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A KÖZGYŰLÉSRŐL.

A július elején lefolyt közgyűlés, ha nem tartozott is a 
szenzácziós gyűlések közé, mégis eleven, mozgalmas, népes, min- 
denekfölött pedig munkás és eredményes gyűlés volt.

Az Akadémia ülésterme mindakét napon megtelt, a jelen 
volt tagok száma meghaladta a százat. A felolvasások egynek 
kivételével mind a közoktatás ideálisabh kérdéseivel foglalkoztak, 
nem pedig a tanárság anyagi bajaival, s ez az egész közgyűlés
nek bizonyos méltóságosabb színezetet, emelkedettséget adott. 
Azért anyagi érdekeink gondozása az idén sem szünetelt, a mint 
hogy annak a mostani átmeneti és nehéz időkben sohasem is 
szabad szünetelni. De nem ízléses, nem is tanácsos dolog mindig 
a főhelyre tenni egy tanári gyűlésen az anyagiakat. Ezt csak 
rendkívüli esetekben, kivételesen szabad tenni, hogy ebben a 
kivételes helyzetében annál nagyobb hatása legyen az efféle 
mozgalomnak.

Átgondolt, időszerű és szép előadások komolysága adta meg 
a lefolyt közgyűlésnek a fő jellemvonását. A kik a magyar 
tanárság fejlődését szivükön viselik, azok igazi lelki gyönyörrel 
hallgatták a felolvasások nemes és józan idealizmusát, férfiasán 
bátor, de azért szerény hangját, tapintatos mérsékletét.

Az iskolai felügyelet kényes kérdését Rombauer Emil fej
tegette, nagy tapintattal, de azért kellő nyíltsággal. Nem általá
nos elveket tárgyalt a középiskolai felügyelet föladatairól, hanem 
egy tapasztalatokban gazdag tanárember, egy nemesen hevülő 
lélek, egy élesen látó elme bölcs megfigyeléseit és tanácsait adta 
elő. Munkálata megérdemelné, hogy állandóan ott legyen minden 
igazgató íróasztalán.

Magasan szárnyalt, szélesebb körű kulturális érdekeket 
szolgált Jónás János pozsonyi kereskedelmi igazgató felolvasása 
a szabad egyetem és a középiskolai tanárságról. Szép szabad 
előadásban, magas szempontokból ismertette és bírálta a mi
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Szabad egyetemünk intézményét, különösen pedig a középiskolai 
tanárság hivatását ez iíj intézmény szervezetében. Javaslatai 
megvalósításával új dísz báramlanék a középiskolai tanárságra, 
újabb kulturális missi várna rá. Az előadó egyéniségére jellemző, 
szép és bizony egy kissé megható jelenség is volt az, hogy az álta
lános műveltség iskoláinak a tanárai előtt egy kereskedelmi iskola 
igazgatója fejtegette a legideálisabb eszméket, telve szeretettel, 
lelkesedéssel a középiskoláért és tanáraiért.

Az iskolai helyesírás napirenden levő kérdéséről a Közlöny 
szerkesztője, Balogh Péter, tartott előadást. Nem helyesírási vitát 
akart provokálni, mert e szakkérdés megvitatására nem tartotta 
legmegfelelőbb fórumnak népes közgyűlésünket. Inkább az egy
öntetű iskolai helyesírás paedagogiai fontosságát hangoztatta s 
egyhangú határozatot akart elfogadtatni az egyöntetű helyesírás
nak a közoktatási kormány által való elrendelése érdekében. Mint
hogy azonban nem tudta magát visszatartani néhány vitás helyes
írási kérdés megpendítésétől, olyan parázs helyesírási vitát idézett 
föl, hogy az akár az Akadémiának is becsületére vált volna. Mint 
az Akadémián, úgy itt is conservativ- és reform-párt alakult és 
harczolt egymás ellen nagy hévvel. Hiába, grammatici certant, a 
helyesírás mindenha vita tárgya volt és lesz. Az előadó végül 
azzal a diplomatikus fogással vetett véget a vitának, hogy indít
ványának csak első részét tartotta fenn, hogy kéressék föl a 
közokt. miniszter a helyesírásnak az összes iskolákban való egy
öntetű szabályozására; ellenben indítványának második részét: 
vájjon conservativ vagy reformált irányban kivánja-e a közgyűlés 
a helyesírás szabályozását: a körökhöz kérte utasíttatni megvita
tás végett. Ehhez aztán egyhangúlag hozzá is járult a közgyűlés.

W alther Béla lőcsei főreáliskolai igazgató Az ifjúság 
erkölcsi óvásáról tarto tt előadását körültekintő gondosság, társa
dalmunk és ifjúságunk bajainak alapos ismerete jellemezte és 
meleg szeretet az ifjúság iránt. A  mily éles szeme volt a baj 
fölismeréséhez, ép oly tapintata és finom érzéke az orvosszerek 
megválasztásához. Nagyon kívánatos volna, hogy szavai ne han
gozzanak el hiába.

Csak Makay István pápai ref. gymnasiumi tanár felolvasása 
foglalkozott anyagi ügyekkel: a felekezeti tanárok bajaival. De 
ennek a felolvasásnak is megvolt a maga külön érdekessége. 
Eddigelé az »országos« középiskolai tanáregyesület jobbára csak 
az állam vezetése alatt álló iskolák tanárainak anyagi ügyeivel 
foglalkozott; a felekezeti és községi tanárság ügyeit csak mellé
kesen hozta szóba vagy egy emlékirat avagy felszólaló; Ezúttal 
közgyűlésen, külön előadásban hozattak szőnyegre a felekezeti 
— első sorban protestáns — tanárság szolgálati és anyagi viszo
nyai. A közgyűlés nem is találta bele magát azonnal a szokatlan 
helyzetbe. Egyes felekezeti tanárok a családi szentély megsérté
sét látták az ő különleges bajaiknak az országos középiskolai 
tanáregyesület elé hozásában, s nem ismerték el az Egyesületet
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illetékesnek a felekezeti tanárok érdekében szót emelni az egy
házi hatóságok előtt. E nyilván helytelen fölfogással szemben 
általános helyeslés közt mutatta ki a főtitkár, hogy az országos 
tanáregyesületnek ép úgy megvan a joga kérelemmel fordulni a 
felekezeti tanárok érdekében az egyházi hatóságokhoz, mint az 
állami tanárok érdekében a közoktatási kormányhoz.

Valóban nem tudjuk, mennyiben alaposak vagy nem 
azok a sérelmek, a melyeket Makay némi keserűséggel, biráló 
hangon ugyan, de azért mindvégig kellő ildomossággal adott 
elő. Hogy a tanárok szolgálati viszonyaira vonatkozó szabályok 
a felekezeteknél sem tökéletesek, épen mint az államnál, s 
hogy e szabályzatokat ott sem kezelik mindenkor kifogás
talan szabatossággal, épen mint az államnál: ez több, mint való
színű, mert általános törvénye az emberi gyöngeségnek. Sőt eddig 
úgy tudtuk, hogy a felekezeti tanárok — katholikusok és 
protestánsok egyaránt — általán rosszabb helyzetben vannak az 
állami tanároknál. Micsoda injúria esik hát a felekezetek auto
nómiáján, ha tanáraik az ő külön bajaikat egyszer az egész 
ország tanárainak a nyilvánossága előtt föltárják, ott higgadtan 
megvitatják, orvoslásukra támogatást kérnek? Egyházi férfiak 
más szemmel nézik az iskolát, mint tanáremberek. Bármilyen 
buzgó protestáns vagy katholikus valamely tanár, éreznie kell néha, 
hogy az iskola ügyeiben nézetei közelebb állanak kartársai nézetei
hez, ha azok más vallásnak is, mint egyháza vezető férfiaiéhoz. 
Mért ne állana ilyenkor szóba kartársával? Mért ne panaszolná 
el neki a baját? Mért ne hozná eszméit a tanárok országos 
gyűlése elé? Hisz ez a tanáregyesület nem ellenfele az egyházi 
hatóságoknak, hanem inkább munkatársa. Nem is fog vádakkal 
és követelésekkel járulni a felekezeti iskolák fenntartóihoz, hanem 
csak kérelmekkel, javaslatokkal. Ezzel pedig az autonómiát nem 
veszélyezteti, hanem csak kötelességét teljesíti: az ország köz- 
oktatásügyét szolgálja. A tanáregyesület nem érdemelné meg az 
országos nevet, ha efféle kötelességeit elmulasztaná.

A felolvasó javaslatait a közgyűlés nem tette magáévá, mert 
még nem látta elég világosan a felhozott sérelmeket. De jogáról 
a felekezeti tanárok érdekében szót emelni le nem mondott; 
kötetelességéről az összes tanárok érdekeit és ezzel a magyar 
középiskolai oktatás érdekeit szolgálni meg nem feledkezett.

A tisztviselői jelentések az Egyesület folytonos gyarapodá
sáról tesznek tanúságot.

Külön meg kell emlékeznünk a hivatalos jelentések közt a 
főtitkári jelentésről. Ezúttal nem gondos szerkesztését, az Egye
sület működéséről adott eleven és találó rajzát akarjuk kiemelni, 
hanem azt a különös támadást akarjuk e helyen is visszautasí
tani, melylyel a főtitkári jelentés kapcsán Hegedűs Pál szegedi 
főreáliskolai tanár illette a főtitkárt és az igazgatóságot. Hosz- 
szasan, unalmasan, iszonyúan affektált mimikával és gesztusokkal, 
folytonos idézetek közt bizonyítgatta, hogy a főtitkár helytelenül

1*
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rajzolta meg a lefolyt egyesületi év képét, midőn azt csendes, 
munkás évnek minősítette, mert hiszen a szegedi gyűlés, melyen 
szerinte a főtitkár czélzatosan csak átsiklott, ugyancsak zajossá 
tette az esztendőt. Beszélt azután a vidéki tanárok és a saját 
sérelmeiről, támadva a főtitkárt, az igazgatóságot, az előbbeni és 
a mostani szerkesztőt, az utóbbit ép azért a czikkeért, melyet 
a Közlöny múlt évi 36. számában a szegedi mozgalom erkölcsi 
támogatására írt, azzal vádolván őt, hogy jogtalanul teszi felelőssé 
a minisztériumot a rangsorolás hibáiért, mert azokért egyedül a 
fővárosi tanárság és az Egyesület a felelősek.

Igen jó volt e támadás — a megtámadottaknak. Fényesen 
bizonyította, hogy a tanárságnak igen nagy többsége megbízik 
az Egyesület mostani vezetőiben, s nem teszi felelőssé az ő szemé
lyőrét olyan dolgokért, a mikért csak a mostani szerencsétlen 
fizetési törvényt lehet okolni. Már a beszéd alatt is nagy volt a 
visszatetszés, mely zajos türelmetlenségben nyilvánult; később is 
minden alkalmat megragadott a tanárság, hogy kifejezze bizalmát 
a megtámadottakban; másnap pedig Madsar Gusztáv szentesi 
tanár több vidéki tanár megbízásából kijelentette, hogy nem 
azonosítják magokat a Hegedűs felszólalásával, s hogy bíznak 
benne, hogy a fővárosi és vidéki tanárok közötti ellentétek el 
fognak simúlni.

Az igazgatóság nem népszerűség-hajhászatból, hanem köteles
ségérzetből és ügyszeretetből végzi hivatását; a közbizalomnak 
ez a megnyilatkozása iránta mégis bizonynyal csak fokozni fogja 
energiáját, munkakedvét.

A közgyűlés munkaközeit a szokásos ismerkedő est, továbbá 
a fővárosi tanároktól a vidékiek tiszteletére rendezett rendkívül 
kedélyes közebéd, meg a magyar mechanikai és elektrotechnikai 
vállalat megtekintése töltötte ki.

Részletes beszámolás a közgyűlésről alább következik.

JEGYZŐKÖNYV
az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek 1901. évi július hó 2-án és 

3-án, Budapesten tartott XXXV. évi rendes közgyűléséről.

Elnök: Hofer Károly, jegyző: Négyesy László.
Jelen vannak: Rombauer Emil alelnök, Müller József pénz

táros, Balogh Péter szerkesztő, Vámossy r Mihály a segélyző alap 
elnöke, Molnár István titkár, Tiber Ágost, a segélyző alap 
pénztárkezelő ellenőre.

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter 
úr képviseletében: dr. Boncz Ödön miuiszteri osztálytanácsos. 

Tagok és vendégek:
Andor Tivadar (Budapest), Baksay István és neje (Rima-
Alexics György dr. (Budapest), szombat),
Badics Ferencz (Budapest), Bauer Mihály (Budapest),



5

Berky Zoltán Béla (Győr), 
Bermüller Ferencz (Budapest), 
Birkás Géza dr. (Budapest), 
Bittenbinder Miklós (Budapest), 
Bleyer Jakab dr. (Sopron),
Bodor István (Rimaszombat), 
Bokor József dr. (Budapest), 
Borsos István (Pápa),
Bozóky Endre dr. (Budapest), 
Búza János (Sárospatak),
Gserey Adolf és neje (Eger), 
Dalotti Ödön (Pozsony), 
Demeczky Mihály dr. (Budapest), 
Demkó Kálmán dr. (Budapest), 
Endrei Ákos (Kaposvár),
Erdődi Ármin dr. (Kaposvár), 
Faragó Andor (Beregszász), 
Faragó Márton dr. (Győr), 
Farkas János (Makó),
Felsmann József (Budapest), 
Fludorovics Zsigmond (Felső-Túr), 
Franki István (Szabadka),
Gáspár Károly (Székesfehérvár), 
Gerecze Péter dr. (Budapest), 
Götz István (Rozsnyó),
Gyomlay Gyula dr. (Budapest), 
György Lajos (Losoncz),
Bankó Vilmos dr. (Budapest), 
Hazslinszky Rezső dr. (Rozsnyó), 
Hegedűs Pál (Szeged),
Hollós Lipót (Újvidék),
Horvay Róbert dr. (Debreczen), 
Jónás János (Pozsony),
Juha Adolf dr. (Budapest), 
Kardos Albert dr. (Debreczen), 
Kecskemétiig Lajos és neje (Debre

czen),
Kempf József (Budapest),
Kis Albert (Igló),
Kiss Ernő és neje (Pápa),
Kiss Gábor,
Kis Lajos (Miskolcz),
Kis Lajos (Szeged),
Kőrös Endre dr. (Pápa),
Körössi Sándor (Fiume),
Kulcsár Endre (Debreczen), 
Kutlik Endre (Szarvas),
Lázár Béla dr. (Budapest),

Lencsó János (Selmeczbánya), 
Lévay Ede dr. (Budapest), 
Madzsar Gusztáv (Makó),
Makay István (Pápa),
Makláry Pap Miklós (Sárospatak), 
Matskássy József (Budapest), 
Máthé György (Lugos),
Miklóssy Sándor (Rozsnyó), 
Mikola Sándor (Budapest),
Nagy Elek (H.-Nánás),
Nagy Zsigmond dr. (Debreczen), 
Oberle Károly (Budapest),
Osváth Ferencz (Békés),
Ozorai Lajos (Temesvár),
Bátyi Gyula (Bártfa),
Bátyi Sándor (Budapest), 
Betrovics László és neje (Nyitra), 
Bogánу Kornél (Debreczen), 
Bolya Ferencz (Szentes), 
Bruzsinszky János dr. (Budapest), 
Butnoky Miklós (Szentes),
Rajner Ferencz (Budapest), 
Rákos Adolf (Budapest),
Recseg Farkas (Győr),
Reif Jakab (Budapest),
Repay Dániel (Pápa),
Riedl Frigyes (Budapest), 
Rittinger Antal (Budapest), 
Rozsnyai Károly (Budapest), 
Samu István (Budapest),
Sajó Sándor (Jászberény),
Sarudy György (Pápa),
Sarudy Ottó (Pápa),
Schermann Samu s neje (Igló), 
Schuschny Henrik dr. (Budapest), 
Schuszter Alfréd (Rozsnyó),
Schürger Ferencz (Ungvár), 
Simonyi Béla (Újvidék),
Simsay Lajos dr. (Gyöngyös), 
Stiller J. Bernardin (Gyöngyös), 
Szabó Árpád (Székelyudvarhely), 
Szekeres Kálmán dr. (Budapest), 
Szemerjay Károly (Szeged), 
Szerényi Géza (Budapest),
Szirtes Ignácz (Budapest), 
Szkunzevics Kornél (Eperjes), 
Szőke Adolf (Budapest),
Szuppán Vilmos (Budapest),



6

Téri József (Székesfehérvár), 
K. Tóth Pál (Pápa),
Török Péter (Debreczen), 
Vajda Gyula dr. (Szeged), 
Várhelyi Perencz (Szolnok), 
Varjú János (Yácz),

R. Vozáry Gyula (Munkács), 
Waldapfel János (Budapest), 
Walther Béla (Lőcse),

Váró Perencz (Nagy-Enyed), 
Volfmann Frigyes dr.,

Ulmanek Gyula (Gyöngyös).
És még számosán.
A közgyűlés helye a M. Tud. Akadémia heti ülésterme. 

Kezdete első nap d. e. 10 órakor, második nap d. e. 9 órakor.

1. Hofer Károly alelnök bejelenti, hogy az egyesületnek 
mindenkitől őszintén tisztelt és szeretett elnöke, Beöthy Zsolt, 
a ki minden közgyűlésünkön személyesen szokta vezetni tanács
kozásainkat s összetartozásunk érzelmeit ez ünnepi találkozásokon 
oly hathatósan ápolja, ezúttal üdülés czéljából távol délvidéken 
tartózkodik, s a közgyűlésen nem lehet itt, de megbizta őt, hogy 
legmelegebb üdvözletét tolmácsolja a közgyűlés előtt. Az elnöklő 
alelnök megemlékezvén a középiskolai ügy nevezetesebb mozzana
tairól, felhívja a közgyűlés érdeklődését a napirend fontos tárgyaira; 
egyúttal azt a kérelmet intézi az egyesület tagjaihoz, hogy tanács
kozásaikban az egyetértés szelleme, a bizalom és a kartársi sze
retet sugallata vezérelje őket. Ezzel az ülést megnyitja.

A közgyűlés lelkes éljenzéssel fogadta az elnök meg
nyitó beszédét.
2. Az elnök bemutatja a közgyűlésnek a nagyméltóságú 

Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Miniszter úr képviselőjét, 
dr. Boncz Ödön osztálytanácsos urat, s őt a közgyűlés nevében 
meleg szavakkal üdvözli.

