután tanítványainkkal jól és észszerűen átismétel
tük a coniugatiókat, megismertettük a fömondatokban álló igék módjá
val, a consecutio temporummal, az Acc. és Norn, cum inf. szerkezetével 
és az olvasmány alapján egyszerűbb mellékmondatok szerkezetével is; 
megkezdhetjük a mellékmondatok tanának rendszeres tárgyalását oly 
módon, hogy lehetőleg rövid: alanyt és állítmányt, a mellékmondatnál 
kötőszót is tartalmazó latin összetett mondatok alapján kimutatjuk, 
hogy a latin mellékmondat szerkezete függ nemcsak a mellékmondat 
minőségétől (attól, hogy pl. alanyi, tárgyi stb. mellékmondat), hanem 
attól is, mit tartalmaz a mellékmondat (kijelentést, felszólítást, kérdést, 
következményt stb); vonassuk le a példákból a szabályokat, nevezete
sen : milyen kötőszóval kezdődnek a különböző mellékmondatok, igé
jük milyen módban, esetleg milyen időben áll és végül lehetőleg sok 
példán mutassuk be az eltéréseket a magyar és a latin nyelv között; 
készíttessünk a fiúkkal a tágyalás végeztével táblázatot (még jobb ily 
tabellát kőnyomatban vagy nyomtatásban a fiúk kezébe adni). így át
tekinthető módon maga előtt látja az összes szabályokat. E tabella 
alapján gyakoroljuk a tanulókat következő kérdésekben: mily mellék- 
mondatokban van csak Coniunctivus ? milyenekben rendesen Indicati
vus ? milyenekben és mikor Ind. és Coni. ? milyen mondatok tartalmaz
nak kijelentést, felszólítást, következményt, stb ? milyen mellékmonda
tok kezdődnek a latinban cum, ut- quod-dal? mit fordítunk latinra Acc.
c. inf.-val? Végre, a mi a legfontosabb, gyakoroljuk tanítványainkat 
először a tabella alapján, később a nélkül minél többször könnyű 
magyar összetett mondatoknak latinra való fordításában. A többször 
említett táblázat rovatai a következők legyenek: A mellékmondat neve. 
Kérdések, a melyekre felel. A mellékmondat tartalma. Kötőszavak, a 
melyekkel kezdődik. A mellékmondat igemódja (esetleg ideje.) Eltéré
sek a magyar és latin nyelv között.
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Pirchala  Imre elnök köszönetét mond a tanulságos felolvasásért. 
Egyetért előadóval abban, hogy némelyik magyar nyelvtaníró nagyon 
is szűkszavú az anyanyelvben mutatkozó finom distinctiók megtételé
nél. Áttér ezután annak kimutatására, hogy mily körülményeknek kell 
betudnunk a latin nyelvtanok felosztásában mutatkozó ingadozásokat? 
Kein fogadhatja el előadó azon javaslatát, hogy az általa ajánlott tabel
lák a latin nyelvtanokba felvétessenek. Ez aligha nyerné meg a szak
tanárok többségének tetszését. Bízzuk minden egyes szaktanárra, hogy 
saját tapasztalatai nyomán, oly buzgalommal, mint előadó tette, állít
tassa össze tanítványaival áttekintő módon a tanult szabályokat.

A lbert József sok hasznos gyakorlati útmutatást lát előadó javas
lataiban, azért kívánatosnak tartja, hogy előadó gondoskodjék érteke
zésének minél szélesebb körben való megismertetéséről.

Jónás  János különösen a bemutatott táblázat beosztását tekinti 
fontosnak gyakorlati szempontból.

II. Ezután a titkár előterjesztése alapján tárgyalás alá vette a 
gyűlés az intézetek elnevezéséről szóló Bozóky-féle indítványt s oly 
értelemben határozott, hogy az eszmét, mely az egyes középiskoláknak 
nagynevű alapítókról, vagy más az intézet történetében szerepet játszó 
nagy férfiakról való elnevezését czélozza, szépnek és helyesnek tartja; 
de nem kívánja, hogy ez érdekben országos mozgalom indíttassák, vagy 
hogy okvetetlenül minden intézet nevet kapjon. Azok az intézetek, 
melyeknél megvan az elnevezésre szolgáló alap, maguk is megtehetik 
s meg is teszik a kezdeményező lépéseket.

III. Végül az elnök — annak előrebocsátása után, hogy a mai 
volt a f. egyesületi évben utolsó összejövetelünk — köszönetét mond a 
tagoknak ama buzgalomért, melylyel a kör ügyét felkarolták s azon 
óhajának ad kifejezést, hogy a szünet után felfrissült erővel folytassák 
a jó ügy érdekében kifejtett hasznos munkálkodást. Ezután a kör 
köszönetét mondott — Z orkóczy  Samu indítványára — Pirchala  Imre 
elnöknek és Jónás  János alelnöknek az ügyek bölcs és tapintatos 
vezetéséért, mire a gyűlés az elnökök éltetése mellett véget ért.

Dr. L év a y  Ede, a kör titkára.

Eperjesi kör. %
Az eperjesi tanári kör í  hő 7-én P árkán yi Gyula elnöklete alatt 

tartott ülést, melyen B alás  Ádám, Balló  Aurél, Beér Ferencz, B eljak  
Bernát, Gömöry János, Hensch  Béla, Jákobéi Dezső, dr. Janicsek  József 
dr. Kó'rösy György, Ludmann  Ottó, P etén yi Vilmos, P eskó  Ödön, 
Schlott Gyula, S zku n zevics  Kornél, S zu torisz  Frigyes és Tuhrinszky  
Károly köri tagok vettek részt.

Elnök örömmel jelenti, hogy Beér Ferencz tanítónőképző-intézeti 
és T uh rinszky  Károly kir. kath. főgymn. tanár belépett a körbe s meleg 
szavakban üdvözli őket.

Ezután említi, hogy a felolvasásoknak második cyclusa is, úgy 
mint az első, a közönségnek nagy érdeklődése mellett folyt le s igen 
szép erkölcsi és anyagi sikert eredményezett, melyhez nagy mértékben 
hozzájárult az ügyes rendezés s azért ajánlja, hogy a tanári körjegyző
könyvi köszönetét szavazzon úgy P eskó  Ödön felolvasónak, mint S zu 
to r isz  Frigyesnek, ki a felolvasások rendezésével volt megbízva.

S zu to r isz  Frigyes bemutatja a tanári körnek a felolvasások szám
adásait, melyek szerint a tiszta jövedelem 247 frt 61 kr., a mely összeg 
a régibb megállapodás értelmében a két helybeli középiskola tanulmányi 
kirándulásainak czéljaira fordítandó.

A felolvasásoknak erkölcsi és anyagi sikerét tekintve, elnök annak
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a véleménynek ad kifejezést, hogy a tanári kör felolvasásait a jövő 
tanévben is folytassa, annyival is inkább, mert a közönség részéről 
fokozódó érdeklődést lehet tapasztalni a felolvasások iránt. Elnök javas
latát a kör egyhangúlag elfogadta. S zu to r isz  Frigyes erre tervezetet 
mutat be, mely szerint a felolvasások az eddigiektől eltérőleg három 
két-két felolvasásból álló cyclusban tartassanak. Élénk eszmecsere indult 
meg e kérdés körül s a kör abban állapodott meg, hogy a kérdést a 
következő ülésen tárgyalja behatóbban, a mikor a felolvasásokra vállal
kozó tagok felolvasásaiknak körét és terjedelmét bejelentik.

Elnök jelenti továbbá, hogy a múlt ülésből kifolyólag az uszoda 
ügyében kiküldött bizottság tisztelgett a főispánnál, ki az ügyet igen 
melegen fogadta s örömest ígérte meg támogatását; az elnök továbbá 
érintkezésbe lépett a város polgármesterével, ki szintén kedvezően nyilat
kozott, de egyszersmind azt a nézetét nyilvánította, hogy miután a 
várostól elegendő anyagi támogatás nem várható, a kérdést leginkább 
részvénytársaság megalakításával lehetne megoldani. A kör az uszoda 
helyének kijelölésére s a tervezet megbeszélésére az elnököt és Ludm ann  
Ottót kéri föl.

Végre bejelenti az elnök, hogy a legközelebbi ülésen lesz a jövő 
tanévre vonatkozólag az elnök és titkár választása.

Azután K őrösy  György felemlítvén, hogy Csengey Gusztáv köri 
tag, a Petőfi társaság tagja, 30 év óta működik a tanári pályán s ugyan
annyi idő óta irodalmunknak s költészetünknek ismert nevű, fáradha
tatlan munkása és társadalmunknak igen rokonszenves alakja, azt az 
indítványt terjeszti a tanári kör elé, hogy a kör Csengey tanári műkö
désének 30 éves évfordulóját megünnepelje. A kör egyhangúlag elfogadja 
K őrösy  indítványát s elhatározza, hogy június hó 8-án díszgyűlést tart, 
melyre a többi tanférfiakat és az ünnepeltnek barátait s tisztelőit meg
hívja; este pedig az ünnepelt tiszteletére bankettet rendez.

P eskó Ödön, e. titkár. .

A FELSŐBB LEÁNYISKOLÁI ELŐLÉPTETÉSEK.
A budgetszerű előléptetések a felsőbb leányiskolák statusában is 

megtörténtek. Igaz, hogy az illetőket veszteség nem érhette, mert hisz 
a budgetszerű előléptetéseknek egyformán visszaható erejük van: de ez 
az alkalom ismét érezteti, hogy mennyire kívánatos volna, ha ministe- 
riumunk különböző ügyosztályainak administrativ intézkedései közt 
szorosabb kapcsolat, nagyobb egyöntetűség volna.

Nem épen csak az egyidejű, hanem főleg az egyöntetű  adminis- 
tratióra s egyforma elvek alkalmazására gondolunk. Nem volna szabad, 
hogy szinte úgy lássák, mintha minden ügyosztály egy-egy külön kis 
ministerium volna. Az előléptetések a következők:

a VII. fiz. o sztá ly  2-ik fokozatába  (2200 frtra) lépett elő : Berecz 
Antal központi szolgálattételre berendelt igazgató;

a V III  fize tési o sz tá ly  2 -ik  fokozatába : (1600 frtra) M arikovszky  
Menyhért mára maros-szigeti, M anyák  Alajos trencséni igazgatók és De 
Gerando Antónia kolozsvári igazgatónő;

a VIII. fízetési o sz tá ly  első  (1800 frtosj fo k o za tá b a : R é v  у  
Ferencz és dr. K ároly  Gy. Hugó igazgatói czímmel felruházott budapesti 
rendes tanárok, valamint Torkos László és Szeretn i Alajos budapesti, 
K ozm a  József és dr. Benedek  Albert temesvári rendes tanárok.

a V III-ik  fizetési o sz tá ly  2-ik (1600 frt) fokoza tába  -. Guta 
József beszterczebányai, Dach János pozsonyi, dr. Hoffmann Frigyes 
budapesti, dr. Versényi György kolozsvári, Bründl Ödön soproni és 
dr. S zán tó  Károly pozsonyi rendes tanárok;
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a IX -ik  fize tési o sz tá ly  első  (1300 frtos) fokoza tába : Cs. P app  
József kolozsvári, T ravn ik  Zsigmond trencséni, Boga Imre máramaros- 
szigeti, M öszl Gusztáv kassai, S zliv á k  Lajos soproni, Bóbita  Endre 
kassai rendes tanárok, Odor Emilia, Bos&nyiné E dw ards  Ellen és P écsei 
Janka budapesti rendes tanítónők, úgyszintén K em enczky  Kálmán kassai 
rendes tanár;

a X -ik  fize tési o sz tá ly  első (1000 frtos) fo k o za tá b a : özvegy 
Sólyom né Rosenberg  Izabella budapesti rendes tanítónő;

a X -ik  fize tési o sz tá ly  2-ik  (900 frtos) íokoza tába  : F ail Márta 
és Pilichné Szendrffi Ilona szegedi, Gervai Zsófia pozsonyi rendes 
tanítónők;

a X l- ik  fize tési o sz tá ly  le lső  fo k o za tá b a : K a lm ár  Jolán és 
Laczkovich  Ilona temesvári, Schuch Kamilla soproni, Lindner Auguszta 
kolozsvári segédtanítónők;

a X I-d ik  fize tési o sz tá ly  2-ik fo k o za tá b a : Bock  Gizella kassai, 
Schw arcz  Gabriella pozsonyi, Fircsa  Kornélia mezőtúri, Mariin  Molly 
kassai, S vetsin e  Georgina beszterczebányai és Pfendesack  Irén mára- 
maros-szigeti segédtanítónők.

Végül egyidejűleg történtek k in evezések  is. Betöltötték egy 
budgetszeríí helyet a VIII. osztály 3-ik (1400 frtos) fokozatában is, a mi 
a középiskoláknál még hátra van. Erre a helyre J ó zsa  Menyhért sop
roni rendes tanár jutott.

Továbbá: B ékési Lila kolozsvári és K u bacska  Emma kassai 
segédtanítónők a X-ik fizetési osztály 3-ik fokozatába rendes tanítónőkké;
V olkovszky  Viktorin lőcsei, Glugovácz Hona pozsonyi, K erner  Margit 

beszterczebányai Thiering Matild soproni, S zekeres  Margit budapesti 
megbízott tanítónők a Xl-ik fizetési osztály 3-ik fokozatába segédtanító
nőkké neveztettek ki.

BIZTOSOK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOKON.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister az autonom felekezeti 

középiskolák folyó évi rendes érettségi vizsgálataihoz az 1883. évi XXX. 
t.-cz. 23. §-ból kifolyólag a következő kormányképviselőket küldötte ki.

1. A dunameUéki cv. ref. egyházkerületben : a budapesti ev. ref. főgym- 
nasiumhoz dr. Csiky Kálmán műegyetemi ny. r tanárt; a halasi fögymnasium- 
hoz dr. Vécsey Tamás budapesti egyetemi ny. r. tanárt; a kecskeméti 
főgymnasiumhoz dr. Tóth Lajos vallás- és közoktatásügyi ministen osztály- 
tanácsost ; a nagykőrösi főgymnasiumhoz dr. Ilosvay Lajos műegyetemi 
ny. r. tanárt.

2. A dunántúli ev. ref. egyházkerületben: a pápai főgymnasiumhoz 
dr. Ballagi Aladár budapesti egyetemi ny. r. tanárt; s a csurgói főgymnasium
hoz Szőts Farkas budapesti ev. ref. főiskolai tanárt.

3. A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben: a miskolczi és sárospataki 
főgvmnasiumokhoz dr. Hegedűs István budapesti egyetemi ny. r. tanárt.

4. A tiszántúli ev. ref. egyházkerületben : a debreczeni főgymnasiumhoz 
dr. Ballagi Géza sárospataki ev. ref. főiskolai tanárt; a mármarosszigeti 
főgymnasiumhoz Géresi Kálmán debreczeni tank. főigazgatót; a hódmező
vásárhelyihez dr. Székely György sárospataki ev. ref. főiskolai tanárt; a 
szatmári főgymnasiumhoz György Endrét a M. Tud. Akadémia tagját; a 
kisújszállási főgymnasiumhoz dr. Heinrich Gusztáv miniszteri tanácsost, 
budapesti egyetemi ny. r. tanárt; a mezőtúri főgymnasiumhoz Vámosy 
Mihály nyug. fögymnasiumi igazgatót.

5. Az erdélyrészi ev. ref. egyházkerületben : a zilahi főgymnasiumhoz 
Szinyei Gerzson sárospataki ev. ref. főiskolai tanárt : a kolozsvári főgym
nasiumhoz dr. Beöthy Zsolt miniszteri tanácsost, budapesti egyetemi ny. r.
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tanárt; a marosvásárhelyi és nagyenyedi í о gymnas hunokhoz Csiky Lajos 
debreezeni ev. ref. főiskolai tanárt; a szászvárosi főgymnasiumhoz dr. Öreg 
János debreezeni főiskolai tanárt; a székelyudvarhelyi és sepsiszentgyörgyi 
főgynmasiumokhoz dr. Szddeczky Lajos kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt.

6 . A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületben: a pozsonyi főgym
nasiumhoz dr. Horváth Ödön eperjesi ág. hitv. ev. jogakadémiai igazgatót; 
és a selmeczbányai főgymnasiumhoz dr. Szlávik Mátyás eperjesi ág. hitv. ev. 
theologiai főiskolai tanárt.

7. A dunántúli ágostai hitv. evang. egyházkerületben : a soproni főgym
nasiumhoz Hörk József pozsonyi ág. hitv. ev. főiskolai tanárt.

8. A bányái ág. hitv. ev. egyházkerületben: a budapesti fögymnasium- 
hoz dr. Gömöry Oszkár vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsost, és a 
szarvasi főgymnasiumhoz dr. Petz Vilmos budapesti egyetemi ny. r. tanárt.

9. A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerületben: az iglói főgymnasiumhoz 
dr. Petz Gedeon budapesti egyetemi ny. rk. tanárt; a késmárkihoz Góbi 
Imre budapesti ág. hitv. ev. fögymnasiumi igazgatót; a rozsnyóihoz dr. Fröhlich 
Izidor budapesti egyetemi ny. r. tanárt; az eperjesihez Mágócsy-Dietz Sándor 
budapesti egyetemi ny. rk. tanárt; a nyíregyházihoz dr. Schilling Lajos 
kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt: s a rimaszombati egyesült protestáns 
főgymnasiumhoz Kenessey Béla kolozsvári ev. ref. főiskolai igazgatót.

10. Az erdélyrészi ág. hitv. ev. egyházkerületben a nagyszebeni főgym
nasiumhoz, az ottani főreáliskolához és a beszterczei főgymnasiumhoz dr. 
Schneller István kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt, a segesvári fögymnasium- 
hoz Böhm Károly kolozsvári egyetemi hy. r. tanárt; a brassói fögymnasium- 
hoz dr. Asbótli Oszkár budapesti egyetemi ny. r. tanárt; a medgyesi főgym
nasiumhoz dr. Heinrich Gusztáv miniszteri tanácsos, budapesti egyetemi 
nyilv. r. tanárt.

11. Az Unitáriusok egyházkerületében: a kolozsvári főgymnasiumhoz 
Kuncz Elek kir. tanácsos és kolozsvári kir. tankerületi főigazgatót.

1 2 .  A görög keleti román metropolita-érsek egyházi főhatósága alatt 
álló brassói főgymnasiumhoz dr. Gaál Jenő ministeri tanácsost, műegyetemi 
ny. r. tanárt.

13. A görög keleti szerb patriarcha egyházi főhatósága alatt álló új
vidéki főgymnasiumhoz dr. Margalits Ede budapesti egyetemi ny. rk. tanárt.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister továbbá a rendelkezése 
és vezetése alatt álló és alább megnevezett középiskoláknak f. évi rendes 
érettségi vizsgálataihoz ministeri biztosokul a következőket küldötte k i :

1. A Budapest fő- és székvárosi tankeriiletben: а II. kér. kir. főgym
nasiumhoz Bartoniek Gézát, a „Báró Eötvös József-Collegium“ igazgatóját.

2. A budapest-vidéki tankerületben: a váczi kath. főgymnasiumhoz 
dr. Bddits Ferencz gyakorló-fögymnasiumi igazgatót.

3. A pozsonyi tankerületben: a trencséni kir. főgymnasiumhoz dr. Wut- 
kovich Sándor pozsonyi kir. jogakadómiai tanárt.

4. A beszterczebányai tankerületben: arozsnyói kath. főgymnasiumhoz 
dr. Fináczy Ernő kir. tanácsos, ministeri szolgálattételre rendelt főgynasiumi 
igazgatót, s a lőcsei állami főreáliskolához Lóczy Lajos budapesti tudomány- 
egyetemi ny. r. tanárt.

5., A kassai tankerületben: az ungvári kir. főgymnasiumhoz dr. Kis
faludy Á. Béla budapesti tudomány-egyetemi ny. r. tanárt.

6. A debreezeni tankerületben: a szentesi állami főgymnasiumhoz 
dr. Szinnyei József budapesti tudomány-egyetemi ny. r. tanárt.

7. A kolozsvári tankerületben: a balázsfalvi görög kath fögymna- 
siumhoz Putnoky Miklós lugosi állami fögymnasiumi igazgatót, a csiksomlyói 
főgymnasiumhoz dr. Csengeri János kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt, a 
székely-udvarhelyi kath. főgymnasiumhoz és állami föreáliskolához dr. Márki 
Sándor kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt és a marosvásárhelyi fögymnasium- 
hoz dr. Békefi Rémig budapesti ny. rk. tanárt.
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8. A nagyváradi tankeriiletben: a temesvári kath. fögymnasiumhoz és 
állami főreáliskolához dr. Hampel József budapesti egyetemi ny. r. tanárt, 
a verseczi állami főreáliskolához dr. Alexander Bemát budapesti tudomány- 
egyetemi ny. rk. tanárt.

9. A nagyszebeni tankerületben: a dévai állami föreáliskolához dr. Entz 
Géza budapesti egyetemi ny. r. tanárt.

10. A szegedi tankeriiletben: a zombori állami fögymnasiumhoz 
dr. Hoffmann József vallás- és közoktatásügyi ministeri titkárt és budapesti 
tudomány-egyetemi magántanárt.

11. A székesfehérvári tankerületben: a pécsi kath. fögymnasiumhoz 
és állami föreáliskolához dr. Margalits Ede budapesti egyetemi ny. r. tanárt.

12. A győri tankerületben: a szombathelyi kath. fögymnasiumhoz 
dr. Simonyi Zsigmond budapesti tudomány-egyetemi ny. r. tanár.

PÁRISI ÖSZTÖNDÍJ TANÁRJELÖLTEKNEK.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 29.698. szám alatt a 
következő rendeletet intézte a budapesti és kolozsvári egyetemek tanácsához:

Hogy a reáliskolák jövendő tanárszüksógletének kielégítéséről a franczia 
nyelv tekintetében kellő időben gondoskodhassam, szándékom a jövő tanév
ben is egy ily szaké tanárjelöltet Párisba küldeni, a franczia nyelv gyakorlati 
elsajátítása s a franczia nyelv és irodalom körébe vágó szaktanulmányainak 
az ottani főiskolákon való folytatása, illetve kiegészítése végett. Az illető 
arra kötelezi magát, hogy 1. egy tanévet tölt Párisban, ezen idő alatt fő
iskolai tanulmányokat folytat, melyeket bizonyítványokkal tartozik igazolni, 
s a franczia nyelvet lehetőleg teljes mértékben elsajátítja ; 2. hogy az 1898/98. 
tanév elteltével legalább öt évre szolgálatait a közoktatási kormánynak fel
tétlenül rendelkezésére bocsátja.

A kiküldendő tanárjelölt, kinek lehetőleg szakvizsgálat letételét kell 
igazolnia, egy tanévre 1200 frt utazási ösztöndíjban részesül.

A vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímzett folyamodványok — 
akár egyetemi hallgatók az illető folyamodók, akár olyanok, kik megváltak 
az egyetem kötelékéből — folyó évi június 10-ig a kir. tudomány-egyetem 
tanácsánál nyújtandók be.

Felhívom a Tanácsot, hogy ezen ösztöndíjakra hirdesse ki a pályá
zatot s a beérkezett és kellőleg fölszerelt folyamodványokat az illető kar 
véleményével és javaslatával együtt hozzám f. évi június 30-ig terjeszsze fel.

Budapest, 1898. évi május hó 20-án. Wlassics.
Úgy tudjuk, hogy történt ez ügyben egy másik igen helyes és okos 

intézkedés is. Wlassics Gyula minister gondoskodott, hogy kiküldött tanár
jelöltjeink Párisban tanulmányaikban szakavatott vezetőre s talán a buzdítás 
mellett némileg ellenőrre is találjanak. Erre a tisztre Kont Ignácz ottani 
tanár hazánkfia vállalkozott, a kihez ttjaink nemcsak hogy bizalommal for
dulhatnak, hanem időnkint ellátogatni is kötelesek lesznek.

VEGYESEK.
Rendes tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi in. kir. mi

nister K ra n tz  Béla kassai állami polgári iskolai rendes tanítót a kassai 
állami főreáliskolához végleges minőségben rendes tanárrá nevezte ki. 
(Május hó 14-ről 22.027. sz.)
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Hibaigazítás. „A k isú jszá llá s i  ev. ref. főgymnasiumhoz hirdetett 
tan ári á llásokat illetőleg a lapunk 32. számában közzétett hirdetésbe 
hiba csúszott be, a melyet így helyesbítünk: „a ném et tanszékre vonat
kozó pályázatok a nm. vallás- és közokt. Minister úrhoz, a történet
latinra, szólók pedig az igazgató-tanácshoz intézendők“.

Pályázat. A brassó i á llam i főreáliskolánál a jövő tanév elejével 
betöltendő rendes tanári tanszékre a m ennyiségtanból és a mellett 
bármely más tárgyból; június hó 15-éig a brassói állami főreáliskola 
igazgatójához.

NÉVSORA
azon tagoknak, kik az 1898. márczius 13-tól május 23-ig tagdíjat fizettek.

1889 93-re és 90/91-re: Bayer József.
1891/92-re: Bayer József, Grünwald Miksa (II.), Szántó Kálmán 

(3 irtot).
1892/93-ra: Bakoss Tibor (II.), Báthori Gyula, dr. Berkeszi István 

(3 frtot), Danielovics Kálmán (2'67), Grünwald Miksa, Kramer János, 
Laczkó Károly (II.), Nagy elek (II.), dr. Némethy Károly, Perényi Perencz, 
dr. Simonkai Lajos, (3 §0), Szántó Kálmán, Vári Rezső (8 frtot), dr. Ver- 
sényi György (1J0), Wilcsek János.

1893/94-re: Bakoss Tibor, Báthori Gyula, dr. Benedek Albert (3 frtot); 
dr. Berkeszi István, dr. Csengeri János (2 frtot), Danielovics Kálmán, 
Grünwald Miksa, Kramer János (I.), Laczkó Károly, Lengei Henrik 
(5 frtot), Nagy Elek (I.), dr. Némethy Károly, Patek Béla, Szántó Kál
mán, Szirmay Antal (2 frtot), Sztrojiny Lajos, dr. Tergina Gyula, Tóth 
István (II.), dr. Versényi György (2-90), Vojtás Mátyás, Vörös Mihály, 
Wilcsek János, Zahoray János, Zimmermann Gyula.

1894/95-re: Bakoss Tibor, Báthori Gyula, dr. Benedek Albert (I.), 
dr. Berkeszi István, Danielovics Kálmán (3’33), Kemény Árpád, Kova- 
lóczy Rezső, Laczkó Károly (I.), dr. Némethy Géza, dr. Némethy Károly, 
Patek Béla, Priváry József (II.), Rácz Samu, Stark Andor (II.), Szántó 
Kálmán, Szuchy Endre (L), Sztrojiny Lajos, dr. Tergina Gyula, Vojtás 
Mátyás, Vörös Mihály, Zahoray János, Zimmermann Gyula.

1895/96-ra: dr. Ábt Antal, Bakoss Tibor, Báthori Gyula, dr. Ber
keszi István, Besze Mihály (II.), Cserhalmy József (II.), Dózsa Jakab (II), 
Gerecz Lajos (II), dr. Janicsek József (1 frtot), Kemény Árpád, Molnár 
János (Sopron II.), Myskovszky Ernő, dr. Némethy Géza, dr. Némethy 
Károly, Priváry József (I.), Stark Andor, S. Szabó József (II.), dr. Ter
gina Gyula, Tímár Pál, Voggenhuber Oszkár (II.), Vojtás Mátyás, Vörös 
Mihály, Zahoray János, Zimmermann Gyula.

1896/97-re: dr. Abt Antal, Bakoss Tibor, Balugyánszky Béla, dr. 
Bartók Jenő, Báthori Gyula, Beczner Frigyes, dr. Berkeszi István, Besze 
Mihály, Békési Lila, Biró Béla, Cserhalmy József, dr. Cs. Papp József 
(3 frtot), Dudinszky Emil (II.), Erdélyi Károly, Ereky Alfonz, dr. Farkas 
Róbert, Gerecz Lajos (I.), Gerő Viktor (L), dr. Gulyás István (II. ), Haj kő 
László (II.), dr. Hám Sándor, Horay István (II.), dr. Janicsek József (3 
frtot), Joó István (II.), Ivánka Zoltán, Kardos Albert (II.), Katinszky 
Géza (II.), Kemény Árpád, Kiss Rezső (II.), Láng János (II.), dr. Léky 
Béla, Ludmann Ottó (II.), Mazuch Ede (II.), Molnár János (Sopron) (I.), 
Myskovszky Ernő, Nátolya Antal, dr. Némethy Géza, Oláh Imre, dr. 
Pékár Károly, Perédi József, dr. Ruzitska Aurél, dr. Schilling Lajos, 
Schurina István (II.), Stark Andor, S. Szabó József (I.), dr. Szántó Sámuel, 
Szecsődy József, dr. Széchy Károly, Szójka Gyula (I.), Szutorisz Frigyes-
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(1 frtot), dr. Tergina Gyula (3 frtot), Török Péter (II.), Voggenhuber 
Oszkár (I.), Vörös Mihály, Zahoray János, Zimmermann Gyula, Zvér 
Ferencz (II.).

1897 98-ra: Abonyi Károly, dr. Abt Antal, Altmann Jakab, Ambrus 
Mór, Andor Tivadar, dr. Atzél Károly, Bajzáth Lajos, Balassa János, 
Balló Aurél, Balogh Károly, Baltazár Gábor, Balugyánszky Béla, Bara
bás Jenő (II ), Barathy Mihály (3 frtot), Barkász Károly, Bauer György, 
Bauer József, dr. Bán Károly (I.), Báthori Gyula, Bátori Ármin (I.), 
Beér Ferencz, Belányi Tivadar (II.), Belják Bernát, dr. Benedek Albertné 
(I.), Benka Gyula, Benke István, dr. Berkeszi István, Berkovics Arnold, 
Berky Gusztáv, Bielek Dezső, Biró Béla, Bittenbinder Miklós, Bock Gi
zella, Bőd Károly (II.), Bodnár Bertalan, Bodosi Lajos (II.), Bolla Lajos, 
dr. Boros Gábor, Boros Sándor, Bóbita Endre (1*75), Bruckner Károly, 
dr. Brujmann Béla, Burian János, Chováncsák Dániel, Csehély Adolf 
(II.), Csengey Gusztáv, Cséplő Péter, dr. Cs. Papp József, Czigler Ignácz, 
Danes Ferencz, De Gerando Antonina, Dergáts Sándor, Dénes Ferencz, 
Dobos Ferencz, Ecsedi Jenő, dr. Engels Károly, Embery Árpád (II.), 
Erdélyi Károly, Erdődi Ármin, Ereky Alfonz, Fankovich Gyula (II.), 
dr. Farkas Gyula, Fejes Áron (II.), Fejérváry István, Fekete Gábor, 
Felméri Albert (I.), Fesztóry Lajos, Félegyházi Antal (II.), dr. Fibiger 
Sándor, Ficsór József, Fischer Miklós, Fiaszik Ágost, Földi János, Fülöp 
Ármin, Gara János, Gáspár Balázs (II.), dr. Gáspár János, Gébé János, 
Geiger Alajos, Geréb Márton, Gerlóczy Géza, Glasz Ferencz, Glatz Ferercz, 
Gonda István, Gömöry János, Gönczi Lajos (II.), Görög Gyula, Grassier 
Dénes (1 frtot), Grész Ernő, Guhr Márton, György Lajos, Haan József, 
Hadik Richard, Hahóthy Sándor, dr. Halász Ignácz, Hann Károly (II.), 
Haraszthy Gyula, Harmaty Ödön (II.), Harzer József, Hassák Vidor, 
Haupt Mihály, Heffler Konrád, Henning Rezső, Hikl József, Hlatky József.

(Folytatása következik.)
M üller József, egyesületi pénztáros.

(V. kér. áll. főreáliskola).
( l .)= I .  felét. (II.) =  11. felét.

Tartalom: A debreczeni közgyűlés. — A tanterv-revisio. — A physikai 
oktatás revisiója. M akay István tó l. — Európa és Északamerika 
középiskolaügye. W aldapfel Jánostól. — Ism erte tések , {dr. Hor
váth  C yrill: Magyar nyelv és olvasókönyv.) dr. Gyomlay Gyulá
tól. — E gyesü leti élet. — A felsőbb leányiskolái előléptetések. — 
Biztosok az érettségi vizsgálatokon. — Párisi ösztöndíj tanárjelöl
teknek. — Vegyesek. — Névsor. Müller Józseftől. — Hirdetés.

Kiadó villa a Balaton partján.
Zalam egyében, Rév-Fülöpön egy  villa, mely 2 bútorozott szobából, 
verandából, konyhából és más mellékhelyiségekből áll, az egész nyári 
évadra ju tá n yo s  áron  kiadó. A villa 6 pereznyi távolságra van a bala
toni fürdőtől, a vendéglőtől és a gőzhajó állomástól, mely a bogiári 
vasútállomással naponta négyszer közlekedik. Ingyen fürdőkabin-hasz- 
nálat. — Ugyané villa közelében kiadó egy különálló bútorozott szoba, 
kiszolgálattal és ingyenes fürdőkabín-használattal. — Tudakozni lehet 
a  tulajdonosnál: Budapest, IX. kér., Lónyay-utcza 23. sz., II. em. 11. ajtó.

H o rn y á n sz k y  V ik to r cs. és k ir .  u d v . k ö n y v n y o m d á ja , B udapesten .
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Szerkesztőség Szerkeszti

vi. k é r . A rad i-n tcza  58. szám . Rajner Ferencz.
Kiadóhivatal

V. k é r. á llam i fő reá lisk o la .

A DEBRECZENI KÖZGYŰLÉS.
Lapunk mai számához vörös jelentkező lapok vannak 

mellékelve, melyeket a debreczeni rendező bizottság szíves
sége bocsátott rendelkezésünkre.

Külön is kérjük t. tagtársainkat, hogy a kik a köz
gyűlésen részt szándékoznak venni, töltsék ki a jelentkező 
lapokat s küldjék be idejére Debreczenbe Siegmeth Károly 
m. kir. államvasúti főfelügyelő úr czímére, ki a magyaros 
vendéglátás buzgalmával fáradozik közgyűlésünk sikerén.

Mondanunk sem kell, hogy a sikernek mennyire el
engedhetetlen föltétele, hogy a bizottság előre tájékozva 
legyen a résztvevők száma felől.

És szükség a számot lehetőleg korán tudnia az igaz
gatóságnak is, mert hisz megtörténtek a lépések, hogy a 
közgyűlési útra megkapják a vasúti kedvezményt ama tag- 
társaink is, a kik nem állami iskolában működnek ; vala
mint a szatmár—nagybányai vonalra valamennyiünk. Azt 
reméljük, hogy legközelebb már erre vonatkozólag is ked
vező hírt adhatunk.

Az igazgatóságnál külön jelentkezni nem kell, a deb
reczeni bizottság szives volt arra is vállalkozni, hogy a 
névsort maga közli az igazgatósággal.

TISZTÁZZUK A HELYZETET!
(A z 1893: IV . t.-czikk és hatása..)

I.
Ha az 1893: IV. törvényczikknek semmi más bűne nem volna, 

mint hogy érdek-ellentéteket támaszt s megbontja a tanárság békéjét: 
már ez által is bőven rászolgált arra, bogy békóitól megszabadítsák az 
iskolát. Nemcsak a mi személyes javunk kívánja ezt a változtatást, 
hanem az iskolának s vele a nemzeti culturának az érdeke parancsolja.

50O rsz. K özép isko lai T a n á re g y esü le ti K özlöny . XXXI.
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Mert pótolhatatlan nagy károk nélkül nem lehet sokáig tűrni azt 
az állapotot, hogy a tanárság idejének s erejének java részét az anyagi 
érdekek fölötti viták kössék le; hogy érdekkörökre szakadjunk, vagy 
egymásra törjünk épen mi, a kiknek hivatásában a lélek harmonikus 
nyugalma a legfőbb szükség s a kiknek munkája értékét épen a harmo
nikus együttműködés dönti el.

Nem jó szolgálatot tesznek sem a tanárságnak, sem az iskolának 
azok, a kik a szenvedély kiáltó szavával szólanak hozzá flzetés-ügvünk 
áldatlan kérdéseihez, támadnak olyanokat is, a kikben hiba nincs s 
hamis érveléssel meg rikító színezéssel fokozzák közöttünk azt az izgal
mat, mely az 1893: IV. t.-czikknek nemcsak nyomában kelt, hanem 
azt még meg is előzte s teljesen el nem ült azóta sem. Nem látják-e, 
hogy a tanári közszellem fáján mily mély vágást ejtett ez a törvény 
s hogy ezt a sebet még tágítani nem szabad? nem tudják-e, hogy ennek 
a sebnek gyógyításához fokozatosan kell minden gondoskodásunkat 
egyesítenünk, a helyett hogy meglevő erőinket is megbontsuk? felejtik-e, 
hogy a keserűség erőszakossága rossz tanácsadó s könnyen olyan útra 
téved, melyen elveszítjük régi barátainkat is, a helyett hogy újakat 
szerezzünk ?

Nem megróni akarom én azt az elkeseredést, mely izgató czik- 
kekben s felszólalásokban tört ki újabban megint. Minden alap nélkül 
valónak sem mondom. Hisz érteni értein; mert okait látom. De óvni 
akarok a túlzásoktól s az igaztalanságoktól, melyeket a legjobb szán
dék is elkövet, ha teljesen objectiv vizsgálódás nem kiséri. Az igaztalan 
vádak és panaszok pedig megboszulják magukat mindig. A jó szándék 
csak moralis mentség, de az eredmény számba nem veszi.

S ilyen subjectiv egyoldalú felfogásból eredő hamis érvekkel és 
igaztalan vádakkal bőven találkozunk mostanság, mióta az 1898. évi 
állami budget végrehajtására történtek meg a lépések. A helyett, hogy 
ostromolnák a törvényt — a melynek megváltoztatására mint egy ember
nek kell törnie az egész tanárságnak — kétségbe vonják a végrehajtás 
törvényességét s támadják a ministert, a ki pedig egyebet nem tehe
tett; keserítik azoknak az előlépetteknek az örömét, a kikre a rossz tör
vényből is véletlen előny fakadt; s támadják az egyesületet is, a melyT 
pedig nagyon régen tett annyit, mint épen a legutóbbi időkben, hogy 
emelje a tanárság képviseletében a maga morális súlyát és segítsen 
haladnunk az anyagiakban is a jobb jövő felé.