Dr. Boncz Ödön miniszteri osztálytanácsos kormányképviselő 
szót emelvén, előadja, hogy a Miniszter úr ő excellentiája sürgős 
és halaszthatatlan teendői miatt akadályozva lévén a megjelenés
ben, őt bízta meg azzal, hogy nevében üdvözölje a közgyűlést. 
E megbízásnak ő annál nagyobb örömmel tesz eleget, mert hat 
év óta sok alkalma volt megismerni az egyesület nemes czéljait 
és munkássága hasznos eredményeit. Alig van a közszolgálatnak 
más ágazata, melynek fontossága mérkőzhetnék a tanári hivatásé
val. A tanári működés feladata a léleknek, a szívnek, a testnek 
arányos fejlesztésével a serdülő ifjúságot az ország jóllétét elő
mozdító nemzedékké nevelni, hazánk felvirágoztatását előkészíteni. 
A felvirágoztatás képletét tovább fűzve, a tanárság czélja a maga 
kertészkedő munkájában nem az, hogy csodálatos és hivalkodva 
pompázó, kényes virágokat neveljen, hanem hogy az ifjú nemze
déket a kultúrát védő terebélyes fává növelje, s azt a virágzatot

Első nap.
1901. július hó 2-án.



odafejleszsze, hogy egykor mennél dúsabb gyümölcsöket teremjen. 
Jól tudja, hogy,az egyesület nemesen támogatja a tanárságot e 
törekvéseiben. О excellentiája is a legteljesebb méltánylattal, 
tisztelettel és jóakarattal viseltetik az egyesület tevékenysége 
iránt. Ennek jeléül ő excellentiája a tanáregyesületnek ez évben 
is kétezer korona segélyt adományoz. Fogadja a tanáregyesület 
ő nagyméltóságának szíves üdvözletét.

A közgyűlés hálás köszönetét mond dr. Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő nagyméltó
ságának azon kitüntető figyelméért, hogy személyét kép
viseltetni s azon nagylelkűségéért, hogy az egyesületet anyagi 
segedelemmel támogatni kegyeskedett. A  közgyűlés tiszte
lettel üdvözli ő nagyméltóságának képviselőjét s örömmel 
hallgatta a tanári hivatást méltató szavait.

3. Az elnök bemutatja az egyesület elnökének, Beöthy 
Zsoltnak Bariból érkezett következő táv ira tá t: »Legmelegebb 
köszöntést, legjobb kívánságokat, legfényesebb sikert tanáregylet
nek. Szívben veletek vagyok és maradok mindenkor. Beöthy.«

A közgyűlés az üdvözlést köszönettel fogadja s táv
iratilag a legmelegebben viszonozza.

4. Négyesy László főtitkár felolvassa évi jelentését, mely e 
jegyzőkönyvhöz mellékelve van.

Hegedűs Pál köszönetét mond a választmánynak és az igaz
gatóságnak működéséért; azonban a főtitkári jelentésben azt a 
feitünő hiányt látja, hogy a jelentés nem emlékszik meg egy 
nagyon fontos mozzanatáról a lefolyt évnek, t. i. a vidéki állami 
tanárok szegedi gyűléséről, a melynek határozatai a minisztérium 
elé kerültek s velők épen a választmány is foglalkozott. A főtitkár 
csendesnek mondta az egyesület ez évi életét; hát nem eléggé 
megzavarta-e a csendet egy 300 tanár képviseletével létrejött 
kongresszus, a minő a szegedi volt ? A főtitkár czélzatosan hall
gat e fontos mozgalomról. Nagy ellentétet lát a felszólaló az 
igazgatóság és a választmány régibb és újabb álláspontja közt 
a vidéki tanárokkal szemben. Az új szerkesztő a Közlöny 36. szá
mában megjelent czikkében törvénytelennek mondja a rangsor 
első összeállítását; ezt bizonyosan az igazgatóság tudtával és 
nevében tette a szerkesztő; pedig az igazgatóság régebben védte 
az eredeti rangsort, melyet az akkori kormány törvényellenesen 
állított össze, sőt az egyesület Közlönyében üldözték azt, a ki a 
régi rangsor ellen küzdött. Az igazgatóság tehát újabban csodálatos
kép megváltoztatta politikáját. Ám a szerkesztő a mostani minisz
térium eljárását is támadja. Ezt helytelenül teszi. A minisztérium 
a vidéki tanárok sérelmeit meg akarja szüntetni s ezt az igaz
gatóság meg akarja hiúsítani, midőn a jogtalan fővárosi drága
sági pótlék követelésével áll elő. Az igazgatóság ebben is, mint 
mindig, ismét a fővárosiak mellett dolgozik, a vidékiek ellen.

7
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Négyesy László főtitkár iijból felolvassa jelentésének azt 
a szakaszát, mely a szegedi kérelemre vonatkozik, annak jeléül, 
hogy ezt a tárgyat nem mellőzte hallgatással, noha a mozgalom 
az egyesület keretén kívül folyt le. Az igazgatóság soha a rang
sor első összeállítását törvénytelennek nem mondta, mert erre 
alapja nem volt; ez összeállítás alakilag megfelel a törvény ren
delkezéseinek ; a törvény t, i. azt a személyes jogot biztosítja a 
miniszternek, hogy azt nevezze ki vagy sorozza a felsőbb fizetési 
osztályba, a kit akar, s azt a módot, a melylyel e jogát az 
első alkalommal is érvényesítette, a törvényesség szempontjá
ból kifogásolni nem lehet. Ez a tisztikar mindig egy politikát 
követett, a mely nyílt és egyenes fölfelé is, lefelé is. Az igazgató
ság nem leplez semmit, és nem ámít senkit. Irányt sem kellett 
változtatnia, teljes erejével küzdött mindenkor a fővárosi és vidéki 
tanárok megkülönböztetése ellen; már öt évvel ezelőtt felemelte 
szavát a soronkívüli előléptetéseknek a budapestiek kártalaní
tására alkalmazása ellen. Az igazgatóság nem ismer különbséget 
fővárosi és vidéki tanár közt. És nagyon rossz politika bárkitől 
is köztük izgatással ellentétet támasztani. A tanárság egyeteme 
lebegjen előttünk; minden sérelem, a mely akárhol ér egy töredé
ket, az egész tanárság sérelme, s minden előny, a melyet kivívunk, 
akár fővárosiak, akár vidékiek számára, de nem egymás rovására, 
az egész testület előnye. Rossz politika a sajtóban és a köz
gyűlésen szenvedélyes hangon anyagi kérdések miatt torzsalkodni 
egymással; ez lejárat bennünket a közvélemény előtt. Vonatko
zással a sajtóban előző nap megjelent szenvedélyes hangú czik- 
kekre, melyek vihart jósoltak a tanáregyesületben s forradalmat 
az igazgatóság ellen, konstatálja, hogy nincs vihar, legfölebb egy 
pohár vízben, s hogy a tanárság nem veszekszik a kenyéren; 
annak az állítólagos pártnak pedig, mely szakadást akar, nincs 
egyetlen követője e teremben.

Balogh Péter szerkesztő megjegyzi, hogy Hegedűs oly módon 
idézte czikkét és czikkének egyes idézeteit, hogy főleg a zajban 
nem lehetett megkülönböztetni, vájjon az ő czikkét idézi-e, vagy 
pedig czikkének másféle (a szegedi kérvényből vett) idézeteit. 
Kijelenti, hogy az igazgatósággal mindenben, a szegedi kérvényre 
nézve is, szolidaritásban van; közte és az igazgatóság többi tagjai 
közt ellentét a dolog lényegére, a követendő eljárásra nézve nincs, 
a mi természetesen nem jelenti azt, hogy a múltak megítélésében 
is feláldozza az igazgatóságnak akár egyik, akár másik tagja 
egyéni meggyőződését. A Közlöny 36-ik számában megjelent 
czikke nem hivatalos közlemény, azért tehát csak egyénileg fele
lős ; de azt hiszi, abban sem helyezkedett az igazgatósággal ellen
tétes álláspontra. Nem gondolta volna, hogy ezért a czikkéért, 
melyet a vidéki tanárok mozgalmának igazolásául irt, épen vidéki 
tanár fogja megtámadni. Azt is meglepőnek tartja Hegedűs 
részéről, hogy épen ő veszi védelmébe a minisztériumot. Erre a 
védelemre a jelenlegi minisztériumnak nincs szüksége; sőt az
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előbbeni minisztérium tévedéseit is könnyen megmagyarázhatjuk, 
hiszen mindenkit tájékozatlanul talált az új fizetési törvény, 
minket magunkat is.

Nagy Zsigmond a gyűlés méltósága érdekében sajnálatának 
ad kifejezést, hogy a felszólalás megtörtént, mely rontja az ünnepi 
hangot, s indítványozza, hogy a közgyűlés térjen fölötte napirendre.

Váró Ferencz hangsúlyozza, hogy az országos egyesület 
figyelmét csupán egy töredék ügyeivel foglalkoztatni nem ildomos, 
azért ő is a napirendre térést ajánlja.

A közgyűlés egyhangúlag tudomásul veszi a főtitkári 
jelentést.
5. Müller József pénztáros előterjeszti az egyesületi pénz

tár forgalmáról és állásáról szóló évi jelentését.
Tiber Ágost bemutatja a segélyző alapról szóló évi jelentését. 
Felolvastatik a számvizsgáló bizottság jelentése. — Mind 

e jelentések a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelvék.
A közgyűlés tudomásúl veszi a jelentéseket s a szám- 

vizsgáló bizottság jelentése alapján a lefolyt egyesületi évre 
nézve megadja a fölmentvényt Müller József pénztárosnak 
és a segélyző alap kezelőinek.

6. Müller József pénztáros előterjeszti a költségelőirányzatot 
a jövő 1901/2. egyesületi évre.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az előirányzatot, 
mely a jelen jegyzőkönyvhöz van mellékelve.

7. Rombauer Emil kir. főigazgató alelnök előadást tart a 
középiskolák felügyeletéről és vezetéséről.

A közgyűlés nagy éljenzéssel és köszönettel fogadta 
az előadást és Váró Ferencz indítványára elhatározza, hogy 
a Közlönyben szószerinti szövegében kiadja.

Második nap.
1901. július hó 3-ikán.

8. Napirend előtt Madzsar Gusztáv vidéki tagok nevében 
kijelenti, hogy téves a sajtó némely orgánumának az a felfogása, 
mintha Hegedűs Pál tegnapi felszólalása a vidéki tanárok nevé
ben hangzott volna el. Ha vannak is bizonyos ellentétek fővárosi 
és vidéki tanárok közt, azok nem oly természetűek, hogy a 
szenvedélyes hangot megokolttá tennék; az egyetértés útját békés 
módon is meg lehet találni.

A közgyűlés e kijelentést örömmel tudomásul veszi.

9. Jónás János előadást tart »A szabad egyetem és a 
középiskolai tanárság« czimmel.



10

Körösi Sándor, Lázár Béla és Nagy Zsigmond hozzá
szólása után

a közgyűlés az előadást nagy köszönettel tudomásúl 
veszi, a Közlönyben közzéteszi és határozati javaslatait a 
köröknek tárgyalás végett kiadja.
10. Balogh Péter előadást ta rt az iskolai helyesirás kér

déséről.
Gerecze Péter, Bleyer Jakab, Körösi Sándor, Négyesy 

László, Walther Béla, Rozsnyai Károly, Kardos Albert, Nagy 
Zsigmond, Waldapfel János, Rajner Ferencz, Lázár Béla, íSarudy 
György és az előadó hozzászólása után az előadó módosított 
javaslata értelmében

a közgyűlés egyhangúlag kimondja, hogy kívánatosnak 
tartja az egyöntetűséget az összes iskolák helyesírásában; 
hogy azonban a helyesirás milyen irányban szabályoztassék, 
arra nézve csak a körök meghallgatása után fog dönteni.

11. Walther Béla előadást tart az ifjúság erkölcsi óvásáról. 
Endrei Ákos, Rozsnyai Károly, Mát hé György, Demkó

Kálmán hozzászólásai után
a közgyűlés köszönettel fogadja az előadást.

12. Makay István ielőadást ta rt a felekezeti tanárok bajairól. 
Rombauer Emil kemeli, hogy a nyugdíjra vonatkozó pana

szok, elvileg véve a dolgot, tárgytalanok, mert ez ügy már ren
dezve van. A fegyelmi ügy a felekezeti tanároknál irigylésre 
méltó; van három forum, sőt négy is, a mi csak a vádlott javára 
van. Lehetnek itt-ott sérelmek, de a viszonyok az államnál koránt
sem jobbak.

Búza János csodálkozását fejezi ki a hallottakon, mert 
olyan dolgokról nem tud. Bajok lehetnek, de nem olyan általá
nosak. Tiltakozik, hogy az autonom iskolák állapotát ez alapon 
ítéljék meg s ez ügyben itt határozat hozassák.

Nagy Zsigmond kiemeli, hogy a felekezeti tanárok erkölcsi 
függetlensége és szabadsága sokkal nagyobb mint az államiaké. 
A protestáns autonómia kizárja, hogy nem illetékes tényezők ily 
ügyben állást foglaljanak. A közgyűlés csak meghallgathatta az 
előadást, de a hozzáfűzött indítványok felett térjen napirendre. 

Mahay válasza után
a főtitkár kijelenti, hogy az egyesület illetéktelenül semmi

féle autonómiába beavatkozni nem akar és nem fog, de fenn kell 
tartania azt a jogot, hogy megokolt esetben kérelemmel fordulhas
son az iskola-fenntartókhoz; az egyesület nem csupán állami taná
rok egyesülete, hogy csak a minisztériumhoz fordulhasson; orszá
gos jellegénél fogva ép oly viszonyban van a többi iskolafenn
tartókhoz is, mint az államhoz; autonómnak elég autonom tes
tület az állam is, mégsem tiltakozik az ellen, hogy az országos
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egyesület a kérelem útjára lépjen vele szemben; ugyancsak 
országos jellegénél fogva kötelessége is az egyesületnek minden
nemű tagjai érdekét lehetőleg védeni, a meddig más jogokat 
nem érint. Ez elvi észrevétel után az adott esetre nézve indít
ványozza, hogy mivel illetékes nyilatkozatok alapján a bajt nem 
tekinthetni általánosnak, ezúttal vegyük tudomásul a felolvasást, 
de a dolog érdemére nézve ne hozzunk határozatot.

Kardos Albert pártolja a főtitkár felfogását.
A közgyűlés tudomásul veszi az előadást.

13. Franki István Szabadka szab. kir. város tanácsának 
megbízásából meghívja az Orsz. Középisk. Tanáregyesületet, hogy 
jövő évi közgyűlését Szabadkán tartsa meg. A város tanácsa és 
közönsége meleg érzéssel várja és fogadja az ország e nagy kul
turális testületét, melynek megjelenése a délvidéken nemzeti 
szempontból is fontos érdek.

A közgyűlés örömmel és köszönettel elfogadja a meg
tisztelő meghívást s kimondja, hogy a jövő évi közgyűlés 
Szabadkán lesz.
14. A választmány előterjesztésére

a közgyűlés gróf Pálffy Jánost, a középiskolai tanár
ság nagylelkű Maecenását és dr. Takács Menyhért jászói 
prépostot, a jászóvári prémontrei kanonokrend praelatusát, 
a tanárság díszét és igaz jóakaróját egyhangú lelkesedéssel 
az egyesület tiszteleti tagjaiul választja.
15. A választmány előterjesztésére

a közgyűlés a köröknek véleményadás végett kiadja 
azt a kérdést, hogy az egyesületi Közlöny továbbra is heti
lap alakjában jelenjen-e meg, vagy havi folyóirattá alakul
jon vissza.
16. A debreczeni tanári kör indítványára

a közgyűlés a körökhöz teszi át az elemi és közép
iskola viszonyának megvitatását azon eszmék kapcsán, me
lyeket e tárgyban a debreczeni kör legutóbb felvetett.
17. Olvastatik Kemény Ferencznek következő indítványa: 

»A tanáregyesület közgyűlése felkéri a nm. vallás- és közokt. 
minisztériumot, hogy az új középiskolai tantervekhez készített 
utasításokat végleges kibocsátásuk előtt, megvitatás és tárgyalás 
végett, adja ki a középiskolák tanári testületéinek és a tanár- 
egyesület vidéki köreinek.

A főtitkár előterjeszti a választmánynak azt a javaslatát, 
hogy bármily kívánatos lenne is a tanári közvélemény meghall
gatása az utasítások ügyében is, de mivel a javasolt eljárás csak 
késleltetné az utasításoknak annyira kívánatos kibocsátását, s 
mivel különben is számos középiskolai szakférfiú is részt vett az
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utasítások készítésében: az indítvány felett térjen a közgyűlés 
napirendre.

A közgyűlés magáévá teszi a választmány javaslatát.

18. Olvastatik Kemény Ferencznek következő kettős indít
ványa : 1. A tanáregyesület közgyűlése utasítja a választmányt, 
hogy az országos és kerületi ifj. tornaversenyeJc intézményét 
minél alaposabb megvitatás végett ajánlja a vidéki köröknek. — 
2. A választmány gondoskodik róla, hogy a Közlönyben meg
jelent eszmecsere feldolgoztassák és az évi jelentés kapcsán a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz felterjesztessék.

A választmány javaslatára

a közgyűlés magáévá teszi az indítványt.

19. Olvastatnak Kemény Ferencz következő indítványai:
1. A közgyűlés felkéri a v. és k. minisztériumot, hogy a 

franczia nyelvben és syntaxisban franczia részről legújabban 
hivatalosan és véglegesen elrendelt egyszerűsítéseket nálunk is 
mihamarabb meghonosítsa.

2. E végből szükséges, a) hogy a tanügyi kormány meg
felelő segédeszközökről gondoskodjék, b) hogy az újítások az új 
tanterveknek most készülő Utasításaiban is helyet találjanak.

3. Ugyancsak kívánatos, hogy a most készülő egyszerűsített 
és egységes német helyesírás véglegesítése után mihamarabb 
bevezettessék; addig is méltányos, hogy a helyesírási hibák ne 
essenek túlszigorú elbírálás alá.

A választmány tekintettel arra is, hogy a közgyűlés a hiva
talos intézkedés kívánásában a magyar helyesírásra nézve is 
tartózkodó volt, az indítványt mellőzendőnek véli, bár gyakorlati 
fontosságát méltányolja.

A közgyűlés nem fogadja el az indítványokat.

20. Az elnök előterjesztésére

a közgyűlés számvizsgálókul a jövő évre Bozóky Endre, 
Bados Ignácz és Beif Jakab tagtársakat küldi ki.

21. Az elnök előterjesztésére

a közgyűlés köszönetét mond a M. Tud. Akadémiának 
a közgyűlési terem szives átengedéséért; a budapesti körnek, 
s különösen a közgyűlést rendező bizottságnak, élén Demkó 
Kálmán elnöknek és Lévay Ede titkárnak, fáradhatatlan 
buzgóságukért; a Magyar Mechanikai és Elektrotechnikai 
vállalatnak gyártelepe szives megmutatásáért.
22. Az elnök előterjesztésére

jegyzőkönyvhitelesítőkül Jónás János és Demkó Kálmán 
küldetnek ki.
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23. Jónás János indítványára
a közgyűlés hálás ragaszkodását és elismerését fejezi 

ki Hofer Károly alelnök iránt, ki a közgyűlést tapintattal 
és szeretettel vezette.
24. Az elnök megköszöni az elismerést, valamint a köz

gyűlés tagjainak komoly munkásságát és érdeklődését, s
a közgyűlést berekeszti.

Kelt mint fent.
Jegyzetté:

Hofer Károly Négyesy László
alelnök. főtitkár.

H itelesítjük:
Jónás János. Demkó Kálmán.

*
*  *

A jegyzőkönyv mellékletei:
a) F ő titk á r i je le n té s .

Tisztelt Közgyűlés!
Csendes évet zárunk be, de nem munkátlant és nem siker

telent. Zajos gyűlésezésekkel nem kellett a nyilvánosság előtt 
szerepelnünk; visszavonűlhattunk, lelkünk hajlamaihoz méltóbban, 
műhelyeinkbe, dolgozni a magyar művelődés előbbre vitelén. 
Dolgoztunk az iskolában és dolgoztunk az egyesületi életben, ott 
ép oly buzgón mint mindenkor, itt — ügy látszik — buzgóbban 
is, mint némely más évben. Ha a magyar tanárságnak baja van, 
azt az iskola nem könnyen érzi meg, mert a magyar tanár erős 
kötelességérzete, és a mi ennél még több: hivatásszeretete a lehe
tőségig biztosítja az iskolát a rázkódásoktól. Az első, a mi a 
magyar tanárság kedvét vagy kedvetlenségét, a közszellem ha
nyatlását vagy pezsdülését megérzi, az egyesületi élet. S én úgy 
látom, t. közgyűlés, most, midőn előttem fekszik a Közlöny vas
kos kötete és a köri és választmányi tárgyalások évi anyaga, 
hogy a közszellem élénkült, az egyesületben az életerő és élet
kedv gyarapodott. És nem udvarias bók, hanem tárgyilagos 
kijelentés, ha megemlítem, hogy ez a föllendülés még inkább 
észlelhető a körök működésében, mint a központi szervekében.

Csak főbb pontjaiban mutatok rá egyesületünk ez évi mun
kájára és történetére; a részletek e gyűlés tagjai előtt úgyis 
ismeretesek.

Alig nyilt meg az új egyesületi év, az országgyűlés elé 
terjesztett költségvetésből örömmel győződtünk meg róla, hogy 
a nagyméltóságú államkormány érvényt szerzett már-már veszen
dőbe ment egyik igényünknek, s megkezdette a tanári, illetőleg 
az igazgatói létszámoknak a fizetési osztályok közt való megfele-
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zését. Az egyesület igazgatósága, melynek tudomása volt arról 
a végtelen jóakaratról, odaadásról és erélyről, melylyel jelenlegi 
közoktatásügyi miniszterünk ügyünket felkarolta s elődjének Ígé
retét beváltotta, nem késett az egyesület őszinte háláját testületi 
tisztelgésben tolmácsolni a miniszter úr előtt, ki ez alkalommal 
önként hozta szóba másik főfontosságú programmpontunknak, az 
ötödéves pótlékok megkettőzésének, napirenden tartását. Lehetet
len, t. közgyűlés, nekünk, a kik a t. közgyűlés emlékezete szerint 
annyiszor megmondtuk az igaz szót fölfelé is, itt a közgyűlés 
szine előtt is hálával meg nem emlékeznünk miniszterünk fen- 
költ gondolkodásáról, s ki nem fejeznünk azt a bizodalmunkat, 
hogy ő, a ki képes volt beváltani egyik elődének Ígéretét, képes 
lesz megvalósítani a maga kezdeményét is.

És hogy e pontnál az anyagi természetű ügyekkel végez
zek, t. közgyűlés, legyen szabad összefoglalnom: miben áll a 
választmány legközelebbi programmja e téren. Abban, hogy 
1895-iki memorandumunk többi pontjait is, melyek az egész 
tanári testületre kiterjednek, ú. m. a tanárokra, igazgatókra és 
főigazgatókra, a megvalósulás felé segítsük. Első sorban kérni 
fogjuk továbbra is az ötödéves pótlékok megkettőzését, a soron- 
kivtili előléptetéseknek pótlék gyanánt alkalmazásából eredt visszás
ságok orvoslását úgy, mint a drága városokban a helyi pótlékok
nak, melyeket az 1893. é. IV. t.-cz. nem törölt el, újból való 
folyósítását és a soronkivül előlépettek miatt háttérbe szorúlt 
vidéki kartársakra nézve a hátránynak megszüntetését. E  leg
utóbbi pontot húsvéti választmányi ülésünk iktatta, beható tár
gyalás alapján, az egyesület kívánalmai közé.

S ha még megemlítem, hogy a választmány megbízásából 
elkészült e szolgálati pragmatika tervezete, Bozóky Endre tag
társunk tollából, s Molnár István titkártársam e tervezetről 
jelentést készített és a tervezet a jövő évben szélesebb körű tár
gyalás elé néz, — akkor azt mondhatom, hogy az egyesület egész 
többi működése tisztán szellemi irányú volt.

A választmány elkészítette és a miniszter úr elé föltei'jesz- 
tette a pár év óta szokásos évi jelentést, mely a Közlönyben is 
megjelent.

Ugyancsak a választmány elhatározta, hogy kérni fogja a 
nm. minisztériumtól a központi folyóirat-könyvtár szervezését, 
felajánlván az egyesület részéről a helyiséget és a kezelést.

Szintén a választmány elhatározta a szerkesztő előadása 
alapján, hogy a zsúfoltság ellen lehető széles körben küzdeni 
fog, és pedig legelőször is kérvényt intéz a miniszter úrhoz az 
1894-iki rendelet hatályon kívül helyezése és a törvényben 
kimondott maximális létszám (60) megtartása ügyében, a körök 
útján pedig társadalmi actiót indít a maximális létszámnak 
40-re leszállítása érdekében.

Az év elején pedig az igazgatóság megállapította azokat a 
kérdéseket, melyeket a köröknek tárgyalásra ajánl.
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S e ponton áttérhetek a körök munkásságára.
Általánosságban megjegyzem, hogy köreink munkásságában 

határozott individuális irányok alakúitak ki. Vonatkozik ez arra, 
hogy némely kör első sorban, vagy kizárólag is, közoktatásügyi 
eszmecserékkel szeret foglalkozni, másik kör szabad lyceumi elő
adások rendezésével a helyi társadalom közműveltségi szükségle
teit szolgálja, fkmét mások az illető vidék sajátlagos művészeti, 
természeti és közéletbeli tanulságait igyekszik feldolgozni. Az 
életrevaló kör mindenütt tud magának tért hódítani és anyagot 
találni, s köreink ez életrevalóságuknak szép jeleit adták.

Nem lehet a t. közgyűlés előtt újra meg újra ki nem emel
nem azt a nagy erkölcsi sikert, melyet egyes köreink a szabad 
egyetem intézménye körül elértek, mielőtt ez intézmény hivatalosan >
szerveztetett, s elértek olyan városokban, mint Pozsony és Temes
vár, olyan nem magyar törzslakosságú, olyan nagy és olyan művelt 
városokban. Tisztelet azoknak a lelkes, hazafias és tudós magyar 
tanároknak, a kik a hazai német lakosság előtt oly kedvező 
szinben tudják bemutatni a magyar kultúrát, hogy előadásaikat 
százszámra hallgatja nemzetiségi különbség nélkül a művelt 
közönség! E  közgyűlésünk visszatér e tárgyra, de már most jól 
esett kifejezést adnom annak az örömnek, annak a tanári önérzet
nek, mely keblemet dagasztja, midőn arra gondolok, hogy a szabad 
egyetem oly fontos intézményének előkészítői a vidéken a magyar 
tanárok voltak, s megvalósítói is jórészt ők lesznek.

A mi az igazgatóságtól a körök elé utalt kérdések sorsát 
illeti, azok mindegyike viszhangot keltett, bár nem egyenlő mér
tékben.

Az ifjúsági iratok revisiójáriak kérdését mindössze a kassai 
kör tárgyalta, Grerevich Emil előadásával, miután már múlt köz
gyűlésünk is foglalkozott vele. Ezt a kérdést legújabban a 
közoktatásügyi minisztérium vette kezébe; megoldását bizalom
mal várhatjuk annálinkább, mert szakemberek meghívásával 
enquete-en vitatják meg; a dolog azonban természetesen továbbra 
is kívánni fogja figyelmünket. Az ifjúság olvasmányainak ügyé
nél kevés fontosabb tárgy van, mindenesetre hányjuk-vessük meg 
a tennivalókat és ne érjük be azzal, a mit hivatalos úton közöl
nek velünk ez ügyben.

A tanulók foglalkoztatását a természeti tanulmányok köré
ben szintén nem tekinthetjük kimerített kérdésnek, bármily beha
tóan foglalkozott is vele Róth Róbert a szepesi körben; hiszen 
ez az előadás csak a természetrajzra terjedt ki.

A többi hat kérdés nevezetes lépést tett előre. Az iskolai 
felügyelet helyes szempontjainak kérdése két tartalmas előadás 
után, ú. m. a budapesti körben Alexander Bernáté és a pozsonyi 
körben Pirchala Imréé után ma közgyűlésünk elé kerül s vagy 
befejezést nyer, vagy új gondolatok kovászáúl szolgál. Minden
esetre ez az ügy, legalább néhány oldala, egypár erős sugárkévével 
meg van ez évben világítva. — Szintén ez a közgyűlés összegezi
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az eredményeit az érzékiség elleni küzdelemről tarto tt előadások
nak, minők a szepesi körben Walther Béláé, az eperjesiben 
Wallentiny Samué, a kassaiban Mosánszky Jenőé, a kolozsváriban 
dr. Lehmann Róberté. — Az igazgatói értekezletekről ellentétes 
vélemények hangzottak el; míg Walther Béla a szepesi körben, 
Romanecz Mihály az ung-beregmegyeiben, Kiss Ernő a pápaiban 
elfogadták a szepesi kör tavalyi indítványa értelmében az igaz
gatói conferentiák eszméjét, addig a debreczeni kör az egyesületi 
élet mai és várható fejlettsége mellett, Kardos Albert előadása 
kapcsán, fölöslegesnek mondotta ki. Bizonyos is, hogy az egyesü
leti tárgyalás minden iskolaügyi kérdést felölelhet, a mi általános 
érdekű, s a testületi összetartozást, sőt a tanügy iránti érdeklő
dést is csak fokozhatja a tanárban, ha a kérdések egy részét 
sem vonják el előle s nem utalják külön zárt forum elé. Hogy 
aztán az igazgatói értekezletek tárgyalásainak kötelező és felelős 
jellege még mit nyom a másik oldalon, arra a jövő évben felel
hetnek köreink. — A történettanítás új tervének módszeres 
végrehajtásáról az ungvári kör (előadó Schürger Eerencz) és a 
máramarosi kör (Kelemen Ferencz) tanácskoztak. Schürger 
értekezését ismerjük Közlönyünkből, az ott kifejtett nézetek, neve
zetesen a világtörténelem és hazai történelem kapcsolatára nézve, 
sügős figyelmet kívánnak az utasítások készítőitől. — A clas- 
sikus reáliáik egymásutánjára és az olvasmányokhoz csatolására 
nézve becses tanulmányokat végzett a fiumei kör (Incze Béni), 
a kolozsvári kör (Fogarassy Albert, N.-Enyedről) és a mára- 
marosszigeti kör (Simon Géza). A két előbbi tanulmány meg
jelent közlönyünkben. — De egy tárgy sem keltett élénkebb 
viszhangot, mint az actiók tana, melyet Bódiss Jusztin társunk 
tavalyi közgyűlésünkön annyi szellemmel, tudományos készült
séggel és verve-vel hozott napirendre. Gyomlay Gyula a budapesti 
körben, Szabó András az udvarhelyiben, Kis Albert a szepesiben 
elemezték ezt a tárgyat mind tudományos, mind didaktikai oldalá
ról. Sőt петсзак egyesületünkben, hanem egy más testületben : a 
paedagogiai társaságban is hullámokat vert ez a théma, annak is 
két ülését látta el tárgygyal, két tagtársunk: Körösi Sándor és 
Molnár István előadásában. A nyilatkozatok egyértelműsége az 
actiók mellett, de sokasága a kérdést fölvető tagtárs szavainak 
tudományos súlya mellett, az egész vitának tartalma és ép oly 
szellemes, mint nemes hangja pedig a magyar tanárság kitűnő 
műveltsége mellett tesz tanúságot. Ha ez az eddig meglehetősen 
zavaros kérdés ezúttal tisztázódik, a mint remélhető, abban igen 
nagy része lesz az első felolvasásnak.

De e közös tárgyakon kívül kipróbált buzgóságú köreink 
egész seregét keresték föl a fontos tanügyi kérdéseknek. A múlt 
évben lefolyt párisi egyetemes kiállítás tanulságait a budapesti 
körben két igen látogatott ülésben ismertette a budapesti tan
kerület főigazgatója és a párisi kiállítás közoktatási részének 
vezetője: Erödi Béla. A tanterv is állandó érdeklődés tárgya
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maradt, nevezetesen a tanterv végrehajtásának akadályairól érte
kezett az udvarhelyi körben Barabás Jenő, s a physika szerepét 
világította meg az új tantervben Kiss Gábor a szatmári kör 
ülésén. Az évvégi vizsgálatok kérdése is napirenden maradt, a 
szatmári kör szólt hozzá (Fodor Gyula), míg az osztályozás ügyét 
a pozsonyi kör vette tüzetes vizsgálat alá két ülésen is, Göllner 
Károly és Rencz János előadása során. Az iskolai fegyelmezés 
módjait az udvarhelyi kör vetette föl, s alkalmat adott arra, 
hogy a tanári közvélemény minden további tárgyalás nélkül egy
szerűen visszautasítsa a testi fenyíték alkalmazását a középisko
lában. A tankönyvek ügye is szóba került. Szutorisz Frigyes 
tette szóvá az eperjesi körben tankönyveink új kiadásának eltérő 
berendezését s a kör határozatilag felhivta a központ figyelmét 
arra a kívánságra, hogy a vegyes tankönyvek tárgyilagos szigorú
sággal bíráltassanak meg, illetőleg kellően megválogatva engedélyez
tessenek, tekintettel arra, hogy az előadó szerint némely tankönyvek 
új kiadásaiban ok nélkül tetemes változtatások vannak. Iskolai 
nyelvtanaink terminológiájában is az egységet és a megállapodást 
sürgette az ungmegyei kör, s egységes irányú tankönyveket egy 
intézetben, esetleg egy tankerületben is (Czigly Antal). A dolgozat- 
javítás sikerességének föltételeit részletezte a kolozsvári körben 
Csengeri János egyetemi tanár. Az idegen nyelvek tanítását a 
középiskolákban a debreczeni kör tárgyalta, ugyanaz megvitatta 
a zsúfoltság kérdését, még az év elején (Kardos Albert). A művészi 
oktatásról a középiskolában is maradt még mondanivaló, a mára- 
marosi körben Jakobinyi Péter tartott róla előadást. Az ifjúság 
testi és szellemi nevelésének ügye az előadottakon kívül is sok
szoros gond tárgya volt. Komoróczy Miklós a rozsnyói körben a 
játékot a testi nevelés legfontosabb eszközének bizonyította, míg 
Bartha János a máramarosi körben a játékdélutánok kötelezővé 
tételét sürgette. Az ifjúsági szinielőadásokról összegezte tapasz
talatait és nézeteit a kolozsvári (Kovács Rezső) és az udvarhelyi 
kör. Ugyancsak az udvarhelyi kör kívánatosnak jelezte a közép
iskolai tanulók egyenruháját.

Módszertani kérdések is voltak napirenden. Dr. Veress 
Vilmos a kolozsvári körben a mathematika tanítását ismertette 
a gymnasium III. osztályában, míg az eperjesi körben Jakobey 
Dezső mintaelőadást tartott. Követésre méltó példát adott a kül
földi paed. irodalom bemutatásával a pozsonyi kör kitűnő elnöke. 
Pirchala Imre, ugyanott Kugel Sándor külföldi folyóiratok ismer
tetésével foglalkozott. A porosz tanárvizsgálati szabályzat rend
szerét és tanulságait Waldapfel János ismertette meg velünk a 
budapesti kör ülésén. Kiterjedt a körök figyelme a középiskola 
fajainak egymáshoz való viszonyára; a budapesti kör két ülésen 
foglalkozott a gymnasium és reáliskola viszonyainak (Cbovancsák 
István), a kolozsvári kör leánygymnasiumok felállítását sürgette. 
De kiterjedt az érintkező iskolanemekre is. Felméri Albert a 
kolozsvári körben az elemi iskoláról mint a középiskola előké-
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szítójérői adta elő nézeteit. Még a debreczeni körben Nagy 
Zsigmond a jövőre nézve tűzött ki programmot, mikor a köte
lező hat osztályú népiskolázást állítja fel nemzeti szempontokból 
követelményül. A harmadik egyetem ügyét mozgatja a pozsonyi 
(Wagner Lajos) és a kassai kör (a tervezett kassai egyetem 
mezőgazdasági facultásáról, Gerlóczy Géza). A hazai iparoktatás 
fejlődését is ismertette a kolozsvári körben Magyar Endre. A ko
lozsvári új unit, gymnasium mintaszerű épülete alkalmat adott 
a körnek, hogy az iskolai építkezés technikai és paedagogiai 
oldaláról foglalkozzék, Pákey Lajos városi főmérnök, épületter
vező szakszerű előadása kapcsán.

Egyik körünk, a szepesi megtette a lépéseket a megye 
területén levő műtörténelmi emlékek jegyzetbevétele és fenntartása 
érdekében.

Még szőnyegre került a tanári közszellem, a vidéki tanárok 
otthona, mindkettő a temesvári kör lelkes elnökének, Schőnvitzky 
Bertalannak előadásában.

íme t. közgyűlés, rövid vonásokban is, jóformán csak a 
czímekre szorítkozva, mily szép munkásság! Adja Isten, hogy 
ez a buzgóság ne lankadjon, hanem erősödjék a hazai közép
iskolai oktatás felvirágzása érdekében.

Még két mozzanatot kell megemlítenem ez évről. Egyik, 
hogy az egyesületi helyiség kérdését sikerült a tanulmányi alapot 
kezelő közokt. minisztérium jóakaratával akként megoldani, hogy 
a költségek mintegy 800 K.-val apadtak. Ez ügyben az eljárás 
érdeme Molnár István titkártársamat illeti.

A másik egy igen fontos személyi változás, a Közlöny 
szerkesztésében. A Közlönynek hosszú időn át lelkes, odaadó és 
fáradhatatlan szerkesztője egyéb teendői és egészségi állapota miatt 
visszavonult a szerkesztéstől s helyére az önök fényesen megnyi
latkozott bizalma Balogh Pétert állította. Az egyesület meleg 
elismerése kiséri a távozó szerkesztőt és bizalma fogadja az újat.