Meggondolva mondtam, hogy az anyagiakban is. Mert országos 
egyesületünkhöz nemcsak méltatlan, hanem igen csekély szilárdságú 
alap is volna, hogy pusztán csak és kizárólag anyagi ügyeinket szor
galmazza. De ezt segíti akkor is, mikor tisztességet szerez a tanári név
nek; s ehhez gyűjti az erejét akkor is, mikor a maga moralis súlyát 
öregbíti, vagy tagjainak számát növeli.

Ebbéli munkásságában nemcsak jogosan éri, hanem szükséges 
is a kritika. Megérdemelt elismerés és gáncs egyaránt hasznára lehet 
neki is, az eszmének s czélnak is, a melyet képvisel. De csak akkor, 
ha a kritika igazságos. Csak akkor, ha a kritika szándéka javítás és 
nem a rombolás. Ha alapjai: az ügyeknek ismerete, a komoly meggon
dolás, a vitás kérdés tárgyalásában teljes objectivitás és mindenek 
fölött a megkritizálandók jóhiszeműségének föltételezése.

A gyümölcsöző kritikának ezeket a feltételeit nem tudom meg
találni azokban a kirohanásokban, melyek egyesületünket a legutóbbi 
hetekben érték. Nincsenek meg ezek a feltételek sem együttesen, sem 
egyenként.

S ennek a méltánytalan és igazságtalan kritikának forrását kettő
ben kereshetjük. Abban, hogy nem ismerik teljesen sem a törvényt, 
melyet tévesen vagy hiányosan magyarázgatnak, sem a helyzetet, melyet
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nem tekintenek át egészében; meg abban, hogy nem vetnek számot 
azzal, hogy soha semmiféle egyesületnek sem állhat módjában minden 
kívánságát azonnal megvalósíthatni s hogy az egyesület nem is lehet 
mindig az egyesek érdekének szószólója, mert az ő irányítója az egye
temesség.

Állításaimat, melyeket támadóink viszontvádnak minősíthetné
nek, — noha nem vádló a szándokom — bizonyítani fogom.

Mert nemcsak szükségét látom, de a Közlöny kötelességének 
is tartom, hogy tisztáztassék a helyzet, melyet a sokféle felszólalás 
meglehetősen zavarosan festett.

Sorra kell tehát vennem a vádakat. Legalább a főbbeket.

II.
Legélesebben az a panasz hangzik most, a mely ismételve föl

kelteni alkalmas a „főváros és vidék“ képzelt érdek-ellentétét. Kába 
reménység volt, hogy ezt a hamis antithesist eltemetnünk sikerült. 
Értem, hogy miért támad fel annyiszor. Azért, mert az 1893: 1Y. t.jcz. 
elfelejtett gondoskodni arról, — mint a bíráknál tette, — hogy a m eg
élhetési viszonyoknak az a méltánylása, mely előtte a fizetés-különb
ségben nyert kifejezést, ezentúl másképen honoráltassék. Az új fővárosi 
tanár tehát sérelmesnek találja, hogy állásának dotatiója ma kevesebb, 
mint 1893 előtt volt s jogosan panaszkodik, mert az 1200 frtos fizetésből 
megélni nem tud; a vidéki tanár pedig igazságtalannak tart minden 
soron kívüli VIII. oszt. kinevezést, mely fővárosi tanárt ér, mert ez 
által az 6 várt előléptetése marad későbbre. A minister sem tudhatja, mit 
tegyen. Neki méltányolnia kellene mind a két félnek helyzetét. De ez 
nincs módjában. Ha segít egyiken, árt a másiknak S a dolga még 
könnyű, ha egészen fiatal fővárosi tanárral áll szemben. Az várhat 
még — ha másképen nem lehet. De hát a fővárosi iskolák érdeke egy
aránt tiltja, hogy csupa kezdő, vagy csupa olyan tanárokkal töltse be 
tanszékeit, a kik az anciennitás révén is a magasabb fizetésbejutnának. 
De meg nem is tehetné mindig, ha akarná sem.

íme, az 1893: IV. t.-czikkel megoldhatatlan problema. De a nehéz
ség a törvényben  van és nem az emberekben. Ezt a dilemmát a mai tör
vény mellett megoldani nem is lehet másképen, mint a IX-eseknek adandó 
fővárosi pótlékkal. Azért volt kénytelen egyesületünk ennek a pótlék 
n ak  sü rgetését vallani programmjául. Azért, mert más kielégítő meg
oldás nincs — és nem azért, mintha a fővárosi tanárok sorsát különö
sebben viselné a szivén, mint akármelyik városban működő tanárét.

S ha az érdekkörök alakulása jogosult volna, még inkább érte
ném, ha a fővárosiak panaszkodnának az egyesület ellen. Annyi okuk 
legalább is volna, mint a vidékieknek. Hisz az egyesület millennáris 
közgyűléséből egyenes fö lterjesztés t in téze tt a m inisterhez a soron- 
kiviili előléptetések túltengése s  annak kárpótlásu l való felhasz
n álása  ellen. S  ez t a k íván ságá t hangozta tta  a zó ta  is  mindig , vala
h ányszor alkalm a nyílt. Ez első sorban a vidéki tanárok érdekét szol
gálta, bár az egyesületet ismét nem a külön érdek, hanem csak az 
egyetemes igazság vezette.

S csak legújabban is, mikor a fővárosi IX-esek szorult helyze
tükben jogosan kértek segítséget, de a megfogalmazásban nem voltak 
eléggé tekintettel a többség érdekeire: vájjon az egyesületből emelke
dett-e mellettük támogató szó s vájjon a „Közlöny“ dicsérte-e őket, 
vagy ők kimélték-e a Közlöny szerkesztőjét?

Honnan, miből merítik tehát támadóink a vádat, hogy az egye
sület a vidékiek rovására dédelgeti a fővárosiak érdekeit?

Bizony mondom, vád aligha volt még alaptalanabb, mint ez.
50*
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De vele egyszerre vádolni szokták a ministeriumot is. Mintha 
az volna részrehajló. Sőt vádolják még nagyobbal is. Törvénytelen
séggel.

Könnyű lesz kimutatnom, hogy ismét hamis úton járnak. Embe
reket vádolnak a törvény helyett.

III.
Mielőtt azonban tovább haladnék, vegyük számba az 1893: IV. 

t.-czikknek eddigi pénzbeli eredményét. Lássuk egyszer tisztán a tör
vénynek ebbeli hatását, s az így előállott új helyzetet is. Vessünk egy 
kis reális számítást.

Ne vitázzunk, ne czifrázzuk a dolgot egy csöppet sem. Kérdjük 
meg a részre nem hajló és soha nem csaló számokat.

Ismételve kijelentem, hogy még a számok birodalmában sem 
látom szívesen a fővárosiak és vidékiek szembeállítását. De mert a 
mérgesedő vitának jobb — gyorsabb és biztosabb — eldöntését nem 
tudom, belemegyek ebbe a számításba is, a mit előttem aligha vége
zett valaki.

Pedig a gondolat nagyon egyszerű, a számítás könnyű, utána 
csinálhatja s ellenőrizheti akárki is.

Keresni fogom, hogy az 1893: IV. t. ez. jóvoltából mennyi pénzbeli 
nyereség jutott a középiskolai tanárság összeségének, s mennyi átlag 
egy tanszékre. Más szóval, hogy az állambudget mennyivel ad többet 
tanári fizetések czíinén ma, mint adna az 1893. előtti kulcs szerint.

Hogy a számítás egyszerűbb legyen, csak az állami tanárok statu
sára s csupán a fizetésre szorítkozom. S mellőzöm az igazgatókat (a 
kiknek sorsa csöppel sem irigylendőbb) azért, mert a törvény rájuk meg 
kevésbbé van végrehajtva; s a lakbért azért, mert az városonként vál
tozik, tehát ingatag alap a számításra.

Ellenben bele vonom a számításba a legutolsó kiadott rangsor
nak teljes tanári statusát. Tehát mindazokat, a kik 1898. évi január hó 
1-ig — az új előlépések kezdő hatályáig — rendes tanárokká ki voltak 
nevezve.

Az 1897. deczember 31-én lezárt rangsorban a tanári létszám 590. 
Azóta távozott 6, tehát marad számításban 584. Ez a szám a legújabb 
előléptetések után így oszlik meg:

1800 frtos fokon van 73
1600 „ „ „ 13
1400 „ „ „ 81
1300 „ „ „ 197
1200 „ „ „ 160*

Van az 584 közt 122 fővárosi, a kinek fizetése az 1893. előtti 
állapot szerint egyformán 1500 frt volna, — és 462 vidéki, a ki ugyan
azon állapot szerint 1200 írton állana.

Ma 71 fővárosi tanárnak a fizetése több a régi 1500 írtnál — és 
321 vidékié nagyobb a régi 1200 frtnál. 51 fővárosi tanszék dotatiója 
azonban kedvezőtlenebbé vált. Vagyis:

e z  1893: IV . t.-czikknek eddig a z  a h atása , hogy fizetésben  
a fővárosi tanároknak 58-19 %-a, a vidékieknek pedig  69-45 %-a em el
kedett 1893 óta. F izetésben ellenben leszá lló it 51 =  41-80 fővárosi 
ta n szék  — m íg vidéken h anyatlás nincs.

Ez volt a törvény hatásának a terjedelme. Nézzük most a pénz
értéket

* Az 1898-iki kinevezések ezt a számot növelték.
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Az 1893. előtti állapothoz mérten:
64 fővárosi tanár egyenként nyert 300 irtot, : t  19-900V „ „ „ „ 100
22 „ „ „ vesztett 100 „ у
10 „ ,  „ „ 200 „ 1 = - 9 - 9 0 0
19 „ „ „ „ 300 „ )
Az eredmény tehát, hogy 122 fővárosi tan székre a z  állam  m a  

10.000 ír t ta l  nagyobb fize tést ad. m int adna a régi ku lcs szerin t.
A vidéken: 9 tanár nyert egyenként 600 irtot =  5.400

66 „ „ „ 400 „ =  26.400
59 „ „ „ 200 „ =  11.800’

187 „ „ „ 100 „ =  18.700
141 „ nem nyert — „ =  —

62.300 frt.
Vagyis: 462 vidéki ta n szék  m a 62.300 ír t ta l többe kerül a z  

állam nak fizetés czímén, m int kerü lt volna a z  1893-ik törvény előtt.
S az igazság kedvéért itt megjegyzem még, hogy olyan tanár 

nincs, a kit az 1893: IV. t.-cz. már rendes tanári minőségben ért s azóta 
legalább 100 frtnyi fizetés-emelésben ne részesült volna. Ezt az arány
lag kedvező helyzetet azonban csak a törvény 19. §-ának köszönhetjük, 
mely az eredeti javaslatban nem volt meg s a melyről fejtegetésem 
során még szólanom kell.

Összegezvén tehát a számítás eddigi eredményét: a z  1893: IV . 
t.-czikkből eddig 72.300 frtn yi év i haszon háram lóit a közép isko la i 
tanárságra. Korántsem elég arra, hogy a változott viszonyok terheit 
feledtesse s hogy bajainkon észrevehetően segítsen; de nem is annyira 
jelentéktelen hogy általános szempontból javulás számba ne kellene 
vennünk. Az állampénztár ez áldozatát-—ha végösszegében s a régi baj
hoz mérten nem elég is — okszerűen  felhasználva, a tanárság ügyén 
sokkal jobban lehetett volna lendíteni vele. De ebben ismét csak a 
törvény a hibás.

De folytassuk a számítást.
584 tanszék közt elosztván a 72.300 frtnyi elért plust, o rszá g o s  

á t la g  s z e r in t  e g y - e g y  ta n szé k re  1 2 3 -8 0  f r t n y i  em elk e d és  ju tn a .
S ha már most végig kell vezetnünk az áldatlan szembeállítást: 

arra az eredményre jutunk, hogy a fővárosi tanszékek részesedése jelen
tékenyen alatta marad az országos átlagnak, a vidékieké pedig vala
mivel meghaladja

122 fővárosi tanszékre 10.000 frt és 462 vidéki tanszékre 62.300 frt 
plus jutván:

a z  em elk e d és  á t la g a  a  f ő v á r o s b a n  c sa k  81-96  f r t ,  e llen ben  
a  v id é k e n  134-84: f r t !

Meglepő adat Ugyebár, — de igaz  ős világosan beszél! Nincs 
benne semmi színezés, semmi czélzat. Csak határozott válasz és kétségbe
vonhatatlan bizonyíték ama vádnak ellenében, hogy az 1893: IV. t.-cz. 
végrehajtása nagyobb hasznot hozott volna a fővárosi tanszékekre, mint 
a vidékiekre.

Azt hiszem, ez az adat megnyugtató hatású lehet s mindenkit 
meggyőzhet arról, hogy a bajok forrásá t a törvényben keressü k  s  ne 
m ásutt.

A helyzet tisztázása, a világosság és megnyugtatás volt egyedüli 
czélom ennek a számításnak a közlésével is. Az elvi vitáknál egyedül 
jogosult, általános szempontokat igyekeztem megtartani, a mennyire csak 
lehetett. Nem czélom volt a meglepő adat, hanem eredményem.

S vizsgálódó fejtegetésem további folyamán is kerülni fogom az 
egyeseket közvetlenebbül érintő pontokat, a mennyire csak lehet.

S zerkesztő .
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A KÖZOKTATÁSI TANÁCS NAGYGYŰLÉSE.
(.H arm adik n ap, m áju s 27-én.)

Az Országos Közoktatási Tanács harmadik napon befejezte a tan- 
terv-revisio tárgyalását. Az ülés 9 órakor kezdődött. Fehér Ipoly elnök 
napirendre tűzte a te rm észe tra jz  és chemia új beosztásának tárgyalását.

Első szónok P a sz la v szk y  József: Örömmel üdvözli az állandó 
bizottságnak azon intézkedését, hogy az azonosságot a természetrajzra 
is kiterjesztette a két iskola tananyagában. Ellenben rosszalja, hogy a 
földrajzot, különösen a gymnasiumokban, nem természetrajz-tanár kezébe 
adják, hanem legtöbbször történészre bízzák. A felső osztályokban a ter
mészetrajzi heti-óraszámok sokasága ne aggaszszon senkit. Hiszen a ter
mészetrajzi óra valóságos oázis a tanulóra nézve a túlságos grammatika- 
tanulás közepette. Nem hiszi, hogy valaki, a ki növénytan tanításával 
valaha foglalkozott, helyeselné a javaslatnak e tantárgy tanítására vonat
kozó részét Azt is igen helyteleníti, hogy a növénytant a javaslat a 
chemiával házasítja össze. Hiszen e két tantárgy oly távol áll egymástól, 
hogy kapcsolatosan tanítani nemcsak hogy nem lehet sikerrel, de a szó 
legszorosabb értelmében egyik a másik rovására menne.

A chemia tananyagát a Vl-ik osztályban túlságos nagynak tartja. 
Azt kérdezi, hogy ki fogja alaposan  tanítani e nagy anyaghalmazt?

A természetrajz tanára ehhez nem ért, azonkívül hány iskola nem 
rendelkezik laboratóriummal ! Pedig e nélkül chemiát tanítani lehetetlen.

Visszatérve a természetrajz tanítására, azt javasolja, hogy a VI. 
osztályban adassák elő az ásványtan, az V.-ben a növénytan és a VI -ban 
az állattan

Óhajtja azt, hogy a középiskolák egyik felső osztályában szánja
nak egy-két órát a geológiának is. Tavai Szent-Pétervárott egy inter- 
nationalis tanügyi congressus volt, melyen a különböző államok kül
döttei fen hangon követelték a geológiának a középiskolákban való 
tanítását. És ez nálunk még a mai napig teljesítve nincsen, sőt a mos
tani javaslat is mellőzi. A következő javaslatot nyújtja be:

I. A gymnasiumban legyen
a IV osztályban ásványtan a chemia elemeivel.
az V. „ növénytan.
a VI. „ állattan.
II. A reáliskolában a chemia legyen a IV.. V. és VI. osztályra 

osztva, a természetrajzból pedig legyen
az V. Növénytan,
a VI. Állattan,
a VII. Ásványtan és geológia.
P á sth y  Károly: Azt hiszi, hogy a középiskoláknak nem czélja 

szakférfiakat nevelni, épen azért melegen üdvözji a javaslatot. Öröm
mel fogadja továbbá azon intézkedést is. hogy a földrajzot a természet
rajztól elválasztották. De még így is attól tart, hogy a tanítás túlságo
san elméleti lesz. A heti óraszám leszállítása végett indítványt nem tesz, 
de reméli, hogy nincs messze az idő, a mikor ezt közegészség! szem
pontból általánosan követelni fogják. Csak azt a csekélységet kéri, hogy 
az I. és II osztályban a földrajzi órákból hagyassák el egy-egy. Formális 
indítványt nem tesz.

L á d  Károly: Helyesli a földrajznak a természetrajztól való külön
válását, mivel mindkét disciplina magában véve is elég fontos. Nem 
hiszi, hogy a földrajz magára hagyatva sivár marad, mert még marad 
elég morphologiai, néprajzi, művelődéstörténelmi és iparkereskedelmi mo
mentum. a mely a természetrajzon kívül a földrajz száraz tudományos 
vázát izomzattal tölti ki.
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Javasolja, hogy úgy a gymnasium, mint a reáliskola I. osztályai
ban tisztán Magyarország földrajza szerepeljen, a javaslat nemzeti műve
lődési intentióinak megfelelően, a többi Európával pedig foglalkozzék 
a II. osztály.

Cherven Flóris: A földrajz jelen tantervűnknek igazán mostoha 
gyermeke. A mit e tan terv-javaslat készítője: az állandó bizottság az 
egyik kezével adott a földrajznak, a másik kezével elvette. Panaszko
dik, hogy a csekély óraszám miatt az életbe kilépő ifjaknak milyen 
csekély földrajzi ismeretük van. Helyesli a földrajznak a természetrajztól 
való elválasztását. Ámbár a kivitelben még így is hiba van. Hozzájárul 
Lád Károlynak azon indítványához, hogy az I. osztályban pusztán a 
hazai földrajzot tanítsuk

A térképrajzolásra térve át, ezt teljes mértékben helyesli, de csak 
az iskolában való rajzó Itatást tartja czélszerűnek.

A következő indítványt nyújtja be: 
az I. osztályban csak Magyarország földrajza, 
a II. „ Európa többi államai és Ázsia,
a III. „ Afrika, Amerika és Ausztrália január hó végéig,

azután a math, és physikai földrajz alapismeretei.
a VII osztályban Európa, Amerika, Ázsia nevezetesebb államai

nak földrajza, legalább heti 2 órában.
K ovács  János: Foglalkozik mostani természetrajz- és chemia- 

tanításunkkal és rámutat annak hibáira.
Szerinte a tanításnál különös gond fordítandó a hazai ásványokra 

és geológiai viszonyokra.
A 3. d) ponthoz a következő módosítást ajánlja:
„Az ásványtan chemiai alapon való tárgyalásához szükséges che- 

miai alapismeretek előre bocsátandők s csak azután térjen át a tárgya
lás az ásványtani anyagra.

Rom bauer Emil: Helyteleníti a tantárgyaknak összekapcsolását, 
mert ezt természet-ellenesnek tartja. Ily módszer mellett egyik tárgyat 
sem sajátíthatja el a tanuló alaposan, mert tekintetbe kell venni azt is, 
hogy a középiskolában nem csupa Königek  és Ilo sva ya k  tanítanak. Bár 
szóló a legnagyobb mértékben optimista, ilyen módszertől sikert még 
sem vár. Mindazonáltal a földrajznak a természetrajzzal való összekap
csolását az alsóbb osztályokban nem ellenzi. Formális indítványt nem 
nyújt be.

Balogh Péter: Utal a reáliák túltengésére úgy a gymnasiumban, mint 
a reáliskolában; a reáliák óraszáma a humanoriákhoz viszonyítva a bajor 
gymnasiumban 17 százalék, a fráncziábán 19 százalék, a szászban 21 7 
százalék, a poroszban 24‘7 százalék, az osztrákban 26'5 százalék, a ma
gyarban eddig 28 százalék volt, az új javaslat szerint 30 százalék. így  
van a reáliskolában is. Ebben a humánus képzés erőszakos háttérbe 
szorítását látja, melynek a középiskola jellemképző hatása fogja meg
adni az árát. Paedagogiai szempontból ellenzi a földrajz és természetrajz 
különválasztását az alsó osztályokban.

Bokor József: Nem akar szakembernek feltűnni, de azért mint 
paedagogus jogot tart ahhoz, hogy a kérdéshez hozzászólhasson.

Tekintettel a természetrajz hasznosságára, tárgyi és logikai össze
függésére i ásványtan, növénytan, állattan), tekintettel arra a körülményre, 
hogy a IV. osztály bevégzése után a tanulók fele elhagyja a közép
iskolát, — s így halvány sejtelme sincs arról, hogy ásványtan is van a 
világon, — a következő indítványt nyújtja be:

A középiskola III. osztályában az ásványtannak kellő hely' bizr 
tosíttassék.
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K om lóssy  Ferencz: a földrajznak, mint az életben legszükségesebb 
tantárgynak szigorú tanítását követeli a felsőbb osztályokban. Csatla
kozik Cherven Flóris indítványához.

I lo sva y  Lajos: Örömmel fogadta az állandó bizottságnak azon 
intézkedését, hogy a reáliák és humaniórák között teljes arányt hozott 
létre. A chemia ismerete ma már az életben is szükséges. Helyesli azt, 
hogy a chemia felső osztályokban adassák elő, mert annak sikeres meg
értése csakugyan érettebb kort feltételez. Ennek a hasznát különösen 
az egyetemen fogják észrevenni.

S töhr  Antal: Indítványozza, hogy a gymnasium III. osztályában 
a kísérleti természettan alapelemei, befejezve a mathematikai és physikai 
földrajz alapismereteivel hozassák be, heti 3 órával.

Ezen indítványát azonban írásban nem nyújtja be, csak jegyző
könyvbe vétetni kéri.

Fehér Ipoly elnök: Kéri a tanácsot, hogy mint a közoktatási tanács 
tagja, néhány szóval ő is elmondhassa véleményét a szőnyegen levő 
kérdésben.

Hosszasabban szól ezután az egyes tantárgyaknak rokon tan
tárgyakkal való összekapcsolásáról és beszéde oda concludál, hogy ezt 
nem minden esetben tartja helyesnek.

Azt mondja továbbá, hogy azt a felfogást sem oszthatja, hogy az 
ásványtan nem szolgáltatja természetes appropóját a chemiának. Szóló 
a vegyi tárgyakban laikus, mégis azt hiszi, hogy az ásványtan áll leg
közelebb a chemiához és épen ezért azt javasolja, hogy szüntettessék 
meg minden kapcsolat a chemia és a növénytan, nemkülönben a chemia 
és az állattan között. E helyett a chemia kapcsolatosan az ásványtannal 
adassák elő.

Ezután a vitát bezárja.
König  Gyula előadó: Meghajlik P a sz la v s zk y  előtt, mint szak

ember előtt, mégis kénytelen jelen esetben azt kérni, hogy indítványát 
mellőzzék. Arra az ellenvetésre, hogy e tárgyak tanításánál az egység  
teljesen megszűnt, az feleli, hogy ez nagyon természetes, mert ha ez 
fennállana, akkor készen volna az egységes középiskola. Mellette van 
és minden erejével támogatni igyekszik azt, hogy a VI. osztályban a 
mineralogia és chemia együtt taníttassék. Ez egészen új dolog és szerinte 
igen helyes. Hiszen Németországban már 8 — 10 esztendeje így van és 
ez a módszer teljesen bevált

A mineralogiának a chemiával való egyesítése kárpótolva van 
azzal, hogy annak tanítása felsőbb osztályokba helyeztessék. Ajánlja 
az eredeti javaslat elfogadását.

Fehér Ipoly elnök elrendeli a szavazást a benyújtott egyes indít
ványok fölött.

P a sz la v szk y  indítványát mellőzték.
Cherven Flóris az indítványának első három pontját visszavonta. 

Indítványának utolsó pontját a többség elfogadta.
L á d  indítványa tárgytalanná vált.
K ovács  János indítványát a többség magáévá teszi.
Bokor indítványát a többség nem fogadta el.
Fehér Ipoly elnök saját indítványától eláll.
A napirend következő pontjához a görög-pótló tárgyak  új beosz

tásáh oz  első hozzászóló.
S zá sz  Károly ev. ref. püspök: Eddigi tanrendünknek három fő

hibája volt. Első az, hogy a nemzeti szellemet nem látta kellőleg meg
erősítve az eddigi tervben, vagy jobban mondva: gyakorlatban.

A másik az, hogy a physika tanítását teljesen mathematikai alapokra 
fektették. Már pedig azt hiszi, inkább óhajtandó, hogy a gyakolatra 
helyeztessék a fősúly. Hiszen ilyen módon a physika teljesen mathe-
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sissé válik. Ez veszi el a kedvét is a legtöbb tanulónak e szép tantárgy
tól. Teljesen a jelen javaslat sem nyugtatja meg, de legalább benne 
némi törekvést lát e módszer megszüntetésére.

A harmadik hiba az, hogy azok a dolgok, mik a görögnyelv pót
lására a régi tantervben föl voltak véve, épen nem feleltek meg czél- 
juknak.

E bajokat részben orvosolva látja a jelen tervezetben, épen ezért 
örömmel üdvözli azt.

A görög nyelv pótlására beosztott tárgyakat elfogadja és azt hiszi, 
mindenki elfogadhatja, mint olyanokat, melyek a görög nyelvet csak
ugyan kellőleg pótolják

Ismételve üdvözli a tervezetet, melyet minden megjegyzés és indít
vány nélkül elfogad.

Fehér Ipoly elnök: Azt indítványozza, hogy csak a mennyiben 
ellenvetés van az egyes pontokra nézve, történjék felszólalás.

S zam osi János: Rövid hozzászólás után a következő indítványt 
nyújtja be:

„Mondja ki a közokt. tanács, hogy miután a görög pótló tan
folyam csaknem egyhangúlag elítélésre talált, felkéri a minister úr ő 
nagyméltóságát, kegyeskedjék intézkedni, hogy az 1890: XXX. t.-cz. 
minél előbb megváltoztattassák“.

L án czy  Gyula: A görög-pótlóra nézve az a véleménye, hogy az 
mint tanfolyam teljesen feloszlattassék. És a mit a görög irodalomból 
meg akarunk menteni, azt bevihetjük a három nyelv s irodalom olvas
mányainak anyagába (t. i. latin, magyar, német). Ahhoz a javaslathoz, 
hogy bizonyos geographiai pontokon egyes gymnasiumok szereztesse
nek, hol a görög nyelvet tanítják, egyáltalán hozzá nem járulhat. Azt 
indítványozza, hogy a görög nyelv általában országszerte tartassék fenn 
facultativ tantárgynak. Kívánja azután, hogy az egyetemen a latin nyelvi 
képesítést a görög nélkül ne adják meg. Ezen facultativ oktatás nyúj
tására kellő képzettségű szakértők rendelkezésre álljanak. Formális 
indítványt nem tesz, de megjegyzéseit jegyzőkönyvbe vétetve, az állandó 
bizottság figyelmébe ajánlja.

Ezután Fehér Ipoly elnök felteszi a kérdést, bogy a bizottság 
javaslatát elfogadják-e?

A tanács egyhangúlag elfogadja
S za m o si János dr. indítványát a tanács szintén egyhangúlag 

magáévá teszi.
Rom bauer Emil: Üdvösnek tartaná, ha egyes középiskolákban a 

franczia helyett az olasz vagy angol nyelvet vennék föl. Bár Szamosi 
indítványát elfogadja, mégsem érthet vele mindenben egyet. Szóló nem 
hive a bifurcatiónak és az egységes középiskola ellen mindenkor küz
deni fog. Nem érti azt, hogy miért kelljen uniformis nevelésben része
sülnünk? Miért ne legyünk egymástól különbözők. A zajból azt veszi 
észre, hogy Szamosit félreértette, de ő beszédét nem válaszképen mondja, 
hanem álláspontját fejti ki.

S za m o si  János: Félremagyarázott szavait igazítja helyre
Hegedűs István előadó: Minthogy az állandó bizottság javaslatába 

foglalt, de még csak a jövő zenéjét alkotó háromféle iskola-typus ellen 
indítvány nem tétetett, mint előadó egypár fölvilágosító észrevételre 
szorítkozik, Rom bauer fejezte ki híven az állandó bizottság czélzatát. 
Nem egy iskola bifurcatio, sem facultativ tárgy, hanem egy egységes 
szervezetű, különböző elemekből szervezett iskola-typus lebegett az állandó 
bizottság előtt. Miért ne lehetne a magyar nemzet e téren zászlóvivő ? 
Miért ne engedné meg a természettudományoknak is, hogy ha már 
naponta tért foglalnak: teremtsenek ily iskolát. Ellensúlyozó tárgyul a 
a latint és nemzeti culturát úgy is bele vinnék az ily iskolába. Felhívja

«
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a minister figyelmét arra. hogy az állandó bizottságtól felvetett esz
mékkel rokonszenvez az összesülés, de mielőtt bármi döntő szervezke
dés iránt intézkedés történnék: utasítsa az állandó bizottságot, hogy 
dolgozzon ki részletes tervet, szakférfiak véleményét kérje ki, vigye a 
dolgot a tanügyi közvélemény elé. Ha megérik az eszme, esetleg oly új 
átalakulása támad középiskolánk szervezetének, mely becsületünkre 
válik. A különböző szervezet kedvez az egész fejlődésnek, a humán tár
gyak azonossága megteremti a nemzeti szellem egységét. De ez a jövő 
kérdése.

Az eszmecsere ezzel véget is ért.
Hóman  Ottó min. tanácsos: ügy a maga, mint az egész vallás- 

és közoktatásügyi ministerium nevében köszönetét fejezi ki a közokta
tási tanács ügybuzgalmáért és azért az érdeklődésért, melylyel a jelen 
javaslatokat letárgyalták.

Fehér Ipoly elnök köszönettel veszi tudomásul Hóman szavait és 
ezután rátérnek

az Országos Közoktatásügyi Tanács ügyrendjének  szabályozására 
vonatkozó tárgyalásra.

Beöthy Zsolt: Az ügyrend ‘23. §. g) pontjához a következő módosí
tást adja be.

„Az egyes érdemleges indítványok mellett szavazók nevei jegyző
könyvbe vétessenek, de ne összegeztessenek“.

L á d  Károly: Óhajtja, hogy először is minden egyes tárgynak 
hivatalból előadója legyen az összesülésen, másodszor, hogy az állandó 
bizottság a kiküldött szakbizottságok elnökein és előadóin kívül még 
azok egy két tagjait is hívja meg, hogy azok a szakbizottságok kiala
kult nézeteit és véleményeit minél alaposabban megvédelmezhessék.

B eöthy  Zsolt válaszol Lád Károlynál; és azt mondja, hogy indít
ványát nem tartja helyesnek.

B eöthy  indítványát a többség elfogadta
Fehér Ipoly elnök: Lelkes szavakkal mond köszönetét a Közok

tatási Tanács egybegyült tagjainak, a közoktatásügyi ministerium kép
viselőinek, a titkárnak és végül, a kit első helyen kellett volna, említenie: 
W lassics  Gyula közoktatásügyi ministernek, a kinek első sorban köszön

hetik középiskoláink, hogy reformálva lesznek.
S za m o si  János a Közoktatási Tanács nevében mond köszönetét 

Fehér Ipoly másodelnöknek és ezzel az ülés véget ért.

A MATHEMATIK A, GEOMETRIA ÉS SZABADKÉZI RAJZ A 
REVIDEÁLT TANTERVBEN.

Mindjárt kezdetben kijelentem, hogy „az állandó bizottság jelen
tésének“ a mathematikára és a rajzolásra vonatkozó része úgy tartal
mát, mint szerkezetét tekintve sikerültnek mondható. Sikerültnek egy
részt azért, mert rámutatva a tapasztalt bajokra, azokon segíteni akar 
és részben segít is; másrészt pedig azért, mert e három tárgyat egysé
gessé teszi a két középiskolában, kapcsolódásukat egymás között szépen 
kidomborítja és harmonikus összefüggésbe hozza a többi stúdiumokkal. 
Hogy azonban mégis elhatároztam magamat egyik-másik dologra nézve 
véleményemet közzétenni, arra csak az indít, hogy talán én is tehe
tek ez által az ügynek némi csekély szolgálatot.

1. M athem atika.
A mathematika czélja, óraszáma és a tananyag felosztása az I—Hl. 

osztályban mind a két iskola számára teljesen megegyező. Űj itt „a fel-
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adatok tárgyköre“, mely fontos újítással a formális tanítás közelébb jut 
a gyakorlati életben előforduló esetekhez és a „számtani oktatás is hozzá
járul a tanítás nemzeti elemeinek fejlesztéséhez“. А IV. osztályban csak az 
órák számában van eltérés. A reáliskola V. osztályában már lényegesebb 
eltérés észlelhető: a stereometria bevezető tételei előkészítést nyújtanak 
az ábrázoló geometriához Ez az újítás örömmel üdvözölhető. De már 
az, hogy „a tanítás folytonosan rajzolással (füzetben) kisérendő“, gon
dolkodóba ejti a szakembert. Attól félek, hogy a füzetbe való rajzolásra 
nem jut majd idő az iskolában és a fiúknak ezt otthon kell végezniük. 
Mert a jelen tanterv szerint is ugyanannyi óraszám mellett ugyanazt 
kell végezni és még a Pascal-féle háromszöget és a körtant; de ezek 
helyett az új tanterv a négyzetgyök és másodfokú egyenlet megoldását 
kapcsolatba hozza a geometriában előforduló számításokkal és felveszi a 
stereometriának bevezető tételeit. Ez osztály tananyaga mindig nehezen 
volt elvégezhető, áll ez majd ezentúl még inkább; honnan vegyünk 
tehát időt a füzetbe való rajzoláshoz? Minthogy a geom. rajz itt külön 
nem szerepel, a rajzolás pedig nem szünetelhet egy évig, azért a tan
anyagot kellene kissé összeszorítani. — А VI osztályra nézve ismét meg
egyezik minden; itt az arithm. és véges geom. haladványok együttesen 
lépnek föl, míg alkalmazásuk: a kam. kamat stb.-re а VII.-ben fordul elő. 
„A pont coordinatai stb.“ a gymn. VI. osztályából áttétetett а VII.-be 
és а VIII.-ba jutott, mint új anyag, a gömbháromszögtan és alkalmazása 
geogr. helyek távolságának meghatározására, a mit a reálisk. VII. osz
tályában látunk. Hogy innen a harmadfokú egyenlet kiesett, azt minden 
szakember csak helyeselheti. А VIII. osztályban az anal, geometria össze
függően tárgyalandó, de a kúpszeletek mint geom. helyek. Szívesen 
üdvözöltem volna én is ezekből csak valamit a gymnasiumban, legalább 
annyit, a mennyin a fiúk az anal. geom. módszert megismerhették volna 
(az egyenes és a kör röviden).

Látnivaló, hogy az új tanterv szerint a planimetria és a stereo- 
metria egymást kölcsönösen átszelik; de ezt paedagogiai szempontok 
tették szükségessé. Mert a szakférfiaknak már régi óhajuk, hogy a 
stereometria előzze meg az ábr. geometriát és ezt az új tanterv sikeresen 
oldja meg, félbeszakítván a planimetriát az V.-ben a körtan előtt, a 
testek tárgyalása előtt.

2. R ajzo ló  geom etria.
A gymnasium és reáliskola I. és II. oszt anyaga ugyanaz, de az 

utóbbi iskola osztályaiban a heti óraszám egygyel több — Az I. osz
tályban a hasonlóságot elhagynám, jobb helyen volna az a III.-ban, mert 
itt a fiúk az arithmetikában az arányossággal már jól megismerkedtek. 
Az elágazás a III. osztályban kezdődik: a reáliskolák számára az új 
tanterv még a másolást kívánja az összeillöség és hasonlóság alapján 
és a léptékeket, a IV.-ben a cycloist és az Archimedes-féle csigavonalat; 
ezek helyett a gymnasium megfelelő osztályaiban szabadkézi síkdiszít- 
mény veendő. — Hogy a IV.-ből kihagyták a gyakorlati mértant (értvén 
itt ennek empirikus módon való kezelését), azt hibának tartom * Amúgy 
sem találtam sehol az egész tervezetben a geometria és gyakorlat között 
összefüggő kapcsot az alsó osztályokban; pedig ezt, a hol csak alkalom 
kínálkozik (és ez kínálkozik bőviben, csak akarni kell), nem volna sza
bad elmulasztani. Ez állításom fölvilágosítására elég lesz talán egy pél
dát fölhoznom. Mindjárt az I. osztályban pl. a négyzet fogalmát a koczká- 
ról vezetjük le. Én ezt úgy képzelem, hogy egy kis sétautat tévén a

* A „Megokolás“ e tanegység elhagyását így indokolja: „Ezen
kívül sokan keresztülvihetetlennek tartották a gyakorlati mérést a 
tanulók nagy számára való tekintetből!“
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városban, megállítjuk a tanulókat a nemzeti museum előtt, megfigyeljük 
Arany János szobrát és a Duna soron az ott levő szobrokat; ezeknek 
alapzata fogalmat ad a koczkáról és hasábról. Ennyivel egyelőre beérjük 
és e kiinduló pontokból tovább fejlesztjük a geom. tanítást. így lehet 
minden új alakot ismeretes más tárgyhoz fűzni. Más városban más is
meretes tárgyból fogunk kiindulni stS. Ily módon a geom etriában is  
fejleszth etjü k  a n em zeti irányt. De tovább megyek: minthogy így 
kívülről hozzuk be az iskolába az alapanyagot, a mire a fiúk geom. 
ismeretkörét fölépítjük, s ezt viszont a gyakorlati élet viszonyaira alkal
mazzuk, azért ez által egészséges vérkeringés áll elő elmélet és gyakor
lat között és geometriával is hozzájárulhatunk a jövő, a nem zet is
ko láján ak m egterem téséhez. — A VII. osztályban lehetne helyet szorítani 
a háromélű testszöglet főeseteinek tárgyalására már a gömbháromszög
tanra való tekintetből is — A perspectivának mellőzése meggyőződésem  
szerint hézagot fog előidézni ama czélok elérésében, a melyek felé az 
ábr. geometria törekszik. Hogy a középiskola az élet iskolája legyen 
és az életre készíthessen elő, arra minden tantárgyban meg kell adni 
a módot és alkalmat. Már pedig, hr, csak egy előállítási módszerrel 
ismerkedik meg a fiú, akkor nincs kellőképen minden eshetőségre elő
készítve, illetőleg nem boldogul minden tantárgyban, aholgraphikai elemek 
szerepelnek. Másfelől meg az ábr. geometriának csak egy módszere (az 
új tervezet szerint a specialis orthogonalis előállítás) nem nyújt oly 
tiszta képet és áttekinthetőséget e tantárgyról, mint az általános centrá
lis előállítás a perspectivára való alkalmazással De meg ha arra a köz
vetlen czélra gondolunk, a mit a szabadk. rajzolás az ábr. geometria 
elé tűz, úgy ennek sem felelhetünk meg a perspectiva nélkül. A fölsorolt 
okokból, meg azért is, hogy az ábr. geometria számára biztosítsunk 
valahára helyet a középiskola ama tantárgyai között, a melyek a fiúk
nak általános műveltséget nyújtanak, kérek újból való bebocsáttatást 
a centralprojectio számára. Az orthogonalis előállításra elegendő volna 
két évfolyam, míg a VIII.-ban lehetne a centr. projectiót a perspectivá- 
val tárgyalni. E tekintetben szerény' nézetem szerint még tovább is 
kívánnék menni, a mint azt e folyóirat ez évi 28. és 29. számában ki
fejtettem és e helyen is teljes tisztelettel bátorkodom kijelenteni, hogy 
az ott kifejezett elveket vallom most is azzal a megjegyzéssel, hogy a 
heti órák számát akkor kevésre szabtam. Hogy „a sokféle helyzet és 
háromféle módszer a képzetek biztos alakulását megnehezítették“ volna, 
azt 23 évi praxisom alatt nem tapasztaltam, sőt talán az ellenkezőt: én 
mindig azt vettem észre, hogy a VIII. osztályban a fiúk sikerrel tanulták 
a central projectiót és hogy ez új módszerrel eddigi ismeretkörük na
gyon tisztázódott.