Mi, a kik helyünkön vagyunk, csak az utóbbit kérjük, nem 
az elismerést, hanem a bizalmat törekvéseink őszinteségében és 
meggyőződésünk komolyságában.

Kérem jelentésem tudomásul vételét.
Budapesten 1901. júl. 2.

Négyesy László, 
főtitkár.
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Ъ) A  pén ztáros je le n té se .

Tisztelt Közgyűlés! A lefolyt egyesületi évről a bevételek 
és kiadások részletes kimutatása és az ez évi vagyonmérleg a t. 
tagok kezében lévén, ezekből az egyesület pénzügyi és vagyoni 
állapotáról elég világos képet nyerhetnek. Kívánatosnak tartom 
azonban néhány adatra és körülményre a t. közgyűlés figyelmét 
külön felhívni.

Az idei számadás egymagában is egészben véve kielégítő 
eredményt tüntet fel. A múlt évivel összehasonlítva, elég kedvező
nek mondható. A legkedvezőbb körülmény mindenesetre abban 
áll, hogy a tagdíjak nagyobb összegben folytak be. Tagdíjak és 
előfizetési díjak czimén befolyt 11666 K. (a múlt évben 10,681 K. 
20 1), tehát 984 K. 80 fillérrel az idén töbh mint a múlt évben. 
A befolyt tagdíjból 8665 K. 90 f. a folyó évi tagdíjak gyanánt 
fizettetett be. Összehasonlítva ez összeget azzal, melynek a tagok 
számának megfelelőleg befolyni kellett volna (12,000 K.), kitűnik 
az a kevésbbé örvendetes tény, hogy az idei tagdíjból mégis 3435 
K-val kevesebb folyt be, mint kellett volna, s 422 tag az 1900/1. 
tagdíjat még nem fizette be. E hiányt némileg pótolta a tagdíj
hátralékokból befolyt 2691 K. és az előre befizetett tagdíjak és 
előfizetési díjak 310 K. 10 f.

A kiadások főösszege a múlt évivel majdnem teljesen meg
egyező. Ebben az is ki van mondva, hogy a Közlönyre az idén is 
többet adtunk ki, mint a mennyi a költségvetés szerint tervezve 
volt. (Kiadtunk 7953 K. 57 fillért, költségvetésben volt 7280 K.) 
A Közlöny terjedelme 521/г ív lett (42 ív helyett) s ilyen körül
mények mellett a nyomdai tartozásunk összege nem igen változott. 
A múlt év végén volt 3200 K. most van 3175 K. A kirándulási 
alapból a múlt évben igénybe vett 200 koronát azonban a f. évben 
visszatérítettem. Az egyesület helyiségének költségeiből az idén 
még nem volt megtakarítható, azonban már a májusi választ
mányi ülésen az igazgatóság bejelenthette azt az örvendetes 
tényt, hogy augusztustól kezdve az eddigi 1872 K. házbér helyett 
csak 1060 koronát fogunk fizetni. E tény az egyesület pénzügyi 
helyzetére mindenesetre kedvezően fog hatni.

Nem mulaszthatom el a t. közgyűlés figyelmét még arra 
irányítani, hogy a Nm. V. és К. M. kir. minister úr a lefolyt 
évben is az egyesület javára 2000 koronát utalványozott és hogy 
csak is ez tette lehetővé, hogy a Közlöny nagy költségeit, habár 
megerőltetéssel elbírtuk.

A tagok száma az 1900/1. egyesületi év végén 1428, még 
pedig 1 protektor, 39 tiszteletbeli, 19 alapító, 1362 rendes és 
.7 rendkívüli tag, 27-tel több mint a múlt év végén.

2*



Az Orsz. Iíözépisk. Tanáregyesület bevételeinek és kiadásainak részletes kimutatása az 1900/1. évről.

B e v é t e l e k К f K i a d á s o k К f

1 Pénztári maradék az 1899/900. évről ............. 45 93 1 Az egyesületi Közlöny költségei:
2 Tagdíjak és előfizetési díjak .............................. 11,606 —- Nyomdaköltség és expeditio.....  5,540 К 27 f
3 Ávéd Jákó főgymn. igazgató úr tagdíjának meg- írói díjak...................................... 1,613 » 30 »

váltása .................................................................. 126 — A szerkesztő tiszteletdíja.........  800 » — » 7,953 57
4 Hirdetési és melléklési díjak .............................. 624 — 2 A tisztviselők tiszteletdíja :
5 Kamatok .................................................................. 88 24 A fó'titkártiszteletdíja és átalánya 700 » — »
e Az egyesületi helyiség bevételei .......................... 104 96 A titkár és gazda tiszteletdíja 300 » — »
7 A Nm. Vallás- és Közokt. m. kir. Ministeriumtól 2,000 — A pénztáros tiszteletdíja (12,416
8 26 49 К után 7%) .......................... 869 » 12 » 1,869 12

3 371 40
\ 4 Nyomtatványok ...................................................... 175 60

5 A körök jutaléka .................................................. 1120 —
Ny 6 Az egyesületi helyiség költségei:

\ a) Házbér .................................. 1,874 К 40 f
\ b) A szolga bére ...................... 165 » — »

\ c) Fűtés és világítás ................. 269 » 07 »
\ d)  Egyéb kiadások .................. 136 » 28 » 2,444 75

\ 7 Könyvkereskedő és könyvkötő.............................. 155 28
\ 8 Közgyűlési kiadások .............................................. í 17 02

\ 9 Ávéd Jákó igazg. úr tagdíja megváltásáért be-
N. fizetett összeg az alapítványhoz csatoltatott,

\ takarékpénztárba helyeztetett .......................... 126 —
\ 10 A kirándulási alapnak visszatérítés .................. 200 —\ 11 Pénztári maradék az 1901/2. évre ...... .............. 148 88

Összesen............. 14,681 62 Összesen.............. 14,681 62

Budapesten, 1901. junius 27-én. Müller József, pénztáros.
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Az egyesület vagyonmérlege az 1900/1. év végén.

2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Alapítványok :
Papi Balogh. Péter ú r alapítványa

névértékben ..................................  К 200'—
Sz. kir. Pest városának alapítv. » 200'— 
A m agyar nevelési társaság a la 

pítványa ....................................... » 200'—
f  Dr. Hajnalit Lajos bibornok-

érsek ú r alapítványa ............... » 200’—
f  Ipolyi Arnold nagyváradi püs

pök úr a lap ítványa ........... ......  » 200’—
f  Görög Im re úr alapítványa ... » 290'90 
Hegyesy Károly főgymn. tanár

úr a lap ítv án y a .............................. » 200’—
Kirchner Alajos tanár ú r alapítv. » 200'— 
Yaszary Kolozs herczeg-primás

úr alapítványa .. ........................ » 200’—
Semsey Andor tiszt, tag  ú r alapítv. » 200’— 
t  Szilágyi István főgymn. igaz

gató úr alapítványa .............. » 200'—
t  Volf György főgymn. igazgató

ú r a lap ítv án y a ......  .....................  » 200'—
Baksay István kir. tanácsos ny.

főgymn. tanár ú r alapítványa » 200'— 
Bombauer Emil főigazgató és fő-

reálisk. igazgató ú r a la p ítv .... » 200'— 
Székely István főgymn. tan ár úr

alapítványa ..................................  » 200'—
Dx-. Schuschny Henrik isk. orvos és

egészségtani tanár ú r alapítv. » 200"— 
Bubics Zsigmond püsp. ú r a lapítv. » 200'— 
Dr. Tedeschi Bettina úrhölgy, áll.

fels. leányisk. tanárnő ............. » 200'—
Ávéd Jákó főgymn. igazg. úr tag

díjának megváltása.................  » 126'—
Bútorok, felszerelés stb. (leltár sze

rint, a múlt évi értékből 10°/o levonva) ...
A kirándulási alap ..........................................
A kiállítási alap ..............................................
A pénztári maradék az 1899/900. évről .....
Tagdíjhátralékok ............................ .. ..............
Hátralékos hirdetési díjak ...... ......................
A segélyző alap vagyona а XXX. kimutatás

szerint... ...........................................................
Az Athenaeum nyomdájának követelése ......
Előre fizetett tagdíjak .....................................
A segélyző alap vagyona ..............................
Az egyesület egyéb vagyona ..........................

Összesen.............. I

Vagyon Teher

К f К f

3,816

I

90

987
215

83
148

8,400
201

83
20
36
88

28,374 07
3,175

310
28,374
10,368

10
07
07

! 42,227 24 ü 42,227j 24
Budapest, 1901. junius 27-én. Müller József, pénztáros.
Tételenkint megvizsgáltuk, az eredeti okmányokkal összehason

líto ttuk  és helyesnek találtuk.
Budapesten, 1901. junius 28-án.

Balog Mór. Reif Jakab.
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Költségvetés az 1901/2. évre.
Bevétel Kiadás

К f к  1 f

I. B evétel.

1 Pénztári m aradék az 1900/1. évről ............... 148 88
2 Az 1901/2. évi tag d íjak b ó l................................ 7,700 —
3 Tagdíjhátralékból .................................................. 2,600 —
4 Előfizetés (175 á 8 K )......................................... 1,400 —
5 Hirdetési díjak ...................................................... 800 —
6 A Nm. V. és K. m. kir. M inisterium tól ...... 2,000 — '
7 Kamatok és apró bevételek ........................... 200 _

II. K iadás.

1 A Közlöny kö ltségei:
45 ív á 110 К  (nyomatás, hajtoga

tás, expeditio stb.) ............. ... 5,040 К
író i díjak .........................................  1.480 »
A szerkesztő t is z te le td íja ............... 800 » 7,230 —

2 A tisztviselők tisz te le td íja i:
A főtitkár tiszteletdíja és átalánya 700 К
A titk á r tisz te le td íja ........................ 300 »
A pénztáros tiszteletdíja (12,500 К

után 7°/0) .........................................  875 » 1,875 —
3 Ügyviteli kiadás .................................................. 400 —
4 Nyomtatványokért ............................................. 150 —
5 Közgyűlési költségek ......................................... 200 —
6 A körök jutaléka .................................................. 1,200 —
7 Az egyesületi helyiség kö ltségei:

a)  házbér .........................................  1.060 К
b)  fűtés és v ilá g ítá s .......................  280 »
c) a szolga b é re ................................  180 »
cl) egyéb k iad á s ................................  200 » i 1.720 —

8 Könyvkereskedő és könyvkötő ......  ............... 300 —
9 Előre nem lá to tt kiadások ................................ 400 —

10 Pénztári m aradék az 1902/3. évre ............... 1,373 -
Összesen............... 14,848 88 14,848 88

Budapest, 1901. julius 2.

Müller József, pénztáros.
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c) Jelentés és kim utatás
a segélyző alap működéséről és állásáról.

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! Az általános kedvezőtlen pénzügyi 
viszonyoknál fogva a segélyző alap a lefolyt tanévben erősebben volt 
igénybe véve, a mint általában évről-évre mindig többen és többen 
fordulnak segélyért az igazgatósághoz, illetve a segélyző alaphoz. 
Azon kedvező kijelentést tehetem, hogy a segélyért folyamodók mind
egyikét tudtuk segélyben részesíteni és a mellett a földhitelintézet
ben levő tőkéinket is 2000 koronával gyarapíthattuk; ezen kedvező 
eredményt különösen a körök és tagtársak buzgólkodásának és 
ügyszeretetének köszönhetjük, így első sorban a temesvári körnek, 
mely ujabbi adományával alapítványát immár 1500 koronára 
emelte. A lefolyt tanévben hét özvegyet és két tanárt segélyeztünk 
és egy elhalt özvegyünk temetési költségeihez járultunk segély- 
lyel, úgy hogy tiz esetben összesen 690 koronát fordítottunk 
segélyezésre. Az alap kezelősége gondoskodik arról, hogy ezen 
segélyezések a tőkét és annak kamatait ne terheljék, hanem a 
befolyó rendes és rendkívüli adományokból gyűljenek össze, és a 
mellett a tőke is gyarapodjék, azért az igazgatóság az idén hang
versenyt rendezett, mely bár anyagilag nem hozta is meg a várt 
eredményt különböző kedvezőtlen viszonyok miatt, de művészi és 
erkölcsi tekintetben a legjobban sikerült és az alapnak is 
159 korona tiszta jövedelmet hozott.

A segélyző alap — bár nem oly mértékben erősödik, 
mint más hasonnemű intézmények — mégis megnyugvással 
tekinthet vissza 20 éves múltjára, mert ezen idő alatt 10,000 
koronát fordított kitűzött nemes czéljaira, a mennyiben 28 eset
ben tanárok és 67 esetben tanárözvegyek összesen 6090 korona 
segélyt — ezek között egy özvegy 17 év óta minden esztendő
ben kap segélyt — 23 tanár 2750 korona kamat nélküli kölcsönt 
és 7 tanár gyermeke részint ösztöndíj, részint tanulmányi 
segély czimén 1160 koronát kapott. Az alap pedig már 
annyira növekedett, hogy évenkénti kamataiból 1000 koronával 
gyarapodhatik évenkint. Ha az utóbbi időben a körök és a 
tanárság részéről tapasztalt érdeklődés és buzgóság további-а is 
megmarad — és hiszszük, hogy az még fokozódni fog — ha 
minden kör és tanári testület a temesvári, kassai, pozsonyi, 
budapesti, máramarosszigeti, szepesi, eperjesi körök és a kapos
vári főgymnasium tanártestületének, valamint Dr. Szuppan Vilmos 
kir. tanácsos és Demeczlcy Mihály, a Ferencz József intézet 
kormányzójának példáját követi és vagy szabad líceumok útján, 
vagy fölolvasások tartásával, vagy matinék és hangversenyek ren
dezésével bevonják a nagy közönséget — a mi közönségünket — 
czéljaink előmozdítására: akkor a segélyző alap tőkéje rohamo
san fog szaporodni és az alap nagyobb arányokban és mértékben 
fog megfelelhetni nemes czéljainak. így is azonban az elmúlt év 
úgy az adakozások gyűjtésében, mint a segélynyújtásban elég 
szép eredményt mutat fel, a mint a kimutatásból kitűnik, 
melyet a mélyen tisztelt közgyűlés elé terjeszteni ezennel van 
szerencsém. Tiber Ágost.
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XXXI. Kimutatás az Országos Középiskolai Tanáregyesület 
segélyalapjáról.

B e v é t e l kor. fii.

A XXX. kimutatás szerint volt pénztárkészlet 827 42

Adományokból:

Udvarhelyi kör évi adom................................ 30—
Lederer Ábrahám .......................................... 4__
Hettlinger József ......................................... . ... 2—
Müller József .................................................. 5.—
Singer és Wolfner .......................................... 10,—
Toldv Lajos ............. ...................................... 10—
Hornyánszkv Viktor ...................................... 20. -
VI. kér. áll. reálisk. tr. a concertre ...... 20—
Az igazgatóság által rend. hangverseny jöv. ... 134.20 235 20

Alapítványokból:

Wodianer Artur .............................................. ... 500—
Temesvári kör alapítv. .................................. ... 1000—
Temesvári kör philh. hangv. jöv................... ... 328.34
A kaposvári főgymn. tanári kara ... ......... ... 100— 1928 34

írói díjakból:
Bódiss Jusztin .................................................. 41 —
Beöthy Zsolt...................................................... 6. -
Bleyer Jakab .................................................. 4—
Dr. Sárkány Lajos ..........................................
Dr. Platz Bonifácz .......................................... 3.50
Biró Sándor ...................................................... 5.35
Erdélyi Pál ...................................................... 3—
Dr. Steiner Antal .......................................... 1.75
Babiák Nándor, Rácz Lajos 1.25 .............. 2.50
Dr. Móczár József, Pálfy Márt., Dani Ede

1—1.50 .......................................................... 3.50
Kreybig Lajos .;. .............................................. 0.62 74 97

Átvitel .. 3065 93
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B e v é t e l

5 Felvételi díjakból:

kor. f i i .

Áthozat... 3065 1 93

Tvergyak Sándor, Müller Laj., Fanell József,
Kovalik János, Waldherr Józs., Weber 
Jáczint, Weszely Ödön, dr. Szemák Istv.,
Geday Józs., Faragó Márton, Heller Bern.,
Virág Oszkár, Brenndörfer Ján., Papp Illés, 
dr. Chovancsák Istv., Schmidt Mariska, 
Szeremley Barna, Tölgyi Gyula, di. Kohn 
Laj., dr. Imre Sándor, Novotny Ad., Szautner 
1st., Markovits Sánd., Bürner Sánd., Szutor 
Zolt., Dittrich Vilm., Lang Margit, Petrányi 
Gyula, Szabó Gábor, Sfrasser Nánd., Metz 
Ernő, Gyulai Fark., Kohányi Gyula, Vizy 
Lénárd, dr. Mikola Sánd., Wirtschafter 
Márk, dr. Gál Kelemen, Keil Alajos, Kovács 
Géza, Szőke Béla, Oravetz Mih., Szepessi 
Géza, Törköly Ján., Wohlner Géza, Miklóssy 
Sánd., Bárdossy Géza, Egly S., Timkó L.,
Hallay Z., Adamis Gusztáv, Götz Istv., Hoch 
Fer., Bellóczy S-, Toperczer В,., Végh K.,
Báthory And., Répay Dezső, Sarudy Ottó,
K. Tóth Pál, dr. Lakos Béla, Lie. Rácz 
Kálm., Köveskuti Jenő, Holló Alaj., Kroll 
Rúd., Réthy Gáb.. Hegedűs Izidor, Dékáni 
Kálm., Faragó And., Vatasán Miklós, Janko- 
vich Józs., dr. Ozoray Laj., Abelszky Józs.,
Tökéi Lajos, összesen 73 146.— 146

6

7

Kamatokból:

Pozsonyi körtől .....
Regale-kötvény után 
Takarékbetét után ...

Törlesztésből ................

.................  40—

............. ... 180—

.................  20.97 240 ! 97

................................  64 I —

Összes bevétel.....  | 3516 | 90
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K i a d á s
Bevétel Kiadás

kor. fii. kor. fii.

Pénztáros múlt évi tiszteletdíja.......................... 240 —

1 Hét özvegy segélyezésére...................................... 510 —

2 Két tanár segélyezésére ...................................... 180 —

3 Betét a földhitelintézetbe .................................. 2000 —

4 Ügyviteli kiadás .................................................. 6 99

5 Pénztármaradék takarékpénztárban egyenlegül 579 1 91

6 3516 90

A  se g é ly z ő  a lap  v a g y o n á n a k  á l l á s a :

2 drb Tisza-szabályoz. sorsjegy ä 138'50 ...... 554 i —
1 3200 m. 4°/0 kor. járadék .................................. 3200 —
2 18,200 kor. földhit. 4°/0 záloglevél .................. 18,200 —
3 1000 kor. talaj javítási kötvény .......................... 1000 —
4 Földhitelintézeti egyenleg .................................. 104 16
5 2 drb 1000 frtos regále-kötvény ...................... 4000 —
6 Magánkötelezvényekben ...................................... 736 —
7 Pénztárkészlet ...................................................... 579 91

Összesen... 28,374 I 07
Múlt évi kimutatás szerint volt.......................... 26,331 i 42

Szaporodás tehát 1900. jún. 30. óta .............. 2042 65

Budapest, 1901. június 25.

V ám oss y  M ih á ly , 
s. b. elnök.

T ib er  Á g o s t,
s. b. pénztáros.

Az értékek a magyar földhitelintézetnél vannak letétben.

Tételenként megvizsgáltuk, az eredeti okmányokkal össze
hasonlítottuk és helyesnek találtuk.

B a lo g  Mór,
R e i f  Jakab ,

mint az 1900. évi közgyűlés által kiküldött 
számvizsgálók.
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Az О. К. Т. segélyzó' alapja alapítványai:

kor. fii.

1 Bartal Antal igazgató ............................................................... 300 _
2 Berecz Antal igazgató ... .......................................................... 200 —
3 Kruesz Chrysostom pannonhalmi főapát .............................. 200 —
4 Weisz B. Fér. kir. tanácsos .................................................. 200 —

5 Simon Yincze csornai prépost.................................................. 200 —
e Vallás- és közokt. minisztérium .......................................... 1000 —
7 Mayer József igazgató .......................................................... 200 —
8 Angyelits German pátriárka .................................................. 200 —
9 Dr. Kuncz Adolf csornai prépost .......................................... 200 —

10 Vaszarv Kolozs pannonhalmi főapát .................................. 200 -
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A KÖZÉPISKOLÁK FELÜGYELETE ÉS VEZETÉSE.
(Felolvastatott az Orsz. Középisk. Tanáregyesületnek 1901. júl. 2-án tartott

közgyűlésén.)

Mélyen tisztelt közgyűlés! Midőn elfoglalom helyemet, itt 
az előadói asztal mellett, lehetetlen nem gondolnom vissza azon 
alkalomra, mikor 16 évvel ezelőtt volt szerencsém az orsz. közép
iskolai tanáregyesület közgyűlésén előadóként szerepelhetni.

Az 1885-iki közgyűlés s azon tartott felolvasásom reám 
nézve azért emlékezetes, nemcsak mert közvetlenül az előadói 
asztalról szólíttattam én, az akkor három éves tanár igazgatónak 
a szervezendő brassói főreáliskolához, de még inkább azért, mert 
ama nap sok-sok barátot szerzett nekem.

Körültekintve, a régi arczokat Hasztalan keresném, alig 
egy-kettőt találhatnék csak közülök. Új nemzedék áll a réginek 
helyén, a múlt és jelen közötti kapcsolatot csak mai gyűlésünk 
szeretett s tisztelt elnöke képviseli, ki felett nyomtalanul röpültek 
el az évek s kinél a tanügyért való lelkesedés együtt járt a tanár- 
egyesületért s annak ügyeiért való lelkesedéssel; ez tartottta őt 
meg egyesületünknek azon válságos zivatarok alatt, melyeket 
egyesületünk ez idő közben átélt, s adja az ég ura, hogy még 
soká lelkesítsen bennünket az ő lelkesedése, a tanáregyesület 
érdekében fáradságot nem ismerő áldozatkészsége, s legyen a 
magyar tanár mintaképe az ő szerénysége s az ő, egy jobb jövő 
reményébe vetett tántoríthatatlan bizodalma.

A jobb jövőben való tántoríthatlan ezen hitre mindnyájunk
nak szükségünk van, ez a varázsgvürü, mely tanári hivatásunk 
betöltésére képesít, melyből erőt meríthetünk hivatásunk betölté
sére, ha a jelen még oly sivárnak és reménytelennek látszik is.

A jelen Magyarország még nem az, melyet a nemzet nagy 
jósa megjövendölt; azt önök, kik itt élnek Budapesten, a fejlő
désében Széchenyinek álmait is túlszárnyalt metropolisban talán 
nem érzik, de érezzük mi, kik nemzetiség-lakta vidéken élünk, 
a hol a magyar állam még csak mint közjogi fogalom is alig 
létezik. Es ha egy hazánk nemzetiségi viszonyait feltüntető térképet 
nézünk, akkor láthatjuk, hogy azon Budapest csak pont, ha 
tekintélyes pont is, a magyar nemzet számára még meghódítandó 
terület pedig óriási.

E hódító munkában az én tántoríthatlan meggyőződésem 
szerint főszerep jut a magyar középiskolának. Nem is a főszerep, 
minden rajta és csakis rajta áll. A középiskola neveli a jövendő 
művelt nemzedéket, neveli a haza egész művelt osztályát. Bájtunk 
áll, milyen lesz a nemzet jövendőbeli nemzedéke, s az általunk nevelt 
nemzedék lesz a magyar nemzet, a mi hivatásunk azt jónak, 
nemesnek, műveltnek és munkabirónak nevelni. Nagy hivatás ez és 
e hivatásnál csak a felelősség nagyobb, mely a magyar közép
iskolai tanár vállán nyugszik. Hogy e hivatásunkat betölthessük, 
arra a hivatás felismerésén kívül hit és bizalom kell.
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Vájjon olyan-e a mai magyar középiskola, hogy e hivatását 
betölthesse? Nem ütközik-e a középiskola ezen — lígy mondhat
nám — magyar nemzetgazdasági feladatának betöltése lekiizd- 
hetlen akadályokba?

Tizenöt év előtt nyílt parlamentben azzal válaszoltak még 
e kérdésre, hogy nincs magyar tanár, a tanárok mind rosszak, 
s ez az oka az iskola minden bajának. Tizenöt év óta a viszo
nyok kissé megfordultak. Ma e vádat ily általánosságban legalább 
nem formuláznák többé. Talán jobb is lett azóta a magyar tanár, 
de én a vádat 15 év előtt is jogosulatlannak tartottam.

A tantervet is átalakították, abban keresve az egyik okot, 
mely akadálya annak, hogy az iskola nagy hivatását nem tölti 
be jobban! Most rajta vagyunk hogy megvalósítsuk az új, a réginél 
jobb tantervet, s én is hiszem, hogy jobb, de nem hiszem, hogy a 
középiskola azért e nagy nemzeti hivatása betöltésében igazán 
lényegesen erősbödött.

Nem akarok ma foglalkozni sem a tanárkérdéssel, sem a 
tantervekkel, de az iskolával mint szervezettel, annak vezetésével, 
felügyeletével és kormányzatával, röviden az administratióval. De 
nem oly értelemben, a mint ezt rendszerint fölfogjuk. Nem a 
külső, a mechanikus administratióról szólok, de az inponderabilis 
szellemi administratióról.

Iskoláinknak, illetőleg iskoláink tanártestületeinek némi, 
habár nagyon szerény autonom jogköre is lévén, talán beszél
nem lehetne a tanártestületekről is, de ezen, bár magában nagyon 
érdekes részt ki akarom hagyni, s az iskolai kormányzat három 
tényezőjével akarok csak ez alkalommal foglalkozni, az igazgató
val, a főigazgatóval és az összes középiskolák felett a felügyele
tet, részben pedig a közvetlen kormányzást gyakorló minisztérium
mal, vagy ha úgy tetszik, az ötödik ügyosztálylyal.

A talaj, a melyre léptem, nagyon sikamlósnak látszik, de 
csak látszik, mert nem szándékom mást elmondani, mint azt, hogy 
mi véleményem van e szervek ideális feladatáról és hivatásáról.

Ha nem fent kezdem a holdutczai kormányzónál, hanem az 
igazgatónál, talán nem kell indokolnom. De hát indokolhatom is. 
Azért, mert az igazgatót illetőleg van legtöbb elmondani valóm, 
és mert ellene hangzik a legtöbb panasz.

S ez talán természetellenesnek látszhatnék, hisz a közép
iskolai igazgatók számára kiadott utasítás a lehető legnagyobb 
részletességgel állapítja meg, hogy mi az igazgató tiszte, talán 
alig lesz lehetséges ezt még valamivel megtoldani!

Legyen szabad egy töredelmes vallomást tennem. En az 
igazgatói utasításokat, bár gondolom az is bennök áll, hogy az 
igazgató kötelessége azokat szorgalmasan tanulmányozni, életem
ben csak egyszer olvastam, négy évvel ezelőtt, a mikor megjelen
tek. Megborzadtam kötelességeim tömegétől s a tudattól, hogy 
képtelen vagyok »utasításszerű« igazgató lenni, s elhelyeztem a 
füzetet az akták közé.
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Nem tudom van-e ez utasításoknak megfelelő igazgató, ha 
van, úgy ez nem ember többé, csak igazgató; pedig hát az igazgató
nak egy kissé talán embernek is kellene még lennie. Én magam 
nemcsak igazgató, de nagyon gyarló ember is vagyok, ki nem 
kizárólag az iskolának akarok élni, de egy kevéssé családomnak 
és családommal is, ha lehetséges volna, számukra még szerezni is 
akarnék valamit, mert az élet bizony drága s a gyermekek még 
drágábbak, a fizetés pedig még a V II. fizetési fokozatban is 
szerény.

Aztán még más igényem is van; ha nem vagyok is szak
tudós, mégis csak szeretem kissé a tudományt önmagáért is, s 
néhanapján jó könyvet is akarok olvasni, mire pedig az utasítá
sok eszményi direktorának bizony nem jut idő. De szerénytelen 
igényeim még ezen is túlmennek, még magyar és állampolgár 
is akarok lenni, s mint ilyen is kiveszem jussomat úgy a társa
dalmi, mint a politikai közéletben és ha a honatyaság és egy a 
törvény szövegével nehezen megegyeztethető miniszteri rendelet 
értelmében a közigazgatási bizottsági tagság incompatibilis is 
állásommal, legalább a megyei vagy községi ügyek intézésé
ben akarok részt venni.

Az utasítások eszményi igazgatóját nem egészen, de két
szeresen absorbeálja az iskola, neki mindezek számára nem lehet 
ideje, nem szabad idejének lennie.

Nietzsche philosophiája megteremtette az emberfölötti ember, 
mondjuk a túlember fogalmát, az igazgatói utasítások az emberi 
mivoltából kivetkőztetett túligazgatóét.

Tárgyilagosan fogalmazva a fentebb elmondottakat, úgy 
mondanám, hogy sem szükségesnek, de még kívánatosnak, sőt 
megengedettnek sem tartom, hogy az iskola teljesen absorbeálja 
az igazgatót, vagy a mint paedagogiai végrendeletében a coelni 
Jaeger Oszkár fogalmazta volt, az igazgató ne éljen kizárólag 
intézetének, de éljen intézetében és intézetével.

E rövid pár szóban benne foglaltatik az iskola az igazgató 
által való vezetetésének majdnem egész bölcsesége, de mielőtt 
ennek értelmezésére áttérnék, legyen szabad röviden elmondanom, 
hogy mily belső és külső qualitásu ember lesz hivatva e tiszt
ségnek megfelelni.

Mindenekelőtt ethikus embernek, vagy magyarán mondva, 
tisztességes embernek kell lennie, szilárd és czéltudatos meggyő
ződéssel, ki az emberekkel való érintkezésben önmérsékletet tud 
gyakorolni, szavaiban és tetteiben megfontolt, tántoríthatlan az 
egyszer kitűzött czél elérésére irányított munkában és kimerít- 
hetlen / türelmű az útjába gördülő akadályok leküzdésében.

És ezen erkölcsi tulajdonságokhoz még egyet sorolnék, hogy 
anékül, hogy valaha imrancsolna, tudjon vezetni, nem szóval, de 
egyéniségével.

Ez az egyik, de nem mondhatom hogy első szükséglet, mert 
ép oly fontos és ép annyira első, a mit ezután mondok.
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Legyen tudatos magyar hazafi, kinek hazafisága nem üres 
szó, de cselekvés, kinek hazafisága nem ismer megalkuvást sem 
kifelé, sem fölfelé, s kinek a hazaszeretet a suprema lex, melynek 
válságos pillanatban is mindent alá tud rendelni, ha kell, önma
gát is. Talán úgy gondolják, hogy ennek beigazolására az igazgató 
hatáskörében nem is igen nyílik alkalom! Engem 16 éves igaz
gatói tapasztalatom az ellenkezőről győzött meg. Az igazgatónak 
nagyon gyakran nyílik alkalma igaz hazafiságát s annak gyakor
lásában erkölcsi bátorságát feltüntetni, s ki arra nem képes, ki 
ezért ha kell, nem tudja feláldozni önmagát is, az nem fogja az 
iskolát^ vezethetni.

És ismét először, mert ezt is nélkülözhetlen qualificatiónak 
tartom, egészséges .és erőteljes ember legyen az igazgató, neve
zetesen pedig idegrendszere legyen aczélból, vagy még jobban: 
egyáltalán ne legyen idege, mert az igazgatónak soha és semmi 
körülmények között lelke egyensúlyát, legalább külső nyugodal
mát elvesztenie nem szabad.

Beszélhetnék még az igazgató tudományos készültségéről, 
paedagogiai és didaktikai jártasságáról, de ezekkel már odatéved
nék az utasítások birodalmába, s e területet ma kerülni akarom.

És hogy vezesse ez igazgató az intézetet?
Sajátságos, hogy az igazgató vezető tisztének teljesítésében 

nálunk a legtöbb nehézség az igazgatónak a tanárokhoz való 
viszonyából fakad. Az írott és a szájról szájra szálló krónika 
kifogyhatatlan ily bajok felsorolásában. Ily bajokat egészen az 
az igazgató sem fog elkerülhetni, kit fent eszménykép jellemeztem, 
de ez nála csak rendkívüli eset lesz, s azt is el fogja tudni 
intézni, ha nemcsak ő, de felső hatósága is ismeri köteles
ségét.

Az intézet tanárainak egyöntetűen kell egy eszményi czél 
elérésére működniök, s ezen tudatos egyöntetűség létesítése első 
sorban az igazgató tiszte. De ez egyöntetűség nem azt jelenti, 
hogy minden tanárnak egyformán kell működnie. Ha azon követe
lést, azt hiszem, túlzott követelést állítjuk fel, hogy az iskolában 
a tanulókat kell individualisálni, mennél inkább jogos a követe
lés, hogy az igazgató is individuálisán járjon el tanáraival szem
ben, s mindenkit a maga egyéniségének megfelelően igyekezzék a 
közös czél szolgálatában értékesíteni; ne akarja, hogy minden 
tanár mindenre alkalmas legyen, de alkalmazza ott, a hol leg
jobban alkalmazható. Ne akarjon az igazgató uralkodni, eléged
jék meg a kormányzói tiszttel.

És az igazgatónak nem szabad radikálisnak lennie, nem 
szabad mindent, még azt sem, a mit igazán helytelennek tart, 
egyszerre s radikálisan kiirtani akarnia; csak állandóan akarnia 
és következetesen akarnia kell a baj orvoslását és akkor orvosolni 
is tudja majd. Csak ott, hol igazán tűrhetetlen, az intézetet 
veszélyeztető baj orvoslásáról van szó, ott legyen erélyes, de 
aztán kérlelhetetlenül erélyes is.



32

A vezetésem alatt álló intézet egy igazgatóvá lett tanárá
nak búcsúkor azon talán kissé sajátosnak látszó tanácsot adtam, 
hogy mint igazgató igyekezzék mindent látni, a mi intézetében 
történik, de e mindenből csak nagyon keveset vegyen észre. Jobb 
útját állni s észrevétlenül megakadályozni a bajokat, mint azokat 
tilalmakkal vagy erélyes rendeletekkel megszüntetni.

Az igazgatói erély is nagyon bajos dolog, kivált a 
tanárokkal szemben. Mondják, van igazgató, ki az erélyt az erélyes 
szóban, sőt a hangos és durva beszédben látja. Én is vallom, 
hogy az igazgató erélyes legyen, de erély és indulat két dolog, 
igazán erélyes csak a következetes akarás, s ez nem zárja ki az 
udvariasságot.

Azt hiszem, ezek a kartásak kormányzásának titkai, de 
egyet még kifeledtem, pedig az intézetünkből kirajzott igazgató
nak ezt is adtam volt annak idején tanácsul. Legkönnyebben úgy 
kormányzód intézetedet, ha mindenütt te vagy legelső helyeden. 
Ne rendelkezz, de példáddal kormányozz. Minden iskolai munká
ból dupla részt végy ki magad számára, még a helyettesítésekből 
is. Az órarend összeállításánál az igazgatónak ne jussanak a 
legkényelmesebb órák, de azok, melyeket a tanárok legkevésbbé 
szeretnek, s az igazgató maga legyen az, ki óráit legpontosabban 
kezdi meg. Az igazgató legyen korlátlan hatalmit és kegyetlen 
zsarnok uralkodója önmagának, akkor rendelkezés nélkül fogja 
vezethetni a tanártestületet.

A conferentián elnöklő, az előadásokon hospitáló, a tanulók 
dolgozatait s a tanárok munkáját revideáló igazgatóról nem aka
rok szólni, az én fentebb jellemzett igazgatóm erre külön utasí
tás nélkül is meg fogja találni a kellő módot; de beszélnem 
kell még az igazgató viszonyáról a tanulókhoz, az igazgató viszo
nyáról a társadalomhoz, és mindenekelőtt viszonyáról felsőbb 
hatóságához.

Ha az igazgatónak a fentebb érintett különféle vonatkozá
saiban első sorban észre és jellemre volt szüksége, a tanulók
kal szemben való fontos kötelességeinek betöltésénél szivet és 
kedélyt sem fog nélkülözhetni. A tanulóknak igazgatójukat nem
csak következetesnek és igazságosnak kell tudniok. — szigorúnak 
az igazgatót mindig tartják, e fogalom az igazgató fogalmával 
összeforrott, — de ezen kívül érezniök és tudniok kell azt is, 
hogy az igazgató szereti őket, ki ha büntet és sújt is, nem harag
ból teszi, de mert megérdemelték a büntetést.

Az igazgató legterhesebb feladatainak egyike az lesz, ha 
tanár és tanuló közötti ellentétet kell elintéznie, s az ügy alapos 
megvilágítása után azon meggyőződésre jut, hogy nem a tanuló 
a hibás! Ez esetek ritkák, de fájdalom, előfordulnak. Ily esetben 
nehéz az igazgató abbeli kötelességét, hogy a tanár tekintélyét 
a tanulókkal szemben minden körülmények között tartsa fenn, 
mi az intézet egészével szemben való kötelessége, megegyeztetni
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azzal, hogy az igazságosságában való bizalom a tanulókban meg ne 
rendíttessék.

A conflictus néha megoldhatlan csomóba gomolyodik, melyet 
egyszerűen ketté kell vágni olykép, hogy a szülékkel alku
szik meg az igazgató, hogy ők intézzék el a dolgot, gyerme
küket más intézetben helyezve el, mely esetben persze még a 
fiúnak a másik intézetbe való bejuttatása is az igazgató tiszte.