3. S za b a d k ézi ra jz .
Miután e tárgyra a rajzoló geometria a fiúkat kellően előkészí

tette, az ornamentalis rajzolás a III. osztályban teljes egészében meg
indulhat. A régi tantervből kimaradt a különböző görbe vonalak szer
kesztése, mert ezeket a rajzoló geometria fonalán amúgy is tárgyaljuk. 
Az V. osztályban „Ó-kori“, VI.-ban „Közép-kori" és VII.-ben „Újabbkori 
jellegzetes műalkotások“ szép egymásutánban és kellő helyen alkalmat 
nyújtanak a különböző stylfajok ismertetésére. A lapminták után való 
rajzolás teljesen háttérbe szorul Helyébe lép a IV.—VII. osztályban a 
valóság után való rajzolás. A természet köréből vett tárgyak rajzolása 
a látás- és megfigyelő képességet fejleszti és közvetlenségénél fogva 
érdeket keltő is. A „Megokolás“ ezt a körülményt és e tárgy egységes 
szempontból való kezelését szépen kifejti, utalva egyúttal a concentráló 
kapcsolatra a művelődés-történelem tekintetében. Az „emberi testrészek“ 
a Vl.-ból a VIII.-ba jutottak, elég okosan; mert a figurális rajz szokott
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legtöbb nehézséget okozni, főleg oly fokon, a hol a fiú megfigyelő és 
szemlélő képessége még nem oly fejlett, mint az a legfelső osztályban 
föltehető.

A „Megokolás“ sok becses útmutatást ad a követendő módszerre 
nézve, pl. „Az idomok bemutatása testeken is“, vagy „a geometriát inkább 
szemléltetően kell tanítani, mintsem módszeres összefüggésben“ stb.

Hátra volna még a remélhetőleg következő „Utasításokéban a 
geometriai rajzolás módszerének megállapítása.

(Budapest.) S zir te s  Ignácz.

EGYESÜLETI ÉLET.

Kolozsvári kör.
Május 7-én d. u. 6 órakor tartotta rendes havi ülését az ev. ref. 

főgymn. természettani termében. Elnökölt dr S árkán y  Lajos köri alelnök, 
jegyzett K ovács  Dezső. Jelen voltak: Balogh Károly, Boros Sándor, 
Bernjén Zoltán, E rdélyi Lajos, Felm éri Albert, dr. Gál Kelemen, Grál 
Jakab, dr. Vagács Károly (keresk. akad.), dr. Cs P app  József, B ell 
Lajos, dr. S zép lak i János, P árkányi György, dr. Török  István, dr. 
Versenyt György

Dr. Cs. P app  József felolvassa az írásbeli dolgozatokról szóló 
értekezését.

A középiskolai tanítás tervéhez írt általános Utasítások az egyes 
tárgyak tanítási czéljáról, a tárgyak jelentőségéről, a nyelvtani, rhetori- 
kai és poétikai kezelésről, az iskolai és magánolvasmányokról mindenre 
kiterjedő, becses instructióval látnak el; az írásbeli dolgozatok készítésé
nél követendő eljárásra nézve is állít fel szabályokat a szervezet, de a 
javítás mikéntjének végzését rábízza a tanárra. Kategorikus döntés 
hiányában, egyik eljárási mód tarkább a másiknál; a hány az iskola, 
vagy a hány a tanár, annyiféle eljárási módozatot állapítanak meg 
házilag. Paragraphusokba szedett, hivatalos jellegű utasítások nélkül, fél
tékenyen őrizzük mindannyian a magunk egyéniségét, érvényesítjük 
meggyökeresedett szokásainkat. De meg X-nek „nem is áll a kezére“, 
hogy egy hiányjellel húzza alá azt a helyet, a honnan egy kommá, 
vagy pont kimaradt, hanem mindjárt sajátkezűleg fel is rakja, a ki
felejtett írásjelt. Nem a kérdés jelentőségének kicsinylésében kell keres
nünk az egyöntetű hivatalos intézkedés hiányát, hanem abban, hogy 
tisztelik a tanárnak ebbeli önállóságát, mert nem tagadhatni le a körül
mények és hangulatok számon sem kérhető ezernyi mozzanatát, melyek 
a tanítás munkájának ennél az ágánál is fölmerülnek. Kölcsönös meg
állapodástól, házias megbeszéléstől remélhetni tehát, hogy mégis annyira, 
a mennyire egyöntetű legyen a javításban követendő eljárásunk. Úgyde 
ez némi önmegtagadással jár mindegyikünk részéről. A milyen liberalis- 
mussal reánk bízták a megállapodást, épen annyi lemondást kíván 
meg tőlünk az ügy. Úgysem arról van itt szó, hogy minden időkre 
kiható vérszerződést kössünk. Az egésznek az a fordulópontja, hogy 
ennek a „szükséges rossz“-nak is meg kell lenni, bár sokan nem látják 
be, hogy ugyanazon tanári kar összes nyelvész-tagjai ugyanazokat a 
javítási jeleket használják. De ha megegyeztünk abban, hogy meg kell 
lenni, megállapodásaink még akkor sem lehetnek olyan természetűek, 
hogy az ellenök való vétésből nagy dolgot csináljunk. Ha lenne olyan, 
önmagától működő, furfangos gépünk, a melyet megállapodásaink végre-
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hajtására kényszeríthetnénk, akkor lenne kit vonni kérdőre a vétségért, 
de a míg a saját, szövevényes lelki gépezetünk végzi ezt a hálátlan 
munkát is, bennünket senki sem vonhat felelősségre azért, hogy egyik
másik linguae lapsus megjelölésében véletlenül hűtlenséget követtünk el 
a házirend ez vagy ama pontja ellen. A tanítás szép munkájának külön
ben csak salakja az irkajavítás. Ha nem az volna, nem vált volna 
olyan gyűlöletessé. A rany  Jánostól kezdve, le egészen . . . Bádog Jánosig. 
Felolvasó legalább eddig nem akadt olyan collegára, a ki ha csak 
nagyképűsködésből is, elragadtatással beszélt volna erről a köteles
ségéről, holott magát a tulajdonképeni tanítást annyira szeretjük, hogy 
szinte nélkülözhetetlen szükségletünkké vált. Ebből azt a következtetést 
vonja le, hogy tanítás és füzetjavítás között voltakép nincsen ily szer
ves kapcsolat és igazság szerint külön kellene választani egymástól 
ezt a két functiót, melyek közül az egyik annyi élvezettel, a másik 
pedig annyi keserűséggel jár. A dolgozatiratás mostani rendszere ellen 
kifogásai vannak. A növendékek nagy része nem a kívánatos nyugalom
mal és kedvvel végzi írásbeli dolgozatait; többeknél valóságos ellen
szenvet veszünk észre a fogalmazás iránt; ezért ideges izgatottság érzik 
meg a dolgozataikon, melyeknek átgondolt, alapos megszerkesztésére 
sajnáljuk tőlük az időt; felületes, idegbontó kapkodáshoz szoknak. A 
bajon nagyot lehetne segíteni, ha a két-hetenként kirótt dolgozatok 
számát leszállíthatnánk úgy, hogy harmadonként legföljebb 4—4 dolgo
zatot íratnánk. A házi dolgozatokat általában beszüntetné, mert azok 
a családnak nem csupán „passiv“ érdeklődése mellett szoktak íródni, 
hanem kiveszik azokból a maguk derekas részét az összes nagybácsik 
és sógorok. Ezt a sok visszaélésre, a tanár kijátszására teremtődzött 
fegyvert szeretné kicsavarni a diák kezéből. A házi dolgozatok készí
tésére szükséges időt czélszerűbben felhasználhatnák otthon a tanulók, 
ha szórakozásnál egyébre nem fordítanák is Az iskolai dolgozatok elő
készítésére, minden oldalú értékesítésére fordítana az eddiginél is nagyobb 
gondot. Ettől a „belterjes gazdálkodásától többet vár. A nagyobb ered
mény láttára többre becsülnék talán majd nálunk is a nyelvtanár mun
káját, mint pl. Olaszországban, hol az olasz  nyelv tanárának hetenként 
csak 13, illetőleg 15 kötelezett órája van a lyceumokban; vagy akár 
Oroszországban, hol 260 rubelig terjedő külön jutalomdíjban részesül a 
tanár a füzetek javításáért. Igaz, hogy míg a nyelvész corrigál, addig 
a többi szakok tanárai is sok időt fordítanak a lelkiismeretes előkészü
letekre, de a kétféle munkát minőség tekintetében össze sem lehet 
hasonlítani: a historikus forrás-kutatásai, vagy a pliysikus kísérletezései 
tudományos munka-számba mennek; holott a nyelvész, mikor irkát 
javít, lélekölő robotmunkát végez. Ezt a „zajtalan inellékfoglalkozás“-t 
még Bottenhann  minister sem irigyelte tőlünk I. Ferencz császár idejében.

Felolvasó a következő pontokba foglalja össze indítványait:
1. A dolgozatok javítása körül követendő eljárás megállapítása 

minden iskola autonom, kebli ügyének tekintessék, melyet felsőbb ren
delettel szabályozni nem kívánatos, de nem is szükséges.

2. Az írásbeli dolgozatok száma leszállítandó; harmadonként leg
följebb 4—4 dolgozat elegendő.

3. A házi dolgozatok általában beszüntetendők; azonban a szak
tanár, belátása szerint, egyes jobb tanulóknak adhat fel házi dolgozatokat.

*
*  *

Török, Boros, N agy  K., Balogh hozzá szólásai után a kör magáévá 
teszi a felolvasó nézeteit, csak abban a tekintetben csatlakoznak többen 
Balogh Károlyhoz, hogy a házi írásbeli dolgozatok teljes megszüntetését 
nem tartják kívánatosnak.

Elnök a kör nevében a tartalmas és igen élvezetes előadásért a 
felolvasónak köszönetét mond.
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ÚJABB RANGSOR-STATUS.
(A z orsz izr. iskola-alapból fen tarto tt bu dapesti országos rabhi- 

képzó'-intézet tan ári testü letének 1898. év i ápr. 21. le zá r t rangsora .)
VII. fizetési o s z tá ly :

Bloch Mózes 2000 frt
dr. Bacher Vilmos 20U0 „

Kaufman Dávid 2000 „
dr. Blau Lajos 2000 „

VIII. fize tési o sztá ly:
Schill Salamon 1400 frt
Bein Károly 1400 „

dr. Bloch Henrik 1400 „
Balog Ármin 1400 „

VEGYESEK.
Igazgatói czim. A királyi kegy megérdemlett kitüntetésben része

sítette M endlik Perenczet, a bpesti V. kér. áll. főreáliskola tanárát, ki 
rangsorunkban legelső helyen áll, s ki már harmincz évnél régibb idő 
óta szolgálja a középiskolát. A tanügy terén szerzett érdemei elismeré- 
réseül igazgatói czímet kapott.

Kinevezések a Vili. fiz. osztályba. A budgetszerű előléptetések befe
jező része is megtörtént. A mint azt már jeleztük s a mint magának 
a budgetnek tételeiből is világosan kitűnik, mindössze is csak kevés
VIII. osztályú hely volt ez évre még üres. Ebből tizet ranglétra szerint, 
hatot pedig soron kívül nevezett ki a minister a VIII. fizetési osztály 
1400 frtos fokozatára. Valamennyien az 1300 frtos fokon voltak eddig. 
Az előlépettek, illetőleg újonnan kinevezettek a következők: F esztó ry  
Lajos szolnoki, Vajda  Károly dr. fehértemplomi, Simon  József dr. lo- 
sonczi főgymnasiumi, W olf  Árpád kassai, P o tá ssy  János nagyváradi, 
E gyed  Mózes dévai, K iss  Lajos szegedi főreáliskolai, K u ts  István nagy- 
kikindai gymnasiumi, K ovaliczky  Antal debreczeni, S panraft Alajos 
győri főreáliskolai, B alugyánszky  Béla, S zin te  Gábor, Cserép József dr ’ 
budapesti VIII kér., S zitn ya i Elek budapesti VII. kér., B oseth  Arnold 
budapesti V. kér. főgymnasiumi és Pecbány Adolf budapesti V. kér. 
főreáliskolai rendes tanárok

Rendes tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis
ter H auser  Náthán nagykikindai állami gymnasiumi helyettes tanárt 
ugyanehhez a tanintézethez rendes tanárrá nevezte ki (máj. 20 28.237. sz.).

Ministeri köszönet A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
főtisztelendő Vajda  Ödön úrnak, a cistercita-rend apátjának, a kapos
vári áll. gymnasium részére adományozott 100 frtért köszönetét nyil
vánította.

A budapesti horvát internátusbán az 1898/99. tanévre egy teljesen 
ingyenes, egy félfizetéses és két egész fizetéses hely töltendő be. Horvát- 
szlavonországi illetőségű tanulók tarthatnak igényt rá A folyamodvá
nyok a vallás- és közoktatásügyi ininisterhez augusztus hó 5-éig nyúj
tandók be.

Pályázat. A já szb eré n y i á llam i főgym nasium nál a jövő tanév 
kezdetére betöltendő tanári állásra, a m agyar-latin  ta n sza k b ó l; a 
jászberényi főgymnasium igazgatóságához június hó 15-ig.

A kassai kir. convictusban az 1898 99. iskolai év kezdetére hét 
fizetéses hely  üresedik meg, melyeket a m. kir. vallás- és közoktatás
ügyi minister tölt be. E helyekre csak a gymnasium I—IV. osztályába 
iratkozó ifjak folyamodhatnak. A folyamodványok a pályázók iskolai és
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egészségi bizonyítványaival, keresztlevéllel s a szülők polgári állását 
kitüntető okmányokkal szerelendők fel. A kinevezendő növendékek tar
tásdíj fejében évi .450 irtot fizetnek, mely összeg 4 egyenlő részben, ú. 
m. a belépéskor, november 15-én, február 1-én és április 15-én fizetendő 
le. A pályázati kérvények a m kir vallás- és közoktatásügyi minister- 
hez czímezve, f. évi július lö-ig a kassai kir. convictus kormányzójánál 
nyújtandók be.

Tartalom: A debreczeni közgyűlés. — Tisztázzuk a helyzetet! S zerk esz tő 
től. — A közoktatási tanács nagygyűlése. — A mathematika, 
geometria és szabadkézi rajz a revideált tantervben. S zir te s  Ignácz- 
tól. - E gyesü leti élet. — Ifjabb rangsor-status. — Vegyesek. — 
H irdetések.

Pályázat.
A z iglói állam ilag segélyezett ág. hitv. ev. fögymnasiumhan  a 

folyó iskolai évben három  rendes tanári állás üresedik meg úgymint:
1. egy magyar és latin nyelv és irodalmi;
2. egy természetrajz-földrajzi állás, melyek a nagyméltóságú val

lás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr által lesznek betöltendők és
3. egy német és latin nyelv és irodalmi tanári állás, mely az iglói 

ág. hitv. ev. egyházközség mint fentartó hatóság által fog betöltetni.
E három tanári állásra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak oly 

protestáns vallású tanárok, kik
1. a magyar és latin nyelv és irodalomból vagy a magyar nyelv 

és irodalom mellett más középiskolai tantárgyból;
2. kik a természetrajz és földrajzból vagy a természetrajz mellett 

más középiskolai tantárgyból és
4. kik a német és latin nyelv és irodalomból vagy a német nyelv 

és irodalom mellett más középiskolai tantágyból nyertek képesítést.
•Kívánatos a franczia nyelvből való képesítés is.
A< nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úrhoz, 

illetve az iglói ág. hitv ev. egyházközséghez intézett kérvények, a val
lást, életkort, végzett tanulmányokat, tanári képesítést, katonai kötele
zettséget, eddigi szolgálatokat igazoló okmányokkal együtt 1898. év i 
jú liu s 1-ig küldendők be alulírott egyházfelügyelőhöz.

A rendes tanár javadalmazása: 1200 fit törzsfizetés, mely az iglói 
főgymnasiumban töltött szolgálati évek sorrendjében 1400 és 1600 fo
rintra emelkedhetik, továbbá az iglói főgymnasiumba való hivatalba 
lépés évétől számított öt 100 — 100 forintnyi ötödéves korpótlék és 200 
forintnyi lakbér, valamint az érettségi, felvételi és magánvizsga díjak
ból az iglói főgymnasiumban fennálló szabályrendelet értelmében az illető 
tanárt megillető rész.

A megválasztott rendes tanár a próba év sikeres betöltése után 
véglegesíttetik; illetve azonnal véglegesen alkalmaztatik, ha eddigi hiva
talában is már véglegesítve volt.

Nem okleveles pályázók helyettes tanári minőségben 800 forintnyi 
fizetéssel fognak alkalmaztatni.

A kinevezett illetve választott tanárok jogos és köteles tagjai az 
1894. évi XXVII. t.-cz. alapján létesített országos tanári nyugdíjintézetnek 
s állásukat 1898. évi szeptember 1-én tartoznak elfoglalni.

Szepes-Iglón, 1898. május 22-én.
Popscher G yörgy,

egyházfelügyelő.

H o rn y á n sz k y  V ik to r cs. és k ir .  udv . kön y v n y o m d á ja , B udapesten .



AZ .EZREDÉVES ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS 
JURY-TANÁCSA ÁLTAL MEGÍTÉLT LEGNAGYOBB KITÜNTETÉS: 

A MILLENIUM! NAGY ÉREM

EGYETLEN
MAGYAR KÖNYVÁRUS, 

K I  A Z

1885. ORSZÁGOS 
K I Á L L Í T Á S O N

H i T  H M ór EG YETLEN
MAGYAR K Ö N Y V Á RU S,

KÖNYVKIADÓ-HIVATALA
K I  A Z

A NAGY BU DA PEST,

К s
1873. VILÁG- 

K I Á L L Í T Á S O N
к KEVÉS SZÁMÚ LEGNA
GYOBB KITÜNTETÉSSEL : 

A L E G F E L S Ő B B

D Í S Z O K L E V É L L E L  G l Z K L L A - T É R ,  A  H A A S - P A L O T Á B A N . ELISM ER ÉSSEL 
L E T T  M E G T I S Z T E L V E .L E T T  M E G T IS Z T E L V E .

A KÖZÉPISK. TANÁREGYESÜLET JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSÁNAK DÍSZOKLEVELE.
T Ö B B  SZÁ Z H IV A T A L O S  É S  N E M  H IV A T A L O S  E L IS M E R Ő  O KM Á NY 1 0 0 , 0 0 0  F O R I N T  É R T É K E T

EZEN MŰVEK TÚLNYOMÓ KÉSZE A KÖZOKTATÁSI MINISTERIUM ÉS A 
KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYLKT VÁLASZTMÁNYA ÁLTAL KIADOTT JEGYZÉKBEN 

AZ EMKE ÉS MÁS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYLETEK ÁLTAL BESZERZÉSRE 
— TÖBB PÉLDÁNYBAN IS — AJÁNLTATOTT.

A fentebbi kiadó, sok évi tradiczióihoz híven, mindenkép szí
vélyes készséggel hozzájárul azon czélhoz, hogy a kulturális, iskolai, 
ifjúsági és egyéb könyvtárak a legjelesebb műveket a lehető legjutá- 
mjosabban beszerezhessék, és hogy a tehetséges, szorgalmas ifjak minél 
kevesebb költséggel minél több jeles művel jutalm aztathassanak. Ez 
irányban való szives megkeresések tehát a lehető előzékeny figyelem
ben részesülnek. Az itt elősorolt saját kiadásainkon  kívül, melyekkel 
kedvezmény árakon szolgálunk , megrendelések minden, bárki által és 
bárhol, az antiquariusok állal is hirdetett bármely nyelvű müvekre szinte 
lehető ju tányosán  és a legnagyobb figyelemmel eszközöltetnek. Kimbrítő 
jegyzékek ingyen küldetnek.

A ()  kÖ2 Ött lévő árak a bolti, a sorok végén láthatók a kedvezmény
vagy leszállított árakat jelentik. A. két **-al jelölt művek a közokt. mi
nister által a tanári könyvtáraknak  is beszerzésre ajánltattak.

«Ráth Mór iskolai kiadásai. A kik tanítanak, nagy örömmel fogják 
e vállalatot üdvözölni. Hiszen eddig az ily müvek, minők az előttünk 
levők, a szegényebb tanulók számára hozzáférhetetlenek voltak. Ráth 
Mór az áj vállalattal nagy szolgálatot tett a hazai taniigynek  és igén 
kívánatos, hogy azokat az irodalmi kincseket, melyek az 6 kiadásában 
megjelentek, mind ilyetén módon, gyors egymásutánban, az iskola 
számára fölhasználhatóvá tegye.» Középisk. Tanáregyesiileti Közlöny.

MEGHALADÓ ADOMÁNYOK DIÁN.

IS K O L A I ,  I F J Ú S Á G I ,  N É P K Ö N Y V T Á R A K  

G Y A R A P Í T Á S Á R A  É S

K Ü L Ö N Ö S E N  A L K A L M A S  K I A D Á S A IN K .

■ i

Oraz. K özép iso la i T a n á reg y esü le ti K özlöny. XXXI. 51
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T H  M  Ő R  ju tá n y o s , isk o la i és részben  n épies, kü lönösen ju ta lo m -
-»I k ö n yvekn ek , isk o la i és n ép k ö n yv tá ra k n a k , önképzőkörökn ek  is
igen alkalm as kiadásai, melyek túlnyomó része a k ö zo k t. m in is te r iu m , a
k ö zé p isk o la i ta n ár-egy le t, az ИМ  К A és más közművelődési egyletek á lta t 

beszerzésre — több példányban is — aján lta tik .

1. A ra n y  Ján os. A  m a g y a r  verselésró'l. A  n e m z e ti versid om ról. 
V a la m i az asszon án czró l. 25 kr. Díszes kötésben 50 kr.

2. — — Z rin y i és T asso. A  Z rin y iász  népies kidolgozásával és T asso  
első énekének fordításával. 40 kr. Díszes köt. 70 kr.

3. — — író i arczképek: Gyöngyösi István. Orczy Lőrincz. Gvadányi 
József. Szabó Dávid. Ráday Gedeon. 40 kr. Díszes köt. 70 kr.

4 .  ------ B írá la to k . 30 kr.
1 —4. — P ró za i d o lgozatok . Jutányos kiadás. 1.60. Díszes köt. 2 frt 20 kr.
5 .  ------ A z  e lv e s z e t t  a lk o tm á n y . 30 kr. Díszes köt. 60 kr.
6.  ------- A  n a g y -id a i cz ig á n y o k . 40 kr. Díszes köt. 70 kr.
7 .  -------R ó zsa  és Ib o ly a . L o so n c z i Istv á n . B o lo n d  Istók . 40 kr.

Díszes köt. 70 kr.
8. — — T old i, a költő' ifjabbkori egyetlen authenticus arczképével, melyet 

Arany L. a nagymester Horovitz által festetett. 40 kr. Díszes köt. 50 kr.
9. — — Toldi estéje. A költő szülőházának és Nagy-Szalonta főterének 

látképével. 40 kr. Díszes köt. 50 kr.
8. 9 .----- T o ld i és T o ld i e s té je . Az ifjabbkori arczképpel és a szülőház és

Nagy-Szalonta látképével. 8ü kr. Díszes köt. 1 frt.
«Szülőföldem Szalonta, Nem szült engem Szalonba, Azért vágjom 

naponta. Kunyhóba és vadonba.»
10. — — B u d a  h a lá la . A «Rege a csodaszarvasról» képpel Lotz és Than 

Ráth Mór-féle Arany albumából 60 kr. Díszes köt. 70 kr.
1 1 .  ------Murány ostroma. 40 kr. Díszes köt. 70 kr.
12a. — — Eredeti és fordított Balladái, Románcza, Legendája és 

Allegóriája. Első teljes kiadás Zichy Mihály »Szondi Két apródja» 
rajzával és a Hid avatás kéziratának hasonmásával. Tar t a l om:  Rá- 
kócziné. Rozgonyiné. Sir Patrick Spens. Török Bálint. Az egri leány. Ágnes 
asszony. Borvitéz. Zács Klára. Szondi két apródja. A walesi bárdok. 
Éjféli párbaj. Tetemre hívás. Az ünneprontók. A képmutogató. A méh 
románcza. Ä Hunyadi ballada-kör: I. Hunyad csillaga. II. Both bajnok 
özvegye. III. Szibinváni Jank. IV. Kapistrán. V. V-ik László. VI. Mátyás 
anyja. Az elűzött és visszatért Grófról (Goethe után.) Szent-László,Legenda. 
A gyermek és a szivárvány. {Allegória.) Hidavatás. Pázmán lovag. Ten
geri hántás. Vörös rebék. Szőke Panni. Árva fiú. Endre királyfi. 45 kr. 
Díszes köt. 60 kr.

12b.-------v á lo g a to tt  b a lla d á i, R om án cza , L eg en d á ja , A lle g ó 
r iá ja . Családi és iskolai kiadás. 40 kr.

Ezen gyűjteménybe csak azon balladák vétettek fel, melyek tárgyuknál 
fogva és paedagogiai szempontból a család minden tagja és a mindkét 
nembeli ifjúság olvasmányául alkalmasak.

13. Shafcspere. J á n o s  k irá ly . Ford. Arany János. A fordító és Csiky 
Gergely bevezető tanulmányával, (a szinmü forrásai, a történelmi alap, 
aestetikai méltatás s a t.) jegyzeteivel és czímképpel 50 kr. Díszes köt. 70 kr.

14. L. A n n . S en eca  v ig a sz ta lá sa  M árcziáh oz. F o r d í t ,  é s  t e s t v é r j e  
s í r j a  f ö lö t t  b ú s o n g ó  s z ü l e i n e k  a j á n l o t t a  Lévay J ózsef. 2 0  k r .  K ö tv e  4 0  k r .

15. В  E ö tv ö s  J ó z s e f  ö sszes k ö lte m é n y e i. 40 kr. Díszes kötésben 
80 kr.

1 6 .  ------ E m lék b eszéd e i. 1 frt 40 kr. Díszes köt. 1 frt 80 kr.
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17. A ra n y  Ján os. K eveh áza . S zen t-L ász ló  fü ve . D a liá s  idők.
HO kr. Díszes köt. 50 kr.

18. a Shak spere. H a m let. Ford. Arany János. A fordító és Csiky Gergely
tanulmányával, jegyzeteivel és ezímképpel. 60 kr. Díszes köt. 80 kr.

19a. — — S zen t Iv á n -é ji á lom . Ford. Arany J. A fordító és Csiky Gergely 
tanulmányával, jegyzeteivel és ezímképpel. 50 kr. Díszes köt. 70 kr.

20a. B. E ö tv ö s  József. G o n d o la to k : Hit és vallás. Ember és világ. 
Irodalom és tudomány. 80 kr. Díszes köt. 1 frt 20 kr.

20ab. — — G on d ola tok . Teljes jutányos kiadás 2 frt. Díszes k. 2 frt 60 kr.
M o ttó :  N e  h ig y j  o ly a n  g o n d o la tn a k ,  m e ly n e k  s z iv e d  e l le n tm o n d .

21. A ra n y  Ján os. E lső  lop ás. A  fü le m ile . A  bajusz. A  h eg ed ű . A  
h a m is tanú . A  tu d ó s m a csk á ja . H a tv a n i. 20 kr. Díszes köt. 45 kr.

22. J ó k a i Mór. É le tem b ő l. Tar t al mából :  A látható Isten. Életem 
legszomorúbb napjai. A csendes évek története. Magyar költők sorsa. Az 
én kortársaim. Egy magyar költő életéből. A jó öreg asszony. Az erdei 
lak. 1 frt. Díszes köt. aranymetszettel 2 frt.

23. S h a k s p e r e .  J u liu s  C a e s a r .  Ford. Vörösmarty. 40 kr. Csiky Gergely 
tanulmányával és jegyzeteivel. 50 kr. Díszes köt. 80 kr.

2 4 .  ------T é íi rege. Ford. Szász Károly. 40 kr.
2 5 .  ------C orio lanu s. Ford. P etőfi Sándor 40 kr. Csiky Gergely tanul

mányával és jegyzeteivel. 50 kr. Díszes köt. 80 kr.
26. — — M a c b e th .  Fordít. Szász Károly. 40 kr. Csiky Gergely tanul

mányával és jegyzeteivel. 50 kr. Díszes köt. 80 kr.
27. — — L ear  k irá ly . Ford. Vörösmarty. 40 kr. Csiky Gergely tanul

mányával és jegyzeteivel 50, kr. Díszes köt. 80 kr.
28. — — A  k é t  v ero n a i if jú . Ford. A rany L ászló . 40 kr.
29. A ra n y  J á n o s k iseb b  k ö lte m é n y e i. Jutányos kiadás. 1 frt 80 kr. 

Díszes köt. 2 frt 50 kr. Aranymetszettel 2 frt 80 kr.
29a. — — Válogatott kisebb költeményei. Jutányos kiadás a közép- és velük 

egyrangú iskolák felsőbb osztályai és felsőbb leányiskolák számára. 
A «Családi kör» czlmü képpel Lotz és Than Arany albumából és Arany 
költeményének hasonmásával. 80 kr. Díszes köt. 1 frt.

29b. — — Válogatott kisebb költeményei. A középiskolák alsóbb osztályai, 
a polgári, ipar, közép kereskedelmi, felsőbb nép és hasonló rangú, úgy 
leányiskolák számára. 50 kr. Díszes köt. 70 kr.

30. — — T o ld i szere lm e. Jutányos kiadás. 1 frt 60 kr. Díszes köt. 2 frt 
20 kr. Arany metszettel 2 frt 60 kr.

31. — — T o ld i szerelm e. Első—Harmadik ének. 20 kr.
32. — — H á tr a h a g y o tt  k ö lte m é n y e i. A. L. bevezetésével, önéletrajz

zal és jegyzetekkel. 2 frt 40 kr. Díszes kötésben 3 frt.
33. — — О  szikék . (Külön gyémánt kiadás.) Arany L. előszavával és 

Arany levelének hasonmásával. 60 kr. Díszköt. aranymetsz. 1 frt60kr.
.1l o t t ó  : „ É s  n e  h a l j a k  m e g  m in t  k o ld u s  —  a  k i  s e m m it  s e m  h a g y o t t “ .

34. B .  E ö tv ö s  J ó zse f . A ra n y  k a lá szo k  В. E. J. müveiből. (Hit és 
vallás. Ember és világ. Irodalom és tudomány. Haza és nemzet.) 1 frt. 
Díszköt. aranymetszettel 2 frt.

M o ttó  : „ H a  f e n m a r a d  n e v e m  —  e s z m é im  gyó’z e d e lm e  l e g y e n  e m lé k je le m “ *

3 5 .  ------Ö sszes k iseb b  e lb e szé lé sek . 80 kr. Díszes köt. 1 frt. 20 kr.
36. S h ak sp ere . A  m ak ran ezos h ö lg y . Ford. Lévay J ózsef. 40 kr.
37. — — A  té v e d é s e k  já té k a . Ford. Arany László. 40 kr.
3 8 .  ------T ro ilu s és  C ressida. Ford. F e je s  István. 40 kr.
3 9 .  ------A  h o g y  t e t s z i k .  Ford. Rákosi J enő. 40 kr.
4 0 .  ------C ym b elin e . Ford. R ákosi J enő. 40 kr.
4 1 .  ------M ind en  jó , h a  jó  a v é g e .  Ford. Győry Vilmos. 40 kr.

51*
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42. Jókai Mór. Igaz történetek. Örök emlékek. (Az első alapkő, Szé
chenyi, Vörösmarty, Teleki László, Batthyányi temetése, Nyárv Pál, Deák 
Ferencz, Almásy Pál, Szigligeti stb.) 1 frt 20 kr. Díszes köt. 2 frt.

43. Petőfi Sándor és Arany János levelezése. Arany L. elősza
vával, Arany Petőfi emlékének szentelt költeményeivel és Petőfi a Toldi 
megjelenése alkalmával irt első levelének, és Arany válaszának hason
mására 80 kr. Díszkőt, aranymetszettel 1 frt 60 kr.

44. Kölcsey Ferencz válogatott prózai munkái. Szerk. és bevezetéssel 
ellátta GREGU88 Ág o st . (Kölcsey mint író. Greguss tanulmánya.) Elbeszélé
sek. Beszédek. Tanulmányok. Parainézis Kölcsey Kálmánhoz.) 50 kr.

45. Szász Károly. Salamon. Koszorúzott költem. 50 kr.
46. Verne Gyula. A  prémek hazája. Francziából György Aladár. 

1 frt 40 kr. Díszes köt. 2 frt.
4 7 .  ----- Utazás a fö ld  központja f e lé .  Francziából Beöthy Leó.

1 frt. Díszes köt. 1 frt 50 kr.
48. Sámi Lajos. Délafrikai utazások és fölfedezések. Tekintettel 

Magyar L., Livingstone, Du Chaillou, Stanley, Grant, Speke. Cameron 
utazásaira. Dél-Afrika térképével. Teljes. 2 frt. Kötve 2 frt 60 kr.

48a. Sámi Lajos. A Gorillák hazája. Du Chaillou utazásai. 50 kr.
48b. — — Magyar László élete és utazásai. 50 kr.
48c. — — Livingstone élete és utazásai; Stanley utazása  

Livingstone felfedezésére. Dél-Afrika térképével. 80 kr.
49. Shakspere. V elenczei kalmár. Ford. Ács Zsigmond. 40 kr.
50. --------Titus Andronicus. Ford. Lévay J ózsef. 40 kr.
51. Kazinczy Ferencz. Magyarországi utak. Erdélyi levelek. 

B. Eötvös J.. Kazinczy F. fölött tartott emlékbeszédével 60 kr.
52. Cooper Fénimore. Az utolsó mohikán. (A teljes regény egyet

len magyar kiadása.) A Kisfaludy-társaság megbízásából angolból Gondol 
D. 1 frt. Kötve 1 frt 60 kr.

53. De Foe Dániel. Idősb Robinson Crusoe utazásai, élemé- 
nyei és csodálatos kalandjai. A Robinsonádok történetével és a 
szerző életrajzával. Ford. Malmosy KÁROLY főgymn. tanár. (Az eredeti 
teljes regény egyetlen magyar kiadása.) 1 frt Díszes köt. 1 frt 50 kr.

54. Shakspere. Vénus és Ádonis. Lucretia. A szerető panasza. 
A szerelmes vándor. Szonettek. Fordították : Lőrinczy.Zs., Gy Öry  
Vilmos, Szász Károly. 60 kr.

55. Arany János. Vojtina levele i öcseséhez. Vojtina ars poéti
kája. A sárkány. A magyar népdal az irodalomban. Irányok.
Kézirati hasonmással 40 kr. Díszes köt. 60 kr.

56. Toldy Ferencz. Gyász- és emlékbeszédek. 1 frt.
57. — — E m lék - és  v e g y e s  b eszéd ek . 1 frt.
58. ;------Irodalmi arczképek és szakaszok. 60 kr.
59. Szemere Bertalan szépirodalmi dolgozatai: Anyám — 

Terézia — László — Mária — Irénke — Kölcsey-emlékezete. 
A  Chilloni fogoly. Emlékezés a szép Friderikára. 80 kr.

60. Szabó Károly. A magyar nemzeti büszkeségről.Emlékezzünk  
régiekről. A magyar ősvallásról. Az ősmagyar hadielet. 60 kr.

**61. Dr. Bozóky Alajos. Római világ. Művelődéstörténeti rajzok a csá
szárság fénykorából. Róma városa. Az udvar. A  három rend. 
Társas érintkezés. A nők. 2 frt. Díszes köt. 2 frt 80 kr. Képek:  
Augustus. Marcus Aurelius. Domitianus vértezve és babérkoszorúzva. (Szobor 
a louvre-i múzeumban.) Forum Romanum Constantinus diadalkapuja. 
Augustus síremléke. Római színház. (Pompéji.) Ifjú síremléke, ki ékes
szólás és zenében 52 vetélytárs fölött győzött. Faldiszítmény (Pompéji). 
Vergilius. (Mellszobor a Capitoliumi múzeumban.) Római szónok. Haza
térő harczosok. Falfestmény (Paestum.) Róma mint emberfölötti nagyságú 
Istenség Marcus Aureliusnak adományozza a világgömböt.
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’*02. Dr. B o zó k y  L. R óm ai v ilá g . Művelődéstörténeti rajzok a császárság 
fénykorából. Számos képpel az ó-világ remekei után. 2 frt. Díszkőt. 2 frt 
80 kr. Tar t a l om:  A z u tazások . A  sz in já ték o k . A  fén yűzés. 
M ű v észetek . S zép irodalom , képek:  Messalina és Britanmeus. Cali
gula. Sallustius. Cicero. Cicero nyaralója. Tragikai színész. Római építészek. 
Faustina. Livia mint Pietas. Római hajadon. Római férjezett nő. Zenésznők. 
Római hölgyek fejdísze. Gladiator. Küzdő athléták. Pompejus színköre. 
Színpadi jelenet. Zene-gyakorlat. Római katona. Rómaikatona teljes fel
szereléssel. Vadállatok viadala. Áldozat Cybelének. Áldozat Ceresnek. Csa
ládi étkezés. Római fürdő. Trajanus útja Orsóvá mellett. Iskolai jelenet stb.