Hogy a tanév végén aztán a tanárnak is mennie kell, 
önként vagy felsőbb parancsra, vagy legalább mennie kellene, az 
ily esetnek szükségképeni következménye.

Az igazgatói tiszt legterhesebb kötelesség-összeütközéseinek 
egyikerez, melyre az utasításban hasztalan keresünk útbaigazítást!

És még egy esete van a conflictusnak, midőn az egyes 
tanuló nevelésének érdeke összeütközésbe jön az osztály nevelésé
vel. Ez nem oly súlyos, mert hisz az egyes érdekét feltétlenül 
alá kell rendelni a köz érdekének, de azért fájdalmas néha ez 
is. I t t  az igazgatónak tanulói iránt való atyai jó indulata jő össze
ütközésbe az igazgatói kötelességgel. A fiú bűne talán egyénileg nem 
is oly súlyos, hogy megbocsátható és elintézhető nem volna, de oly 
körülmények között történt, hogy demoralisáló hatással lehet és 
kell lennie az osztályra s a bűnöst el kell távolítani. S ily eset
ben elnézőnek lenni kegyetlenség a tanulóság összességével szem
ben, melyet a nemzet jövendő nemzedékét nevelni akaró igazgató 
kell, hogy megvédjen minden erkölcsi fertőzéstől.

És ez tenné kötelességévé az igazgatónak, hogy rendkívül 
óvatos legyen más intézetből jövő vagy épen más intézetből eluta
sított tanulók felvétele tárgyában is.

Mennyire terjedhetne e tekintetben az igazgató kötelessége, 
azt tudom; mennyire terjed tényleg, s visszautasíthat-e tanulót, 
megtagadhatja-e felvételét indokolás nélkül, arra nem találtam 
paragrafust.

A társadalommal és ennek az iskolával legszorosabban 
érintkező részével, a szülőkkel szemben, az igazgatónak főköte
lessége az iskola jó hirnevét, annak becsületét fenntartani 
minden körülmények között. Milyen eszközökkel, arra utasítást 
adni nem lehet és nem kell. A rra ezer mód és ezer alkalom van 
és minden esetben más lesz a legjobb eszköz.

És felsőbbségével szemben? Felsőbbségével szemben termé
szetesen a hivatalos »engedelmes tisztelettel« kell az igazgatónak 
viseltetnie, és a jelentéseket pontosan, gondosan és csinosan kell 
beterjesztenie. Az utasításszerű igazgatónak kötelessége ezzel 
ki van merítve, én azonban azt hiszem, az én eszményi igazgatóm
nak van más kötelessége is. Neki az iskola és az iskola tanárai
nak érdekeit fölfelé is kell képviselnie, és ha szükséges, erély- 
lyel kell képviselnie. És ezt, nagyon korlátolt mértékben bár, 
kötelességévé teszi még az utasítás is, azt mondván, hogy nem
csak joga, de kötelessége is káros késedelmet szenvedő ügyek 
elintézését szorgalmaznia.

ORSZ. K Ö Z ÉPISK . TA N Á RE G Y ES. KÖZL. 3
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És e helyen egy pontot szeretnék különösen kiemelni, s ez 
az intézet tanártestületének kiegészítése. Ez nálunk puszta gyakor
laton alapszik. Rendszerint pályázat alapján töltetnek be a tan
székek. A tanártestületet, ugyancsak puszta gyakorlat alapján, a 
hármas kandidálás joga illeti meg, de kinevezhető természetesen 
más is, mint a ki kandidáltatok, sőt olyan is, a ki nem is pályá
zott, vagy esetleg épen egy büntetéskép áthelyezett tanárral 
töltetik be a tanszék!

»Az igazgató felelős az intézet állapotáért,« ezt mondja az 
utasítás 2. §--a; de az intézet tanártestületének összeállítására semmi
nemű ingerentiája nincs, és ha ilyet gyakorolni akar, e szerény
telensége a jól megérdemelt feddésben részesül! Hogyan fér ez 
meg a felelőséggel? Vagy a felelőséget kell elejteni, vagy az 
igazgatónak lényeges befolyással kell bírnia tanártestülete szervezé
sénél. Én az utóbbi álláspontnak vagyok hive s azt vallom, hogy 
a mig az igazgatónak e befolyását szabályzat nem rendezi, addig 
egyénisége súlyával köteles magának a tanári kar kiegészítésére 
személyes befolyást biztosítani. Enélkül nem lehet igazán igazgató, 
ha az általam s az utasítások által megszabott összes erények 
volnának is benne összpontosítva.

Azt mondhatnák talán, hogy ezzel nagyon túlságos és példát
lan jogkört kívánok az igazgató számára. Nálunk talán szokatlan, de 
nem az Poroszországban, melyet a bürokratia melegágyának szere
tünk tekinteni. A példa, melyet fel akarok hozni, persze kissé 
kivételes esetre vonatkozik, de jellemző. A hallei Eranke-féle 
árvaház bárom középiskolájának összes tanárait az igazgató 
alkalmazza s az állam-miniszterium csak megerősíti és fizeti! 
Ezen csodálkoztam, de még jobban csodálkoztam azon, midőn az 
igazgató miként való kinevezéséről értesültem. Utódját is az 
igazgató maga jelöli ott ki, és pedig kötelessége ezt egy év 
leforgása alatt tennie, miután állását elfoglalta, s az igazgató 
felterjesztésére nevezi ki aztán a jogutód-igazgatót a császár!

Midőn e rendszer feletti meglepetésemnek kifejezést adtam, 
az igazgató azt kérdezte tőlem, hogy biszem-e, hogy legyen 
ember, kinek az intézet sorsa, melynek élete java részét szen
telte, jobban fekszik szivén, mint neki, az igazgatónak, s van-e 
ember, ki gondosabban válogathatná meg azt, kire majdan utána 
ez intézet sorsa bízva lesz ?

Azt hiszem, hogy igaza volt. A jó igazgató nemcsak hogy 
a legjobban ismeri, de a legjobban szereti is a vezetésére bízott 
intézetet.

És ezzel végeztem volna az igazgatóval, mint a középiskolai 
administratio legalsó fórumával. Talán ellenveti valaki, hogy ha 
ekkora hatáskört tartok fenn az igazgatónak, akkor kevés tenni
valója marad a felsőbb fórumoknak, s körülbelül e véleményen 
vagyok magam is, azt hiszem, hogy az én igazgatóm az admini- 
stratiót lényegesen egyszerűsíti. De egy kérdés fenmarad még. s
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e kérdés: honnan vegyük ez igazgatót, és honnan vegyünk 200 
ily középiskolai igazgatót?

Erre egész egyszerűen azt mondom, hogy vannak, de 
keresni kell őket. Kerültem eddig minden erősebb szót, de 
e helyen csak az igazság rovására hallgathatnék, s ki fogom 
mondani, mi mindnyájunk ajkán van. Az a tanár, a ki azon 
qualificatióval bir, melyet fentebb kifejtettem, önérzetes és sze
rény is, és e két tulajdonsága nem engedi meg neki, hogy maga 
vagy protectorjai útján kinálja vagy kináltassa magát igazgató
nak, azaz, hogy maga kijárja magának az igazgatóságot, s a ki 
ezt teszi, az eo ipso nem alkalmas igazgatónak, nincsenek meg 
benne az ezen álláshoz mulhatlanul szükséges morális qualitások.

Azt hiszem elég világosan beszéltem.
Az igazgatói tisztségre alkalmas egyének kiszemelése a tan

kerületi főigazgatónak egyik legfontosabb, legfelelősségteljesebb 
tiszte, és a mint az igazgató az intézet állapotáért való felelős
sége illusoricus, ha nincs befolyása tanártestülete szervezésére, 
ép úgy illusoricus a főigazgató hatásköre, ha szava nem bir 
döntő befolyással az igazgatói állások betöltésénél. Azt mondják, 
hogy sem az elmélet, sem a gyakorlat ily befolyást nem biztosít 
neki, csak megkérdezése esetén van véleményezési joga. Hogy 
úgy van-e, nem tudom, de úgy beszélik s — talán van okom 
ezt hinni is.

De megmaradok azon véleményem mellett, hogy a főigaz
gatónak egyik legfontosabb tiszte az igazgatóságra alkalmas 
egyének kiszemelése. S mert azt tartom, azért az erre való 
képességet, az emberismeretet, a vesékig belátó éles szemet azon 
erkölcsi qualitások mellett, melyekkel az igazgatónak is bírnia 
kell, a főigazgató nélkülözhetlen tulajdonának tartom.

Jó emberismerőnek mindegyikünk tartja önnönmagát, hogy 
mily kevéssé vagyunk azok, azt akkor veszszük észre legjobban, ha 
más rövid pár óra alatt fedezi fel ismerősünkben mindazon gyöngé
ket, melyek felismerésére magunknak hónapok, talán évek kellettek.

A főigazgatói felügyelői tisztről Alexander Bernát tagtár
sunk néhány héttel ezelőtt oly kimerítően s oly találóan érteke
zett a budapesti körben s Közlönyünk hasábjain, hogy ahhoz nincs 
mit hozzátennem, talán mégis egy rövid szót, mely az ott is 
elmondottakat máskép formulázza.

Ne akarjon a főigazgató igazgató lenni, és a mint a tanár 
kötelességévé teszszük, hogy individualisálja tanítványait, a mint 
az igazgató kötelességéül ismertük el, hogy ismerje el a taná
roknál az egyéniséget, úgy individualisáljon a főigazgató az inté
zetek között is, s ne akarja őket mind egy kaptafára ütni, már 
csak azért sem, mert a középiskola végre is nem csizma.

Kötelességem, mert szavaim talán oly magyarázatot enged
hetnének meg, mintha talán személyes tapasztalatból beszélnék, 
kijelenteni, hogy magam csak oly főigazgatóval érintkeztem, ki 
velem e tekintetben teljesen egy nézetben volt.

3*
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És még egyet. A főigazgató látogatja és vizsgálja az inté
zetet. A közfelfogás az, hogy azért, hogy hibákat, mulasztá
sokat, hiányokat fedezzen fel. Hát hisz ezek látása és orvoslása 
is tiszte, de még fontosabb tiszte, hogy a jót lássa és annak 
gyarapodását és fejlődését előmozdítsa, hogy látogatása lelkesedést, 
munkakedvet és munkaörömet létesítsen, hogy annak örömmel 
nézzen eléje az intézet, ne aggodalommal és rettegéssel.

Ily látogatás termékenyítőleg fog hatni, de ha a záró érte
kezlet jegyzőkönyve csupa kifogás és feddés, akkor sok gyümöl
csöt e látogatás érlelni nem fog, ha még oly sok bölcs paeda- 
gogiai tanács foglaltatik is benne.

Irányeszméket kitűzhet a főigazgató, s ő, kinek sok intézet 
látogatása alkalmával nemcsak oktatni, de tanulni is sok alkalma 
van, ezáltal a haladásnak, a jó intézmények általánosításának 
lehet szószólója, de csakis szószólója, ne akarjon megvalósítójuk 
is lenni, ez az iskola vezetőjének tiszte.

A főigazgató, mint az igazgató, kétségtelenül kiváló szak
ember, sőt kiváló tanár is legyen, azonban nem lehet kiváló 
minden tárgyban. Pedig az iskolai élet fejlődése szempontjából 
nagyon üdvös volna, ha különféle szakok kiváló képviselői látogat
nák időnként az intézetet, nem egyetemes vizsgálat szempontjá
ból, de hogy egyes tárgyak tanításának módját tanulmányozva, 
annak sikerességét tapasztalatuk s tanácsukkal gyarapítanák.

Ezzel, azt hiszem, a mai középiskolai felügyeletnek egyik 
szervezeti hiányára utaltam, melynek orvoslása talán egy másik 
hiányon is képes volna segíteni. Hiánynak tartom ugyanis, hogy 
a főigazgató kötelezve van évről évre, akár látja szükségét, akár 
nem, tankerülete iskoláinak mindegyikét meglátogatni, mi lehe
tetlenné teszi, hogy egyes intézeteket, a mi pedig sokszorta szük
ségesebb lehetne, esetleg egyezernél többször is meglátogasson.

A szakvizsgálat helyettesíthetné és felválthatná esetleg időn
ként a főigazgató egyetemes vizsgálatát.

Mindezeket elmondtam, mert meggyőződésem szerint jó, sőt 
a nemzeti hivatását igazán betöltő iskola szempontjából szüksé
ges dolgok. De számoltam-e a tényleges viszonyokkal, lehetséges-e 
azok megvalósítása az adott körülmények között? S itt aggoda
lom szállja meg lelkemet s nagyon félek, hogy bizony közelebb
ről vizsgálva a dolgot, arra az eredményre kell jutnunk, hogy 
az adott keretben ez alig lehetséges, s a jó iskola, mely meggyő
ződésem szerint ezek nélkül lehetetlen, csak utópia.

Először is teljesen elimináltam számításomból a protectiót, 
mely ugyan ministeri rendelettel meg van szüntetve, de hát 
Könyves Kálmán bölcs törvénye daczára, mely több mint 700 évvel 
ezelőtt megszüntette a boszorkányüldözést, vígan égettünk még a 
múlt században is boszorkányokat! De nemcsak ez, a törvény maga 
is útját állja e merész utópiák megvalósításának.

Hogy a tanár az igazgatói állás számára fentebb megállapított 
követelményeknek megfelel-e, azt rendszerint csak idősebb, mond
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juk, 10 — 15 évi szolgálati idővel biró tanárról fogjuk némi reális 
positivitással mondhatni; de ezen tanárra nézve az igazgatói 
állás elfogadása rendszerint anyagi szempontból nem előnyös többé. 
Ha pedig épen 20 vagy 25 éves tanár, akkor reá nézve nemcsak 
hogy semminemű előnynyel, de határozott anyagi veszteséggel jár az 
igazgatói tisztség elfogadása. És ugyanez eset áll a főigazgatói 
állásra vonatkozólag is, mely sajátságos módon nem is tanári állás 
többé, rs így 40 évi szolgálati időre kötelez.

Érdekes e tekintetben a következő, különben eléggé ismert 
eset. Tankerületi főigazgatóink egyike, ki ha igazgató maradt 
volna, az igazgatói rangsorban ma a legelső helyek egyikét fog
lalná el s quinquenniumaival együtt 5800 korona fizetést élvezne, 
körülbelül 10 évvel ezelőtt igazgatói érdemei méltatásául fő
igazgató lett, és ezért máig is csak 5000 korona fizetést élvez. 
Hasonló esetek akárhányat lehetne fölsorolni az igazgatók köré
ből is. Idősebb tanár csak anyagi veszteség árán lehet fiatal 
igazgató.

Lehet-e ily körülmények között józan embertől követelni, 
hogy ily anyagi áldozatot hozzon azért, hogy egy kényelmesebb 
s talán kevésbbé terhes állást egy felelősségteljesebbel cseréljen 
fel? Azt hiszem, nemcsak hogy nem lehet, de ezt jogosan nem 
is szabad tenni, s így alig van hátra más jövőre is, mint nem 
a legalkalmasabbaknak, de az állásoknak leginkább utánajárók- 
nak kinevezése, még ha nem alkalmasak is.

Mint iskolai életünk majdnem minden ágazatában, úgy itt, 
a jó administratio terén is, melynél elméletileg a fizetéssel ugyan
csak nincs dolgunk, beleütközünk az 1893. évi IV. törvényczikkbe, 
mint akadályba. Nem akarok rátérni e sokat tárgyalt odiosus 
kérdésre, de nem szabad, miután utamba állt, előle kitérni sem.

Törvényeket is lehet módosítani, s ha bebizonyosodik, hogy 
hatásuk káros, ilgy azokat módosítani kell. Az 1893-ik évi IV. t. ez. 
a magyar középiskolában és tanárai között megmérhetetlen pusztí
tást végzett már mai napig is, még nagyobbat fog végezni a jövő
ben. A tanárok elkedvetlenedése, az örökös elégedetlenség nagy 
baj, de az én véleményem szerint mégis csak másodrendű baj. 
Ennél nagyobb, hogy útját állja a jó administratiónak, melynek 
alapfeltétele, hogy a miniszter minden helyre az arra legalkalmasabb 
embert állíthassa, s ez a megbízatást elfogadhassa, mert annak 
elfogadása reá nézve előnyös.

Ezért ellene vagyok minden részleges toldozásnak, mely 
rangsorrevisio s nem tudom, mi néven forgalomban van. Alapos 
orvoslási mód csak egy van, s ez a szóban levő törvény hatályá
nak a,tanárokat illetőleg novellaris úton való megszüntetése.

És itt eljutottam a középiskola kormányzatának harmadik 
és legfelsőbb fórumához, de egyúttal végére is annak, a mit ma 
el akartam mondani, mert hisz az előzőkben benne foglaltatik, 
habár negativ alakban az, a miben e legfelsőbb forum szerep
körét látom.
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Az iskolát kormányozza az igazgató, a főigazgató legyen 
gondozója, hogy e kormányzat helyes irányban történjék s szel
lemével legyen az iskolai munka állandó gyarapítója, terméke
nyítője. A legfelsőbb kormányzó testület legyen megteremtője az 
eszközöknek és módoknak, hogy e szervek kötelességüket teljesít
hessék, mert nála van az erő és a hatalom.

Hozzátehetném az ament is, de nem akarom itt végezni. 
Mégis többet várunk mi onnan felülről még.

Jól esnék, ha munkánkban némi bátorítást, serkentést, s a 
hol arra ok van, elismerést is nyerjünk. Nehogy félreértessem. 
Sem czímre, sem érdemrendekre én nem gondolok, s őszintén 
bevallom, hogy kissé restelkedve gondolok azon időre, midőn a 
tanáregyletben ily dolgok is szóba jöttek. Igaz, nehéz a tanár 
iskolai munkáját, mely végre is kötelességteljesítés, ha még oly 
kitünően végzi is, elismeréssel méltányolni. Mégis volna arra mód 
és alkalom elég. Csak példaként akarok egyet, mert épen idő
szerű, kiemelni. Most megy világgá ismét 200 középiskola évi érte
sítője, majdnem ugyanannyi tudományos s némely esetben nagy 
tudományos értékű értekezésével. Nincs tudomásom, hogy a közép
iskolai tanárok ezen irodalmi munkája, valaha egy elismerő, egy 
méltató szóra talált volna onnan felülről.

Az értesítők legjobb három értekezését mondjuk 1000, 600 
és 400 koronával jutalmazni nem lehet pénzkérdés, de erkölcsi 
hatása és hatása az összes értesítők színvonalának emelésére 
megbecsülhetetlen lenne.

S ez odavetett gondolattal legyen szabad befejeznem elő
adásom. A mit elmondtam, nem egészen egységes, és a kérdésnek 
nem egy lényeges oldalát érintetlenül hagyja, ezt magam tudom 
és érzem, de vannak dolgok, melyek érintésével többet ártunk, 
mint használunk, s nem egyszer aggódtam irásközben, nem beszél
tem-e amúgy is őszintébben, semmint illik és szabad.

Szolgáljon mentségemül szándékom, mely nem volt más, mint 
ráutalni iskolai administratiónk néhány sebhelyére, melyeket 
meggyőződésem szerint orvosolni kell, hogy magyar középiskolánk 
hivatását a jövőben még teljesebben betölthesse, hogy a mindnyá
junk által kívánt jó  középiskola megteremtője lehessen a jövő kor 
igazán egységes, hatalmas nagy Magyarországának.

Rombauer Emil.

A SZABAD EGYETEM ÉS A KÖZÉPISKOLAI TANÁRSÁG.
(Az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek Budapesten 1901. évi július 

hó 3-diki közgyűlésén tartott előadás.)

Nagyságos Elnök úr!
Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Tanáregyesületünk igazgatósága azt az engemet fölötte 
megtisztelő felszólítást intézte hozzám, hogy a Szabad Egyetem
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ről a jelen közgyűlés alkalmával előadást tartsak. Örömmel teszek 
eleget a kitüntető felhívásnak. Nem mintha magamat a nemzeti, 
közművelődési és társadalmi szempontból egyformán fontos tárgy
nak előterjesztésére különösen hivatottnak vagy kiválóan képesí
tettnek tartanám; hanem örömmel azért, mivel a Szabad Egyetem 
ügyéért más irányban tapasztalt annyi csalódás és kiábrándulás 
után is őszintén tudok lelkesedni és meleg szívvel állnék az ügy 
napszámosainak sorába. Vajha e lelkesedésem pótolhatná tehet
ségem fogyatékosságát!

A tétel, tisztelt Hallgatók, ekkép van elém adva: »A Szabad 
Egyetem és a középiskolái tanárság.« A tételnek eme formulá- 
zása világosan meghatározza a keretet, melyben mozognom kell. 
Nem szabad belemélyednem a kérdésnek philosophiai, paedagógiai 
és társadalom-politikai fejtegetésébe, ma már gazdag irodalmá
nak ismertetésébe; nem szabad elkalandoznom a rendelkezésre 
álló statisztikai adatok és kimutatások tömkelegébe. De szives 
engedelmökkel mégis röviden érintvén a dolog historicumát, 
szorítkoznom kell azon álláspont megjelölésére, melyet a közép
iskolai tanárság hazánkban a Szabad Egyetem ügyében elfog
lalhat és elfoglalni hivatva van, a mihez még néhány javaslatot 
fűzhetek saját tapasztalatom és tárgyismeretem alapján arra nézve, 
minő módozatokkal volna a Szabad Egyetem hazánkban meg
indítható és sikeresen fenntartható.

Azon mozgalom, tisztelt Közgyűlés, mely általánosan szólva 
a tudományos ismeretek népszerűsítését tűzte magának czélul, a 
X IX . évszázad ötvenes éveiben indult meg Európában.1 A mozga
lomnak, véleményem szerint, három főokát lehet megkülönböz
tetni. Először ugyanis a socialistikus mozgalom épen a mondott 
időben vert nagyobb hullámokat Nyugat-Európában; a munkás

1 A közgyűlés több tagjának kérésére ide iktatok a kérdés felől 
tájékoztató egy kis irodalmat. Hazai irodalmunkban a »Nemzeti Szemle« 
czirnű folyóirat (Budapest, VI. Lázár-u. 13., szerkeszti Déri Gyula) egészen 
a Szabad Egyetem, Szabad Lyceum és más hasonló intézmények és mozgal
mak ismertetésének van szentelve. A szerkesztő Déri Gyula a Szemlében 
közölt czikkeit külön könyvben is kiadta »A Magyar University Extension« 
czimen. Dr. Schneller István egyetemi tanár tanulmánya a tárgyról az 
»Athenaeum« czimü philosophiai és államtudományi folyóiratban jelent meg 
(1889/1900). Gyöi'gy Aladár »Népünk nevelése« czimű röpiratot adott k i; 
Sándor József »A magyar közművelődési egyesületek« czimű könyve meg
jelent Kolozsvárott 1896.; Dr. Berzeviczy Albert »Az ismeretterjesztés eszkö
zei az iskolán kivűl« czimű tanulmánya megjelent a Budapesti Szemle 
1897-dik évfolyamának 246. számában. A külföldi irodalomra nézve alapvető 
munka és tájékoztatást is nyújt Dr. Rayer Eduard bécsi egyetemi tanárnak 
»Handbuch des Volksbildungswesens« czimű könyve (Stuttgart 1896. Cotta). 
Figyelmet érdemelnek: Bergemann Paul, über Volkshochschulen; Schultze, 
Volkshochschulen und Universitäts-Ausdehnungs-Bewegung; Russel, Volks
hochschulen. Folyóirat: Zentralblatt für Volksbildungsweseu, Leipzig, Teub- 
ner. Kiadványaikat és jelentéseiket egyszerű kérésre szivesen megküldik: 
Secretariat der volksthümlichen Universitätscurse, Wien, I. Franzensring 3. 
(Rectoratskanzlei); Secretary of Toynbee Hall, London, Whitechapel; Secre
tary of People’s Palace, London, East End.
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osztály szervezkedése aggodalmat keltett az államférfiakban és a 
kérdés iránt érdeklődő tudósokban, a kikben szinte önmagától 
támadt az a gondolat, hogy az akkor még nagyon alacsony fokon 
álló alsó néprétegek szellemi niveaujának emelésével talán enyhí
teni lehetne a fennálló társadalmi rend ellen fenyegetőleg irá
nyuló támadásokat. Másodszor maga a tudományos haladás, külö
nösen a természettudományoknak bámulatos haladása, a hatalom 
fokára emelte a tudást és könnyen keltett vágyat a tudományos 
képzettség elnyerése után azon osztályokban is, melyek eddig 
iskola és tudomány nélkül is boldogultak gyakorlati pályájukon. 
Végül harmadszor ugyancsak a tudományok haladása, bővülése 
szükségessé tette e téren is a munkamegosztást, a tudományos 
búvárkodásnak kicsiny körökre való szétforgácsolását és szorítá
sát, minek következtében magukban a tudományosan képzett 
emberekben is élénken nyilvánult az a vágy, hogy egyoldalúságukat 
lehetőleg ellensúlyozzák a tudományos ismeretek szabadabb és 
általánosabb művelésével.

Az első kísérletek e téren is nagyon szétágazó és nem min
dig helyes irányban történtek. A nagy közönség elé lépő tudós 
azt tekintette feladatának, hogy mondanivalóját lehetőleg érde
kessé tegye, hallgatóit minél kellemesebben szórakoztassa. A feuil- 
leton-szerü tudományos csevegések, a physika és chemia köréből 
vett látványos előadások divatosakká lettek, a nélkül hogy a 
laikus közönség azokból valami tényleges és maradandó szellemi 
hasznot merített volna.

De lassankint beáll a concentratio, az elérendő czéloknak 
és a módszernek helyesebb felismerése. Különösen Angolországban 
és Amerikában, hol az egész iskolaügy nincsen olyan szoros és 
meghatározott keretbe szorítva, mint az európai continensen, a 
60-as és 70-es évektől kezdve a tudományos ismereteknek s az 
általános műveltségnek népszerűsítése körül már két határozott 
irányt lehet megkülönböztetni. Egyfelől ugyanis Londonban a 
Toynbee-Hall és a People's Palace nagyszerű intézményei a ma
gok népszerű előadásaival, népkönyvtáraikkal, concertjeikkel, kiál
lításaikkal s az alsó néprétegeknek szánt különféle tanfolyamaik
kal, ezek mintájára New-Yorkban a Coopers Union, Brooklynben 
a Pratt's Institute, határozottan a nép alsó osztályainak, külö
nösen a munkásosztálynak minden irányú szellemi művelését 
tűzik ki czélul. Másfelől a Cambridgeben James Stuart és Roberts 
lelkes kezdeményezése folytán a 70-es évektől kezdve, Oxfordban 
pedig a 80-as évektől kezdve módszeresen rendezett összefüggő 
egyetemi előadások már határozottan egyetemi irányban akarják 
hozzáférhetővé tenni az igazi tudományos képzést azoknak is, kik 
nem mentek keresztül rendszeres iskolázáson.

Talán helyén való lesz legalább röviden már itt érintenem, 
miben áll lényegileg, az a punctum saliens, mely a műveltség 
népszerűsítését a Szabad Egyetem törekvéseitől megkülönbözteti. 
Véleményem szerint a népszerű előadás, a mennyiben nem a
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puszta szórakoztatást tűzi ki czélul, a legjobb esetben csak kész 
ismereteket közöl, a tudomány tényleges eredményeit hozza széle
sebb körben forgalomba. Ellenben az egyetemi előadásnak az a 
feladata, hogy a hallgatót a tudományos kutatásba vezesse be, 
megismertesse vele maguknak a tudományas problémáknak tör
téneti alakulását, a módszerek váltakozását, melyekkel az ember 
a koronkint más- és máskép felállított kérdések megoldásához 
hozzá törekedett férni.

Az európai continensen mind az egyik, mind a másik 
irányú törekvések csak lassan jutottak kellő érvényességre. Külö
nösen az egyetemi iránynak sokáig útját állta és részben még 
ma is útját állja az iskoláknak s az egész iskoláztatásnak for- 
malistikus szervezete és állami szabályozása. Németországban sok 
történik ugyan a népszerű előadások terén ; az egyetemeknek 
úgynevezett publicumai részben az angol szabad egyetemi elő
adásokat pótolják; de az 1879-ben Berlinben alapított Humboldt's 
Akademie még ma sincsen határozottan szervezve sem az egyik, 
sem a másik irányban. Ellenben a Bécsben már több év óta 
fennálló Volksthümliche Universitdtscurse és a legújabban szer
vezett Volksheim már aránylag rövid idejű működésük óta is 
igen fényes eredményekkel dicsekedhetnek.

Hazánkban a külföldi példák rokon törekvéseket keltettek. 
A 70-es évek óta a fővárosban s a vidéken alig van kör, kaszinó, 
kulturális egylet, mely a régi értelemben vett népszerű felolvasások 
tartását fel ne vette volna programmjába. Talán csekély magam 
voltam az első, ki különösen a munkások részére tartandó elő
adásoknak bizonyos szervezetet óhajtottam volna adni, 1881-ben 
a boldog emlékű Irányi Dániel vezetése alatt működő Budapesti 
Népoktatási Körben részletes javaslatokat terjesztvén elő a Buda
pesten szervezendő munkás-kaszinók felállítása tárgyában. Akkor 
tényleg folytattunk az ügyre nézve tárgyalásokat a fővárosi 
nagyobb iparvállalatok tulajdonosaival; de az eredmény ezek 
szükkeblüsége következtében elmaradt.

Nem szabad említés nélkül hagynom, hogy a tudományok
nak és a műveltségnek népszerűvé tétele s a Szabad Egyetem 
propagálása körül igen nagy érdemei vannak hazánkban Dr. Föl
des Béla budapesti tudomány-egyetemi és Dr. Schneller István 
kolozsvári tudomány-egyetemi tanároknak, különösen pedig 
Dr. Gaál Jenő budapesti műegyetemi tanárnak, ki az 1896-ban 
a millennium alkalmával tarto tt országos tanügyi congressuson 
az egész kérdést kitűnő előadásban világította meg.

Az 1893-dik évben megnyílt Budapesten a Szabad Lyceum, 
1898-ban pedig hasonló intézményt létesített igen szép sikerrel 
a pozsonyi tanári kör, melynek példáját azután a vidéken más 
körök is követték. E Szabad Lyceumok a maguk tervszerű elő
adásaival már határozottan a Szabad Egyetem czélja és eszménye 
felé törekszenek, a nélkül azonban, hogy a fontos és nagy felada
tot megoldaniok sikerült volna. Mindnyájan, a kik a dologgal
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foglalkozunk és annak érdekében, egymástól elszigetelten, többet- 
kevesebbet tettünk is, éreztük és érezzük a múlhatatlanul szük
séges concentratio hiányát, a követendő irány pontos és egységes 
meghatározásának szükségét.

Dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úré a nagy érdem, hogy erre az ügyre nézve is megtette az 
alapvető lépést, melyet a mi hazai viszonyaink között mindenben 
a kormánytól kell várnunk, nem pedig, mint külföldön látjuk, a 
társadalomtól. A nevezett miniszter úrnak 1901. évi 9830. számú 
rendeletével közzététettek (a miniszteriuni Hivatalos Közlönyének 
1901. junius hó 15-dikén megjelent 14. számában) a »Budapesti 
Szabad Egyetem« alapszabályai, és evvel meg van adva ama 
pont, mely körül az ide vonatkozó törekvések jegeczedhetnek.

A mily melegen üdvözlöm és üdvözöljük bizonyára vala
mennyien a miniszter úrnak eme kezdeményezését, ép oly ke
véssé lehet elhallgatnom azon aggodalmakat, hogy a közzétett 
alapszabályok nem elég szélesen vetik meg az alapot, melyen a 
Szabad Egyetem ügyének felvirágzását remélni lehet.

Első sorban ugyanis a közzétett alapszabályok teljesen hall
gatnak — és ez az, a mi minket, igen tisztelt Közgyűlés, első 
sorban érdekel — a középfokú oktatás terén működő tanárok 
közreműködéséről, a Szabad Egyetem ügyeit intéző középponti 
bizottságban csak a Budapesti Tudomány-Egyetem és Műegyetem 
4—4 képviselőjének, a Budapesti Szabad Lyceum ugyancsak 
4 kiküldöttjének s a vallás- és közoktatásügyi miniszter űr által 
kiküldött 4 tagnak adván helyet.

Jól tudom, tisztelt hallgatók, hogy például a bécsi egyetem 
mereven és féltékenyen óvakodik attól, hogy az általa rendezett 
szabad egyetemi előadások tartására az egyetemen kívül álló 
elemeket bevonjon. Nálunk azonban lényegesen mások a viszonyok. 
Ha azt akarjuk, pedig azt nemzeti kultúránk érdekében akar
nunk kell, hogy a Szabad Egyetem intézménye az egész országra 
kiterjeszsze üdvös hatását, akkor feltétlenül szerepet és munka
kört kell abban juttatnunk a középiskolai tanárságnak is. Túl
zsúfolt két egyetemünk, vagy a műegyetemet is hozzá számítva, 
három főiskolánk nem láthatja és tényleg nem látja el az ország 
s a nemzet egész szellemi szükségletét. Tudományos egyleteink 
működésében, valamint magasabb fokú irodalmunkban aránylag 
igen nagy és jelentős rész jut a középfokú iskolákon működő 
tanárságnak. A ki e tanárság munkásságát méltányló figyelem
mel kiséri, minden kétkedő habozás nélkül azt fogja velem vallani, 
hogy az a tanárság, vagy legalább is annak elitje igenis áll azon 
a fokon, hogy a Szabad Egyetem előadási szükségletét ellássa. 
Es ha a középiskolai tanárság általános bevonása kezdetben talán 
némileg le is szállítaná a niveaut, majd magasabbra emeli azt a 
tapasztalat s az ügy iránti eleven érdeklődés.

De magának a középiskolai tanárságnak égető szüksége is 
van arra, hogy a Szabad Egyetemen való közreműködésbe lehe
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tőleg széles körben bevonassák. Főiskolánk, melynek tanszéke a 
hivatottakat magasabb törekvésre ösztönözné, kevés, tudományos 
irodalmunk szegény, a komoly munkásságnak szűk teret nyújtó. 
Épen a Szabad Egyetem és az ott kínálkozó munkásság ment
hetné meg sok kiváló kartársunkat a fájó resignati ótól, a fenye
gető megcsontosodástól és elfásulástól. A Szabad Egyetemen való 
közreműködés egyszersmind szorosabb kapcsot teremtene a közép
iskolai tanárság s a művelt nagy közönség között; azáltal talán 
enyhítené azt a nagy és végzetes ellenszenvet, mely hazánkban az 
iskolával szemben a napi irodalomban s a közéletben, fájdalom, 
lépten-nyomon nyilvánul.

Ezekre való tekintettel azt hiszem, hogy ha talán lehetetlen
nek látszik is a közzétett alapszabályok módosítása, a mennyire 
lehet, legalább ezek keretében feltétlenül helyet kell szorítani 
és vezető szerepet kell juttatni a középfokú oktatás terén működő 
tanárság legkiválóbb képviselőinek.

Vannak más irányban is egyes kérdések, melyek megoldása 
iránt előre tisztába kell jönnünk, ha nem akarunk már az első 
szervezésnél kísérletezve tapogatózni.

így nevezetesen tisztáznunk kell a főváros és a vidék egy
mással leendő viszonyát. A közzétett alapszabályok a »budapesti« 
Szabad Egyetemről szólnak és teljesen a Budapesten összeállí
tott és Budapesten működő középponti bizottság alá rendelik a 
vidéki helyi bizottságokat. Jól van-e ez így?

Erre nézve, tisztelt Közgyűlés, elég merész, sőt talán épen 
vakmerő vagyok kifejezést adni azon igénytelen egyéni vélemé
nyemnek, hogy én Budapest székes fővárosnak, úgy szoktuk mon
dani, az ország szivének, minden ügyben és mindinkább tapasz
talható hypertrophiáját, azt a nálunk már szinte dogmává lett 
felfogást, mely szerint minden áldás csak Budapestről jön és 
csak Budapestről jöhet, kereken szólva nemzeti szerencsétlen
ségnek tartom. Nem a vidéki ember elfogultsága szól belőlem; 
hisz én is voltam e szép és rohamosan fejlődő városnak ismé
telten és éveken át lakója. Pessimistikus vélekedésemet a törté
nelem világos és kézen fekvő tanulságából merítettem. Egészséges 
fejlődést, erkölcsi, szellemi és anyagi biztos haladást nem a cent
ralizált országokban tapasztalunk, a minő a nekünk, sajnos, 
sokban mintául szolgáló Erancziaország, hanem igenis azon álla
mokban, hol az életrevaló autonómia az egész nemzetnek megfelelő 
részt juttat a nemzet munkájából.

Es mégis azt kell mondanom, hogy a fennforgó kérdésben 
az alapszabályok helyesen intézkednek. Talán eljön az idő, a 
mikor a vidéki helyi bizottságok is jól megállhatnak majd 
autonom lábakon. De az első szervezésnél már a cselekvés egy
séges irányítása czéljából is feltétlenül szükségesnek tartom az 
egységes vezetést, mely a dolog természete szerint csakis a buda
pesti középponti bizottságot illetheti meg. Támogathatom e véle
ményemet még egy másik okkal is. Mikor mi Pozsonyban a
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Szabad Lyceum előadásaiba bizonyos tervszerűséget akartunk 
belevinni, törekvésünk sok részben hajótörést szenvedett azon a 
körülményen, hogy az előadók sorába ezt meg amazt a helyi 
nagyságot feltétlenül fel kellett vennünk, nehogy a sikert az 
illetők sértő kihagyásával már eleve koczkára tegyük. Evvel a 
nagy bajjal küzködnék kétségkívül minden autonom helyi bizott
ság, holott a középponti bizottság melléktekintetek nélkül módo
síthat az előadások programmján és az előadók névsorán.