63. B. E ö tv ö s  J ó z s e f  Ü n n e p i b eszéd e i. 50 kr. Díszes köt. 90 kr.
63ab. — — E m lék - és  ü n n ep i b eszéd ei. Teljes jutányos kiadás 2 frt.

Díszes köt. 2 frt. 80 kr. Aranymetszettei 3 frt 20 kr.
64. H u n fa lv y  P á l ta n u lm á n y a i: T h u k yd d es. P la to n i v e n d é g sé g .  

P la to n i k ö ztá rsa sá g . A r is to te le s . 6u kr.
65. C urtius Ernő'. A th é n  P e r ik ie s  k orában. Ford. P ór Imre. 50 kr.
66. II. R á k ó czy  F er en cz  fe je d e le m  em lé k ira ta i a  m agyar-  

o rszá g i háborúról 1703-ból. Közli Thaly Kálmán. 5-ik javított, tör
ténelmi jegyzetekkel. R végrendeletével s a t. bővített jutányos kiad. 60 kr.

67. A ra n y  Ján os. C saba k irá ly fi. Hűn rege. A ra n y  L á sz ló  beveze
tésével a hátrah. költeményekhez és a költő utolsó a Botos és Kalapos 
arczképével. 50 kr. Diszköt. 80 kr.

«Hogy melyik arczképem választom rajzai közzöl Fényképíró úr ? — a 
Botos és Kalapost. Mint maradó vendég áll s ül a többi nyugodtan — 
Menni csak egy készül; útja van, ez leszek én.»

«Isten veled, jobb részem arany álma! Hü Toldi. Csaba, isten veletek, 
Oly messze a czél. oly rnagas a pálma. Rég törve lelkem és a test beteg.»

68. B. E ö tv ö s  József. É lje n  az e g y e n lő sé g . Vígjáték. 40 kr. Díszes 
köt. 70 kr.

«Quid rides? Mutato nomine de te fabula narratur.»
69. — — B osszú . S»omorújálék. 40 kr. Díszes köt. 70 kr.
69abc. B. É ö tv ö s  J ó z s e f  K ö ltem én y e i. B e sz é ly e i. S zin darabja i. 

Teljes jutánvos kiad. 2.40. Díszköt. aranymetsz. 3 frt 40 kr.
70. S a lam on  F eren cz . A z 1741-ik i k oron ázó  o rszá g g y ű lés . 50 kr.
71. A ra n y  Ján os. K ata lin . Költői elbeszélés. 30 kr. Díszes köt. 40 kr. 
” 72. H orváth  M ihály . F rá ter  G yörgy  (M artinuzzi) b ib orn ok  élete.

80 kr.
73. J u s te  T ivadar. M ária m a g y a r  k irá ly n é . II. L a jo s ö zv eg y e .

Francziából Szász Károly. 40 kr.
74 B e ö th y  Z solt. R ajzok . 1 frt 20 кг.
75. L a b o u la y e  E duárd. L e n g y e lo r szá g  e lső  fe lo sz tá sa  1772-ben.

Francziából R ibáRY F. főgymn. tanár. 3U kr.
76 M acau lay  В  T. Lord C live. W arren  H a stin g s . Az Angol-Kelet-

india meghódításának története. Angolból Szász KÁROLY. 1 frt 50 kr.
E két tanulmány, egymással összefüggően terjeszti elénk az újabb 

kor történetének egyik legérdekesebb részletét: az angolok keletindiai biro
dalmának alapítását. Lord Clive, e roppant birodalom tulajdonképi alapítója, 
Warren H astings, első főkormányzója és valódi szervezője volt. E két nagy 
férfiú körül alakul a keletindiai birodalom történelmének kezdete.
7 7 .-------H am p d en  Ján os. (Az angol Deák Ferencz) P it t , C hath am

gróf, Két politikai életrajz. Angolból S zász Károly 1 frt 20 kr. 
H ampden J ános egy megható alak az utolsó Stuartokkal való nem 

zeti küzdelem történetéből. Tiszta, férfias jellem ; magas ész. magas s z í v . 
Életírása életteljes bensőséggel gördíti le előttünk az egyszerű s szereplésre 
nem vágyó vidéki nemest, ki szellemi és erkölcsi súlyánál fogva a parla
ment vezére, a nemzeti párt feje s a forradalom regulátora les. A másik 
életrajzban a világhírű angol miniszternek egészen hű képét vesszük.
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78. S h ak sp ere . O th ello . Ford. Szász Károly. 40 kr.
7 9 .  ------F e ls ü lt  szere lm esek . Ford. Rákosi Jenő. 40 kr.
8 0 .  ------ S o k  h ű - h ó  s e m m ié r t .  Ford. Arany László. 40 kr.
8 1 .  ------P er ic le s . Ford. Lőrinczy (Lehr) Zsigm.
8 2 .  ------V. H en r ik  k irá ly . Ford. Lévay József. 40 kr.
89—85. VI. H en r ik  k irá ly . Ford. Lévay József. 3 rész. 1 frt 20 kr. 
**86—88. H o rv á th  M ihály . M agyarország  fü g g e t le n s é g i h arczá -  

n a k  tö rtén ete . A nagy napok félszázados emlékezetének szentelt ju
tányos teljes kjadás. 3 testes kötet. Csak 5 frt. Díszes köt. 7 frt.

89. P r e sc o tt  H. Ö töd ik  K áro ly  csá szá r  lem o n d á sa  és v é g n a p ja i  
a Szt. J u ste i-k o lo sto rb a n . Ford. P. Szathmáry Karoly. 50 kr.

.90. S parks J. W a sh in g to n  é le te . A m. t. Akadémia megbízásából ford. 
Czdczor Gergely. 60 kr.

91. T h a ck era y  V. A  N é g y  G yörgy. (Angol királyok.) Képek az angol 
udvari életből. Angolból Szász Béla. 80 kr.

92. T h iers M. A . W ater loo . Ford. Kecskf.mrthy Aurél. 1 frt.
’*93. Ip o ly i A rn o ld  M agyar m ű tö r tén e lm i ta n u lm á n y o k . 2 frt 80. 
**04.-------A lk a lm i b eszéd ek . 1 frt 40 kr.
95. S zem ere B erta lan . G örögország. (Utazás a világosi napok után.) 

80 kr.
96. M an zon i A lessan d ro . A  je g y e se k . Milánói történet a XVII. század

ból. Olaszból Beksics Gusztáv. 1 frt 40 Kr. (A világirodalom egyik leg
nagyobb remeke.

97. Gr. T o lsto j L eó. S eb a sto p o l 18 5 4  1855. 60 kr.
98—99. B. E ö tv ö s  J ó zse f . M agyarország  1514-ben . Tört. regény.

(Ajánlat: Deák Ferencz barátomnak) 2 kötet. 3 frt. Díszes köt. 4 frt ói). 
**100. H o rv á th  M ihály . A  k e r e sz té n y sé g  első' század a  m agyar-  

o rszá g o n  1 frt 20 kr. Dísz köt. 2 frt 20 kr.
101. T om p a M ih á ly  v erse i. A költő által rendezett első eredeti kiadás. 

1863. 40 kr.
1 0 2 . ------legújabb k ö lte m é n y e i. A költő által rendezett első eredeti kiadás

1867. 40 kr.
103. R á k o s i Jenó' A  k rak ói barátok . A eso p u s. 80 kr.
104. 105. B. E ö tv ö s  József. N ő v érek . 2 köt. 2 frt 40 kr. Díszes köt.

3 frt 20 kr
106. 107. — — A K arth au si 10-ik emlékkiadás. 2 kötet 3 frt. Díszes köt.

4 frt 60 kr.
108. 109. T ó th  K álm án  ö sszes k ö lte m é n y e i. Első teljes kiadás. 2 köt. 

4 frt. Díszkötésben 6 frt.
110. F e u il le t  O ctave. E g y  sz e g é n y  if jú  tö r té n e te  A  k is  G rófné.

A Kisfaludy-társaság megbízásából ford. Salamon Ferencz. 1 frt 20 kr.
111. S zász  K ároly  k iseb b  m ű ford ítá sa i. 1 frt. Díszes köt. 1 frt 60 kr.
112. J a m es R ob in  H ood . A Kisfaludy-társaság megbízásából ford. Petőfi 

Sándor. 1 frt 20 kr.
113. R á k o s i V ictor  (Sipulusz) R e j te t t  fészk ek . 1 frt 40 kr. Díszkötésben 

2 frt 40 kr. Tartalom : Az én falum. Afrikai utunk. A tudomány haszna. 
A tubarózsa. Mi történik az én utczámban. A Faust-fordító. stb. 
(12 beszélv.)

114—116. B. E ötvös J ó zse f. A  fa lu  je g y z ő je . 3 kötet. 4 frt 50 kr.
Díszes köt. 6 frt 80 kr.

117. B oz  D ick en s. O liver T w ist. Angolból Gondol Dániel  1 frt 20 kr.
118. S co tt  W a lter . L u cia , a L am m erm oori m en y a sszo n y . Angolból 

Palóczy L. 1 frt 20 kr.
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Népies kiadások.
A ra n y  Ján os. T oldi. S zen t L ász ló  fü ve . E lső  lop ás. Jók a  ör

d öge. Számos képpel és a költő életrajzi vázlatával. Aranyozott 
díszkötésben 1 példány 50 kr. 10 péld. 4 frt. 20 péld. 7 frt 50 kr

— — T old i. A híres művész Vágó képeivel és a költő életrajzával
20 kr. 10 péld. 1 frt 80 kr. 50 péld. 8 frt. Egy-egy díszkötés 
külön 20 krral számíttatik.

— — S zen t L ászló  fü v e . Képekkel 1 péld. 4 kr. 50 péld. 1 frt 60 kr.
100 péld. 3 frt.

-------E lső  lopás. Képekkel. 1 péld. 4 kr. 50 péld. 1 frt 60 kr. 100 péld.
3 frt.

------- Jók a  ördöge. Képekkel. 1 péld. 4 kr. 50 péld. 1 frt 60 kr. 100
péld. 3 frt.

. A vallás- és közoktatásügyi m. kir minister 1891. évi 26.163. sz. 
alatt a következő rendeletet bocsátotta k i :

Valamennyi kir. tanfelügyelöséghez és egyházi főhatósághoz.
B ,áth M ór budapesti kiadó A ra n y  J án os: T oldi, S zen t L ászló  

fü v e , E lső  lo p á s és Jók a  örd öge czímű költeményeiből rendkívül 
olcsó áron szépen illusztrált népies kiadást rendezvén, ezzel a nagy 
költőnek a nép és a nép gyermekei között való terjesztésre legalkal
masabb műveit még a legszegényebbek által is megszerezhetővé tette. 
Erről van szerencsém Czímedet oly felkéréssel értesíteni, hogy nép- 
olvasmányul kiválóan ajánlható eme kiadványnak a nép és iskolás 
gyermekek között való terjesztését saját hatáskörében lehetőleg elő
mozdítani s azokat a nép- és ifjúsági könyvtárak szám ára ajánlani 
szíveskedjék.

**Arany János munkái.
**Arany Ján os ö sszes és E á tra h a g y o tt m u n k ái. Nagy 8-adr. 12 köt. 

Számos műmelléklettel, autografokkal stb (Edition definitive.) 
40 frt 60 kr. Díszköt. aranymetsz. 58 frt. Angol köt. 52 frt 60 kr. 

**Arany Ján os ö ssz e g y ű jtö tt  m un kái. Kis 8-adr. Nvolcz kötet. Tar
talom : 1. Kisebb költemények. II. Tojdi Toldi estéje. Buda halála. 
Murány ostroma. 111. Toldi szerelme. IV. Elbeszélő és elegyes köl
temények. V. Prózai dolgozatok. VI. Shakspere-fordítások. VII., 
VIII. Éátrahagvott versek. 14 frt 80 kr. llét angol kötésben 
20 frt 40 kr.

— — Ö sszeg y ű jtö tt  m unkái. Hat kötet. (A h á t r a h a g y o t t  v e r 
j e k  n é l  к ül )  11 frt 80 kr. Angol köt. 16 frt 60 kr.

-------Ö sszes k ö lte m é n y e i. A hátrahagyott versekkel. Hat kötet
11 frt. Öt angol köt. 15 frt. Tartalom: Kisebb költemények. Toldi. 
Toldi estéje. Murány ostroma. Buda halála. Toldi szerelme Bo
lond Istók. Elveszett alkotmány. Nagyidai czigányok. Rózsa és 
Ibolya. Losonczi István. Kóbor Tamás. Elegyes darabok. H á t r a 
h a g y o t t  v e r s e k .

— — K ö ltem én y e i. A hátrahagyott versek nélkül. Négy kötet. 8 frt.
Angol köt. 11 frt 20 kr.

— — K isebb  és h á tr a h a g y o tt  k ö ltem én y e i. Három kötet. 5 frt. Két
angol köt. 6 frt 60 kr.

— — T old i. T o ld i szerelm e. T o ld i es té je . 2 frt 80 kr. Angol köt.
3 frt 60 kr

— — T oldi. T o ld i e s té je . B u d a  h a lá la . M u rán y  ostrom a. 2 frt.
Angol köt. 2 frt 80 kr.
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A ra n y  Ján os. E lb e sz é lő  és e le g y e s  k ö lte m é n y e i. Elveszett alkot
mány. Nagy-idai czigányok. Rózsa és Ibolya. Losonczi István. 
Bolond Istók. Kóbor Tamás. Elegyes darabok. 2 frt. Angol köt. 
2 frt 80 kr.

— — H á tr a h a g y o tt  p róza i d o lg o za ta i. Rézmetszetű arczképpel 1863 
évi felvétel után, a Geszti remetelak látképével és az Arany-család 
czímerével Nagy 8-adr. díszkiadás. 4 frt. Díszes köt. 4 frt 80 kr.

-------L e v e le z é s e  író b a rá ta iv a l. Nagy-Szalonta és a költő szülőháza
látképével. Petőfi Aranyhoz intézett első levele, költeménye, 
Arany, Tompa stb. leveleinek hasonmásával, Arany Jánosné, 
leánya és unokája arczképével, a nagy-körösi lakóház és Arany 
síremlékének rajzával, és Petőfi két rajzával Díszkiadás. 2 kötet. 
7 frt 60 kr. Díszes köt. 9 frt 60 kr.

-------K iseb b  és  h á tr a h a g y o tt  k iseb b  k ö lte m é n y e i. Első teljes
elzevir kiadás merített papíron, chronologicus rendben össze
gyűjtve. Arany L ászló előszavával és Arany J ános kéziratának 
hasonmásával. 2 kötet 4 frt. Fényes díszköt. 6 frt 40 kr.
Ezen díszkiadás, miután a chronologicus rendben való összeállí

tás a nagy költő fejlődését oly élesen megvilágítja, különösen a tanár urak 
figyelmébe ajánltatik. Beosztása a következő :

1.1847—1849. II 1850—1859. III. 1863—1873. IV. Őszikék 1877—1880. 
V. Töredékek és rögtönzések. A költemények czímei és kezdösorai betűsorban.

A költemények legnagyobb részén a költemények keletkezésének napja 
is fel van jegyezve.
“ E r c se y  Sándor. A ra n y  Ján os é le té b ő l. Gyulai P ál előszavával 

és A rany J. k i a d a t l a n  l e v e l e i v e l .  1 frt 20 kr.

Br. Eötvös József munkái.
* * B .  E ö tv ö s  J ó z s e f  ö ssz es  m u n k á i. Első teljes díszkiadás (edition , 

definitive). 18 kötet. Tartalom: Gondolatok, 1 kötet. Magyarország 
1514-ben, 2 kötet. Nővérek, 2 kötet. Költemények, Elbeszélések, 
Színművek, 2 kötet. Emlékbeszédek, 1 kötet. Ä karthausi, 2 köt. 
A falu jegyzője, 3 kötet. A XIX század uralkodó eszméi, 3 kötet. 
Politikai beszédek, 2 kötet. Ára fűzve 34 frt 80 kr. 18 díszkőt, 
aranymetszettel egyszerre rendelve 56 frt 40 kr. helyett 52 frt. 
Könyvkedvelők 16 félbőrkötésében 60 frt helyett 56 frt. 18 disz
köt. aranymetszet nélkül 48 frt.

**Br. E ö tv ö s  J ó z s e f  szép irod a lm i m unkái. 13 kötet. Tartalom: 
Gondolatok, 1 köt. Magyarország 1514-ben, 2 köt. Nővérek, 2 köt. 
Költemények. Elbeszélések. Színművek, 2 köt. Emlékbeszédek,
1 köt. A karthausi, 2 köt. A falu jegyzője, 3 köt. 21 frt 20 kr. 
13 díszes köt. 32 frt.

^Gazdagon illusztrált világhírű utazási művek.
(Kedvezmény árakon iskolai, ifjúsági, tanári és népkönyvtáraknak.)
“ Jók a i Mór. G róf В e n y o v sz k y  M óricz é le tra jza  S zib ér iáb ó l va ló  

m eg sza b a d u lá sá ig . Számos kép, térkép, autograph-melléklettel. 
(3 frt 80 kr. Díszköt. 4 frt 60 kr.) Kedvezmény ár fűzve 2 frt.

-------G róf B e n y o v sz k y  M óricz é letra jza , S zib ér iáb ó l v a ló  m eg 
sz a b a d u lá sá tó l h a lá lá ig . Számos kép, térkép, autograph-mel
léklettel. (3 frt 40 kr. Díszköt 4 frt 40 kr.) Kedvezni, ár fűzve 2 frt.
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Világhírű utazási művek.
G róf B e n y o v sz k y  M óricz sa já t  em lé k ira ta i és  ú tle írá sa i. Az

1790. évi angol kiadás után fordítva. Számos kép, térkép, auto- 
graphmelléklettel, Benvovszkynak eddig még sehol sem közölt 
számos eredeti levelével stb 2 kötet. (6 irt 60 kr. Díszköt.
6 frt 80 kr.) Kedvezményár fűzve 3 frt.

Miként a fentebbi czímehbűl is látható, ezen mű két külön részbűi áll. Az 
első rész két kötetben hozza a hős életrajzát, mely saját emlékiratainak is magya
rázata és kiegészítése. A második rész két kötetben közli az 1790. eredeti angol 
kiadásnak bevezetését, az ott közölt életrajzot, okmányokat, leveleket és a 
B enyovszky  á lta l írt e m l é k i r a t o k a t  és  ú t l e í r á s o k a t  teljesen.

" T e le k i S á m u el g ró f fe lfe d e z ő  ú tja  K e le t-A fr ik a  E g y e n lítő i  v i 
d ék e in  1 8 8 7 —1 8 8 8 -ban. A  R u d o lf-  és  S te fá n ia -ta v a k h o z .)
Leírta kísérője: Höhnel Lajos. 2 köt. 179 eredeti felvételek után 
készült rajzzal és színnyomatú térképpel (12 frt. Díszköt 15 frt.) 
Kedvezményúr fűzve 5 frt.

" H ü b n er S ándor gróf. A  b irt b irod a lm on  k eresz tü l. Díszkiadás. 
Két kötet, számos képpel és térképpel. (8 frt Díszköt. 10 írt.) 
Kedvezményár fűzve 3 frt.

úgy hiszszük, nem esünk meg nem érdemelt túlságos dicsőí
tésbe, ha Hübner műveinek nyújtjuk az első díjat mindazon 
utazási leírások közül, melyek a lefolyt 10—20 év alatt jelentek 
meg könyvpiaczunkon stb. (Leipziger Zeitung.)

"D r. H olu b  E m il A  F o k v á r o stó l a m a su k u lu m b ék  országáb a, 
1 8 8 3 —1887. és kivonat H é t év  D é l-A fr ik á b a n  czímű műből. 
Körülbelül 180 eredeti fametszettel és 2 térképpel. 2 kötet. (10 frt 
Félbőrköt 13 frt.) Kedvezményár fűzve 5 frt.

" S ta n le y  H e n r ik  M. A  le g sö té teb b  A fr ik áb an . E m in  p asa . Equá- 
to r ia  k o rm á n y zó já n a k  fe lk e r e sé se , m e g sz a b a d ítá sa  és  
v issza v o n u lá sa . Az eredeti után fordítóit teljes magyar kiadás. 
2 köt. 140 eredeti felvételek után készült rajzzal és számos térkép
pel. (14 frt. Gazdag díszköt. 17 frt 60kr. i Kedvezményár fűzve 6 frt.

" S ta n le y  H . M. és M o u n te n e y  Jep h son . A  le g sö té te b b  A fr ik á b a n  
p ó tk ö te te . E m in  p a sa  és  a lá za d á s  E q u átoriáb an . Kilencz 
havi élmények és fogság a Sudani lázadók között. 46 képpel. 
(6 frt. Díszköt. 7 frt 40 kr.) Kedvezmény ár fűzve 2 frt.

^Gazdagon illusztrált, fényesen kiállított történelm i 
életrajzok.

(Kedvezmény árakon iskolák, ifjúsági, tanári és népkönyvtáraknak.)
H u n y a d y  M á ty á s  k irá ly  1 4 4 0 —1490  írta F raknói Vilm os. Van 

benne 22 önálló s 94 a szövegbe nyomott kép, melyeket külföl
dön s hazánkban e czélra kiküldött festők a helyszínén vettek 
fel. 4 frt 80 kr. Félbőrköt. 6 frt 40 kr.

B e th le n  G ábor 15 8 0 — 1629. írták Gindely Antal és Acsády Ignácz. 
16 önálló s 71 a szövegbe nyomott képpel, melyek részint a leg
kiválóbb régi képek reproductiói, részint eredeti felvételek után 
készültek (3 frt 20 kr. Félbőrköt. 4 frt 60 kr) Kedvezményár 
fűzve 2 frt 50 kr.

M ária  T erézia . írta Marczali H e n r ik . 19 önálló s 98 a szövegbe 
nyomott képpel. Ő Felsége magángyűjteményéből s a hitbizo
mányi könyv- és képtárból. 4 frt. Félbőrköt 5 frt 60 kr.

N a g y  L ajos 1 3 2 6 — 1382. írta Pór Antal. 20 önálló s 173 a szövegbe 
nyomott képpel, melyek kiváló művészek által hazánkban. Dalmá- 
cziában, Nápolyban és Szicziliában, Lengyelországban készített 
fölvételek után reproducáltattak. (8 frt. 2 félbőrköt. 11 frt.) Ked
vezményár fűzve 6 frt.
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Történelmi életrajzok.
K o v a c só cz y  F a rk a s  1676—1594. írta Szádeczky Lajos. 8 önálló s 

41 a szövegbe nyomott képpel, initialéval, hasonmással. (1 frt 
60 kr Félbőrköt. 3 frt.) Kedvezményár fűzve 2 frt.

II. R á k ó c zy  G y ö rg y  1611 — 1660. írta Szilágyi Sándor. 10 önálló 
s 89 a szövegbe nyomott, nagy részben Erdélyben s Lengyel- 
országban eszközölt feltételek. (2 frt 40 kr. Félbőrköt. 4 írt.) 
Kedvezmény ár fűzve 2 frt

W eisz  M ih á ly . írta Mika Sándor. Számos képpel. (3 frt. Félbőrköt.
4 frt 60 kr.) Kedvezmény ár fűzve 2 frt.

I. R á k ó c zy  G yörgy . írta Szilágyi Sándor. 10 önálló és 100 a szövegbe 
nyomott képpel. (5 frt. Félbőrköt. 6 frt 50 kr.) Kedvezmény ár 
fűzve 5 frt.

G róf G v a d á n y i J ó zse f. írta Széchy Károly. 18 önálló és 80 a szö
vegbe nyomott képpel. 4 frt. Félbőrköt. 5 frt 60 kr.

C orvin  Ján os. írta Schönherr Gyula. 12 önálló és számos a szövegbe 
nyomott képpel 4 frt. Félbőrköt. 5 frt 50 kr.

H e rc ze g  E ste rh á zy  P á l nádor. írták Buincs Zsigmond (kassai püs
pök) és Merényi Lajos. 12 önálló és 60 a szövegbe nyomott kép
pel. 3 frt 60 kr. Félbőrköt. 5 frt 20 kr 

Gr. Z rínyi M ik ló s (A költő.) írta Széchy Károly. 2 köt. Számos kép
pel. (8 frt 40 kr. Félbőrköt 12 frt.) Kedvezmény ár fűzve 7 frt. 

G róf S z é c h e n y i Istv á n . írta Zichy Antal. Számos képpel. 2 kötet. 
(12 frt 80 kr. Félbőrköt. 16 frt.) Kedvezmény ár fűzve 8 frt.

Zichy Antal életének és munkásságának nevezetes részét 
arra szentelte, hogy Széchenyinek elszórt munkáit, leveleit, 
naplóját összegyűjtse s az irodalom közkincsévé tegye. E z e n  
é l e t r a j z  a n a g y  k ö z ö n s é g  s z á m á r a  v a n  í r v a  
Széchenyi életét kis korától kezdve tárgyalja s sok új, nem ismert 
részlettel gazdagítja az eddig közkézén forgó anyagot S mindez 
a legközvetlenebb források után van megírva és a «legnagyobb 
magyar» megszűnt lélektani talány lenni. Érdekét emeli az élet
rajznak az, hogy a 30-as és 40-es években szerepelt egyéneknek, 
Széchenyi kortársainak, barátainak, ellenfeleinek — pl Batthány 
Lajos és Kázmér, Kossuth, Teleki László, Nyáry Pál, Deák, 
Eötvös, Mayláth stb. — fiatalkori arczképeit közli. A k ü l ö n  
m e l l é k l e t e k  s s z ö v e g b e  n y o m o t t  r a j z o k  s z á m a  
m i n t e g y  s z á z h ú s z r a  m e g y .

S zen cz i M olnár A lb ert. írta Dezső Lajos. 50 önálló és a szövegbe 
rajzolt képekkel. 3 frt 20 kr. Félbőrköt. 5 frt.
A M agyar T ö rtén e lm i T ársu la t a hazai történet iránti érdek

lődés felköltésére és ápolására alapította a M agyar T örtén e lm i É le t 
ra jzok  czímű vállalatát, melynél gazdagabban illusztrált, fényesebb 
kiállítású kiadások nemcsak nálunk, hanem a sokkal gazdagabb nyugati 
nagy nemzeteknél sem jelentek meg, s mely csakis az akadémia és a 
társulat anyagi támogatása mellett tartható fenn. Tekintve, hogy az 
egyes életrajzok elismert nevű írók által a nagy közönség, nők és ifjak 
által is élvezhető alakban, nemcsak közkézen forgó, hanem legnagyobb 
részben ismeretlen levéltári adatok alapján vannak írva, úgy, hogy 
azok előbb viszik, tisztázzák a történettudást: a vállalat k ü l ö n ö s e n  
a z  i f  j ú s á g i k ö n y v t á r a k  kiegészítésére és a j u t a l o m k ö n y 
v e k  választása alkalmával való figyelembevételt a legnagyobb mérték
ben megérdemli Ezekből az életrajzokból az ifjú nemzedék hű képet 
nyer hazája múltjáról és leikébe csepegteti a hazaszeretetei.

Szilágyi Sándor, a Magyar Történelmi Társulat titkára.
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* * S h a k s p e r e  s z í n m ű v e i .
I llu sz tr á lt  c z ím k é p e s  d ís z k ia d á s .

Üj javított, jutányos kiadás. Bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta 
Csiky Gergely. 36 színdarab vagy 4 kötél. 36 czímképpel és több száz 
a szövegbe nyomott illusztrátióval. (25 frt. Diszk 35 írt.) Kedvezményár 

iskolai, ifjúsági, tanári könyvtáraknak fűzve 18 frt. Diszk. 28 frt.”
. . . M e g ra b o l ta  a  t e r m é s z e t  m in d e n  s z é p s é g é t ; m i c s a k  a z t  s z e d e g e t jü k ,  

b ö n g é s z g e t jü k ,  m it  o t th a g y n i  é p e n  k e d v e  t e l t .  P ető fi S á n d o r .

K é t k ö n y v b ő l  t a n u l h a tn a k  ö rö k  id ő k ig  a  v i lá g  m in d e n  k ö l t ő i ; a z  e g y ik  a  
b i b l i a ,  a  m á s ik  S h a k s p e r e .  J ó k a i  M ó r.

N e m  k é te lk e d ü n k  k im o n d a n i ,  h o g y  S h a k s p e r e  j ó  f o r d í tá s a  f e l é r  a  l e g g a z 
d a g a b b  s z é p l i t e r a t u r á n a k  is  l e g a lá b b  f e lé v e l .  V ö r ö s m a r ty .

. . . J ö h e tn e k  id ő k ,  m id ő n  a  n a g y  n e m z e t ,  m e ly  a z  ú j  k o r b a n  R ó m a  é s  
C a r th a g o  s z e r e p é t  e g y e s í tv e  a  v i lá g  u r a  é s  tő z s é r e  a k a r  l e n n i  e g y s z e r r e ,  é s  t a l á n  
é p e n  e z é r t  m a g a s  á l l á s á b ó l  a lá b b  s z á l l ; d e  f é u y ,  m e ly e t  S h a k s p e r e  n e v e  a z  
i r i g y e lh e tő  s z ig e t r e  á r a s z t ,  s  a  b e fo ly á s ,  m e ly e t  a z  a n g o l  iro d a lo m  a  m ü v e i t  v i lá g r a  
g y a k o r o l ,  a z é r t  f e n n  f o g ja  t a r t a n i  e n e m z e t  d ic s ő s é g é t  m é g  a k k o r  i s ,  h a  h a t a l 
m á n a k  m in d e n  t á m a s z a i  p o r b a  d ő l te k .  B .  E ö tv ö s  J .

E z e n  n é g y k ö t e t e s  d í s z к i a d á s b ó 1 к ü 1 ö n-k ü 1 ö n k a p h a t ó k :  
S h a k sp ere  O thello . Ford. Szász K. 80 kr
’-------J u liu s  C aesar Ford. Vörösmarty M. 80 kr.
*— — M acbeth . Ford Szász K. 80 kr.
*— — C orio lanu s Ford. Petőfi S. 80 kr.
*— — L ear  k irá ly . Ford. Vörösmarty M. 80 kr.
— — A n to n iu s  és  C leopatra. Ford. Szász K. 80 kr.
*— - H am let. Ford. Arany J. 80 kr. ,
— — A th é n i T im on. Ford. Greguss Á. 80 kr.
— — T ro ilu s és  C ressida. Ford. Fejes J. 80 kr.
— — R om eo  és J u lia  Ford. Szász K. 80 kr.
*— — P er ik ies . Ford. Lőrinczi (Lerh) Zs. 80 kr.
— — C ym b elin e . Ford. Rákosi J. 80 kr.
*-------Ján os k irá ly . Ford. Arany J. 80 kr.
— — II. R ich ard  k irá ly . Ford Szász K. 80 kr.
— — IV . H en r ik  k irá ly  I. és II. rész. Ford. Lévay J. 2 darab 1 frt 60 kr.

Minden darab külön 80 kr.
— — V. H en r ik  k irá ly . Fordította Lévay J. 80 kr.
-------V I H en r ik  k irá ly . I., IF, III. rész. Ford. Lőrinczi (Lehr) Zs.

I. 80 kr., II 80 kr., III. 80 kr.
*— — III. R ich a rd  k irá ly . Ford. Szigligeti Ed. 80 kr.
— — V III H en r ik  k irá ly . Ford Szász К 80 kr.
*— — A  S zen t Iv á n -é ji álom . Ford. Arany J. 60 kr.
-------A  té l i  rege. Ford. Szász K. 60 kr.
*— — A  v e le n c z e i kalm ár. Ford. Ács Zs 60 kr.
— — A  k é t  v er o n a i i f jú  Ford Arany L. 60 kr.
— -  S z e g e t  sz eg g e l. Ford. Greguss a . 60 kr
— — A  m a k ra n czo s h ö lg y . Ford. Lévay J. 60 kr.
-------A  v ízk eresz t. Ford. Lévay J. 60 kr.
— — M in d en  jó , h a  jó  a  v ég e . Ford. Gőry V. 60 kr.
-------T é v é d é se k  já té k a . Ford. Arany L. 60 kr.
— — P e ls ü lt  szerelm esek . Ford. Rákosi J. 60 kr.
-------A  w in d so r i v íg  nó'k. Ford. Rákosi J. 60 kr.
— — A  h o g y  te tsz ik . Ford. Rákosi J 60 kr.
— — A  v ih ar. Ford. Szász K. 60 kr.
— — Sok h ű h ó  sem m iért Ford. Arany L. 60 kr.
**Shakspere p á ly á ja . írta Greguss Ágost. Jutalmazott pályamű.

2 frt 80 kr. Díszköt 3 frt 60 kr.
~ ~  A csillaggal jelöltek az ifjúsági könyvtáraknak is ajánltattak. _ _
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A tanári, iskolai, ifjúsági könyvtáraknak szinte ajánlott 
és kedvezményárú müvek.

A () közt levő árak a bolti, a sorok végén lévők a kedvezmény árakat
jelentik — A k é t  c s i l l a g g a l  j e l ö l t  m ű v e k e t  a m i n i s z 
t e r i  j e g y z é k  a t a n á r i  k ö n y v t á r a k n a k  b e s z e r z é s r e

j e l ö l t e  ki .

" A r isto p h a n e s  v íg já té k a i. Fordította Arany János. Két kötet Nagy 
8-adr. díszkiadás. Fűzve 7 frt. Gazdag díszkötésben 10 frt Könyv
kedvelők iélbőrkötésébén 11 frt.

Tartalom: Gyulai P. előszava. Aristophanes élete (Thewrewk  
Emil.) A versformákról. Aristophanesről. (Baráth Ferencz.) Be
vezetések minden darabhoz. (Thewrewk Emil.) Jegyzetek minden 
darabhoz. (Arany János.) Glossarium A lovagok. A felhők. 
A darázsok. A béke Az acharnabeliek. A madarak. A békák. 
Lysistrate. A nők ünnepe. A nőuralom. Platós Függelék. Jegy
zetek Arany műfordításaihoz.

'B oz D ic k e n s  B a rn a b y  R u d ge. Angolból Berczik Árpád. 3 kötet. 
5 forint.

“C sen gery  A n ta l T ö r tén e tírá s és a tö r tén e tírá s . 1 frt 60 kr. 
Angol köt. 2 frt 40 kr.

D eá k  F er en cz  em lék eze te . I. Gondolatok. 4 frt. Fényes diszköt. 5 
frt 40 kr. II. Levelek. 3 frt 60 kr. Fényes díszköt. 5 frt.

A két kötet kedvezményára (7 frt 60 kr.) 3 frt. Fényes díszkőt. 5 frt.
Deák Ferencz összes beszédeiből és államirataiból 1833-tól az 

utolsó, 1873-ban tartott beszédig, a nagy szónok hattyúdaláig, 
vannak gondosan kiszemelve a «Gondolatok», melyeknél szeb
beket, egyszerűségükben mélyebbeket, formára és észjárásra 
nézve magyarabbakat nyelvünkön, mondhatni, senki sem alko
tott. A «Levelek» czímű második részben összegyűjtve közöljük 
Deák Ferencznek a politikára, társadalmi kérdésekre és magán- 
viszonyaira vonatkozó leveleit, melyek valóságos kincses bányái 
a legtisztább hazaflúi érzéseknek, az önzetlen nemes szív nyilat
kozatainak.

“D ó cz i L ajos U to lsó  szerelem . Gyémánt-kiadás. 2 frt. Díszkötés 
3 frt 20 kr.

‘E b ers G yörgy . U arda. Történeti regény. A Kisfaludy-t. pártolói 
könyvtára. Ford. J ónás J. 2 kötet. 4 frt 50 kr.

" E rd é ly i J á n o s A z ók ori iro d a lo m  tö rtén ete . (3 frt) 2 frt 50 kr.
'Dr. F ra k n ó i V ilm os H orváth  M ih á ly  em lék eze te . (80 kr.) 40 kr.
**-------A  m a g y a r  o rsz á g g y ű lé se k  tö rtén ete . 2 kötet. 1526—1545.

(3 frt 60 kr.) 2 frt.
♦G oldsm ith . A  w a k e fie ld i pap. Angolból Ács Zs. 1 frt 20 kr.
G y u la i P á l. N ép sze rű ség . (Satira) 30 kr.
" H o rv á th  M ih á ly . H u szo n ö t év  M agyarország  tö rtén e lm éb ő l. 

1 8 2 3 —1848. 3. kiadás 3 kötet. (10 frt) 6 frt. Félbőrköt. 9 frt.
— — K iseb b  tö r té n e lm i m u n k ái 4 kötet. 13 frt 60 kr. Díszes köt. 16 frt
♦ H u n fa lv y  P á l. U ta z á s  a B a ltte n g e r  v id ék e in . 2 kötet. 4 frt.
♦Jókai M ór. H um or. Ú t i  k ép ek . 2 frt. Szépen kötve 2 frt 60 kr.
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*Jókai Mór. É le tem b ő l. Teljes kiadás. 2 frt 40 kr. Szép köt. 3 frt 
20 kr. Tartalm ából: A látható Isten. Életem legszomorúbb napjai. 
Feltámadunk. Az én színpadi életem. A csendes évek története. 
Márczius tizenötödike. (1867.) Huszonöt év múlva. (1873.) Magyar 
költők sorsa. Magyar színészet a legrégibb időkben Munkácsi 
Mihály. Egy nap Arany Jánosnál. Az én kortársaim. Petőfi és 
ellenségei; megjelenése rejtélyének m egoldása; emlékszobránál. 
Egy-magyar költő életéből. A jó öreg asszony. Deák Ferencznél. 
József főherczeg. Királyéknél Magyar színészek életéből. Az 
erdei dal stb.

K a z in czy  Gábor. M artius G a le o t k ö n y v e  M á ty á s k irá ly  je le s ,  
b ö lcs  és e lm é s m o n d á sa i és  te tte ir ő l. Hozzájárul Carbo pár
beszéde Mátyás dicső tetteiről, és egykorú emlékirat a király 
menyegzőjéről. 2 frt.

♦ K eleti K ároly. H azán k  és n ép e  A m tud. Akadémia által a nagy 
díjjal koronázott mű (2 frt 80 kr.) 50 kr.

♦L ab ou íaye E d u ard  A z E g y e s ü lt  Á lla m o k  tö rtén ete . Francziából. 
I. k ö te t: A gyarmatok a forradalom előtt. ÍI k ö te t: A független
ségi harcz. III. k ötet: Az Egyesült-Államok alkotmánya. (6 frt) 5 frt. 

♦K ölcsey  F er en cz . O rszá g g y ű lé s i n ap ló  és  W e s se lé n y i v éd e lm e . 
В Eötvös .1. Kölcsey felett tartott emlékbeszédével. (1 frt 80 kr.) 
1 frt. Angol köt. 1 frt 60 kr.

**Dr. M árki Sándor. D ózsa  G yörgy  és forrad a lm a. A Tud. Akad. 
által megdicsért pályamű. 2 frt.

M olnár A ladár. S v á jczb a n  és  B a jorországb an  sz er ze tt  ta n ü g y i  
ta n u lm á n y o k . A közoktatási min. megbízásából. (1 frt 80 кr. 1 frt. 

♦♦M üller M iksa. F e lo lv a sá so k  a n y e lv tu d o m á n y r ó l. A m. t. Aka
démia megbízásából ford. Simonyi Zsigmond. 3 frt.

N a g y  Iván . M a g y a ro rszá g i és er d é ly i b u jd o só  fe jed e le m , K és
m árk i T h ö k ö ly i Im re szek retár iu sán ak , K om árom i J á n o s
n a k  tö rök ország i d iáriu m ja  és ex p er ie n c z iá ja . 1 frt) 60 kr. 

♦III. N a p o leo n . J u liu s  C aesar tö rtén ete . Jogosított kiadás. 2 kötet. 
(8 frt) 2 frt.
A tla sz  J u liu s C aesar tö r tén etéh ez . 36 folio alakú rendkívül 
díszes térkép. (5 frt 50 kr.) 3 frt.

♦Salam on  F er en cz . T ö r té n e lm i ta n u lm á n y o k . (3 frt) 1 frt 60 kr. 
**— — A  m a g y a r  k ir á ly i szék  b e tö lté se  és a P ra g m a tik a  

S a n ctio  tö r té n e te  2 frt.
**— -  K ét m a g y a r  d ip lom ata  a X V II. század b ól. Toldalagi Mihály 

és Tassi Gábor követségi naplója. (2 frt 80 kr.) 1 frt 20 kr. 
S e n eca  k ö n y v e  a k ed é ly n y u g a lo m r ó l. Fordította Zsoldos Ignácz. 

40 kr.
**Szabó K ároly . A  m a g y a r  v e z é r e k  k ora  Á rp ád tó l szt. I s tv á n ig .  

3 frt.
**-------K isebb  tö r tén e lm i m u n k ái. 2 köt. (5 frt) 3 frt. Angol köt. 4 frt.
**-------E m lék ira to k  a m a g y a r  k e r e sz té n y sé g  e lső  század ából.

(1 frt) 50 kr.
S za la y  L ászló . A d a lék o k  a m a g y a r  n em ze t tö r té n e té h e z  a XVI. 

század ban . 2 frt.
’S z é c se n  A n ta l gr. T a n u lm á n y o k  A Kisfaludy-társaság pártolói 

könyvtára. 2 frt 40 kr Tartalom : Tacitus. Shakspere. Wellington. 
Esterházy. Veresmarthy. Dante. A társaság irodalma Franczia- 
országban stb.

Szász K áro ly  k iseb b  m ű ford ítá sa i. 3 köt. (6 frt) 4 frt. Díszköt. 7 frt. 
S zász K ároly . M oore, H e in e , B urns. 1 frt 60 kr. Díszköt. 2 frt 60 kr. 
— — B y ro n , H u go  V ictor , B éran ger . 1 frt 60 kr. Díszköt. 2 frt 60 kr. 
♦Szem ere B erta lan . L e v e le k  1849—1862. (2 frt) 1 frt.
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“ S z ilá g y i Sándor. B á th o ry  G ábor fe je d e le m  (az u to lsó  B áth ory )  
tö r té n e te . (2 frt 80 kr.) 1 frt 40 kr.

T h a ly  K álm án  B o tty á n  J á n o s , II. R á k ó c zy  F er en cz  fe je d e le m  
v e z é n y lő  táb orn ok a , a kuruczvilág hadjárataival. 2 frt 80 kr.

’*— — A d a lé k o k  a T h ök ö ly - és R ák óczy -k or  ir o d a lo m tö r tén e 
téh ez . 2 köt 4 frt. 2 angol köt. 5 frt 60 kr.

— Irod a lom  és m ű v e lts é g tö r té n e t i ta n u lm á n y o k  a R á k ó c zy -  
korból. Toldalékul: Kuruczvilági költemények tára. 2 frt 40 kr.

“ T h ierry  A m ad é. A tt i la  tö r tén e lm e. Ford. Szabó Károly. 1 frt.
**-------A tt i la  f ia i és u tó d a i tö r té n e te  a m a g y a ro k  E u róp áb a

te lep ed ésé ig . Ford. Szabó Károly. 3 frt.
** T o ld y  F eren cz . M agyar á lla m fér fia k  és írók . Életrajzi emlé

kek. 2 kötet. (4 frt 60 kr.) 4 frt.
**— — M agyar k ö ltő k  é le te  2 kötet. 4 frt 50 kr.
**— — K r itik a i b erek . (2 frt 40 kr.) 1 frt.
*Gr. T o lsz to j L éo . H áb orú  és  béke. Történeti korrajz. I. Tilsit előtt. 

1805—1807. 2 kötet. II. Az invázió. 1807—1811. 2 kötet. III. Boro
dino. A francziák Moszkvában. Epilógus. 1812. 2 kötet. (9 frt) 
8 frt. Díszes köt. 10 frt.

«Végre is el kell határoznom magamat, hogy szóljak ezen 
műről» — így kezdi írónk méltatását Vogüe a «Revue des deux 
Mondes»-ban. — A drámát úgy kell megalkotni, mint Shakspere 
megalkotta, a regényt úgy, mint Tolsztoj, hogy valóban nagy
szerű, felséges képét nyújtsa az élet folyásának. A «Háború és 
béke» megadja ezt. Midőn feltárultak előttem ezek a csatamezők, 
ez az udvar, ezek a salonok, melyek az udvart majmolják, így 
kiálték fel minden lapnál: Igen. igen! Igen, ez az! Mily igaz! 
Mily remek !» stb.

•V ám b éry  Á  B ok h ara  tö r té n e te  a le g ré g ib b  id ő k tő l az új k orig . 
A m. tud. Akadémia könyvkiadó-vállalata. 2 kötet. (1 frt) 2 frt.

**— — Vázlatok Közép-Ázsiából. 3 frt.
•V örösm arty , P róza i d o lg o za to k . Nyelv és irodalom. Dramaturgiai 

lapok. Élet és politika. Ifjúkori kísérletek. Gyulay P. jegyzetei. 
(A D eá k  F er en cz  megbízásából Ráth Mór által a köitő árvái
nak javára eszközölt kiadásból.) 2 köt. (4 frt) 1 frt.

“ W er th e im e r  E d e. A u sz tr ia  és  M a gyarország  a X IX . század  
e lső  tized éb en . Kiadatlan források alapján. Első kötet. A lune- 
villei békekötéstől a pozsonyi békekötésig. (4 frt) 2 frt 80 kr. 
Második kötet. A pozsonyi békekötéstől a schönbrunni békekö
tésig. (4 frt) 2 frt 80 kr. A két kötet együtt 3 frt.

"“BUDAPESTI SZEMLE. Szerkeszti Gyulai Pál. 1873—1877.
A legjelesebb írók műveinek ezen egész könyvtára, rendkívül leszál

lított ára : 72 fr t helyett együtt rendelve csak 20 frt.
1 8 7 3 .  fo ly a m . 6 kötet. Ára 12 frt. Egyes kötet 2 frt helyett 1 frt.
1 8 7 4 . fo ly a m . 6 kötet. Leszállított ára 12 frt helyett 4 frt. Egyes köt. 

2 frt helyett 1 frt.
1 8 7 5 .  fo ly a m . 6 kötet. Leszállított ára 12 frt helyett 4 frt. Egyes köt. 

2 frt helyett 1 frt.
1 8 7 6 . fo ly a m . 6 kötet. Leszállított ára 12 frt helyett 4 frt. Egyes köt. 

2 frt helyett 1 frt.
1 8 7 7 .  fo ly a m . 6 kötet. Leszállított ára 12 frt helyett 4 frt. Egyes kötet 

2 fit helyett 1 frt
1 8 7 8 .  fo lyam . 6 kötet Leszállított ára 12 frt helyett 4 frt. Egyes kötet 

2 frt helyett 1 frt.
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Arany János összes és hátrahagyo tt m unkáinak új kötetei
Katona József Bánk bán-ja. Arany János jegyzeteivel és 

tanulmányával. Nagy 8°, az összes művek 13-ik, a hátrahagyott 
művek 5-ik kötete. Fűzve 2 frt 20 kr. Az összes és hátrahagyott művek 
díszkötéseiben: vászonköt. 3 frt 40 kr., félbőrkötésb. 3 frt 80 kr.

Katona József Bánk bán-ja 1821-ben jelent meg először a költő 
saját kiadásában Kecskeméten. Ezen kiadás immár szerfölött ritka, a 
nyilvános könyvtárakban is alig található. Arany János ezen első kiadást 
463 eddig meg nyilvánosságra nem jutott jegyzettel látta el, és 
hosszabb tanulmányt írt hozzá Arany László úr érdemesnek és érté
kesnek tartotta, a legnagyobb magyar költők egyikének a legnagyobb 
magyar drámai alkotáshoz készített ezen jegyzeteit, melyek a dráma 
történelmi forrásaira nézve, aesthetikai és nyelvészeti tekintetből oly  
rendkívül becsesek, irodalmunk számára megmenteni és azokat az 
eredeti kecskeméti kiadás szövegéhez jelenetről-jelenetre csatolva, 
előszóval és Arany János tanulmányával ellátva sajtó alá rendezni.

A kecskeméti kiadás szövege majdnem 7 évtized alatt többször 
hiányosan, nyomtatási és más hibákkal, vagy önkéntes helyesírással, 
variánsokkal jelent meg. Arany László úr híven ragaszkodott Katona 
saját kiadásához. így a közkézen forgó jutányos vagy selejtes, csak 
futólagos átlapozgatásra, a drámai színpad, vagy az opera előadásának 
követésére alkalmas kiadások között jelenleg ez az egyetlen, mely 
a kritikai, könyvtári díszkiadás követelményeinek megfelel.

A legértékesebb segédszer az irodalom szemléleti oktatására 
és a rajztanításra nézve

Arany János balladái Zichy Mihály rajzaival.
Royal folio, fac-simile kiadás; a formátumra, a képek és a szöveg 

repróductiójára nézve az eredetinek vonásról-vonúsra hű hasonmása. 
A balladáknak a művész által sajátkezűleg leírt teljes szövege körrajzok
kal, initiálékhoz csatolt illusztrátiókkal és záró rajzokkal van ellátva 
Több balladát önálló nagy compositiók, albumlapok is illusztrálják'

‘Walesi bárdok díszes, erős pergament-borítékban 3 frt — kr.
‘V. László » » » » 2 » 50 »
‘Borvitéz » » » » 1 » 80 »
‘Mátyás anyja » »  » » 3 » — »
‘Ágnes asszony » » » » 4
‘Tetemre hívás » » » » 3
“Ünneprontók » » » » 3
“ Hídavatás » » » » 3
“ Török Bálint » » » » 4
“ Zách Klára » » » » 3

“ ‘R á k ó c z in é ......................  3
‘“ Szondi két apródja, Both bajnok özvegye 3
“ ‘Pázmán lo v a g ....................................................... 4
‘“R ozgonyiné............................................................3 » — »

Az egy és két csillaggal jelölt 10 ballada egy fényes díszkötésben 36 frt. 
Az egy csillaggal jelölt 6 ballada fényes díszkötésben . . .  22 »
A két csillaggal jelölt 4 ballada fényes díszkötésben . . .  18 »
A három csillaggal jelölt 5 ballada fényes díszkötésben . . 18 »
Az összes 15 ballada fényes d íszk ö tésb en ....................................48 »

A tanári és ifjúsági könyvtáraknak ezen árakból tetemes engedménynyel 
szolgálunk.

50
60
60
60
50

60
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Arany János balladái Zichy Mihály rajzaival.
Kivonatok néhány előkelőbb lap bírálataiból.

Ráth Mór érdemeinek koszorújába egy új gyöngyöt fűzött, midőn 
közrebocsátotta Arany János balladáit Zichy Mihály gyönyörű illusz- 
tráczióival. Ha soha sem adott volna ki egyebet, ez magában is elég 
lenne arra, hogy nevét a legelső könyvkiadók sorába emelje.

Egy pillantás az albumra meggyőz arról, hogy Zichy Mihály 
derék munkát végzett; de hosszas és beható tanulmányozás szükséges 
arra, hogy a művész bámulatos erejét és tehetségét méltányolhassuk. 
Nem tudjuk, mit csodáljunk inkább, a kompoziczió egységességét, 
vagy a részletek finom, de korántsem kicsinyes kidolgozását, a toll- 
kezelés virtuozitását, vagy a tónusok gyöngéd harmóniáját.

Zichy Mihály maga is költő volt, midőn a magyar költészet e 
gyöngyeit interpretálta, lelkében bizonynyal átérezte, átélte ugyan
azon hangulatokat, mint a költő, midőn remekeit megalkotá. Ezek a 
képek beszélnek, elmondják a költeményt maguk is; a nyelvünket nem 
értő idegen végig nézve őket, ismerni fogja magukat a költeményeket.

Mindez erős realizmussal és bravúros technikával megrajzolva 
oly diadalát je len ti Zichy művészetének , a minővel semmiféle nemzet 
és kor illusztrátorai nem dicsekedhetnek.

(Az Iparművészet 1895-ben.
Kiadja a Magyar Iparművészeti Társulat.)

A pompás kiállítás, a művész által sajátkezüleg leírt szöveg, 
remekebbnél-remekebb körrajzokkal, inicziálékkal és «Cul de lampe»- 
okkal ékesítve, oly felséges könyvvé teszik a nagyérdemű kiadónak 
ezt az amateur-publikáczióját, a minővel eddig nem dicsekedett még 
irodalm unk s nagy kérdés, fog-e ennél becsesebb könyvvel valaha dicse
kedni. A legnagyobb elragadtatás érzetével ajánljuk a gyönyörű albumot 
közönségünk figyelmébe. (Budapesti Hirlap.)

A nagy Aranyt illusztrálta a nagy Zichy — két elsőrangú nagy
ság, a magyarság édes büszkeségei. Aranyt számosán magyarázták iro- 
dalomtörténelmekben, essayeben, aesztetikában, de senki oly művészie
sen. mint Zichy Mihály. Minden kommentár közt bizonyára legked
vesebb és legvonzóbb az, a mit egy zseniális festőművész adhat, a 
kinek képzelete a költő szellemi alkotásait eleven képekben testesíti 
meg, s a ki művészetének eszközei által a képzelet alkotásait láthatókká 
tudja varázsolni.

A könyv büszkesége irodalmunknak, büszkesége a m agyar könyv- 
kereskedésnek s jól esik tudnunk, hogy annyira jutottunk immár, hogy 
a kiadó, roppant áldozattal ily fényüzéses dolog publikálását meg meri 
koczkáztatm.

A díszmű külső meze is művészi kivitelű. Nem sablonos, üres 
szólásmód, hanem őszintén igaz, hogy ez a könyv joggal díszhelyet 
foglalhat el minden úri család asztalán. (Nemzet.)

E gyönyörű album a legszebb terméke a m agyar nemzeti gé
niusznak. (Néptanítók Lapja.)
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KÖZÉPISKO LAI TANÁRÉ GYE SÜLÉT J

KÖZLÖNY.
Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal

VI .  k é r. A rad i-u tcxa  38. szám . H a j IIe r  F ere iiC Z . V.  kér. á llam i fő reá lisk o la .

KÖZGYŰLÉSI ÉRTESÍTÉSEK.
I.

Jelentkezések.
A főtitkár a tagok szives figyelmébe ajánlja, hogy a közgyű

lésre vagy kirándulásra mindennemű jelentkezés egyenesen a debre- 
czeni bizottsághoz intézendő. Legczélszerübben Siegmeth Károly állam
vasúti főfelügyelő úr czímére. Az iigy igy gyorsabb elintézést nyer.

II.
Vasúti kedvezmény.

A kereskedelmi ministertől sikerült megnyernünk a kedvez
ményt, hogy egyesületünk minden tagja  — bármily jellegű iskolánál 
működik is, — akár személyvonaton, akár gyorsvonaton félárú jegy
gyei utazhatik a közgyűlésre Debreczenbe és vissza. A kedvezmény 
tehát előnyösebb, mint volt tavaly ; teljesen az, a mi az állami tiszt
viselőknek van. Debreczentől Szatmárig a kirándulásra azonban már 
nem sikerült kedvezményt nyernünk. Az indokolás az, hogy a köz
gyűlést culturalis czélnak tekintik, a kirándulást már csak mulat
ságnak.

Ellenben Szatm ár—Nagybánya  közt a csatlakozó helyi érdekű 
vasúton ismét megvan a félárú kedvezmény.

Az igazolványokat az egyesület állítja ki. Fölkérjük tehát 
mindazon tagtársunkat, a kinek állandó vasúti igazolványa nincs s 
a közgyűlésen részt venni óhajt, forduljon idején dr. Molnár István 
egyesületi titkárhoz (Bpest, József-körút. 43. sz.), ki aztán megküldi 
a névre s helyre szóló igazolványt.

III.
Az évfolyam vége.

Lapunk mai száma a közgyűlési értesítések miatt késett. Ez 
évfolyamban már csak a szükséghez képest adunk újabb számot. 
Valószínűleg csak egyet, mely közölni fogja a közgyűlés teljes prog- 
rammját, minden tudnivalóval együtt.

Minthogy pedig a Közlöny már úgy is kénytelen volt túllépni 
a budgetszerű ívszámot, a szerkesztő szives elnézést kér, hogy az 
évfolyam tartalom-jegyzékét csak az őszi első számhoz fogja csa
tolni, de olyan formában, hogy könnyen kellő helyre köthető legyen.

O rsz. K özép isko lái T a n á re g y esü le ti K özlöny. XXXI. 52
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TISZTÁZZUK A HELYZETET!
(A z 1893: IV . t.-czikk és hatása.)

IV.
Csalhatatlan számok mutatják tehát ki, hogy ha fővárosi és vidéki 

tanárok statusát különállónak akarjuk képzelni, az előny nem a fővárosi 
részen van.

Az 1893: IV. t.-cz. nem adott a főváros tanszékeinek még annyit 
sem, mint a vidékieknek.

Őszintén megvallom, hogy mindaddig, míg rangosztályokba sorolva 
nem voltunk; míg fizetésünk ügyét egymással csak arányosan, de 
egymástól függetlenül lehetett megállapítani; míg mint egyesek is nem 
voltunk egymáshoz ezekkel a mai áldatlan kapcsokkal fűzve, hogy a 
mit egyikünk soron kívül nyer, az a másiknak rovására megy: mind
addig én a magam részéről nem tartottam anomáliának a fővárosi 
tanszékek nagyobb fizetését. A mint hogy nem tartotta annak senki 
1873—1893-ig, teljes húsz éven át; s a m inthogy nincs tudomásom róla, 
hogy hasonló viszonyok miatt házi pörösködés lett volna a birák kö
zött sem.

Mert legyünk tisztában azzal a ténynyel is, — a mire e sorok 
Írója különben már a vidéki tanároknak 1893-iki gyűlését is élőszóval 
figyelmeztette — hogy a fővárosi tanárok fizetését m ár 1873-ban is 
nagyobbra szabták, m int a vidékiekét. Igaz, hogy csak száz frttal, de 
végre is nagyobbra. A történeti jog megítélésében az elv a fő s nem 
az összeg.

Nem méltó hozzánk, hogy vitázó fejtegetéseink során folyton han
gozni engedjünk akár csak egy hamis adatot is. Nem igaz az érv, hogy 
a főváros; fizetés csak a 80-as években lett volna nagyobbá azzal, hogy 
Trefort Ágost minister a fővárosi pótlékot a fizetéshez csatolta. Mikor 
Trefort minister ezt tette — és teliette a nélkül, hogy ez bárkinek is a 
sérelmével járt volna — akkor a fővárosiak  fizetése m ár nagyobb volt 
s  a fizetésh ez csa to lt pó tlék  nem 300, hanem csak  200 fr t volt. 
Vagyis nem 1200-ról, hanem 1300-ról nőtt 15ll0-ra.

Arra, hogy a fővárosiaknak adandó nagyobb fizetés anomáliának 
tekintessék, csak akkor keletkezett alap, mikor az 1893-iki törvényjavaslat 
a fizetés  és a rang  fogalmát egyesíteni kezdte. S ez az alap nem enyé
szett el az által sem, hogy maga a törvény aztán elejtette ugyan a rang- 
o sztá ly  elnevezést, de megtartotta a ranglétrát és statuálta azt az 
állapotot, hogy nem az érdemesek száma, hanem a létszám véletlen 
arányszáma dönti el, hogy hányán juthatnak a magasabb fizetésbe.

E mellett a törvény mellett, a mai állapot szerint, igenis ana- 
chronismus és anomalia volna, hogy valaki pusztán a város czímén 
elfoglalja az érdemesebbek elől a magasabb fizetésű helyeket.

E zek  a helyek nem kárpótlásul, hanem a becsü letes m unka és 
érdem ju ta lm á u l szán vák .

De ha valaki abban a véleményben volna, hogy a fővárosiak régi 
nagyobb fizetése a múltban is anomalia volt: megnyugvással láthatja, 
hogy a z  1893: IV . t.-cz. elég gyorsan  en yészte ti a régi különbséget 
s  határozo ttan  a z  egyenlősítés útján halad.

E törvény első öt esztendeje már megcsinálta, hogy a fővárosi 
tanszékeknek majdnem fele (41 '8°/0j lefelé, a vidékieknek majdnem három
negyede (69'45%) fölfelé haladt.

Nincs kétségem, hogy az orvoslásnak nem helyes módja volt ez 
a törvény; de egy bizonyos: azt a feladatot, hogy a fővárosi és vidéki 
fizetés különbsége elenyészszék, ez a törvény elég gyors tempóban kezdi 
betölteni.
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Azt talán csak mégsem lehet jogosan követelni, hogy az új tör
vény egy csapásra tüntesse el a multat, s annak minden nyomait !

Pedig ezt a lehetetlenséget követelik tőle azok, a kik nem akarják 
észrevenni a közeledést, a mi az ő álláspontjuk felé történt s csak azt 
panaszolják, a mi a múltak következménye.

Y.
A múltnak egyik természetszerű következménye: hogy a zo k  a 

fővárosiak , a k iket a törvén y m á r 1500 frtos állásban ta lá lt, m a  a 
ranglétra élén vannak.

Ám mondjuk, — ha úgy tetszik, — hogy a múltnak bűne volt, 
de annyi bizonyos, hogy a muH felelős érette és nem a je len , a mely 
határozott törekvést mutat, hogy távolodjék a múlt rendjétől

A régi fővárosi tanárok elsőségét mondják a legnagyobb sérelem
nek s ezért emelik a legnagyobb vádat.

Ez a pont már sokkal inkább személyes élű, mint az eddigiek; 
de mert épen ennek a panasznak és vádnak van meg leginkább az 
izgató hatása; mert erről egyesek már a gyűlölet izzó hangján kezdenek 
beszélni: nem térhetek ki ez elől sem.

Azt mondják, törvényszegés volt, hogy 1893-ban bennünket tettek 
a rangsor élére.

Nem teszem föl senkiről, hogy tudatosan keverne a vitába hamis 
állításokat s az egyéni meggyőződés ellenére, rosszhiszeműleg emelne 
olyan súlyos vádat, a milyen a törvényszegés. Csakhogy az egyéni m eg
győződés még nem tárgyi igazság. S a ki olyan súlyos szót — a milyen 
a törvényszegés — kimond, mielőtt az objectiv igazságnak minden biz
tosítékát felkutatná, az nagyot vétkezik — önmaga ellen.

Pedig azért, hogy 1893-ban az akkori fővárosi tanárok kerültek 
a ranglétra élére, csak azok vádolhatják a ministeriumot, a kik a sub- 
jectiv bizonyosság érzetének hatása alatt szükségesnek sem tartották 
gondosan átn ézn i m agát a tö rv é n y t!

Ha a subjectivitás erejét s a keserűség psychologiáját nem ism er
ném, szinte csodálatosnak tartanám, hogy annyi komoly ember kritika 
nélkül kész elfogadni egy ilyen oda dobott állítást. Hogy nem esnek 
gondolkodóba s lehetségesnek tartják, hogy egy jogász minister s egy 
csaknem kizárólag jogászokból álló ministerium néhány fővárosi tanár 
kedvéért — a nyilvános felelősségnek mai korszakában — törvényszegést 
követne e l !

Nagyon háttérbe kellett ott szorulnia az objectivitásnak, a hol 
ilyeneket elhisznek.

Annál inkább, mert nagyon könnyű megtalálni a positiv bizo
nyosságot is.

A z 1S93: IV . t.-cz. 17 §-a világosan megmondja, hogy a z  első  
ran gsorozásn ál nem csak a rang  (— a mely a mi esetünkben egyenlő 
volt —) hanem a nagyobb fízetés ad ja  m eg a z  elsőséget. Már pedig 
ki vitatkoznék, hogy 1500 frt nagyobb fizetés volt-e 1200 frtnál? Nem 
az a kérdés, hogy igazságosan volt-e nagyobb, hanem csak az, hogy 
nagyobb volt.

Nem mi reánk szabták sem a törvényt, sem a 17-ik §-át (— s 
épen az a legigazabb kárunk és panaszunk, hogy ez a törvény nem 
illik rá a mi specialis állásunkra de ha a törvény törvény: nincs 
m inister, a k i úgy csinálhatta  volna m eg a z  első  rangsort, hogy ne 
a z  akkori 1500 fr to sak  kerüljenek a z  1200 M o so k  elébe. Még ha az 
a néhány legöregebb érdemes vidéki tanár, a ki mindjárt az 1400 frtos 
Vili. osztályú helyre jutott, azonnal 1600 írtba helyeztetett volna is, a 
törvén y h a tároza ta  szerin t mögéje került volna annak a legfiatalabb 
fővárosi tanárnak, a ki 1500 frtról ugrott 1600-ra és nem 1200 frtról.

52 *



748

Értsük meg egymást. A törvénytelenség vádjával szemben nem 
az a kérdés, hogy ez az állapot méltányos vagy igazságos-e, hanem 
csak az: hogy maga a törvény m iként rendelkezik. Nem azt vitatom, 
hogy a törvény, vagy annak 17. §-a jó. Csak arra figyelmeztetek, hogy 
azért, a mit a fölszólalók a vidéki tanárok legnagyobb sérelmének tar
tanak, a törvén yt h ib á zta ssá k  s  ne a  végrehajtást.

A ministerium akármilyen nagy hatalom is, a szentesített törvény 
még nagyobb. A hol a törvény positiv rendelkezéseket tesz, ott a mi
nister sem tehet semmit ellene, — hanem ha hogy üj törvényről gon
doskodik. A 17. §. pedig positiv rendelkezik az első rangsorozásról.

De még ha nem rendelkeznék is, a törvény szelleméből sem követ- 
kezhetik más.

Hiszen az 1893: IV. t.-cz.-nek az a legfőbb elve, hogy a nagyobb 
fizetés és a rangelsőség egy; a szerzett jogot pedig minden új törvény
nek respektálnia kell. A 17. §-tól épen a jogászi következetességet lehet 
legkevésbbé megtagadni. Bureaucratikus ízű az egész törvény, ranglétrás- 
tól mindenestül — épen azért nem lehet előnyös, sőt még csak igaz
ságos sem mi ránk — és bureaucratikus maga a 17. § is. De azért paran
csol. És parancsolt 1893-ban is.

Az első rangsorozásnál tehát történhetett a vidéki tanársággal 
méltánytalanság, de törvénytelenség nem történt. S ugyan méltányos 
volt-e ez a törvény a tanársággal s a tanári állással általában ? Ugyan 
megbecsülte-e állásunkat úgy, a mint az ország érdekében kellene ? 
Ugyan számot vetett-e állásunk specialis viszonyaival? Vagy talán a 
fővárosi tanszékek örvendhetnek-e, nekik többet használt-e a törvény?

Egy azonban igaz.
Az első rangsorozásnál csakugyan történt hiba s van fictiv dátum 

is. De ez nem a „főváros“ és „vidék“ mérlegére esik, hanem tisztán 
csak az 1893 előtti fővárosi tanárok pörlekedhettek volna egymás közt 
1893-ban, ha érdemesnek tartották volna s vitázhatnának ma, ha az 
öt évvel ezelőtt történteket még változtatni lehetne

Az 1893: IV. t.-cz. idézett 17. §-a ugyanis utal a 4. §-ra, a hol 
pedig az mondatik, hogy az egyenlő fizetésben töltött hosszabb  idő 
adja meg a rangelsőséget. A vidéki tanárokat csakugyan így rangso
rozták. Mind 1900 frtosak voltak, tehát rendes tanári kinevezésük dátuma 
volt a döntő. Ámde ugyanezt a dátumot vették döntőnek s igtatták a 
rangsorba az akkori fővárosiaknál is, holott már a rubrika fejszövege 
is mutatja, hogy azt a dátumot kellett volna venni, a mikor 1500 frtos 
fizetésbe jutottak. Hiszen nemcsak a szolgálati idő, hanem a fizetés hatá
roz. Azzal, hogy náluk is csak a szolgálati időt vették — törvény 
ellenére — elhatározónak, épen a vidéki szolgálatot honorálták a mél
tányosság mértékével, s nem a törvényével. Nem recriminatio kedvéért 
mondom ezt most sem, csak épen a szigorú igazság és a teljesség kedvéért. 
Ez egy kis törvénysértés volt s az eredmény például, hogy több hely- 
lyel elém került olyan collegám is, a ki még az iskola padját rótta, 
mikor én már tanár voltam. De ez a törvénytelenség nem érintette a 
vidékiek érdekét — s a fővárosiak óvakodtak ezért a csekélységéit 
békét bontani; tudtommal egy sem akadt, a ki petitiót adott volna be, 
pedig egymás közt beszéd tárgya volt ez a hiba és nyilvánvaló.

Az első rangsornak ezt az egy törvénysértését s ezeket a fictiv 
számadatait tudom; de a fölszólalók aligha törődnek ezzel s aligha ezt 
emlegetik.

VI.
A vidékiek sérelme gyanánt hangoztatják továbbá azt is, hogy 

ezidén betö ltö tték  a z  1800 frtos helyeket s ezek a rangsor természeté
nél fogva javarészt fővárosiaknak jutottak.
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Megvallom, nagyon meglepett, hogy épen ez a budget-intézkedés 
támasztott olyan izgalmat, a mely pedig ötéves közös küzdelmeink 
után a legnagyobb eredmény s a  legtöbb hasznot hozott a tan árság  
összességének, — fővárosiaknak úgy, mint vidékieknek.

Igazán nem tudom megérteni, miért mondják, hogy ez az intéz
kedés a fővárosiak kedvéért történt? Hisz igaz, hogy 71 fővárosi tanár
nak összesen 14.000 frtnyi emelkedést hozott; de ugyanakkor 72 vidéki 
is 14.200 frtot nyert csak а VIII fizetési osztály két felső fokozatában. 
Arról nem is szólok, hogy e nélkül a z  in tézkedés nélkül (múlt deczem- 
beri állapot szerint) 122 fővárosi tan szék  a z  1893: IV . t-c z . jó v o ltá 
bó l év i 4000  frto t ve szte tt, ellenben 462 vidéki ez összeg  tíz sze resé 
nél többet nyert volt. Azt is csak mellékesen jegyzem meg, — mert 
hiszen természetesnek tartom — hogy akkor senkinek sem jutott eszébe 
ebből az alakulásból „főváros“ és „vidék“ közt port fakasztani. Akkori
ban még csak ily számításra sem gondolt senki; most is csak 
annak bizonyításául teszem meg, hogy a szem beá llítá s nem jogosu lt. 
1898-ig a vidék volt nagy előnyben, most főváros és vidék egyformán 
nyert, jövőben a nyereség csaknem kizárólag a vidéké lesz. Ez foly a 
rangsorból.

Nem érvül, csak mint a téves adatok egyszerű helyreigazítását 
írom ide végül azt is, hogy ma, a z  1800 f ito s  á llások  betöltése után  
sin cs egyetlen régebbi fővárosi tan ár sem, a k i 1893 óta 300 ír tn á l 
nagyobb fizetés-em elkedésben ré szesü lt volna, ellenben 9 vidéki 600  
írtosban , 66 pedig  400 frtosban  részesült. Nem látnék benne semmi 
„fővárosi“ sérelmet s a tanárság szempontjából csak örvendetesnek tarta 
nám, ha minden 1893-iki vidéki tanár akár kétszer annyit nyert volna! 
Ha én csinálom vala azt az ominosus törvényt, bizony más eredmények
ről beszélnénk ma. De ha már a törvény olyan, a milyen: ne hamisít
suk meg legalább az eredményét, mikor a hamisítás csak mérges gyü
mölcsöket teremhet.

A helyett tanulmányozzuk inkább azt a törvényt, mely annyi bajt 
hozott, merta mit adott is, úgy adta, hogy nincsen áldás rajta. Mérle
geljük a törvény ismeretével, hogy mi miért történik s mi haszonnal jár.

Akkor nyitját találjuk annak is, miért kellett ezidén úgy történnie, 
hogy az 180J frtos helyeket betöltötték.

Azért, mert a törvény 19-ik §-a határozo ttan  így rendeli. Ez az 
a §, a melyre már előbbeni közleményem befejező pontjában fölhívtam 
a figyelmet Világos rendelkezés van benne, hogy ha egyelőre (1893- 
ban) valam ely fize tési o sz tá ly  legm agasabb fokoza tá t nem ren dszere
s ítik  (s ez volt a mi esetünk), akkor leglölebb öt év  a la tt e lő ter jesz tés  
teendő a törvényhozásnak a m agasabb fokoza t arányos ren dszere
sítése  iránt. Ez az ötéves határidő most járt le. Ne gondolják a bé- 
kétlenkedők, hogy e nélkül a §. nélkül a mai bizonytalan pénzügyi 
helyzetben megtörtént volna а VIII. osztályú helyeknek hármas csopor
tosítása — mint valahol olvastam, pusztán csak ezért, hogy a fővárosi 
tanárok 1800 frtot kapjanak s utánuk mások 1600-at!

Ha ki nem emlékeznék rá, figyelmébe ajánlom azt is, hogy a 
19. §-nak ez a rendelkezése épen azzal az indokolással került volt bele a 
törvénybe, hogy a kik semmit vagy keveset nyertek 1893-ban, öt év alatt 
ismét előlépjenek. A képviselőházi tárgyalások meggyőzhetnek minden
kit, hogy a 19. §-t értelmezni sem lehet másképen, mint a hogy történt.

Nem lehetett volna tehát választása az egyesületnek, ha 6 intéz
kedik — és nem volt vá la sz tá sa  a m in isternek sem. hogy: vájjon  
a z  1800 frto s helyeket tölti-e be előbb, a m in t a z t a törvén y rendeli; 
a va g y  a z  1400 frtos helyek szá m á t növeli-e, a m int a z t g ró f  Csáky  
kötelezőleg ígérte. Mind a kettőt egyszerre tenni lett volna jó és igaz
ságos; de a fölött vitázni nem lehet, hogy ha mind a kettőre nem volt
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pénz, melyik az erősebb: a positiv törvény-e, avagy a további öt évhez 
kötött Ígéret.

S én hiszem, hogy a kettőnek együttes megadása W/assies  Gyula 
ministernek csak módjában nem volt, de jóakaratán nem múlt Hiszen, 
hogy ha ő nem kö ti m agát a törvény erejével a z  1800 frtos helyek  
budgetjéhez, a m á sik a t sem  kap ju k  helyette kárpótlásu l. Mert sajno
sán tudom, hogy a közvélemény mennyire nincs mellettünk ép a politi
kai világban s nincs kétségem, hogy a minister — ha akarja vala — 
nagy könnyűséggel megkapja a fölmentést az alól, hogy végrehajtsa a 
19. §-t, mely nekünk előnyt biztosított.

Bizonyára nem a ministeren, annál kevésbbé ügyosztályán nuilt, 
hogy a három fokozat arányosítását nem lehetett már ezidén keresztül 
vinni az igazgatók VII osztályú statusában is, a hol 1893-ban két foko
zat maradt üresen, a hol tehát a 19. §. újabb öt évi latitude-öt ad az 
arányosításra. Ez az elmaradt javítás maga is elég érv, hogy a kik 
másképen akarták volna elosztani az 1800 frtos helyekre jutott plust, 
hamis utón járnak, mert az 1898-iki budgetbe a pénzügyminister sem
mit sem engedett bejutni, a mit nem parancsolt egyenesen a törvény. 
Ha az 1800 frtos helyek betöltése elmarad, nemcsak a fővárosiak vesz
tenek s nem is csak az 1600 ba került vidékiek — hanem veszíti azt a 
közel húszezer frtot a tanárság összessége. V eszít i t t  is, o tt is  a z  elől 
álló 147 ember, a  nélkül hogy a IX -esek  m egnyerték volna ugyanazt.

S a tanárság összessége vesztett volna még abban is, hogy egy- 
gyel több teljesítetlen kérésünk volna a jövőre

Arról nem mondhattunk volna le soha, hogy a törvény végre
hajtását sürgessük. Első helyen állott az kassai memorandumunkban is, 
melyet egyhangúlag fogadtunk el s melyet még csak nem is fővárosi 
ember fogalmazott. Ha ez most ennyire megvan, a mint van, annál 
jobban concentrálhatjuk kérésünket, hogy hajtassák végre a gróf Csákv- 
féle ígéret is: sza p o r ítta ssé k  a VIII. o sztá lyú  helyek szá m a  addig, 
m íg a z  egész lé tszá m n a k  felét éri el. Balgaság volna úgyebár azt 
számítanunk, hogy hány „fővárosi“ s hány „vidéki“ tanár nyerne majd 
e kérésünk sikerén. Mi csak azt tudjuk, hogy a tanárság összességének 
van joga hozzá s a tanárság összességének válna a dolog javára.

Nem is kétlem, hogy ez lesz legsürgetőbb kérésünk a közel jö
vőre. S nekem megvan a bizalmam is, hogy egyetértő küzdelemmel ezt 
el is fogjuk érni, mert el kell érnünk.

S zerkesztő .

EGYESÜLETI ÉLET.
Igazgatósági ülés 1898. jún. 8-án.

Ez ülést H ofer Károly elnöklete alatt tartotta az igazgatóság, 
mivel az elnök a ministerium megbízásából ugyanez időben művészeti 
ügyben volt elfoglalva. R ajn er  szerkesztőt is hivatala elfoglaltsága aka
dályozta a megjelenésben. Jelen volt az ülésen K ardos  Albert vál. tag, 
a debreczeni kér. kör titkára, a ki a közgyűlés előkészítése iránt sze
mélyesen szolgált felvilágosításokkal. Az ülés főtárgya a rendes hivatalos 
jelentéseken kívül épen a közgyűlés napirendjének összeállítása volt.

A főtitkár jelentést tett az elküldött és érkezett hivatalos iratokról. 
Budapest fővárosa tanácsához és Bács-Bodrogmegye törvényhatóságához 
kérelem ment, hogy a Szarvas-szobor talapzatához szükséges kőanyag 
beszerzéséhez járuljanak hozzá adományukkal (e törvényhatóságok az 
országos gyűjtés idején nem szerepeltek az adakozók közt). Megkeresés
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ment a békéscsabai Rudolf-algymnasium tanártestületéhez egy volt tanár 
árvájának, a ki ott magántanulóként vizsgálatra jelentkezik, tan- és vizs
gálati díja elengedése, vagy legalább mérséklése iránt. A tagdíj bekül
désével hátralékos köröket megkereste a főtitkár, s eddig csak egy kör 
nem felelt meg a felhívásnak. Mivel a folyó, valamint a múlt egyesü
leti évben számos tag nem küldte be szokásos belépő nyilatkozatát, a 
főtitkár e nyilatkozatok beküldése végett nagy számú leveleket bocsá
tott szét egyesekhez és körökhöz; a nyilatkozatok nagy része be is 
érkezett. Államsegítségért kérvény ment föl a ministeriumhoz. A szepesi 
kör beküldte évi jelentését A budapesti kör bejelenti új választmányi 
képviselőit. A főtitkár czáfolatot közölt a „Nemzeti Iskoládban Hegedűs 
Pálnak amaz állítása ellen, mintha a tanáregyesület vezetősége befolyt 
volna arra, hogy a ministerium a fizetési osztályok fokozatai közt való 
megosztást elébb hajtsa végre, mint a fizetési osztályok közti megfele- 
zést. s mintha az igazgatóság a fővárosiaknak kedvezne a vidékiekkel 
szemben. Dr. K örösi László egyesületi tag H oíer Károly alelnök útján 
megkiildötte az egyesület könyvtárába „Égyptom művészete (I. köt.)“ 
ez. munkáját; a szép ajándékot köszönettel fogadja az igazgatóság s e 
művet elhelyezi a könyvtárban. Ada városa meghívót küldött az adai 
Szarvas-szobornak jún. 19-iki leleplezésére; az egyesületet dr. Molnár 
István titkár és B alassa  József, nyelvtudomány mívelője, fogják kép
viselni. Simon  Béla pécsi tanár és társai beadványt intéztek az igaz
gatósághoz, hogy polgári iskolai éveik a quinquenniumok megállapítá
sánál figyelembe vétessenek; az igazgatóság az évi felterjesztésben e 
kérdéssel foglalkozni fog.

M üller pénztárnok jelenti, hogy készpénz van 916 frt 15 kr., még 
lesz bevétel, de kiadás is mintegy 1000 frt, úgy hogy az év deficit nélkül 
záródik; azonban ez voltakép nem nagyon kedvező helyzet, mert a nagy 
szünet alatt szünetelni szokott a befizetés, ellenben a házbérre jelenté
keny kiadás lesz. Még a kassai közgyűlésen 6 ellenezte legjobban a 
tagdíj felemelését, bár a tagok közül többen erősen sürgették, azonban 
most már mindinkább arra a gondolatra kezd térni, hogy a tagdíjak 
5 frtra emelése kívánatos. — Az igazgatóság nem látja erre az időt 
elérkezettnek. Tiber méltányosnak mondja, hogy a budapesti kör járuljon 
hozzá a lakásbér költségeihez. R ajn er  szerkesztő levélben kifejti annak 
szükségét, hogy a Közlönynek eddig 42-re előirányzott ívszámát fel kell 
a költségvetésben emelni, mert mindig túllépés van; ezt lehetetlen kike
rülni; mert az isk. évben több hét van, s többször előadja magát az 
eset, hogy a heti 1 ív nem elég, inkább legyen a költségvetés is a 
szerint megállapítva. A pénztárnok ezt fedezet hiányában ellenzi.

Tiber Ágost jelenti, hogy a segélyző alapban most 395 frt kész
pénz van, ebből 100 frt a földhitelintézetnél helyezendő el, talajjavítási 
kötvényben. A tankönyvkiadók közül tavaly megajánlt évi járulékaikat 
befizették Pfeiler  Ferdinánd, Singer és Wolfner ( 5 - 5  frt). — W odianer 
egyszersmindenkorra 50 irtot adományozott. A sze p es i kör  35 frt 10 krt 
gyűjtött a segélyző alapra. A tem esvári kör  15 frtot, Vám ossy  Mihály 
5 frtot adományozott, az ungvári kör átengedte Reissmann Bertalan, 
Kovács Adolf és Illés Dávid köri (de nem egyesületi) tagoknak a kör 
pénztárába fizetett tagdíját, összesen 12 forintot.

B elépnek: F ejér  Lajos, mezőtúri ref. főgymn. igazgató, ajánlja 
Rajner Fereucz; B erky  Zoltán győri áll. főreálisk. hittanár, Niedermann  
Ignácz u. o. r. tornatanár, aj. Lenner Emil. Beléptek továbbá a verseczi 
főreáliskolai tanártestületnek eddig be nem lépett tagjai, ú. m. Buday  
József igazgató, dr. B útorka  Száva, D ékány  Lajos, H alm os Béla, H avas  
Tivadar, Jan ell József, K a rv a s i  Lajos, K ova lik  János. P erjéssy  Lajos 
és W aldherr Gyula tanárok, aj. Takács Gyula. Ugyanők egyszersmind 
a temesvári körhöz csatlakoznak. — Örvendetes tudomásul szolgál.
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K ilépn ek:  dr. S zig e tvá ri Iván volt főtitkár és egy nyug. főreál
iskolai tanár.

A  debreczeni közgyűlés  napirendjét úgy állapította meg az igaz
gatóság, hogy csak három előadást tűzött ki, ú. m. D óczi Imréét az 
egységes jogosításról, Suppán  Vilmosét a felsőbb leányiskolák reform
járól és Веке Manóét új középiskolák állításának kérdéséről; szak
előadások ezúttal nem lesznek s az ily tárgyú, egyébként érdekesnek 
ígérkező előadásokat nem tűzi napirendre az igazgatóság.

A közgyűlés első napján, délelőtt, az ülés után (vagy az ülés 
megszakításával! a tanáregyesület koszorút helyez Debreczen halhatatlan 
fiának, Csokonai Vitéz Mihálynak szobrára.

A közgyűlés helyének kitűzése a debreczeni bizottság feladata és 
joga; azonban az igazgatóság kebelében a főtitkár előterjesztésére az 
az óhajtás nyilvánult, hogy az ülések a collegium (inkább, mint valamely 
nem iskolai középület) egyik nagytermében tartassanak, mert egyrészt 
a tanárságra is legtanulságosabb és legérdekesebb, ha e nevezetes inté
zet falain belül tölt el egy pár délelőttöt, másrészt mintegy magától 
érthető, hogy a tanárság ha valahová vendégül megy, azon hely cultu- 
ralis intézményének adja az elsőbbséget, s ha Debreczenbe megy, az 
ősi collegiumban tartsa üléseit. A mint tavaly a pannonhalmi mons sacer 
gyönyörű könyvtárának kupolája alatt egy érzésben, egy gondolatban 
forrott össze a magyar oktatásügy minden rendű és minden vallású 
munkása, úgy most a debreczeni főiskola falai közt lehet alkalmunk 
érezni, hogy a magyar cultura terén mindnyájan találkozunk.

A gyűléssel kapcsolatos kirándulások programmját már közölték 
e lapok, valamint az utolsó számban benne lesz a közgyűlés teljes 
programmja is.

M olnár István titkár fáradozott a vasúti kedvezmények ügyében. 
Az egyesület ezúttal kifejezetten kérte a közlekedésügyi ministeriumot, 
hogy a közgyűlésre a nem-állami tanároknak a gyorsvonatokra is érvé
nyes kedvezményeket engedélyezzen. Mindazáltal a leérkezett rendelet
ben csak személy és vegye- vonatok vannak említve. A titkár megtett 
ugyan minden lehetőt a vasútigazgatóság informálására; de sikertelenül. 
Ezt jelentette a titkár. Az igazgatóság elhatározta, hogy felkéri az 
elnököt ez ügyben befolyása érvényesítésére. Ez azóta tényleg meg is 
történt. Az elnök személyesen ment el másnap Molnár titkárral együtt 
Vörös László államtitkár úrhoz és kifejtvén a méltányos intézkedésnek 
erkölcsi és közművelődési jelentőségét, sikerült kieszközölnie az állam
titkár úr azon ígéretét, hogy a kedvezm én y a gyorsvon atokra  is  ki
terjesztessék . Erről egyébként e lap élén van részletesebb tudósítás.

N égyesy L á sz ló , főtitkár.

Temesvári kör.
A temesvári tanári kör f. évi május 26-án tartotta ez évben utolsó 

ülését, melyen jelen voltak: Dr. L a k y  Mátyás elnök, dr. Bán Károly, 
Bergmann  Ágost. dr. B erkeszi István, Bittenbinder Miklós, Llocz József, 
dr. Gáspár János, Griitz Lujza. H aupt Mihály. M a rsits  Rozina, M észáros  
Jenő, Perényi Adolf, dr. Popini Albert, K ies  Ferencz, S á l у  Sándor, 
dr. S ch önvitzky  Bertalan, dr Steiner  Simon, S téberl Ernő, Thorn a Teréz

Mindjárt az ülés elején lelkes örömöt okozott, hogy a kör fel- 
hivására a verseczi áll. főreáliskola tanári testületének valamennyi tagja 
belépett a körbe s így az egyesületbe is rendes tagul Az új tagok 
nevei: Buday  József igazgató, dr. Bútorka  Száva, D ékány  Lajos, H alm os 
Béla, H avas  Tivadar, Jan ell József, K a rv a i  Lajos, K ovalik  János,
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P erjé ssy  Lajos, S zörén yi József, Takács  Gyula, W aldherr József. Közü
lök az egyesületnek már eddig is csak S zörén yi J. és Takács  Gy. 
voltak tagjai.

Ezután R ies  Ferencz terjesztette elő évi jelentését a kör műkö
déséről, kiemelve azokat a nagy erkölcsi sikereket, melyeket a kör 
rövid 4 havi fennállása alatt elért. A titkár jelentéséből megállapítható, 
hogy a temesvári kör egyike a legnépesebbeknek, a mennyiben az alább 
felsorolt új tagokkal együtt 57 helybeli és 18 vidéki, tehát összesen 
75 rendes, továbbá 54 pártoló tagja van. A tagok összes száma tehát 
129. A vidéki tagok közül 6 a fehértemplomi főgymn. és 12 a verseczi 
főreáliskola tanára.

S a ly  Sándor pénztáros jelentése szerint a körnek volt addig 
256 frt 56 kr. bevétele és 225 frt 30 kr. kiadása, a maradvány tehát 
31 frt 20 kr. A pénztáros számadását H aupt Mihály és dr. Steiner  
Simon r. tagok átnézték és helyesnek találták.

Az egyesületi segélyző alap javára a kör erre az évre 30 koronát 
szavazott meg.

Az évi közgyűlésnek meghívására nézve a kör tudomást szerez
vén arról, hogy az egyesület jövő évi közgyűlését Budapesten tartaná 
legszívesebben, már régebben hozott határozatának megmásításával 
belenyugszik abba, hogy az egyesület ne az 1899. évi, hanem a legelső 
vidéki közgyűlést Temesvárott tartsa.

Azután Popini Albert háznagy jelentést tett a körnek a Vaskapu
hoz tervezett kirándulása előkészületeiről és bejelentette, hogy a keres
kedelmi Ministerium, valamint a Dunagözhajózási társulat is kedvez
ményes jegyeket engedélyeztek a kiránduló köri tagok számára. Be
jelentette továbbá, hogy a Vaskapu-szabályozási M üvezetöség  részéről 
H o szp o tzk y  Alajos min. osztálytanácsos lekötelező szívességgel arra 
vállalkozott, hogy' a társaságot a Müvezetöség külön hajóján leviszi a 
Vaskapuhoz és bejelentette végre, hogy lovag Vest Ede, a Herkules- 
fürdőt bérlő temesi agrár-takarékpénztár vezérigazgatója kedvezmé
nyes lakást és ellátást adott a köri tagok számára A kör mindezeket 
örvendetes tudomásul véve, az aldunai szabályozási Művezetőségnek, 
H o szp o tzk y  A. osztálytanácsosnak és lovag Vest Edének jegyzőkönyvi 
köszönetét mondott

Rendes tagokul beléptek Berecz Ede tanítóképezdei tanár és 
S ebeszth a  Károly kir. tanácsos, tanfelügyelő (előbbi az egyesületnek 
már tagja).

Pártoló tagokul beléptek: Bendekovich Sándor, H anák  Béla és 
S ü tő  Béla culturmérnökök, K égl Mária felsőbb leányiskolái gondnoknő, 
H egyi Károly adótiszt, M észáros  József k. főgymn. tanár, Szabó  Gyula 
dohánygyári tiszt és Zwicker Győző földbirtokos.

R ies Ferencz, a kör titkára.

Budapesti kör.
A kör f. é. június 1-én tartotta meg tisztújító közgyűlését, melyen 

dr. Schm idt Ágoston, elnöklete alatt részt vettek: dr. W agner Alajos, 
Balog Mór, S zik la  Gábor, Feichtinger Győző, dr. Csuday Jenő, Perényi 
József, R e if  Jakab, M oravcsik  Géza, dr. L éim án yi Nándor, L u tter  János, 
dr. G-yomlay Gyula, S zitn ya i Elek, Roseth  Arnold, dr. Chovancsák  
István, Balogh Péter, Dörre Tivadar, dr. P ru zsin szk y  János, M a tsk á ssy  
József, Habina  János, W aldapfel János, Sam u  István, Jakab  Ödön, 
B alassa  József, dr. Schnábl Róbert, dr. N égyesy  László, dr. M orvay  
Győző, dr. Kelen  Ferencz, S zir te s  ígnácz, R ados  Ignácz, dr. Schm idt 
Attila, K récsy  Béla és dr. B ozóky  Endre.
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A Közlönyben közzétett tárgysor értelmében (Ír. Sclunidt Ágost 
elnök néhány bevezető szóval üdvözölvén a jelen voltakat, arra kérte 
a közgyűlést, hogy ne őt, hanem a vele együtt candidált dr. W agner 
Lajost válaszsza meg elnökül.

Ez után dr B ozóky  Endre felolvasta alábbi titkári jelentését.

Tisztelt K özgyűlés!
A lefolyt 1897 98. tanévben a tanügy terén nem akadtak oly kér

dések, melyek a budapesti tanárok zömének érdeklődését annyira fel- 
költötték volna, mint az a múlt évben a tanterv-revisióval kapcsolatban 
észlelhető volt. Az utóbbi kérdés a legutóbbi napokban járta végig az 
összes előkészítő fórumokat, s legközelebb döntés alá kerül. Körünk 
megelégedéssel fogadhatja azt, hogy tárgyalásainkról a közoktatásügyi 
tanács tudomást szerzett, s eszméinket sok esetben magáévá tette. Remél
jük, hogy a tanterv-revisio a középiskolai tanügy consolidatióját fogja 
előmozdítani, s nem fogja e téren a kétes értékű kísérletezést állan
dósítani.

Voltak mégis oly kérdéseink, melyek nagyobb érdeklődést kelte
nek, s beható megvitatást provocáltak. Az iskoláról magunkra fordí
tottuk tekintetünket, társadalmi és szolgálati körülményeinket vevén 
vizsgálat alá. így 1897. nov. 3-án Balogh Péter tagtársunk egy általános 
helyesléssel fogadott felolvasásban a „Tanári K özszellem -“r<5\ érteke
zett. Az idealismus magas szempontjából nézve állapotainkat, a felolva
sásban kifejtett eszmék megvitatásra alkalmasak nem voltak. Teljesen 
a gyakorlati oldalról támadta meg ugyanezt a kérdést 1897. decz. 1-én 
„A szo lgá la ti pragm aticáról“ tartott felolvasásom, melyhez szorosan 
csatlakozik 1898 jan. б-én „A dr. K e le ti Ferencz-féle szo lgá la ti p ra g 
m atica  tervezetrő l“ tartott második felolvasásom.

A fölvetett kérdések a tanári szolgálatnak majdnem összes viszo
nyaira vonatkoztak, s beható, élénk megvitatás tárgyaivá lettek. Bár az 
ügy a végleges megoldásra már teljesen megérett, úgy látszik, hogy a 
kormány egyelőre csak részleteiben akarja a kérdést megoldani. Erre 
mutat az igazgatói utasítások kiadása, valamint az is, hogy a tanárok 
és igazgatók elleni fegyelmi eljárás szabályrendelete, melyre már 1883 
óta várunk, a közel jövőben ki fog adatni. Azt hiszem azonban, hogy 
az ily részletekre vonatkozó intézkedések a szolgálati pragmatica nagy 
kérdését csak hézagosán oldhatják meg, s az erre vonatkozólag kiadandó 
törvényt nem pótolhatják. Kívánatos lenne, hogy szolgálati viszonyaink 
végre állandó jellegű intézkedéssel, tehát törvénynyel rendeztessenek; 
mert csak ez adhatja meg jövőnk biztosítását, az lehet csak az egyéni 
függetlenségnek biztos garantiája s azért a szolgálati pragmatika kér
dése a törvénynyel való megoldásig a napirendről nem vehető le. De 
legyünk óvatosak ! A törvényben egy kalap alá foglalás a tanárság 
érdekeit egy ízben már igen érezhetően s a tanárság nagy többségének 
hátrányára, nem a kellő mértékben védte meg. Meglehet, hogy a köz- 
tisztviselőkkel egy kalap alá foglaltan, a szolgálati pragmaticával is 
így járhatnánk. Ez ellen csakis úgy védekezhetünk, ha a tanárság spe
ciális szolgálati viszonyait mentői gyakrabban hangsúlyozzuk, s ezekre 
az intéző körök figyelmét mentői határozottabban ráirányítjuk. Körünk
nek ez jövőben is szem elől nem tévesztendő feladata marad.

Nem hiába beszéltünk az elmúlt télen szolgálati viszonyainkról; 
mert voltak ismét kérdések, melyek részint joggal, részint jogtalanul a 
közvélemény figyelmét ismét a tanárságra fordították. így a pénzügyi 
intézetekkel kapcsolatos mellékfoglalkozások eltiltása ellen számosak az 
egyéni szabadság korlátozása czímén foglaltak állást; a priváta kérdése 
pedig ártatlanul a középiskolai tanárságot is belesodorta a közvélemény, 
illetőleg a napi sajtó malomkövei közé. A felvert por egyesületünk fényes
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nevű, köztiszteletben álló elnökét sem kímélte meg, s ez ellen 1898. 
jan. 24-iki ülésünkön kellett állást foglalnunk. De ezzel még ezt a kér
dést sem intéztük el. A „tanár“ elnevezést széles e hazában bárki bito
rolhatja megtorlás nélkül. Ha valaki magát jogtalanul orvosnak, ügy
védnek, mérnöknek czímezteti, ellene törvényes lépéseket lehet tenni. 
De soha sem hallottam még arról, hogy az illemtanár, táncztanár, 
bicyclitanár, vívótanár s az orfeumok deszkáin fellépő tanárok nagy 
serege nagyzási mániájáért a legcsekélyebb bántódást szenvedte volna. 
Pedig betolakodik az illető egy tisztes testületbe, melynek tagjai rendre 
egyetemi qualiflcatióra hivatkozhatnak; s ha rossz fát tesznek a tűzre, 
ők csak á proposként szerepelnek arra, hogy a közvélemény a közép
iskolai tanárság hátán verje el a port.

Beteges állapot az is, hogy sokan használják a tanári czímet olya
nok is, a kik keveslik a „tan ító“ tiszteletreméltó elnevezést, melyet a 
népoktatási törvény állapít meg számukra. Társadalmi állásunk, saját 
érdekünk kívánja, hogy a jövőben ez iránt is történjék intézkedés, s a 
tanári állás külsőleg is egy sorba kerüljön az egyetemi qualificatiót 
megkívánó egyéb állásokkal.

1898 febr. 9.-én tartott ülésünkön az új rangsor kiadása alkalmá
ból rámutattam a rangsorozással járó összes mizériákra, s concret 
adatokkal támogattam az egyesület által a rangsor vezetése tárgyában 
a közoktatási kormányhoz beadott memorandumot

A titkári jelentés aztán hosszabban foglalkozik a rangsor kérdésé
vel, mely szerinte a mai tanári nemzedék tengeri kígyója: béke-bontás
nál egyebet nem hozott s mert sokakat sújt, már a tanári közszellemen 
is erősen meglátszik. Vázolja a fővárosi lX-esek bajait, kéri a nagyobb 
quinquenniumot és helyi pótlékot. Majd így folytatja: Ezek a rangsor- 
mizériák, mint általában az egész tanárvilág életében, úgy körünk mun
kásságában s nyomot hagytak. Valljuk be őszintén, az érdeklődés erősen 
megcsappant, a kört a tanárság találkozási helyévé tennünk, még anyagi 
áldozatok árán sem sikerült. Üléseink rohamosan apadó látogatottságot 
mutatnak, s körünk 185 tagja közül az év hátralevő részében alig akadt 
10 is, a ki üléseinkre eljött volna. Ezzel a közönynyel és részvétlen
séggel szemben teljesen tehetetlenek vagyunk, mert rajtunk kívül álló 
okok működnek közre azok előidézésében.

Hogy jelentésemet befejezzem, fölemlítem még a következőket: 
1898. február 9-én R e if  Jakab  tagtársunk tartott felolvasást az 

új o sz trá k  tan árv izsgá la ti s za b á ly za tró l;
márczius 9-én a középiskoláknak történelmi nevek szerint való 

elnevezéséről tanácskoztunk, s erre való indítványomhoz a kör a szüksé
ges cautelák mellett hozzájárult;

április 27-én K récsy  Béla tagtársunk bemutatta amerikai útján 
fölvett fényképeit ;

május 5-én pedig közgyűlésünk előkészítésével foglalkoztunk. 
Bocsásson meg a t. közgyűlés, ha jelentésemben állapotunkat 

talán kissé sötétebb színekkel ecseteltem. De jelenünk semmi biztatót 
nem mutat, s a legjobb törekvés, a legszívósabb kitartás is ellankad, 
ha a közöny végtelen inertiáju sziklájába ütközik. Reméljük, hogy a 
jövő év szebb auspiciumok alatt fog megindulni, s hogy körünk a test
vérkörök karában az őt megillető szerepet fogja átvehetni.

Végül köszönetemet fejezem ki azon bizalomért, mely érdemetlen 
személyemet a lefolyt évben a titkári állás díszével felruházta.

Balog M ór pénztáros jelentése szerint a kör pénztári forgalma 
az idén is igen csekély volt. Tényleg bevettünk 137 frt 10 krt, tényleg 
kiadtunk 103 frt 49 krt, a tényleges fölösleg tehát 33 frt öl kr. — Vagyon
mérlegünk a következő: a pénztári maradvány 80 frt 23 kr. készpénz
ben, az idei fölösleg 33 frt 61 kr.; követelésünk az egyesülettel szemben
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357 írtnak 20%-a, tehát 71 írt 40 kr.; 11 köri tag hátralékos díja 44 
írt, a mi összesen 229 írt 24 kr. — A körnek jelenleg- van 188 tagja, 
kik közül 10 tiszteletbeli, 1 alapitó tag, 161 rendes egyesületi tag. 16 
körtag; 2 kilépett, 4 meghalt. A kör helyiségében rendelkezésre álló 
hírlapokra 66 írt 38 krt, az expeditiora pedig 27 írt 97 krt költöttünk.

M oravcsik  Géza, és R e if  Jakab  számvizsgálók jelentése alapján 
a számadások rendben találtattak, s így a közgyűlés az elnöknek és 
pénztárosnak a fölmentvényt megadta.

Titkár ezután felolvasta dr. M ágócsy-D ietz Sándor tud. egyetemi 
ny. rk. tanárnak, a kör volt alelnökének üdvözlő és búcsúzó sorait, 
melyekben az iránta tanúsított bizalomért és ragaszkodásért a körnek 
köszönetét mond.

A közgyűlés dr. M ágócsy-D ietz Sándor egyetemi tanár úr eme 
levelét köszönettel tudomásul vette.

Dr. W agner A la jos  a kör működésével fennállása óta meg van 
elégedve, s még a titkár által vázolt sötét kép sem ingatja meg véle
ményében. A siker oroszlánrésze a buzgó tisztikart, különösen a fárad
hatatlan titkárt és az elnököt illeti. Azon reményben, hogy ehhez a köz
gyűlés is hozzájárul, nekik köszönetét nyilvánítja. (Éljenzés.) Eddigi 
elnökünket előbb nyilvánított szándékának megmásítására kéri. Függet
lensége mind a ministeriummal, mind a közoktatási tanácscsal szemben 
előnyt biztosít számunkra, mely őt állásában nélkülözhetetlenné teszi. 
A most folyó revisionaiis mozgalommal kapcsolatban az a nézete, hogy 
a közoktatási tanács javaslata erős megrostálást igényel. Abban a tanári 
körök véleményeinek számbavételét nem igen veszi észre. Az utasítások 
elkészítésében részt kell vennünk. A IX. fizetési osztályban levő fővárosi 
tanárok érdekében minden fórumot folytonosan ostromolnunk kell. Az 
előkészítéseknél folyton résen kell állanunk. Mindezen kérdéseknél olyan 
független emberre van szükségünk, mint a milyen eddigi elnökünk. 
(Éljenzés.) Reményű, hogy dr. Schm idt Ágoston meghozza az áldozatot, 
s továbbra is elnökünk marad. (Általános éljenzés.)

Elnök a tisztikarral és a választmány 12 tagjával visszalépvén. 
L u tte r  János vezetése alatt R oseth  Arnold és P etén yi József tagtár
sakat bízza meg a választás és scrutinium megejtésével. A választásnál 
33 szavazat adatván be, az eredmény a, következő:

a) Tisztikar: elnök dr. Schm idt Ágoston  (23); alelnök M oravcsik  
Géza (22); titkár dr. B ozóky E ndre  (29) és pénztáros Balog M ór (29 -.

b) Választmányi tagok: dr. Badics Ferencz (19), dr. Balogh P éter  
(29), dr. Веке Manó (23), dr. Cherven F lóris (23), Hofer K áro ly  (28), 
dr. N égyesy L ászló  (32), R ados Ignácz  (20), R á tz  L ászló  (19), Roseth  
Arnold  (22), S zir te s  Ignácz  (19), és Theisz Gyula (24). Pótválasztás 
útján dr. B alassa  J ó z se f  (13).

c) Az egyesület választmányába kiküldettek: dr. M ágócsy-D ietz 
Sándor  volt alelnök helyébe az új alelnök- M oravcsik Géza , továbbá 
P a sz la v szk y  J ó z s e f  (23), dr. P ru zsin szky János  (24), R á tz  L ászló  (211, 
Feichtinger Győző  (17).

L u tter  János, a szavazatszedő bizottság elnöke a közgyűlés nevé
ben üdvözli a tisztikart és választmányt, s átadja az elnöki széket dr. 
Schm idt Ágostonnak, jó sikert és jó egészséget kívánván neki a követ
kezendő tanévre.

Dr. Schm idt Ágoston  szerette volna, ha kérését a közgyűlés meg
hallgatta volna. Minthogy a bizalom újólag feléje fordult, azért köszö
netét mond, s azt elfogadni kötelességének tartja. Bár a tantervrevisio 
s nagyrészt a fizetés-rendezés lezajlottak, marad elég actuális tanügyi 
kérdés. A tanügyi reform hullámai első sorban a kösépiskolát érik, 
mely két malomkő, az elemi iskola és az egyetem közé szorulva, a tan-
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iigy terén beálló minden megrázkódást kétszeresen megérzi. Körünknek 
sok tekintetben vezető szerep jut, s azt be kell töltenie. Sok kérdésben 
állást kell foglalnunk. így, hogy egyebet ne mondjon, utal arra, hogy a 
paedagogiai képzettséget lépten-nyomon követelményül állítják oda. 
Szép dolgok a H erbari— Ziller-íé\e formális fokozatok és abstractiók, 
de nem tudjuk, mit csináljunk velük? Üjabban a paedagogiát exact 
tudománynyá kezdik fejleszteni, s erre nézve csupán D arwin  és az ame
rikaiak sikereire kivan hivatkozni, a kik a megfigyelések alapján in
dulnak. Ez ránk nézve is méltó működési tér lenne. Az olasz paedago- 
gusok kérdőíveit kellene terjeszteni, s az általuk nyert eredményeket 
kellene feldolgozni. Égető kérdés az iskola szervezése olyként, hogy az 
élet számára neveljen; maga is az életnek egy darabja legyen. A de
monstrativ tárgyakban a tanulók kézi ügyessége lenne fejlesztendő. 
Oda kellene hatni, hogy a tanügyi kormány a létszám leszállítása és a 
szükséges idő és tér megadásával a tanulók kísérletezését lehetővé tegye. 
Fontos kérdés a tantárgyak statikája. Vannak tárgyak, melyek a jövő 
iskolájának keretéből egyenesen kikérezkednek. Ezután áttér a huma
niórák és reáliák viszonyának fejtegetésére. A kettő közötti ellentét 
régi előítélet. A legelső gymnasiumok latin iskolák voltak s a tudás 
akkori közegének ismertetésére fektették a fősülyt. A latin nyelv csak 
szükséges eszköz volt. A kizárólagosság más tárgyak rovására menne, 
a németeknél az ellenhatás a német reáliskola megalkotásában hágott 
tetőpontjára. Nálunk a középiskola mindig józan elvek szerint indult, 
hiszen a régi gymnasiumban még az oeconomia ruralisnak is jutott 
hely. A reáliskola nálunk addig, a míg hat osztályú volt, igen jól be
töltötte a mai polgári iskola szerepét. A mióta középiskolává fejlődött, 
a polgári iskola is utána törekszik, s szintén azzá akar lenni. Csupán 
pedzeni akart néhány életbevágó kérdést, s a közbizalomért a tisztikar 
és választmány nevében köszönetét mond. (Éljenzés).

Elhatároztatott, hogy a hetilapok a szünidőben is tovább járatnak. 
Dr. llo zó k y  Endre  indítványára az egyesületi segélyalap javára tavaly 
megszavazott 20 frt újabb 20 írttal gyarapíttatik. Az alapítvány egye
lőre a kör pénztárában marad.

Ezzel a közgyűlés befejeztetett.

VEGYESEK.

Kinevezés a VII. osztályba. A király ő felsége Budapesten május 
hó 26-án kelt legfelső elhatározással Téglás Gábor ez. főigazgatót és a 
dévai áll. főreáliskola igazgatóját ezen állásában való meghagyása mel
lett a VII. fizetési osztály 3» fokozatába nevezte ki.

Tanárképzö-intézeti kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi in. ki r. 
minister dr. K lag  Lipótot, a kolozsvári Ferencz József tudományegye
temhez szolgálattételre rendelt állami főreáliskolai rendes és tud. egye
temi m. tanárt, a kolozsvári középiskolai tanárképző-intézethez az ábrá
zoló geometriai szakra tanárrá kinevezte.

Kinevezés a gyakorló iskolához. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister S zíjá rtó  Miklós budapesti V ili. kér. állami főgymnasiumi ren
des tanárt a budapesti tanárképzö-intézeti gyakorló iskolához rendes 
tanárrá nevezte ki. (május 27-ről 30.955. sz.)



7 5 8

Előléptetés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kovacse- 
vics Imre budapesti Y. kér. állami főgymnasiumi tornatanítót a X. fize
tési osztály harmadik fokozatából annak első fokozatába léptette elő.

Áthelyezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister B esze  
Mihály nagykállói állami reáliskolai rendes tanárt az újvidéki kir. kath. 
főgymnasium rendes tanárává nevezte ki; — R odt Lajos zombori áll. 
főgymnasiumi rendes tanárt saját kérésére a beregszászi áll. gymna- 
siumhoz helyezte át.

Véglegesítések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister N yers  
Károly beregszászi, dr. Szán tó  Zsigmond lugosi és dr. Frosch Károly 
nagyszebeni állami gymnasiumi rendes tanárokat, rendes tanári minő
ségükben véglegesen megerősítette.

Előkészületek a debreczeni közgyűléshez. A debreczeni közgyűlést 
rendező bizottság elfogadó és ünnepségrendező szakosztálya f. hó 5-én 
tárgyalta M árk  Endre elnöklése alatt a vendégek fogadásának, ellátá
sának, szórakoztatásának részleteit. Az albizottság megállapodásait a 
következőkben összegezhetjük: A vendégeket minden érkező vonatnál 
Vecsey Imre tb. főjegyző és a bizottság egyes tagjai fogadják, az egye

sületi tagok zömét és vezetőit, t. i. a budapestieket az albizottság testü
letileg várja, élén Sim ontty  Imre polgármesterrel. Az elszállásolásról 
külön albizottság gondoskodik, melynek elnöke Oláh Károly tanácsnok 
Este ismerkedő estély a Bika szálloda második fedett kertjében. Másnap 
az ülés után 2 órakor díszebéd a Bika dísztermében; a d. u. programmba 
a collegium, nagytemplom, kér. akadémia, főreáliskola, gazdasági tan
intézet, füvészkert megtekintése van fölvéve. Este dal és zeneestély a 
Nagyerdőn. A második nap délelőttjét a közgyűlés foglalja el. Délben 
társas ebéd az Angol-királynő szállodában. Ebéd után a következő látni
valók megtekintése ajánltatik: a két felsőbb leányiskola, izr templom, 
zenede, tornacsarnok, árvaházak, közkórház, Margit fürdő, Istvánmalom. 
Harmadik napra tervezve a hortobágyi kirándulás; ha csak lehet, külön- 
vonaton. E kirándulásról a nagybányai tourista utat rendező s Szieg- 
meth  Károly vasúti-főfelügyelő elnöklete alatt működő albizottság gon
doskodik. Ugyancsak debreczeni tudósítónk közli, hogy a közgyűlésre 
valamint a kirándulásokra jelentkezések f. hó 20-ig sem késnek. Félre
értések kikerülése végett az elszállásoló bizottság kijelenti, hogy a deb
reczeni közgyűlésre érkező tagok elszállásolását a maga, illetve a deb
reczeni vendégszerető polgárság kedves kötelességének tartja, úgy hogy 
vendéglőben csak azon tagoknak tart fenn lakást, a kik ezt határozottan 
kikötik maguknak. Végül megemlítjük, hogy a Debreczen rövid ismer
tetését magában foglaló füzet már kikerült a sajtó alól és a Közlöny 
útján legközelebb kezébe jut minden tagtársunknak.

Az aradi tornaversenyröl írják, hogy három tankerület (a debre
czeni, nagyváradi és nagyszebeni) ifjúságából összesen 23 tanintézet 
1041 tanulója mérkőzött a külön e czélra nagy költséggel épített ver
senypályán. A versenypályának három oldalán négysoros tribünök voltak 
felállítva, a főbejárattal szemközt pedig a jury-páholy emelkedett. Már 

jóval 2 óra előtt az összes ülő és álló helyek (számra nézve 3600) tömve 
voltak előkelő közönséggel; a jury-páholy on pedig Fábián  László főis
pán, S alacz  Gyula polgármester, S za th m áry  Gyula alispán, N áta íá lu ssy  
Kornél kir. tan. főigazgató, S trobl vezérkari ezredes, a város és megye 
előkelői, a helyőrségnek csaknem összes tisztjei elfoglalták helyöket.
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Pontban két órakor kezdődött meg- a felvonulás. A Hymnus eléneklése 
után N agy  Sándor a szabadgyakorlatokat vezényelte, melynek pontos 
kivitele általános bámulatot keltett. Majd a katonai rendgyakorlatok 
következtek, melyek főkép a hadsereg képviselőinek elismerését vívták 
ki. A szer- és minta-csapattornázás kissé túlsoká tartott, úgy, hogy mire 
a kötélhúzásra s a játékok bemutatására került volna a sor, öreg este 
lett, mely végét vetette az emlékezetes tornaversenynek. Sőt a díjak 
kiosztása is másnapra maradt, a midőn aztán a legtöbb intézet át is 
vette az arany-, ezüst-, bronz-érmeket és okleveleket, a helybeli egy
letek emléktárgyait; a mely intézetek akkor nem vehették át, posta 
útján fogják megkapni. Aznap este a város a vidékről egybesereglett 
igazgatók és tanárok tiszteletére fényes bankettet rendezett, a melyen 
felköszöntőket mondtak: S alacz  Gyula polgármester a királyra, N áta- 
ía lu ssy  Kornél kir. tan. főigazgató a város közönségére és a főispánra, 
H im pfner Béla igazgató a ministerre stb. A tanárok s tanulók a leg
szebb emlékkel távoztak a vértanuk városából.

Jubilans igazgató. A nagyváradi áll. főreáliskola szép ünnepet ült 
a  múlt hó végén. A szerető barátság ünnepét, melyhez a város értelmi
sége az elismerés meleg kifejezéseivel járult. K rüger  Vilmos igazgatót 
árasztották el ovatióval abból az alkalomból, hogy tanári működésének 
századnegyedes fordulójához ért. A tanárok szónoka M adaras  Elek, a 
testület Nestora, volt s szívből jövő szavait azzal toldotta meg, hogy 
meghatottan ölelte s csókolta meg az ünnepeltet, kinek tiszteletére aznap 
aztán kirándulás és lakoma is volt a Felix-fürdőben.

Halálozás. A szakolczai kir. kath. gymnasium tanárkara külön 
gyászjelentést adott ki, hogy szeretett kartársa: főtisztelendő Terlanday  
Glergely, sz. Ferencz-rendű áldozár s nyug. gymn. hittanár életének 70. 
évében hosszas szenvedés után jobblétre szenderült.

Pályázatok. A zom bori Állami íőgym nasium nál betöltendő tanári 
állásra, a német és m agyar  nyelv és irodalmi tanszakból; a zombori 
állami főgymnasiumi igazgatósághoz július hó 2-ig. — A b rassó i állam i 
lőreáliskolánál betöltendő tanári állásra, a  m agyar és ném et n yelvi 
s irodalm i tanszakból; a brassói állami főreáliskola igazgatóságához 
július hó 5-ig. — A m. kir. Ferencz József-nevelőin tézetnél rendszere
sített gazd a sá g i gondnoki állásra, melylyel évi 1200 frt fizetés, 400 frt 
lakbér, esetleg természetbeli lakás, továbbá 100 frtos évötödös pótlékokra, 
valamint a nyugdíjra való jogosultság van egybekötve, pályázat hirdet- 
tetik. Oly egyének pályázhatnak, kik az 1883. évi I. törvényczikk 1. 
§-ában megszabott általános minőségű követelményeknek megfelelnek 
és az idézett törvényczikk 17. §-ában előírt képesítésök van. A m. kir. 
Ferencz József-nevelöintézet kormányzójához f. é. június hó 30-ig.

Tartalom : Közgyűlési értesítések. (I. Jelentkezések. II. Vasúti kedvez
mény. III. Az évfolyam v é g e .— Tisztázzuk a helyzetet! S zerk esztő - 
Ш. — E gyesü leti élet. — Vegyesek. — Hirdetések.
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Pályázat.
A  beszterczebán ya i ág. hitv. ev. gymnasiumban a történelem  és 

latin  nyelv tanításával egybekötött rendes tanári állás töltendő be.
Javadalmazás: 880 frt fizetés és 220 frt lakáspénz.
Okleveles pályázók hiányában nem okleveles egyén helyettes 

tanári minőségben 850 frt fizetéssel fog alkalmaztatni.
A megválasztott, ki állását f. évi augusztus végéig elfoglalni tar

tozik, az országos tanári nyugdíjintézetnek jogos és köteles tagja.
Az egyházi közgyűléshez intézett és kellően fölszerelt folyamod

ványok június hó 30-ig a gymnasium igazgatójához küldendők, ki meg
keresés esetén bővebb fölvilágosítással is szolgál.

Beszterczebányán, 1898. június 8-án.

B u rkovszky Kálm án, gymn. felügyelő.

Pályázat.
Az 1898 99-iki iskolai év kezdetével a Mostari felső gymnasiumban 

egy tanítói állás a német nyelvre mint főtantárgyra betöltendő. Ezen 
állás a IX. (kilenczedik) rangosztálylyal és 1200 frt fizetéssel, valamint 
400 frt pótlékkal, végleges alkalmazásban eltöltött tíz évi szolgálat után 
a fizetés 400 frttal való emelésével és egyúttal a V ili. (nyolczadik) rang- 
osztályba való előléptetéssel, valamint a tanári czímnek elnyerésével és 
20 évi végleges alkalmazásban eltöltött szolgálat után további 400 frt 
fizetésemeléssel jár.

Az alkalmazás kezdetben ideiglenes, kielégítő szolgálat esetén meg
felelő idő múlva bekövetkező végleges kinevezés kilátásával.

Ezen állásra pályázók bizonyítani kötelesek, hogy osztrák vagy 
magyar állampolgárok vagy bosznia-herczegovinai honosok, hogy a 
nevezett tantárgybani oktatásra formailag minősítettek és hogy a 
boszniai (horvát vagy szerb) vagy egy más szláv nyelvet tökéletesen 
bírnak, mely utóbbi esetben kötelezniük kell magukat, hogy a boszniai 
tannyelvet mielőbb, legkésőbb 2 év alatt hivatásuk sikeres teljesítésére 
szükséges mértékben elsajátítandják.

A nevezett állásra, melyre minősített pályázók hiányában végzett 
középiskolai tanárjelöltek is mint tanítóhelyettesek 1000 frtnyi segélylyel 
felvétetnek, a kellően felszerelt kérvények legkésőbb f é. július hó 15-ikéig 
az alólírt országos kormányhoz czímzendők.

A kérvények ívenként 40 kinyi boszniai bélyeggel ellátandók, 
a mellékletek következőképen szintén bosznia-herczegovinai bélyeggel 
látandók el: honlevél, keresztlevél (anyakönyyi kivonat!, orvosi bizo
nyítvány egyenként 40 krral; középiskolai tanári bizonyítvány és állam
vizsgái, illetve szigorlati bizonyítványok 1—1 frttal; érettségi bizonyít
vány és fölmentvény 10—10 krral; hatóságok által kiállított alkalmazási 
bizonyítványok 1—1 frttal, más személyek által kiállítottak 4!'—40 krral.

Bosznia-herczegovinai bélyegek hiányában a megfelelő pénzösszeg 
is beküldhető.

B osznia  és H erczegovina országos korm án ya.

H o rn y á n sz k y  V ik to r cs. és k ir .  udv . k ö n y v n y o m d á ja , B udapes:en .
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Szerkesztőség Szerkeszti Kiadóhivatal
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ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET
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TA RTJA

XXXII. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
a következő rend szerin t:

J ú l i u s  3 -án , v a s á r n a p .
Érkezés. — Az egyesület tisztikara és a budapesti tagok zöme 

a délutáni gyorsvonattal utazik s valószínűleg ehhez a csoporthoz 
csatlakoznak a Dunántúlról, illetőleg a Szolnokon és Püspökladányon 
át utazó tagok. Indulás Budapestről d. u. 2 óra 15 perczkor, érkezés 
Debreczenbe (i óra 50 perczkor. — Elszállásolás.

8 órakor ismerkedő estély az «Arany bika» második udvarán.

J ú l i u s  4 -én , h é t f ő n .
A közgyűlés első napja.

Reggel 8 órakor választmányi ülés, az ev. ref. főiskola kis gyűlés
termében. A jelen értesítés meghívóul szolgál, ez ülésre külön meg
hívók nem mennek szét

Délelőtt 9 órakor közgyűlés az ev. ref. főiskola dísztermében. 

N a p ir e n d :
I. Beöthy Zsolt elnöki megnyitó beszéde.

Üdvözlések.
II. Hivatalos jelentések:

Négyesy László főtitkár évi jelentése.
Müller József pénztáros évi jelentése
Tiber Ágost évi jelentése a segélyző alap pénztáráról.
A pénztárvizsgáló bizottság jelentése.

III. Az egyesület ügyrendjének tárgyalása.
IV. Indítványok.

1. Az igazgatóság javaslata az alapszabályok két pontjának 
módosítása tárgyában.

2. Rombauer Emil indítványa a vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumhoz intézendő évi összefoglaló jelentések rend
szeresítése tárgyában.

O rsz. K özép isko lai T a n á reg y esü le ti K özlöny. XXXI. 53
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3. A pápai tanári kör indítványa a felekezeti tanárok nyugdíj
ügye tárgyában.

4. Bozóky Endre  indítványa a középiskolák elnevezése tár
gyában.

5. Egyéb, esetleg felmerülhető indítványok.
11 órakor a gyűlés félbeszakításával Csokonai Vitéz Mihály 

szobrának megkoszorúzása.
Ülés után

1 és */j órakor ebéd az «Arany bika» dísztermében. Debreczen 
szab. kir. város közönsége megvendégeli a tanáregyesület tagjait. 
Ebéd után az ev. ref. főiskola szertárainak, a nagytemplomnak, keres
kedelmi akadémiának, főreáliskolának és gazdasági tanintézetnek meg
tekintése.

Este 8 és l/, órakor dal- és zeneestély a nagy-erdei Dobos- 
pavillonban, egy korona belépti díj mellett.

J ú l i u s  5 -én , k e d d e n .
A közgyűlés második napja.

I). e. 9 órakor közgyűlés ugyanott.

N a p ir e n d :
Előadások:

1. Dóczi Imre : Az egységes jogosítású középiskoláról.
2 Szuppán V ilm os: A felsőbb leányiskolák reformjáról.
3. Веке M anó: Űj középiskolák felállításának kérdése.
4. Pályi Sándor: A Szabad Lyceum működése.
Indítványok. — Pénztárvizsgálók kiküldése.
A közgyűlés berekesztése.

t és * órakor ebéd az «Angol királyné» vendéglőben. A deb- 
reczeni ev. ref. egyház és főiskola megvendégeli a tanáregyesület tagjait. 
Ebéd után a színház, városi zenede, tornacsarnok, árvaházak, köz
kórház és izraelita templom megtekintése.

J ú l i u s  6 -á n , s z e r d á n .
A. Hortobágy megtekintése.

8 órakor külön vonattal indulás a Hortobágyra, 10—12 óráig 
kocsikon a gulyák, ménesek megtekintése, 12 órakor ebéd a hortobágyi 
csárdában, m ely alkalommal Debreczen sz. kir. város közönsége meg
vendégeli a tanáregyesület tagjait.

3 óra 26 pkor visszatérés rendes személyvonaton, melyen az 
arczképes igazolványok érvényesek. Érkezés 5 óra 36 perczkor.

J ú l i u s  7 -én , c s ü t ö r t ö k ö n .
Reggel 3 órakor indulás Nagy-Bányára, érkezés 10 óra 22 pkor. 

— A város megtekintése után a Széchényi ligetben ebéd. — Délután 
3 órakor indulás kocsin a Fernezely-völgyi kohók megtekintésére, 
innen este átkocsikázás Felső-Bányára. Megszállás, vacsora.

J ú l i u s  8 -á n , p é n t e k e n .
Reggel 5 órakor indulás a Feketehegyi menedékházhoz. (3 órai 

gyaloglás) délelőtt 8 órakor a «Magyarországi Kárpát-egyesület* által 
újonnan felállított menedékház felavatása. — Villás reggeli. — Felm e
netel az 1243 m. magas feketehegyi csúcsra (1 óra). Este felé leszállás 
Felső-Bányára. — Vacsora. — Meghálás.
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J ú l i u s  9-én, s z o m b a t o n .
Reggel indulás kocsin Nagy-Bányára, innen 5 óra 50 perczkor 

hazafelé.
(Költségek :
a) Vasúti jegy ára — a kedvezmények figyelembe vétele nélkül 

Debreczentől Szatmárig I-sö osztályban 4 frt 20 kr., II-ik osztályban 
2 frt 80 kr., III. osztályban 1 frt 75 kr. — Szatmártól Nagy-Bányáig 
— a kedvezménytől eltekintve — I-ső osztályban 3 frt, II-ik osztályban
2 frt, III-ik osztályban 1 frt 20 kr. — A szatmár—nagybányai vasúton 
az arczképes igazolványok nem érvényesek, azonban a közgyűlés 
minden tagja félárú jegyet kap

b) Étkezés és kocsiköltség körülbelül 3 frt 50 krra vagy 
4 frtra rúg.

Díjtalan elszállásolásról gondoskodva lesz.)
A Debreczenből Nagy-Bánya felé július 7-én reggel 3 órakor 

induló vonat személykocsijai már július 6-án este a vasúti állomáson 
a kirándulók rendelkezésére állanak és azokba ettől kezdve fel lehet 
szállani.

Gondoskodás történt arra nézve is, hogy azok, a kik a most 
említett két kiránduláson felül még Nagy-Bánya és Felső-Bánya kör
nyékére kirándulni óhajtanak, ezt kellő vezetés mellett megtehessék.

Nevezetesen:
a) a kik a Guttint (1447 m.) akarják megmászni, azok Bradofka 

Frigyes bányafőmérnök úr vezetése alatt a Feketehegyről közvetetlenül 
Kapnikbányára szállanak le, a honnan amaz érdekes trachyt gerincz
3 óra alatt megmászható.

b) A kik az érczbányákat kívánják megtekinteni, vagy a Rozsály 
(1307 m.) megmászására vállalkoznak, azok már július 8-án este Nagy- 
Bányára visszatérhetnek, a hol kellő vezetésre találnak.

(Vezérkari térképek: 1/75.000 :Zotíe 15 col. XXIX. Zone 15 col. XXX.)

TISZTÁZZUK A HELYZETET!
(Az 1893: IV . t.-czikk és hatása.)

VII.
Küzdelmeink sikerének legelső föltétele azonban az egyetértés s 

a lépésről-lépésre való haladás. Második pedig a kitartás, mely ne csak 
abban nyilatkozzék, bogy megfontolt kéréseinkben következetesek ma
radjunk; hanem abban is, hogy megőrizzük a modornak s érvelésnek 
azt a férfias nyugalmát is, melyben meggyőző erő van.

Nagyon találóan mondta valaki — a ki az érdek nélküliség 
elfogulatlansága mellett az érdeklődés melegségével szemléli küzdel
meinket — hogy ma is m ind egyek vagyunk kívánságainkban és 
czéljainkban , legfőlebb csak  a küzdelem  modorában van közö ttünk  
különbség.

S én azt hiszem, hogy mihelyt fölismerjük egymásban a törekvés 
egységét, könnyű lesz szenvedelem nélkül eldöntenünk a harczmodor 
vitáját is.

Nem hiszem, hogy kétséges volna, melyik út vezet inkább a czél- 
hoz: az-e, melyet többségünk négy év óta követ, s mely nem enged az 
elvekből, de örömmel látja a helyzet javulásának bár lassú, de biztató 
haladását; vagy az-e, melyet a türelmetlenség kiáltozva ajánl s a mely

53*
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erőnek akarna látszani, de tulajdonképen gyöngeségből fakad? Az-e, a 
tpely döntő helyeken tettekben nyilatkozó rokonszenvet tudott kivívni; 
vagy talán az-e, a melynek túlzásai lejáratnák a tanárság ügyét a 
közvélemény előtt egészen s újak szerzése helyett elriasztanák megszer
zett barátainkat is?

A választás nem lesz nehéz.
Mert azt mindnyájan tudjuk, hogy a tanárság ügyének ma még 

nincsen olyan pártja ez ország vezérlő elemei közt, a melyre számíthat
nánk. Nincs sem a társadalomban, sem a politikai világban. S ebben a 
helyzetben nem ér semmit a keserű panaszkodás vagy erős kifakadás; 
itt nincs más mód, mint hogy komoly, következetes eljárással növelni 
kell tisztességünk elismerését.

S én most nyugodtan kérdem mindazoktól, kik a legutóbbi betek
ben olyan izzó hangon tám ad ták  egyesületünket s a kik bomlásra 
izgattak: vájjon tagadhatják-e, hogy a mérvadó helyek felfogása ked
vezőbbé vált a tánárság iránt, mint volt csak pár évvel ezelőtt is? 
Vájjon egyébnek a jele-e, hogy Magyarország közoktatási ministere 
újabb időben nem mulaszt egy alkalmat sem. a hol példaadó hatásos 
szavával elismerést szerezhet a középiskolai tanárságnak? Vájjon nincs-e 
abban valami örvendetes következetesség, hogy a minister a parlamenti 
budget-vitában a középiskolai tanárság tudományos érdemeit hirdeti; 
a közoktatási tanács ülésén revisionalis munkánk értékét méltányolja; 
rangsorbeli bajainkon segíteni akarna s közvetlen fordul hozzánk; 
fegyelmi szabályzatot tervezvén, meghallgat előbb bennünket is; hogy 
köztudomás szerint, a budget-javaslatok kormányi megállapítása idején 
jóakarattal képviseli érdekeinket a pénzügyministernél is, s hogy maga 
is több ízben nyíltan megmondta, hogy többet szeretett volna számunkra 
kivívni, mint a mennyit sikerült?

S igazán azt hiszik-e, hogy ennek a kedvezőbb hangulatnak elő
idézésében, a melyben ministerünk ma már hála isten nem egyedül áll, 
egyesületünknek épen semmi érdeme sincs ?

Még csak azt sem akarom mondani, hogy az egyesület vezetőinek 
van benne valami érdemük. De annyi bizonyos, hogy az egyesületnek 
mint moralis testületnek a viselkedése s a tanárság küzdő modora talán 
mégsem lehetett az utóbbi időkben olyan rossz, hogy ha ilyen volt a 
hatása.

Ilyen időkben még áldozatok árán is óvakodni kellene a belső 
forrongások s ineghasonlások előidézésétől, mert egymás közt viszály- 
kodó testület aligha szerzett még valaha tekintélyt és sikereket. Annál 
kevésbbé szabad igaztalan támadásokat intézni s egy törvény hibájáért 
támadni egyeseket, a kik minden szavukkal épen az ellen a rossz tör
vény ellen küzdenek — nem a maguk érdekében.

Szakadás helyett inkább egyesítenünk keli minden erőnket, hogy 
kívánságaink program m ját a legokosabb körültekintéssel állapíthassuk 
meg s a mellett aztán a legszigorúbb következetességgel ki is tartsunk 
mind végig.

A magam részéről úgy vagyok meggyőződve, hogy az egyesület 
kitűzött programmja a mai viszonyok közt lehető legjobb.

A ki jobbat tud, mondja el s győzzön meg bennünket mindnyá
junkat, vagy legalább szerezzen többséget a maga felfogásának. De a 
vita legyen nyugodt és tárgyilagos. Érv érv ellen küzdjön — s marad
jon távol tőlünk minden személyeskedés.

Legyen erőnk minden körülmények közt meghallgatni az igaz
ságot egyrészt; s legyen meg a jóakarat is másrészt, hogy ha fölvilágo
sítandó hibát látunk valahol, ne a harag durvaságát, hanem a meg
győződés erejét használjuk fegyverül.

A vita és küzdelem nyomába csak így szegődhetik a siker.
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Az egyesület mai programmját én így tudom s így vallom helyes
nek: legelső kérés, a melyet 1893 óta soliasem szüneteltettünk, hogy 
váltassák be a gróf Csáky Albin ministeri Ígérete s  a tan árság  fele 
soro ltassák  a VIII., a z  igazga tók  fele a VII. fiz. osztá lyba. Legelső 
azért is, mert teljesülését leghamarábbra remélhetjük. Második kérésünk, 
melyet szintén régen ismételünk: a 200  frto s quinquennium, mely 
egyforma és általános javulást hozna. Harmadik a drága városok helyi 
pótléka  főleg azért, hogy a kormánynak oka se legyen a soronkívli 
előléptetést helyekhez mérni.

Ez a három kérés az 1893: IV. t.-czikkel összhangban is javít
hatja helyzetünket; ehhez nem kell törvényalkotás sem

A végczél azonban szerintem nem lehet más, mint a tan árság  
kivéte le a z  1893: IV . t.-cz. alól. Gyökeres orvoslást csak ettől várok. 
Nem ringatom magamat illusiókban. Sem azt nem remélem, hogy e 
Programm már a közel jövőben teljesen megvalósuljon; sem pedig azt 
nem hiszem, hogy addig, míg az 1893: IV. t.-cz. alól ki nem vesznek, 
a tanárság belső békéje teljesen helyreálljon.

De úgy tudom, hogy a czélért küzdeni érdemes; és úgy érezem. 
hogy az egymás megbecsülése s a nyugalomra törekvés kötelesség.

Dixi et salvavi animam.
S zerkesztő .

A MATHEMATIK AI TANTÁRGYAK TANTERVE A KÖZOKTATÁSI 
TANÁCS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSÉBEN.

Tulajdonképen nem rationalis eljárás, ha a jelentésben foglalt 
tantervből egy tantárgycsoportot kiragadunk és annak tervezetét elszi
getelten megbíráljuk. Áz állandó bizottság e munkáját helyesen csak 
úgy méltathatjuk, ha azt egészében abból a szempontból megvizsgáljuk, 
vájjon miképen felel meg azoknak az irányelveknek, a melyeket a mi
nister a közoktatási tanácshoz intézett rendeletéiben a tanterv-revisio 
czéljául kitűzött. Hogy ezek az elvek — ha bizonyos túlzásoktól óva
kodunk — a helyes útra terelik a középiskolai nevelést és oktatást és 
hogy csupán csak azok vezethetik a közoktatási kormányt és a törvény- 
hozást. midőn majd annak idején azt a gyökeres reformot kell végre
hajtanak, a melyre már évek óta készülünk és a melynek a mostani 
reform csak egyik előkészítő lépése; az — úgy hiszem — ma már tel
jesen tisztázott kérdés Ha tehát mégis arra vállalkozom, hogy a mathe- 
matikai tantárgyak tantervében javasolt változásokat itt röviden m eg
beszéljem és néhány megjegyzésemmel kísérjem, azt csak azért teszem, 
hogy két e Közlönyben megjelent czikkre reflectálhassak, nehogy az 
azokban nyilvánított nézetek úgy tűnjenek fel, mintha azokban az összes 
a mathematikai tárgyakat tanító tanárok osztoznának.

Hogy a mathematikai tái'gyak javasolt tanterve harmóniában 
áll a többi tantárgyakéval, már abból is következtethetni, hogy a köz- 
okt. tan. üléseiben — a mennyire az a hírlapok tudósításaiból kivehető, * 
e tárgyak contemplált tananyaga ellen semmi megjegyzés nem merült 
fel. A változtatások, az állandó bizottság javasolt, azon felül mind olya
nok, a melyeket a tanárság kívánt és noha a tulajdonképeni mathema-

* Kívánatos volna, hogy a közokt. tan. nyilvános üléseit oly 
időben tartsa, a mikor az iskolák szünetelnek (pl. a húsvéti vacatióban), 
hogy a tárgyalások iránt érdeklődő tanférfiak azokról közvetetlen tudo
mást szerezhessek.
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tika a túlterhelés szempontjából eddig is a legkevesebb panaszra szol
gáltatott okot, jövőre e tárgy a tanulókat még kisebb mértékben fogja 
megterhelni.

Azzal, hogy az I. osztályban mind a kétféle középiskolában 4 óra 
jutott a számtannak, egy már régen nyilvánított óhaj teljesült; de ezzel 
szemben elegendőnek tarto ttuk  volna, ha a II . osztály jelenlegi óra
szám át 3-ra reducálják, különösen akkor, ha még tekintetbe vették 
volna azt a felmerült kívánságot, hogy a korlátolt pontosságú m űve
letek, a m elyeknek megértése ezen a fokon a tanulóknak még nagy 
nehézséget okoz, a I I . osztály tananyagából kim aradjanak. E számo
lási módszerek ismertetése tulajdonképeni helyén volna a VI. osztályban, 
a hol a tizes számrendszer tárgyalása amúgy is előfordul. Hogy a III. 
osztály tantervéből kihagyják a határidőszámolást teljesen és az arányos 
osztást, valamint az elegyítés-számítást mint önálló számolási eljárásokat, 
szintén köztetszésben fog részesülni. Itt csak még az azután megszer
kesztendő utasításokra vonatkozólag azt a kívánságot fejezem ki, hogy 
azok a még némely iskolában divatos schema szerin ti mechanikus 
szám olási eljárásokat (a melyeket pl. az egyszerű és összetett hármas- 
szabály szerint megoldandó feladatokban) alkalmaznak a középisko
lából teljesen szám űzzék.

A IV. és V. osztály algebrai tanításában ajánlott reductio (geom 
haladvány, kéttagúak egész hatványai) szintén régi kívánságoknak felel
nek meg. Az V. osztályban azonban még elmaradhatott volna a köbgyök 
külön tárgyalása, különösen pedig a tizes számrendszer szerint felírt 
számokból való köbgyökvonás, a mely nézetem szerint hosszadalmas 
ahhoz, hogy gyakorlati igényeknek megfelelhessen. Itt is az utasításokra 
vonatkozólag azt a kívánságot fejezem ki, hogy azokban kimondassák, 
hogy az ú. n. „többtagúnak osztása többtagúval“ az eddigi szokás  
ellenére mellőztessék. E probléma, a mely tulajdonképen az egész függ
vények elméletébe tartozik semmikép sem való még a IV. osztály tanulói
nak és ha tárgyalását a középiskolában már semmiképen sem akarjuk 
nélkülözni, inkább helyén volna a VII. osztályban, a hol azt kapcso
latban a másodfokú egyenlet, ill. másodfokú függvény elméletével dol- 
gozhatnók fel Végre régen kívánták már a reálisk. tanárok a 3-adfokú 
egyenletek mellőzését és ezt proponálja az állandó bizottság javaslata is.

Ezekkel kapcsolatban reílectálok e Közlöny f  é. 34 számában 
megjelent „A physika i okta tás revisiójau ez. czikkre, melynek szerzője
— úgy látszik — nem vette észre a tantervjavaslat e reductióját. De 
csodálatos módon a combinatiók elméletét is feleslegesnek és lélekölőnek 
tartja, mely állítását — mint látom — a szerkesztő úr is néma meg
jegyzésével kisérte. Nem hiszem, hogy valaki kételkednék abban, hogy 
csoportok alkotása az élet legegyszerűbb körülményei között is szük
séges, Hogy pedig a mathematika e része épen nem lélekölő, vagy nem
— úgy mint a szerző úr mondja — „megöli a tárgy iránti szeretetef“, 
annak legjobb bizonyítéka, hogy az emberek szórakoztató játékaik köz
ben, mint a milyen pl. a kártyajáték, folyton csoportokat alkotnak és a 
gyermek is abban gyönyörködik, ha játéktárgyait különböző módon 
csoportosíthatja. Minthogy a középiskolai mathematika e fejezetéből már 
minden tanuló hoz magával valamit és maguk azok a számítások is, a 
melyek a csoportok számának meghatározására vonatkoznak, a legtöbb 
esetben annyira elemiek, hogy a legegyszerűbb segédeszközökkel elvé
gezhetők, nem tartom szerencsésnek, hogy az algebrai tanítást mind a 
kétféle középiskolában épen a combinatiók elméletével tetézik he. Úgy 
az algebrában, mint a geometriában folyton kénytelen a tanuló csopor
tokat alkotni és ezért a combinatiók elméletének egyes részeit akár 
a I V , akár pedig az V. osztályban lehetne m ár tárgyalni.

A mi a geometria tárgyalását illeti szívesebben láttam volna,
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ha egyes felmerült kívánságoknak megfelelőleg a rendszeres geometriai 
tanítás már a III. osztályban venné kezdetét. A javaslatnak e kívánság 
ellen fölhozott oka (74. 1.). hogy „akkor a geometria nem használhatta 
volna fel az algebrai segédeszközöket“, ellensúlyozható azzal az ellen
okkal, hogy épen geometriai tételek szolgáltatják a legjobb szem léltető  
eszközöket az algebrában tárgyalandó transfovmatiókhoz (pl. ezekhez: 
(a -)- b) c =  a c -f- be, (a-\- b)a — a 2 +  2 a b  +  b2 stbbi); tehát a már meg
szerzett geometriai ismeretek támogatnák az algebrai tanítást, mint azt 
dr. Беке Manó a tanterv-revisio tárgyalása alkalmával a tanáregyesület 
budapesti körében kifejtette.

Egyébként azt hiszem, hogy az ajánlott változtatásokat a geo
metria tanításában a tanárok többsége örömmel fogja üdvözölni. Külö
nösen helyeselni fogja — azt hiszem — a legtöbb mathematika-tanár 
az ajánlott reáliskolai tantervnek azt az újítását, a mely a Közlöny 
35-ik számában megjelent e tárgyra vonatkozó czikk szerzőjének „szak
emberét“ gondolkodóba ejti, t. i. azt, „hogy a tanítás folytonosan rajzol- 
tatással (füzetben) kisérendő“. A szerző úr bizonyára látta az ezredéves 
kiállításban, hogy egyes iskolák tanítványaiknak oly művészi kivitelű, 
díszesen megrajzolt keretbe foglalt és díszbetűs felírással ékesített sok 
száz vonalat tartalmazó rajzlapjait állították ki. a melyek mindegyikének 
elkészítése legalább is 12 órai szemrontó — és tegyük hozzá — lélek
ölő munkával jár, a mely a tanulót szórakozásától és hasznosabb teen
dőitől elvonja. A tanterv készítői nem ilyen rajzokra gondolnak, hanem 
valószinűleg az annyira elmét élesítő constructiv feladatokra , a melyek 
ma nálunk parlagon hevernek. Most kevés kivétellel a geometriában 
csupán csak olyan feladatokat tárgyalnak, a melyeket számítással lehet 
megoldani; a jövőben, legalább a reáliskolában másképen lesz és nem 
ártana, ha a gymnasiumokban is — a mennyire az idő engedi —■ szin
tén ilyen feladatokat tárgyalnának.

Még csak a reáliskola V ili. osztályának tananyagára teszek egy 
kis és; revételt. Nem tartom czélszerűnek, hogy az ajánlott tanterv quasi 
eltiltja a kúpszeletek egyes tulajdonságainak tárgyalását. A z teljesen 
a tanárra és az igazgatóra volna bízható, hogy az ellipsis, hyperbola 
és parabola néhány az érintőkre, átm érőkre, focusokra stb. tulaj
donságait tárgyaljá-e, vagy nem.

Áttérve a rajzoló és ábrázoló geometria tantervére, ezt az adott 
körülmények között, midőn a tanterv-revisiónak nem czélja a közép
iskola reformja, megelégedéssel fogadhatjuk. A rajzoló geometria aján
lott tantervén csak akkor kellene változtatnunk, ha el volna érhető, 
hogy a g ometriát már a III. osztálytól kezdve rendszeresen tanítsuk. 
Ebben az esetben, úgy a rajzoló mint az ábrázoló geometriát m int 
külön tantárgya’kát be lehetne szüntetni. A középiskolának nem czélja 
specialitásokat r, ujtani és ezt érezték az új tanterv készítői, midőn a 
chercíai diseiplinák tanítását egyesítették a természetrajziakéval. Még 
sokkal természetesebb volna a rajzoló és ábrázoló geometriának egyesí
tése a geometriával, a mint az a reáliskolának egyetlenegy osztályára 
nézve már mos?, is ajánlva van. Sokan ez ellen az ábrázoló geometriá
nak gyakorlati fontosságával érvelnek De vannak a mathematikának 
nás ép olyan gyakorlatilag fontos ágai, mint pl. a politikai számtan; 

azért még senkinek sem jutott eszébe, hogy a középiskolában a politi
kai számtant mint önálló tantárgyat tanítsák. E disciplinából mindazt, 
a mire minden müveit embernek szüksége van, eddig és ezen túl is 
igen jól beleillesztjük az algebra tanításába és ép oly jól beleilleszhetők 
a geometria tanításába az ábrázoló geometriának ama részletei is, a 
melyek a müveit emberre nézve nélkülözhetetlenek. Remélhető, hogy a 
reformált középiskola tantervének elkészítésekor szakítani fognak ezzel 
a régi reáliskoláról ránk maradt traditióval, a mely — mint az állandó 
bizottság jelentése mondja — az „Utilitarismus“ nevében síkra szállt
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és végre az ábrázoló geometriának helyét a geometriai tanításban ki
jelölve azt mint külön tantárgyat be fogják szüntetni.

De — a mint már említettem — a jelen viszonyokhoz alkalmaz
kodva a rajzoló és ábrázoló geometria ajánlott tantervét csak elismerés
sel fogadhatjuk. Hogy a gyakorlati mérések és terepfelvételek a gym
nasium III. és a reáliskola IV. osztályában elmaradnak, azt nem tartom 
oly nagy szerencsétlenségnek mint e Közlöny 35-ik számában megjelent 
czikk írója. Hisz e kirándulások a VI. osztályban sokkal czélszerűbben 
hozhatók kapcsolatba a trigonometria tanításával. Azt nem akarom hinni, 
hogy czikkíró úr talán azért sajnálja e fejezet elmaradását, mert a 
tanulókkal a középiskola székhelyéhez legközelebb eső csatamezőt akarta 
volna felméretni. Ez végre ép oly kevéssé szükséges, mint a koczka 
szemléltetésére Arany János szobrának megtekintése. Ne tegyük komi
kussá mi is a tantervre visio intentióját azzal, hogy ilyen erőltetett 
eszközöket keresünk a nemzeti szellem fejlesztésére. Eleget vétettek 
már ebben az irányban egyes hírlapírók (így pl. a „Pester Lloyd“ egyik 
czikkírója); de ezeknek ez megbocsátható; ők nem ismerik oly teljesen, 
mint mi, azokat az eszközöket, a melyekkel az iskola a nemzeti szellem 
fejlesztésére rendelkezik.

A reáliskolai ábrázoló geometria tanításában örömmel üdvözöljük 
a lényeges könnyítéseket, a melyeket az ajánlott tanterv nyújt. Meg
szabadítja az iskolát attól a képtelenségtől, a melynek tanítását a jelen 
tanterv az V. oszt, számára előírja. Hogy a central-projectio és a per
spectiva elmaradnak, szintén enyhít a túlterhelésen. A mivel a inár 
többször említett czikk írója a múlt számban ez újítás ellen érvel, sem
miképen sem állja meg helyét. Ha úgy mint czikkíró úr állítja, most a 
szabadkézi rajz szempontjából tanítanék a perspectivát; akkor tanítása 
a VIII osztályban amúgy is késői. Az az érve pedig, hogy a tanulónak 
azért kellene a centrai-projectióval foglalkozni, hogy az ábrázoló geo
metria összes módszereivel megismerkedjék, még kevesebbet bizonyít e 
módszer tanításának szüksége mellett. Hát más tudományok összes mód
szereivel megismerteti-e a középiskola tanulóit? Lehetséges-e a tanuló
kat már a középiskolában minden egyes tudomány minden módszerébe 
bevezetni? Miért tegyünk kivételt épen az ábrázoló geometriával?

Hogy azonban az ábrázoló geometriának czélzott javítása e tárgy 
keretében valóban mentesítse a tanulókat a túlterheléstől, szükséges 
lesz, hogy a készítendő utasítások pontosan állapítsák meg a ra jzo k  
m ennyiségét és k iv ite li m ódját. Jelenleg egyes reáliskolákban e téren 
valóban túlsókat követelnek a tanulóktól. Az utasításoknak zigorúan 
meg kellene követelniök, hogy csak annyi rajzot készíttessünk a mennyi 
az iskolában azon idő alatt elkészíthető, a mely a kiáfabott t mórákból 
a tanításra szánt idő levonása után fenmarad. A mi 'pedig a kivitelt 
illeti a követelményt is egyszerűsíteni kellene: kerülvén' a sok pontozott 
és más czifra kivitelű vonalat. Ez nemcsak megkönnyítené a tanulók 
munkáját, hanem szem ük épségére is jó hatással volna.

(Budapest.) B a d o s Ignácz.

A TANÁCS JAVASLATA.

A kassai tanári kör május hó 18-án tartott ülésében egyhangúlag 
állást foglalt a közokt. tanács középiskolai tanterv-j avaslata ellen, mely 
a mostani tanterveknek csak foltozgatását kontempdálja a nélkül, hogy 
azokat az egész vonalon annyira közelítené, hogy, nyomukba a két 
középiskola egyenlő jogosítása életbe léptethető lenne. Felkérte egyben 
a kassai kör egyesületünk nagyérdemű elnökét, hogy országos tekin



télyének egész súlyával szíveskedjék odahatni, hogy a most folyó tan- 
tervrevisio kapcsán oly tantervek készíttessenek, melyeknek életbelép
tetésével egyidejűleg a középiskolák egységes jogosítása is megvalósuljon. 
(Közlöny 30. sz.)

Egyesületünk igazgatósága foglalkozva a kassai kör határozatával* 
(Közi. 33. sz.), azon sejtelmének adott kifejezést, hogy mi még nem is
mertük a tanács javaslatát, mikor vele foglalkoztunk s hogy a közzé
teendő javaslat bizonyára el fogja oszlatni aggodalmainkat.

Kötelességem konstatálni, hogy a kassai kör ismerte a javaslatot, 
mikor róla véleményt mondott. Maga ez a körülmény is kötelességemmé 
teszi, hogy az immár hivatalosan is közzétett javaslattal e helyütt fog
lalkozzam s mint ilyennel szemben is megvédjem a kassai kör álláspontját.

De kötelességet vélek e hozzászólással teljesíteni azért is, mert a 
minister úr valóban liberalis módon maga kivánja a javaslat minél 
több oldalú megvitatását, s ezért küldte azt le az egyes iskoláknak. 
Ilyen fontos kérdésben, minő közéniskoláink reformja, mely a nemzeti 
culturát annak lényegében érinti, nézetem szerint bű.< volna hallgatni 
akkor, mikor mondanivalónk van. S jöjjenek a megjegyzések bárminő 
szerény helyről, talán mégis ezek is hozzá fognak járulni legalább egy  
homokszemmel a nagy munka felépítéséhez. Itt a napszámos munka 
sem felesleges.

Én a jövő középiskolájának az egységes középiskolát tartom; de 
tudom azt, bogy mi, mint számra kis nemzet, ezt nem kezdeményez
hetjük a nélkül, hogy ki ne szakítanók magunkat a nyugati nagy nem
zetek cultu rajának közösségéből. Ez pedig épen nemzeti szempontból 
volna ránk, magyarokra, végzetes hiba. Meg kell tehát várnunk, míg 
ez eszme külföldön jegeczedik ki.

A középiskolák egységes jogosítását azonban megcsinálhatjuk a 
nélkül, hogy magunkat ez által a nyugati nagy nemzetek culturájától 
elszakítanék Én évről-évre látom azoknak a fiatal embereknek a vergő
dését, kik tisztes tanulással elvégzik a reáliskola nyolcz osztályát, le
teszik az érettségit s aztán vagy olyan pályára kénytelenek  lépni, 
melyre nem éreznek hivatást, vagy pedig épen az arra való hivatás 
híja miatt elzüllenek s szaporítják a félig tanult proletárok számát 
csupán .ízért, mert a törvény ugyanannyi s ugyanolyan fokú tanulásuk 
ffaí/tára is előttük korlátokat állít azon pályák elé, melyek a gymnazis- 
ták élőt lívi'.'ák Látva az ilyen példákat évről-évre, nem bírom fel
fogni. miért k é l '?■ nemzet ifjúságának egy részét csupán czopfos elő
ítéletből ily mesterséges úton tenni tönkre. Mert valamint nem született 
még bölcs, ki n 1.0 éves fiú koponyájának formájából, vagy arczának 
vonásaiból képes jűegállapítani, hogy az a fiú reális, vagy human tudo
mányokra fog-e pajlammal vagy képességgel bírni: azonképen helytelen 
az az iskolarendszer, mely a fiút már 9—10 éves korában kényszeríti 
pályaválasztásra. Mert a mostani kétféle középiskola a 9—10 éves kor
ban való pályaválasztást jelenti.

A felett liehet vitatkozni, hogy annak az egységes jogosítású közép
iskolának m in# legyen a tanterve; de az vita tárgyát sem képezheti, 
hogy az egységes Jogosítású középiskolára égető szükségünk van.

Arra a kérdésre kell tehát most felelnünk: közelebb hozza-e a 
megvalósuláshoz a minden oldalról szükségesnek hirdetett egységes 
jogosítású középiskolát a tanács javaslata? Igen-e? vagy nem? Erre a 
kérdésre határozott nemmel lehet csak felelni.

Mert tegyük ftel. hogy a megfoltozott tantervek egy év múlva 
lépnek életbe, azoknak teljes keresztülviteléhez azontúl még legalább

* Az igazgatóságnak nem volt módjában foglalkozni vele. Az 
elnök csak egysze.'ű közlést tett. Szerk.

Orsz. K özép isko lai T anáreprycsületi K özlöny. XXXI. 54



nyolcz év szükséges; kilencz éven belül tehát — s ez a minimum — 
gondolni sem lehet újabb tantervváltoztatásra, mert azt csak nem gon
dolja senki, hogy a tanterveket évről-évre lehessen váltogatni, mint a 
köntöst.

íme tehát ez a tantervfoltozás legalább  kilencz évvel tolja el az 
egységes jogosítású középiskola létesítését. Nem látom be, miért kellene 
ennek a szükséges dolognak megvalósítását a kétes értékű foltozás miatt 
elhalasztani, mikor nyomban s ugyanannyi munkával megcsinálhatnék

„Ne lásson az ifjú egy csaknem áthidalhatatlan űrt az iskola és az 
élet között“ — mondja W lassics  minister abban a remek szép beszéd
jében, melylyel a tanács nagygyűlését megnyitotta s a tanács mégis azt 
javasolja a ministernek, hogy továbbra is tartsa fenn azt a képtelen 
állapotot, mely mellett francziául tanuló reálistáink még latin érettségi
vel sem léphetnek a moí/ern-flUilogiai pályára!

Ismételten elolvastam a minister szép beszédjét s nemcsak gyö
nyörködtem benne s épültem rajta, de minden sorából azt olvastam ki, 
hogy a minister a karja  középisKoláinkat összhangba hozni az élet köve
telményeivel. Minő kár, hogy a tanács javaslata ellentétben van ezen 
iíitentióval!

Ép ezért kötelesség e javaslat ellen állást foglalni és sürgetni 
kell, hogy az ad acta tétessék s adjon helyet olyannak, melynek alapján 
az egységes jogosítás is megvalósítható legyen.

A latinisták tábora műveltségünk classicismusát félti s ezért kíván 
domináló szerepet biztosítani ezutánra is e nyelvnek középiskolai oktatá
sunkban. De e tábor elfeledi, hogy a latin nyelv tanulása ma már nem 
azonos fogalom a classicismus forrásainak megújításával. Ugyan ki 
látott gymnazistát, ki eredetiben élvezte volna akár a római, akár a 
görög remekírókat? Mert azt a keveset, mit fordíttatások révén nyújtunk 
tanulóinknak, csak nem fogja senki komolyan a classikus műveltség 
melegágyának tekinteni ?

Ne áltassuk magunkat! A mi szép, a mi eszményi a classikus 
remekírókban van, az mind átszűrödött már a modern irodalomba s 
nincs a classikus műveltségnek az az eleme, a mely amabban feltalál
ható ne volna.

Pár év előtt, mikor arról vitatkoztunk, mennyi latint tanítsunk 
a jövő egységes középiskolájában s egyszerre dobjuk-e ki a görögöt, 
avagy csendes kimúlásra kárhoztassuk, a műegyetemi tíyjáfafc azzal 
argumentáltak a classikus nyelvekkel agyongyötört gy-nmasium mellett 
a reáliskolával szemben, hogy a gymnazisták a technikán jobban felel
nek meg, mint a reálisták. De nem gondolták meg, hogy míg a gynmazis- 
ták közül csak a jelesebbifjak sazok mennek műegyetemre kiknek a tech
nikai stúdiumok iránt különös hajlamuk s tehetségük vall addig a reál
iskolai abituriensek közül a törvény sorompói miatt, a gyengébbek is 
oda kénytelenek  menni, ha egyáltalában felsőbb képesítéshez akarnak 
jutni. Ilyen erősnek tartom a latinistáknak a classikus , _ veltség érde
kében hangoztatott érveléseit is.

Én elégnek tartanám úgy a praktikus élet, mint atz ú. n. classi
cismus czégérének megóvása érdekében csak a négy /felsőbb osztály
ban tanítani a latint De elismerem, hogy ez radikális reform volna; 
várjuk tehát meg a nyugati nagy nemzetek kezdeményezését; ez úgy 
se fog sokáig késni. A reáliskolának azonban adhattunk már most olyan 
tantervet, a mely mellett abiturienseit az összes fakultásokra jogosít
hatja; nem bánom, ha a latin nyelvnek a négy felsőbb osztályba 
való rendszeres beállításával is Hiszen most is tanítjuk jóformán összes 
reáliskoláinkban a latint. Jót állok érte, hogy m eg a legnéptelenebb 
vidéki reáliskolák sem fogják bírni befogadni a sok tanulót Mert ne 
higyje senki, hogy az ú. n. classicismus miatt tódul ma ifjúságunk a



gymnasiumokba. Korántsem! hanem azért, mert a gymnasium az összes 
pályákra képesít

Igaz, hogy a reáliskolák jelen mostoha és ferde helyzetét csak 
törvényhozási úton lehet megcorrigálni. De hiszen a törvényhozási aktus 
az általánosan tarthatatlannak hirdetett 1890. évi XXX. t.-cz. miatt 
úgy sem mellőzhető. Egy kis rövid szakasz széttörhetné a reáliskola 
mai indokolatlan s tarthatatlan korlátáit.

Fentartom magamnak egy közelebbi czikkben részletesebben 
mutatni rá a tanács javaslatának gyenge oldalaira; ezek alapján nem 
lesz nehéz kimutatni, hogy ez a javaslat annak a czélnak sem egészen 
felel meg, a melyre készült. Csak általánosságban említem meg ez úttal, 
hogy sem a nemzeti elem kidomborítását nem viszi keresztül olyan mér
tékben, a minőben az kívánatos és lehetséges, sem a túlterhelés tan
tervi okait nem szünteti meg, sem a két középiskola közelítését nem 
valósítja meg, még abban az arányban sem, melyet a középiskolai tör
vény korlátái megengednének.

Bár a mai tantervek s különösen az utasítások is súlyt fektetnek 
a nemzeti elemek kidomborítására, egyhangú volt a tanárság kívánsága, 
hogy nagyobb mértékben kell a magyar középiskolának a magyar föld, 
a magyar történet, a magyar irodalom, a magyar közviszonyok s a 
magyar élet ismertetését felölelni. A tanács javaslata ezt a kívánságot 
nagyon minimálisán valósítja meg.

Nem szólok arról, hogy a magyar nyelvi órákat változatlanul 
hagyja az egész vonalon, a németét meg emeli: csak arra a mostoha 
elbánásra mutatok rá, melyben a tanács javaslata Magyarország poli
tikai, gazdasági és műveltségi jelen állapotának ismertetésével akar 
elbánni, mikor ezt az összes nemzeti elemek kicsúcsosodását magában 
foglaló fontos stúdiumot mellékesen szúrja oda a nyolezadik osztály tör
téneti anyagához heti három órában. A ki ismeri a középiskolai tanítás 
rendjét, az tudja, hogy a nyolezadik osztályban új anyag átdolgozására 
legfeljebb hét hónap áll rendelkezésre. Igen okosan kell az időt beosz
tanunk, hogy ez alatt csak a magyar történelmet átvehessük; a többire 
pedig nem jut idő.

Keresem a régiségekre, a magyar közviszonyok, instutiók fejlő
désére vonatkozó ismertetést a javaslatban, de nem találom. Ellenben 
benne van a római régiségek ismertetésének követelése.

Bizony, ha ez a javaslat csakugyan életbe lépne, pompásan tudná 
a gymnazista ezután is, hogy hány lépést tett egy perez alatt a római 
katona, hogy volt a sereg beosztva, hogy hívták a káplárt, őrmestert 
stb., tudná hányféle tógája lehetett a római férfinak (talán még a szí
nét is megmondaná), apróra elsorolná a római ház, templom, czirkusz, 
stb. berendezését: de arról fogalma sem lenne: minő volt, vagy minő 
most a magyar hadsereg szervezete, minő volt a régi magyarok ruhá
zata, háza, társadalmi élete stb.

Tessék csak megnézni a franezia iskolákat. Ott a gyermek már 
a népiskolában az olvasókönyvek alapján megismeri apróra hazája s 
nemzete múltját s jelenét, közgazdasági, politikai s közműveltségi álla
potát. S ezek a nemzeti elemek caracteristikusan vonulnak végig az 
összes franezia iskolákon, fel egészen az egyetemekig. Hasonlóan nyilat
kozik meg a nemzeti vonás a német iskolákban. S a nemzeti eszme lehető 
legerősebb kidomborítására az iskolában csak nekünk nem volna szük
ségünk ? Nekünk, a kik itthon is tele vagyunk spékelve ellenséges ele
mekkel ?

Engem a tanács javaslata nemzeti szempontból sem elégít ki.
Vagy talán a tantervi túlterhelés okait lesz hivatva a javaslat 

megszüntetni? Ennek a nyomait sem bírom sehol felfedezni a javas
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latban. Legalább a játékokra contemplált egy szabad délután s a mosta
ninál jóval több kötelező házi olvasmány nem sok reményt nyújt ehhez.

Az tagadhatatlan, hogy a kétféle középiskola közelítése megvan 
a tanács javaslatában; de itt is tovább lehetett volna menni. És ennek 
a közelítésnek is nagyon lerontja a komolyságát az a quodlibetszerű 
javaslata az ötféle gymnasiumnak, melyhez a tanács az egységes jogo
sítást fűzni szeretné. Isten mentse meg középiskoláinkat attól, hogy 
valaha megvalósuljon a tanács ezen javaslata, mely úgy társadalmi, 
mint iskolai téren bábeli zűrzavart teremtene. Ez az ötféle gymnasiumra 
vonatkozó javaslat az egységesítésnek épen ellenkezőjét akarja, azért 
nem is lehet vele komolyan foglalkozni akkor, mikor azokat a módokat 
keressük, melyekkel a mostani két középiskolát hozhatnák egymáshoz 
közelebb.

Én lelkesen üdvözöltem a revisiót, sokat vártam tőle. Sajnálom, 
hogy várakozásomban csalódtam. Középiskoláink érdekében csak ismé
telnem kell a kassai tanári kör óhajtását: tegye a minister ad acta ezt 
a javaslatot, mely míg egyrészt csak igen kétes értékű javítás volna 
és semmi esetre sem állana arányban mostani tanterveink megbolyga- 
tásából eredő kárral, másrészt pedig a minister úr által kijelölt czélnak 
sem felel meg; hanem készíttessen helyette olyat, melylyel egyidejűleg  
az egységes jogosítás is életbeléptethető legyen.

(Kassa.) D r Gerevich Emil.

EGYESÜLETI ÉLET.

Debreczeni kör.
(.Közgyűlési előkészületek. Évzárás).

A debreczeni kerületi kör f. évi június hó 11-én tartotta ez iskolai 
évben utolsó gyűlését, melyen a tagok nagy számmal jelentek meg. 
Napirend előtt K ardos  Albert megemlékezik azon kitüntetésről, mely a 
kör elnökét D óczi Imrét és egyik buzgó tagját, Sinka  Sándort érte, 
a kik közül az elsőt a tiszántúli ev. ref. egyházkerület középiskolai föl
ügyelővé, a másodikat a debreczeni ev. ref. főgymnasium igazgatójává 
választotta.

A folyó ügyek során az elnök beszámol mindazon intézkedésekről, 
melyeket a nagy rendező bizottság különböző szakosztályai tettek a 
Debreczenbe hirdetett tanáregyesületi közgyűlés előkészítésére s a melyek
ről a Közlönyből értesültek a t. olvasók. Egyszersmind bemutatja a 
közgyűlésnek az igazgatóság által megállapított programmját, melyet a 
debreczeni rendező-bizottság fog a helyi pontokkal kiegészíteni.

Elnök jelenti, hogy dr. N agy  Zsigmond ev. ref. főgymn. tanár 
belép a körbe és az egyesületbe.

A gyűlés azután meghallgatja és tudomásul veszi a pénztárosi, 
számvizsgálói és titkári jelentéseket. A kör anyagi ügyei rendezettek 
lévén, a gyűlés 50 irtot felajánl az országos segélyző-alap javára.

A titkári jelentésből, mely egyúttal beszámol a kör egész évi 
munkásságáról, közöljük a következő részletet:

„A debreczeni tanári kör a f. iskolai évben egy kissé későn kezdte 
munkásságát, mert alakuló gyűlését csak 1897. nov. 13-án tartotta 
meg, — a mikor is a régi tisztviselőket a jelen évre is meghagyta 
állásaikban és az előző évről maradt ö í  taghoz még 3 új tagot vett föl.

Az első gyűlésen dr. K ardos  Albert tartott felolvasást, „Szolgá 
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lati kérdések“ czímen a tanároknak magánfoglalkozásáról; a mi arra 
bírta a kört, hogy a tanári mellékfoglalkozásokra vonatkozó egyik  
ministeri rendelettel szemben állást foglalt, a mely lépését követte a 
legtöbb vidéki kör, sőt az orsz. tanáregyesület karácsonyi választmányi 
ülése is. A sérelmesnek talált rendeletet maga Wlassics minister magya
rázta a költségvetési vita folyamán kedvezőbb értelemben s a gyakor
lati végrehajtás is az enyhébb felfogást követi.

A tanárság ezen anyagi ügyeit érdeklő kérdés után a kör egy 
tisztán elméleti, szorosabban véve módszertani tárgygyal foglalkozott. 
Az 1897. év decz. 11-én tartott második gyűlésen dr. Gulyás István ev. 
ref. főgymn. tanár a magyar nyelvnek a középiskola alsóbb osztá
lyaiban való tanításáról értekezett. A gondos tanulmány megjelent a 
Közlöny 1898. évi 13. számában. A harmadik, az 1898. február hó 26-án 
tartott gyűlés sem szűkölködött előadás nélkül, Pogány Kornél főreál- 
isk. tanár terjesztette elő a maga megokolt véleményét a középiskolák  
elnevezése tárgyában. — Mai évzáró gyűlésünkre Moravszky Ferencz 
nyíregyházi ág. ev. főgymn. tanár jelentett be felolvasást az iskolai 
múzeumokról, de közbejött akadály miatt kénytelen volt azt elhalasztani.

Az említett gyűléseken és azokon kívül a kör pontosan elvégezte 
administrativ és egyéb teendőit. — Részt vett a segítő-alap elnökére 
elrendelt szavazásban, véleményt mondott az alapszabályok módosítá
sára nézve, helyeslőleg hozzájárult a budapesti körnek a „Hazánk“ egy 
czikke ellen irányuló nyilatkozatához, ugyané támadó czikk alkalmából 
bizalmat szavazott a tanáregyesület elnökének; végül társas vacsorát 
rendezett saját elnökének, Dóczi Imrének tiszteletére, midőn azt a tiszán
túli ev. ref. egyházkerület megválasztotta főiskolai főfelügyelővé az 
elhunyt Joó István helyébe, a kit tagjaink sorából ragadott el a halál 
s a kinek emlékezetét jegyzőkönyvben örökítette meg a kör.

E futólagos rajz is nagyon hiányos volna, ha megfeledkeznénk 
arról a legfőbb ügyről, mely a kör tagjainak figyelmét folyton lekötötte 
és kivált a tiszti kartól máig sem szűnő munkásságot követelt. — Az 
orsz. középisk. tanáregyesületnek Debreczenben hirdetett közgyűlését 
értjük, melynek gondos előkészítése a körnek volt tiszte eddig, méltó 
lefolyását biztosítani a kör tagjainak mintegy becsületbeli kötelessége 
lesz ezentúl.“

A hivatalos ügyek végeztével Dóczi Imre elnök a maga és tiszt- 
társai nevében lemond a betöltött állásokról és tisztújításra hívja föl a 
tagokat. A kör azonban a tisztújítást, mint az előző években is, a jövő 
iskolai év elejére halasztja; addig megbízza az ügyek további vitelével 
a jelenlegi tisztikart, melynek különben a kör F azekas  Sándor igaz
gató indítványára köszönetét és elismerést szavaz az idei működéséért.

Kardos Albert, a kör titkára.

Eperjesi kör.
Az eperjesi tanári kör. f é. június hó 15-én tartotta utolsó ülését 

Párkányi Gyula elnöklete alatt.
Jelen voltak: Balás Ádám, Balló Aurél, Beér Ferencz, Csengey 

Gusztáv, Gömöry János, Iíensch  Béla. Jákobéi Dezső, dr. Janicsek  
József, dr. Kó'rösy György, Ludm ann  Ottó, Peskó  Ödön, Pethe Ferencz, 
Schlott Gyula, Szkunzevics  Kornél, Szu tórisz  Frigyes és Tuhrinszky  
Károly köri tagok.

Szutórisz  Frigyes bemutatja a felolvasások számadásait, melyek 
szerint bevétel volt 283 frt 46 kr., kiadás 35 írt 02 kr., a tiszta jövede
lem 2Í8 frt 44 kr.; ezen összeg a két helybeli középiskolai tanuló ifjúság 
kirándulási alapjára fordíttatik, úgy, hogy egy-egy intézetnek 124 frt



774

22 kr. jut. A kör ezután elhatározta, hogy a jövő tanévben is folytatja 
népszerű felolvasásait, még pedig Beér Ferencz tanítónőképző -intézeti 
tanár zenei, Csengey Gusztáv coll. igazgató aesthetikai, dr. Kó'rösy György 
kir. kath. főgymn. tanár csillagászati és Szutorisz  Frigyes coll. főgymn. 
tanár chemiai felolvasást fog tartani.

Végül megejtette a kör a jövő tanévre az elnöknek és titkárnak 
választását; elnökké lett Szutorisz  Frigyes coll. főgymn. tanár, titkár 
pedig dr. Kó'rösy György kir. kath főgymn. tanár.

Peskó Ödön, e. i. titkár.

VEGYESEK.

A debreozeni kalauzt, melyet Sinka  Sándor igazgató írt s mely a 
város ajándéka, mai számunkhoz csatoltan kapja meg az egyesületnek 
minden tagja s előfizetője. Ezzel a számmal idei évfolyamunk zárul is.

Kinevezések a Vili. fiz. osztályba. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minister F iaszik  Ágoston pozsonyi, Fekt Ferencz eperjesi, H araszthy  
Gyula ungvári és N ém ethy  Károly dr. trencséni kir. kath. főgymnasiumi 
rendes tanárokat jelenlegi minőségükben és állomás-helyükön meghagyva, 
a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába nevezte ki. (jún. hó 16-ról 34.809. sz.)

Rendes tanári kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister Glósz János szatmári kir. kath. főgymnasiumi, Tomory  Imre 
trencséni kir. kath. főgymnasiumi, Vetró Sándor pozsony-szent-györgyi 
kath. gymnasiumi, L am m el Antal rozsnyói kath. főgymnasiumi és Nicora 
János dr. zsolnai kir. kath. gymnasiumi helyettes tanárokat jelenlegi 
állomáshelyükön rendes tanárokká nevezte ki (június 17-ről 34.810. sz.); 
továbbá Dohai Sándor zilahi ev. ref. főgymnasiumi helyettes tanárt a 
fennálló szerződésből kifolyólag ugyanezen (június 17-ről 35.790. sz.), 
K unstadter  Henrik h.-m.-vásárhelyi h. tanárt pedig a zalaegerszegi áll. 
gymnasiumhoz rendes tanárrá kinevezte.

Áthelyezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szőke  
Adolf losonczi és dr. Vajda Károly fehértemplomi állami főgymnasiumi 
rendes tanárokat jelenlegi rendes tanári minőségükben, a budapesti 
I. kér. állami főgymnasiumhoz helyezte át.

Díszoklevelek. A győri közgyűlésen választott tiszteletbeli tagok 
számára elkészültek és elmentek a díszoklevelek. Az oklevelek ez
úttal tényleg meg is érdemlik a jelzőt, mert az eddigi göngyöleg-alakú 
kemény papiroséi nyomtatvány helyett könyvalakú oklevelet készíttetett 
az igazgatóság. A nagy negyedrét alakú oklevél szövegét Hornvánszky 
nyomdája a modern nyomdászati technika teljes érvényesítésével állí
totta ki; a keretrajzot pedig Dörre Tivadar készítette és Morelli met
szette. Á lap belső oldalán Pallas Athenae teljes nagyságú képe áll, 
kezében Niké-vel és dárdával, míg a felső ornamentum-szalagban a 
vallás, Homeros, Archimedes, a botanika, és a művészet képe sorakozik, 
jelképezve a középiskola tárgyainak főbbjeit Az egész lap, alján az 
egyesület pecsétjével, igen kedves hatást tesz. A kötés (fehér selyem, 
arany ornamentikával, piros selyem béléssel, és az oklevelet a kötésbe 
szorító bojtos arany zsinórral) méltó keretül szolgál a művészi kiállítású 
oklevélnek. A vidéken lakó tiszteleti tagoknak posta útján ment el az
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oklevél, a helybeli tiszteleti tagnak, Homan  Ottó min. tanácsos úrnak 
23-án, szerdán délben egy küldöttség nyújtotta át. A küldöttség llofer, 
Müller, Négyesy, Wagner tagokból állott. Hofer alelnök üdvözlő beszéd
jére a ministeri tanácsos úr nagy közvetlenséggel és melegen fejezte 
ki köszönetét s ezúttal is meggyőző jeleit adta a tanárság és az egye
sület iránti őszinte érdeklődésének és jóakaratának.

Tanári Jubilaeum. A z eperjesi tanári kör  f. é. június hő 8-án 
díszgyűlést tartott Csengey Gusztáv theol. tanár köri tag, a Petőfi-társa- 
ság tagjának 30 éves tanári működésének évfordulója alkalmából. A 
díszgyűlésen részt vettek a köri tagokon kívül az eperjesi elemi, közép- 
és felső iskolák tanártestületei. A kör nevében Párkányi Gyula kir. 
kath. főgymn. tanár, a kör elnöke, üdvözölte a jubilánst, lendületes szép 
beszédben méltatván a magyar tanügy terén 30 éven át kifejtett tevé
keny, sikeres munkálkodását és meleg szavakban fejezte ki a kör 
őszinte szerencsekivánatait. Majd dr. Kőrösy  György kir. kath főgymn. 
tanár vázolja az ünnepeltnek sokoldalú munkásságát, a mely szolgálatá
ban a közép- és felső iskolának még ráért az ifjúság költője és írója 
lenni, rámutat a tanárban a szerény emberre, a ki kiváló írói tulaj
donait az iskola czéljainak áldozza s a benne rejlő nagy idealismusra, 
mely sohasem szűnik meg az iskoláért lelkesedni. A tanár mellett elő
tünteti a szakembert, a ki főleg a biblia magyar fordítása körül s a 
héber nép történetének kutatásában szerzett nagy érdemeket (Ezechiel 
pr. könyve, Énekek Éneke). Este lakoma volt az ünnepelt tiszteletére.

Bucsúzás. Wagner Alajos, a tanárképző-intézeti gyakorló-iskola 
tanára most búcsúzik az intézettől, hogy átvegye az V. kér. áll. főgym- 
nasium vezetését. Wagner tizenhét év óta működik az intézetben mint 
nevelő-tanár s ez idő alatt mind tanártársainak és a tanárjelölteknek, 
mind az ifjúságnak a szeretetét annyira megnyerte, hogy távozását 
még akkor is élénken fájlalnák, ha az intézet a legutóbbi idők alatt 
sok más válságon nem ment volna is át. Wagner tiszteletére az inté
zet tanártestülete f. hó 21-én este bucsúlakomát rendezett, melyen az 
intézet nevelő és gyakorló tanárai teljes számmal részt vettek s lelkes 
felköszöntőkben tolmácsolták azt a sok szeretetet, melylyel a gyakorló- 
iskola házi nyelvén szólva — „Wagner papát“ új állásába is elkísérik. (—n.)

Pályázat egyetemi tanári állásra. A  kolozsvári m. kir. Ferencz 
József tudomány-egyetem bölcsészeti - nyelv és történettudományi kará
nál a régészeti tanszékre  ezennel pályázat hirdettetik. A tanszékkel, 
ha nyilvános rendes tanár neveztetik ki, évi 2500 frt fizetés, 560 frt 
lakáspénz, minden öt évi tanári működés után 300 frt fizetési pótlék, 
ha pedig rendkívüli tanár neveztetik ki, 1500 frt fizetés, 400 frt lakás
pénz és 200 frt ötéves fizetési pótlék van egybekötve. Július hó 31-éig 
a fentnevezett tudománykar dékáni hivatalához.

Pályázatok. Az államosítandó sümegi reáliskolánál betöltendő két 
tanári állásra, német-franczia , továbbá magyar-német tanszakból a 
székesfehérvári tankerületi főigazgatóhoz július hó 15-ig; — A buda
pesti II. kér. kir. katholikus főgymnasium mellett fennálló „Ferencz 
József-neveló'intézetben11 az 1898/99-ik tanévre üresedésbe jövő fize
téses helyekre és egy félingyenes helyre pályázat nyittatik. A pá
lyázat alá bocsátott helyekre, valláskülönbség nélkül, minden kellő maga
viseletű és előmenetelő tanuló folyamodhatik, a ki a gymnasium I—V. 
osztályának valamelyikébe belépni kíván. A kérvények a vallás- és köz- 
oktatásügyi ministerhez czímezve, az intézet kormányzójánál folyó évi 
július hó 5-ig nyújtandók be.

Jelentés. Vergilius Aeneisének I. és II. könyve. Fordította és 
vers-sorok szerint haladó szógyűjteménynyel ellátta Danielovics Kálmán. 
Tizenegy nyomtatott ívre terjedő füzet (4 ív fordítás, 7 ív szógyűjtemény).



776

E zen  m üvem ből 1000 példán yt negyven tan in tézet (főgymna- 
sium vagy reáliskola) ifjúsági kön yvtá ra  szá m á ra  25—25 példányban  
ajándékozok. Művem segítségével évenkint ezer hatod osztálybeli tanuló 
meglesz mentve a terhes és többnyire eredménytelen szókereséstől. Az 
egyes tanintézetek ifjúsági könyvtárának őrei levelűkkel az Eggenberger- 
féle könyvkereskedéshez forduljanak. Budapest, IV., Fereneziek-tere 2. sz.

D anielovics Kálm án.

NÉVSORA
azon tagoknak, kik az 1898. márczius 13-tól május 23-ig tagdijat fizettek.

(Folytatás és vége.)
Hlatky Miklós (II.), Hoffmann Arnold, Hofrichter József, Hollós Lipót, 

Horostsák Gyula, Hornyánszky Viktor, Horváth Antal, Hódolv László, 
Hölszky Sándor (II.), Jankó Gyula, Jánosy Péter (II.), Incze Béni, Ju- 
rassy Berta, Kalmár Jolán (L), Karsai Gyula, Kartner Gyula, Katinszky 
Géza, dr Katona Mór, dr. Kálnai Adolf, Kemény Árpád, Kende Ferencz 
(II), Keith Károly (II.), Király Béla HL), Király Lajos (II.), Kiss Albert, 
Kiss Dénes, Kiss Kolos Jenő, Kiss Lajos (Szeged), Klimkó Mihály, dr. 
Klug Lipót, Kovács Dániel (II.), Kovács István, Kovács János (Sz.-Udvar- 
hely) (II.), Kovácsy Béla, Kozma József (3 frtot), Körösi Henrik, dr. 
Körössy György, Kövi Imre, Kralik Gusztáv, Krausz Sándor, Kuncz Elek, 
Kuncz Kornél, Kun László, Kuntz Ödön, Kurovszky István, Laezkovich 
Ilka, dri Laudon István, Liihue Vilmos, Linkesz Miksa, dr. Lóky Béla, 
Ludmann Ottó (I.), Lukács János, Lukácsi György, dr. Maczki Valér, 
Maráth József (II.), Marcsek Andor, Marlin Molly, Marcsiss János, Mar- 
sits Roznia, Martinyi József, Marton Sándor, Maurer Mihály, Mauritz 
Elza, Mazuch Ede (I.), dr. Márki Sándor, Mátray Gyula, Medreczky Ist
ván, Medvigy János, dr. Mikó Pál, dr. Moldován Gergely, Molnár Béla, 
Molnár Gyula, Molnár János (Újvidék), id. Molnár Károly (II.), ifj. Mol
nár Károly (II.), Molnár Sándor, Müller Károly, Nátolva Antal, Németh 
Illés, Németh Károly, Niedermayer Gyula, Niernsee József, Nikházy 
Frigyes, Novák Antal, Nősz Gusztáv, Oberst József, Olasz Gyula (II), 
Oláh Imre, dr. Pallagi Gyula, Paszlavszky Sándor, Pataki Vilmos, Paw- 
las Ede, Pákh Károly, Pálosi Dénes (l frtot), Párkányi Gyula, Pásztori 
Endre, Perényi Vilmos, Pesko Ödön, Petényi István, Pethe Ferencz, 
Pillich Lajos (II.), Pogány Gyula, Pokorny Frigyes, dr. Popini Albert, 
Pores János, Prisovszky Alajos, Radványi Anna, Ratkovszky Margit, 
Ravasz Árpád (II.), Rákos Adolf, dr. Ráth Zoltán, dr Reibner Márton, 
Ries Ferencz, Rittinger Antal, Rokszer Gizella, Róth Márton, Röser Mik
lós, Röszler Béla (1 frtot), Saly Sándor, Samarjay Mihály, dr. Sárffy 
Aladár, Scheffler Nándor (II.), Schima János, Schlott Gyula, dr. Schnel
ler István, Schön Dávid (I.), dr Schünvitzky Bertalan (még L50), Schür- 
ger Ferencz. Schwarcz Irén, Simon Béla, Solymossy Lajos (II.), Soó Gás
pár (II.), Spitkó Lajos,# Spotkovszky Károly, Steinberger Ferencz, dr. 
Steiner Simon, Stern Ábrahám, Stéberl Ernő, Stolarik József (1 frtot), 
Strache В Tivadar, Stuhlmann Petrik, Szabó András (II.), Szabó Árpád 
(II.), Szabó József (Bpest), Szafkai Ede, Szauter Antal, Szecsődy József, 
dr. Szelényi Károly, dr. Szentimrey Ákos, dr. Szentkláray Jenő, dr. Sze
relemhegyi Tivadar, Szerényi Géza (II.), Szeyboli Irén, Szigethy István 
(II.i, dr. Szigeti Henrik, Szilasi Mór, dr. Szilágyi Albert (II.), Szkunzevics 
Kornél, Szukovszky Mihály, Szutorisz Frigyes (3 frtot), Szutrély István, 
Tamás Albert (II.), dr. Tauffer Jenő (I.), Teli Anasztáz, Thermák Ede, 
Them László, Tholt Pál, Thoma Teréz, Tompa Árpád (II.), dr. Tóth
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János, dr. Török István (Kolozsvár), Tulirinszky Károly, Vajdafy Géza, 
dr. Vajda Gyula, Vájsz Gyula, Vandrák Gyula, Varga Ottó, Varga Sán
dor (II.), Vargha Ida (II.), dr. Vas Antal, dr. Vass Miklós (II.), Vaszyl- 
kievics Viktor (II.), Váró Ferencz, Veress Ignácz, Véber Antal, Vértési
S. Kristóf, Vörös Mihály, dr. Vutkovich Sándor, dr. Wallner Ignácz, 
Walther Béla, Weinberger Ferencz (II.), Wilin Ferencz, Windiseh Ri- 
chárd, Zachár Gusztáv, Zagróczy Jolán, Zahoray János, Zala Miksa, 
Zalka Zsigmond, Zimann János, Zlinszky Aladár, Zombori Izidor, Zsol
dos Benő, Zvér Endre.

1898/99-re: Deésy Károly, Gerevics Gusztáv.
E l ő f i z e t t e k  :
1896/97-re: Szegedi felső keresked. isk. (II.).
1897 98-ra: alsó lendvai polg. iskola, bajai főgymn., besztercze- 

bányai kir főgymn., cs.-somorjai polg. iskola, czeglédi polg. iskola, 
félegyházi r. k. gymn., gyöngyösi gymn., Jákobéi Dezső, kézdivásárhelyi 
r k. gymn , Klamarik Dezső, kolozsvári r. k. főgymn., kolozsvári unit. 
főgymn , marosvásárhelyi r. k. gymn., miskolczi ev. ref. főgymn., nyitrai 
főgymn., rozsnyói г. к főgymn , s.-a.-újhelyi főgymn., Seraphin G. A., 
soproni ág. ev. főgymn , szegedi felső kereskedelmi iskola, tordai unit 
főiskola, trencséni áll. fels. leányiskola, újvidéki kir. főgymn.

1898/99-re: siklósi polg. iskola (I frtot)
189ü/900-ra: siklósi polg. iskola (2 frt 60).
Budapest, 1898. május 23.

Müller József, egyesületi pénztáros.
(V. kér. áll. főreáliskola).

Tartalom : Közgyűlési programm. — Tisztázzuk a helyzetet! Szerkesztó'- 
től. — A mathematikai tantárgyak tanterve a közoktatási tanács 
állandó bizottságának jelentésében. R ados  Ignácztól. — A tanács 
javaslata, dr. Gerevich Emiltől. — E gyesü leti élet. — Vegyesek. — 
Névsor. M üller Józseftől. — H irdetések.

Pályázat h. taná r i  á l lás ra .
A sz.-udvarhelyi ev. ref. collegiumnál pályázat hirdettetik egy 

helyettes tan ári állásra. Javadalom: 900 frt évi fizetés. A megválasztandó 
köteles in ternatusi felügyelői kötelességet is teljesíteni, s így az interná
tusbán lakni, melyben külön szobából álló lakása lesz fűtéssel és világí
tással. Pályázhatnak olyan tanárjelöltek, a kik a classica-philologiai, 
— vagy a latin  s ezzel kapcsolatos bárm ely m á s tárgyból álló szak
csoportból legalább a lapvizsgá la to t tettek.

A pályázati kérvények f é. jú liu s  hó 1-ig az ev. ref. collegium 
E löljáróságához küldendők.

Sz.-Udvarhelyt, 1898. június 8-iki előljárósági ülésből.

Dr. M ezei Ödön, Szabó András,
főgondnok. elölj, jegyző.
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P á l y á z a t i  h i r d e t é s  t a n á r i  á l l á s o k r a .
A kolozsvári ev. ref. collegium főgymnasiumnál pályázat hirdet* 

tetik egy tornatanítói és két helyettes tanári állásra, a melyek egyelőre 
ideiglenesen töltetnek he.

a) A tornatanítói állás évi javadalma 800 írt fizetés és 200 frt 
szállásbér. Csak ev. ref. vallású középiskolai tornatanításra képesített 
egyének folyamodványai vétetnek figyelembe; előnyben részesülnek azok, 
kiknek tanítói oklevelük is van. A megválasztott végleges alkalmazása 
az államkormánynyal kötött segélyszerződés megerősítése után a colle- 
giumi elöljáróság jogkörébe esik.

b) A helyettes tanári állások javadalma évi 800—800 frt fizetés. 
Pályázhatnak nyelvészeti szakcsoportra és mennyiségtan-természettudo
mányra képesített, vagy azokból szigorló ev. ref. tanárjelöltek.

A megválasztottak állásukat f. é. szeptember hó 1-én kötelesek 
elfoglalni.

A szabályszerűen felszerelt pályázati kérések f. é. július hó 15-ig 
nyújtandók be a kolozsvári ev. ref collegium elöljáróságához.

Kolozsvár, 1898. június 11.

B ecsek  L a jo s  s. k., K o vá cs  D ezső  s. k.,
gondnok. az elöljáróság jegyzője.

Pályázat taná r i  á l lás ra .
A m ezőtú ri államilag segélyezett ev ref. főgymnasiumnál ném et

m agyar  tanszékre pályázhatni.
A választandó rendes tanár évi díja 1200 frt törzsfizetés 200 frt 

lakbér, 100 frtnyi évötödös-korpótlék ötször, mely azonban a megválasz
tott tanárnak csak itteni működésétől számít.

A törzsfizetés utóbb üresedés esetén 1300, 1400, 1500. 1600 frtig 
emelkedhetik,

A hivatalba lépő, köteles tagja lesz az országos tanári nyugdíj- 
intézetnek s az 5% fentartói díj % részét ő viseli. Ev. ref. vallású 
egyéneken kívül ág. helv. evangélikusok is figyelembe vétetnek.

Nem okleveles csak helyettesi minőségben alkalmazható 800 frt 
évi díjjal; ha azonban sikeresen működik és oklevelet szerez, a rákövet
kező tanévben már 1201 frt törzsfizetés 200 frt lakbér mellett rendes 
tanárnak állandósíttatik.

A pályázók életkorukra, vallásukra, tanulmányaikra, képesítésükre, 
egészségükre, eddigi szolgálataikra, katonai kötelezettségükre vonatkozó 
irataikat az egyháztanácshoz czímezve f. évi július 1-éig a főgymn. 
Igazgatótanács elnökének küldjék be.

A megválasztott tanár augusztus végén tartozik hivatalát el
foglalni.

Mezőtúr, 1898. június 4-én.

Dr. Ádám  Sándor,
a főgymn. igazg.-tanács elnöke.

H o rn y á n sz k y  V ik to r cs. és k ir .  u d v . k ö n y v n y o m d á ja , B udapesten .
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