A statútumok a szervező és vezető munkát az egész közép
ponti bizottságra bízzák, melynek elnökét — valószínűleg vala
mely fényes név viselőjét — és titkárát — valószínűleg egy 
mellékkeresetre szorult kis embert — a miniszter nevezi ki. Ezt 
én nem tartanám szerencsés megoldásnak. Hogy egy több tagból 
álló bizottság, melynek tagjai közül senki sem felelős, mennyire 
képes actióra, azt a mindennapi tapasztalatból tudjuk. Azt pedig, 
hogy egy szerény és jelentéktelen titkár milyen nyomatékkai bírna 
a vidéki nagyságok, főispánok és más vezető emberek előtt, mikor 
náluk a szervezés érdekében bekopogtatna, a mi viszonyaink isme
rője előre sejtheti. Ha eredményt akarunk, akkor az én meg
győződésem szerint a középponti bizottságnak ellenőrzése mellett 
jól fizetett és felelős emberre kell a vezetés és szervezés munká
ját bízni, tekintélyes állást kell neki adni, melyhez az illető jövő
jét és élete munkáját köti.

Az ekkép beállított titkárnak, vagy talán helyesebben 
igazgatónak, egyik fontos feladata abban is állna, hogy rendes 
folyóiratot szerkeszszen és bocsásson közre, mely az ügyet minden 
irányban propagálná, programmokat, syllabusokat és mintaelő
adásokat közölne, a külföldi s a hazai rokon mozgalmak iránt 
tájékoztatna, az ide vonatkozó irodalmat ismertetné. Magának a 
bizottságnak pedig sürgős feladata volna minden részletre kiterjedő 
szervezeti szabálynak készítése, oly megszorítással, hogy Szabad 
Egyetem czímen nyilvános előadások csakis ezen szervezeti sza
bály keretében és értelmében legyenek tarthatók.

Annak a kérdésnek eldöntésében, lei tarthasson szabad egye
temi előadásokat, kezdetben nem igen lehetnénk kényesek és túl
ságosan válogatósak. De kellő felügyelet mellett az előadók sora 
csakhamar megrostálódnék; és ha épen a középponti bizottság, az 
egyetem és a műegyetem közreműködésével az előadók számára 
képző tanfolyamokról is gondoskodnék, akkor később az előadások 
tartásának jogát formaszerű approbatióhoz lehetne kötni.

Az alapszabályok legalább elvileg érintik a díjazás kér
dését is, még pedig két oldalról, kimondván t. i., hogy az elő
adók díjazásban részesülnek, és a bevételek között a belépti díja
kat is említvén. A rra nézve, hogy az előadókat kell-e díjazni, 
vagy mondjuk világosan, fizetni, a vélemények alig lesznek elté
rők; vita tárgyát csak a fizetés nagysága teheti, melynek meg
állapításánál mindenesetre figyelembe kell venni, hogy az előadó
nak nemcsak az előadás megtartása a feladata, hanem hogy
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ő neki előadása iránt tájékoztató, az illető kérdés irodalmában 
útbaigazító s az önképzésre ujjmutatással szolgáló syllabust is 
kell a hallgatók kezébe adnia, és rendelkezésre kell állnia, ha 
előadása tárgyára nézve discussio indul meg, melyet neki magá
nak provokálnia egyik legfontosabb feladata,

Vitásabb lehet már a belépti díjak vagy helyesebben tan
díjak kérdése. Londonban jártamkor azt tapasztaltam, hogy még 
azon culturális intézményeknél is. melyek igen tekintélyes köz
adományokra vagy alapítványokra támaszkodnak, és melyek az 
East End legszegényebb lakosainak szolgálnak, mindenkor szed
nek legalább egy penny belépti dijat. És midőn e berendezés 
okát tudakoltam, mindenütt azt felelték, hogy először az ember 
jobban megbecsüli azt, a mit nem ingyen kap, és hogy másod
szor nagy súlyt fektetnek épen a szegény embernél ennek azon 
tudatára, hogy a mit lelki épülésére nyújtanak neki, nem ala
mizsna. Ezek a helyes erkölcsi tekintetek, azt hiszem, nálunk is 
figyelembe veendők. De nálunk még egy másik, sokkal nyomosabb 
ok is szól a mellett, hogy a Szabad Egyetem hallgatóitól nem 
is épen valami csekély tandíjat szedjünk. Nem látok ugyanis 
más forrást, melyből nálunk a Szabad Egyetem jelentékeny 
költségeit fedezni lehetne. Angolországban, Amerikában, de még 
a szomszéd Ausztriában is a társadalom tekintélyesebb és tehe
tősebb tagjai évről évre igen jelentékeny összegeket áldoznak a 
Szabad Egyetem czéljaira. Nem akarok sötét szinekben látó 
próféta lenni, de azt hiszem, hogy a mi anyagi viszonyaink 
között ebből a forrásból nem csurogni, hanem legfeljebb csepegni 
fog. Avagy talán az államra számítsunk? Az állam adott alap
szabályokat, adni fog felügyeletet és kinevezéseket is, de pénzt? 
Ám kéi-dezzük csak meg a pénzügyminiszter urat. Merem állítani, 
ha nem akarunk kisszerű, a létért küzködő intézményt, mely 
hol itt, hol amott recseg, ropog, fennakad: akkor nem is valami 
jelentéktelen tandíjat kell szednünk, mely a hallgatók bizonyos 
kategóriáira nézve természetesen mérséklendő leszen.

Nem vitás kérdés ma már, hogy az előadásokhoz discussió- 
nak kell kapcsolódnia, melyet ügyes előadó mindig tud provo
kálni. A külföldi tapasztalatok bizonyítják, hogy az egyszerű, 
iskolázatlan ember is bele tud menni ilyen discussióba, ha mással 
nem, hát kérdésekkel, további tájékoztatás kérésével. Epen 
annak tapasztalata, hogy a hallgatók között mindig jó számmal 
vannak, kik a tanulást komolyan veszik, vezetett külföldön a 
vizsgálatok megkisértésére is. A hol az önként jelentkező hall
gatóknak meg van engedve, hogy az illető collegiumból Írásbeli- és 
szóbeli vizsgálatot tegyenek, ott e vizsgálatok meglepően fényes 
eredményeket mutatnak. Ép azért azt hiszem, hogy a discussió- 
kat és a vizsgálatokat nálunk is bele kell foglalni a szervezetbe, 
mint oly eszközöket, melyek a szabad egyetemi előadások haté
konyságát fokoznák, azok színvonalát emelnék, a nélkül tenné-



46

szetesen, hogy a letett vizsgálatról adott okmány valamiféle 
hivatalos minősítést adna.

Sokféle kisebb fontosságú kérdést lehetne még érintenem, 
de nem akarok visszaélni szives türelmükkel, hanem inkább, 
előadásom vége felé sietve, az igen tisztelt Közgyűlés elé terjesz
tem hozzájárulás végett következő határozati javaslataimat, me
lyekbe egyes kérdésekre nézve előterjesztett nézeteimet össze
foglalom :

Mondja ki a közgyűlés a következő határozatokat:
1. A közgyűlés lelkes örömmel üdvözli Dr. Wlassics Gyula 

vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak azon rendeletét, mely 
a Budapesti Szabad Egyetem alapszabályait fővonásokban meg
állapítja, mint oly intézmény kezdeményezését, mely nemzeti 
művelődésünket extensiv és intensiv irányban fejleszteni alkalmas.

2. A közgyűlés a Szabad Egyetemnek különösen a vidéken 
való megteremtésére első sorban a középiskolai tanári testületeket 
és tanári köröket tartja hivatottaknak, és midőn egyfelől felhívja 
e testületeket és köröket, hogy vidéki bizottságok alakításával 
minél előbb a cselekvés terére lépjenek, másfelől azon kérelmét 
határozza terjeszteni a miniszter úr elé, hogy a középponti bizott
ságban az ő kinevezésének fenntartott helyekre lehetőleg a közép
fokú oktatás terén működő férfiakat, köztük vidékieket is, 
nevezzen ki.

3. Feltétlenül szükségesnek tartja a közgyűlés, hogy a 
Szabad Egyetem szervező munkálatainak eszközlésével és összes 
ügyeinek vezetésével egy állandó tisztviselő bizassék meg. kit 
megfelelő czímmel és állandó, rendszeresített fizetéssel a közép
ponti bizottság meghallgatása mellett a miniszter úr előterjesz
tésére О Felsége a király nevez ki.

4. Szükségesnek tartja a közgyűlés, hogy a szervezéssel és 
vezetéssel megbízandó tisztviselő szerkesztése alatt »Szabad Egye
tem« czímmel folyóirat adassák ki, mely az e téren az országban 
és a külföldön felmerülő jelenségeket behatóan ismerteti, irányító 
eszméket, syllabusokat és minta-előadásokat közöl, egyszersmind 
a Szabad Egyetem czéljaival rokon törekvéseket (köz-könyvtárak, 
vándor-előadások, kiállítások, levelező csoportok alakulása stb.) 
figyelemmel kiséri és ezek felől tájékoztat.

5. A középponti bizottság egyik legsürgősebb feladatának 
tekinti a közgyűlés részletes szervezeti szabály alkotását, annak 
kimondása mellett, hogy Szabad Egyetem czímén nyilvános tudo
mányos előadások csakis e szervezeti szabály alapján és értel
mében rendezhetők.

6. E szervezeti szabályban különösen érvényesítendőknek 
véli a közgyűlés a következő elveket:

a) Szabad egyetemi előadásokat csakis a középponti bizott
ság által approbált egyének tarthatnak, csakis a középponti bizott
ság által jóváhagyott terv alapján.
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b) A Szabad Egyetem hallgatói tandíjat fizetnek, még pedig 
egy-egy 6 órás előadás hallgatásáért legalább 3 koronát, mely 
díj az illető vidéki bizottság által figyelmet érdemlő esetekben 
mérsékelhető vagy egészen is elengedhető.

c) Minden szabad egyetemi előadásról köteles az előadó 
syllab-ust adni a hallgatók kezébe, mely nemcsak az előadás 
vázlatát tartalmazza, hanem irodalmi tájékoztatást s az önkép
zésre útmutatást is nyújt.

d) Az előadók egy-egy 6 órás előadás tartásáért s a sylla
bus kiadásáért legalább 100 K. tiszteletdíjat kapnak.

e) Az előadásokhoz lehetőleg vitatkozások fűződjenek; min
denesetre köteles az előadó a hallgatók által hozz áintézett tárgy
szerű kérdésekre felvilágosítást adni.

f) A hallgatók közül az önként jelentkezők 2 K. különdíj 
lefizetése mellett, mely díj az előadót illeti, egy-egy összefüggő 
előadás tárgyköréből Írásbeli és szóbeli vizsgálatot tehetnek és e 
vizsgálat eredményéről az előadó s az illető vidéki bizottság 
elnöke által aláírandó bizonyítványt kapnak.

g) A Szabad Egyetem czímén befolyó mindennemű bevétel 
a középponti bizottság pénztárába szállítandó be; viszont a vidéki 
bizottságok előterjesztése s a középponti bizottság határozata 
alapján ez a pénztár fedezi a Szabad Egyetem czímén az egész 
országban felmerülő összes kiadásokat.

Igen tisztelt közgyűlés! Midőn őszinte köszönetét mondok 
azért a szives figyelemért, melylyel előadásomat meghallgatták, 
egyszersmind kegyes elnézésüket kérem azért, hogy magát a tá r
gyat és arra vonatkozó javaslataimat csak nagyon általánosság
ban világítottam meg. Nem tehettem máskép, mert számolnom 
kellett a rendelkezésre álló idővel. Hiszen lesz talán még alka
lom a tárgy formai oldalához, a szervezés kérdéseihez hozzászó- 
lanunk. Ebben az esetben kétségkívül a forma is nagyon fontos. 
De azt hiszem, fontosabb még, hogy ne a formán vitatkozzunk, 
hanem minél gyorsabban, minél lelkesebben, minél erélyesebben 
tegyünk i s ; tegyünk első sorban mi középiskolai tanárok; tegyünk 
magunkért és a nemzeti cultura szent ügyéért.

Jónás János.

AZ ISKOLAI HELYESÍRÁS KÉRDÉSE.
(Felolvastatott az Orsz. Középisk. Tanáregyesületnek 1901. júl. 2-án tartott

közgyűlésén.)
Mélyen tisztelt Közgyűlés! — Előre megígérem, hogy nem 

fogok belemerülni a helyesírási szabályok részleteinek a labirynthu- 
sába, hanem inkább a helyesírás paedagogiai jelentőségére fogok 
rámutatni. Mert czélom nem az, hogy helyesírási vitát kezdjek, 
hanem csak az, hogy az iskolai helyesírás kérdésében egy egyszerű 
határozat-hozatalra bírjam a mélyen t. Közgyűlést.
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A helyesírásnak az iskolában való szabályozásával mostaná
ban Európa több államának közoktatási minisztere foglalkozik. 
A franczia közoktatási miniszter a Conseil Supérieur javaslatára 
a miílt év július 31-ikén adott ki egy rendeletet a franczia syn- 
taxis tanításának egyszerűsítése tárgyában, a mi lényegileg a 
franczia helyesii'ás egyszerűsítésének a kérdése. Ezt a rendeletet 
f. évi február 26-ikán egy újabbal pótolta, melyben előbbi rende
letét az Akadémia és Conseil Supérieur kiküldötteinek közös 
tanácskozása és meghallgatása után némileg módosítja ugyan, de 
lényegében fenntartja. A porosz közoktatási miniszter elnöklete 
alatt és a többi német államok, valamint az osztrák tanügyi 
kormány képviseltetésével ép a múlt hóban folytak Berlinben is 
a tárgyalások az iskola számára egy egységes német helyesírási 
szabályzat kidolgozása tárgyában.

Nálunk az Országos Tanítóegyesület kérésére a minisztérium 
már régebben intézett leiratot a Közoktatási Tanácshoz, melyben 
felhívja, mondjon véleményt az Orsz. Tanítóegyesület javaslata tá r
gyában, hogy szükséges-e a helyesírást az elemi iskolákban külön 
szabályozni, s ha igen, mily módon történjék ez a szabályozás. 
Minthogy az Akadémia akkoriban még nem döntött a kebelében 
fölmerült helyesírási vitában, azért a Közoktatási Tanács az 
akadémiai döntés előtt nem tartotta czélszerűnek állást foglalni 
a helyesírás kérdésében, hanem bevárandónak ítélte az Akadémia 
döntését. Ez most megtörtént. Az Akadémia legújabb helyes
írási szabályzata megjelent. Azért a mostani Közoktatási 
Tanács ismét elővette a régebben félretett tárgyat, s előbb egy 
szakbizottságban, utóbb pedig állandó bizottságában tárgyalta az 
iskolai helyesírás kérdését, a tárgyalások azonban a közbejött 
nyári vacatio miatt nem fejeződtek be. A helyesírás kérdését 
azonban a K. T. most már nemcsak a népiskolára, hanem az 
összes alsó- és középfokú iskolákra nézve fölvetette. Ennyiben 
érdekel ez a kérdés bennünket is, középiskolai tanárokat.

A különböző államok helyesírási mozgalmait igen külön
böző okok szülték. Francziaországban mindig megvolt a helyes
írás egysége, de a hagyományokhoz való merev ragaszkodás foly
tán a franczia helyesírás tele van fölösleges és czélszerűtlen 
szabályokkal, s nagyon messze áll a kiejtéstől, úgy hogy még 
született francziának is gondot ad a megtanulása. A német helyes
írás, mint maga a német állam és német kultúra, híjával van 
az egyöntetűségnek. Különösen a porosz és osztrák helyesírás 
különbözik erősen egymástól. A különböző német államok külön
böző helyesírásával meg van nehezítve még a német kultúra egysé
gének az érvényesülése is. Tudós emberek csak megszokják a 
különböző helyesírásokat; de a nagyközönség szemében örökös 
akadály lesz az övével ellenkező helyesírás. Porosz ember a neki 
idegenszerű helyesírás miatt nem szívesen olvas osztrák könyvet, 
sem osztrák ember porosz könyvet. Ezen a visszásságon akar segí
teni a német helyesírási mozgalom.
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A magyar helyesírás általában elég egyszerű és könnyű. 
Főszabályozója a kiejtés, másodsorban a származás. Nagy eltéré
sek nálunk a helyesírásban nincsenek is. Akár akadémiai 
helyesírással írott könyvet olvasok, akár az Akadémiának mintegy 
ellenzékét alkotók helyesírásával íro tta t: majdnem egyre megy, 
alig veszem észre a különbséget; semmiesetre sem érzek ellen
érzést az iránt a másik helyesírás iránt, mely az enyémmel nem 
egyezik meg.

Négy pontban tér el erősebben az ellenzék helyesírása 
az Akadémiáétól: 1. a ez helyett egyszerű c betűnek a
használatában; 2. a névelőnek a kötőszókkal és vonatkozó név
másokkal való összeírásában (a ki, a hogy, a mint helyett aki, 
ahogy, amint)] 3. a kétjegyű hosszú mássalhangzók rövidített 
írásában a pótló mássalhangzónyujtás eseteiben is (királylyal, 
asszonynyal, öcscse helyett királlyal, asszonnyal, öccse); 4. idegen 
szavak írásánál a magyaros írásmódnak kiterjedtebb alkalma
zásában.

íróink közül mindazok, a kik nem kénytelenek valamely 
okból az Akadémia helyesírását követni, többnyire a helyesírási 
reformpárthoz tartoznak: egyszerű 6-t írnak, az aki-1 összeírják, 
a miniszter-1, fiziká-t, telefon-t, mint közhasználatú szavakat, 
magyarosan írják. A napilapok és folyóiratok hasonlókép meg
oszlanak a kétféle Írásmód közt. Ennek a helyesírási reform
pártnak tulajdonkép az Akadémia nyelvtudósai a vezérei; a szó
ban forgó reformokat ők sürgetik már évek óta, de az Akadémia 
nem-nyelvtudósainak ellenállásán ezúttal is hajótörést szenvedett 
a reform ügye.

Az iskolák úgy írnak, amint a tanítói kívánják; sokszor 
tehát egy és ugyanaz az iskola kétféleképen is ír. Sok középiskola 
tanártestülete határozattal kötelezte magát az Akadémia helyes
írásának a használatára, mégsem tudja elérni, hogy mindenki 
a szerint írjon. Egyesek meggyőződése keresztűltöri magát a 
szótöbbséggel, kelletlenül hozott tanárkari határozatokon. Ide 
nagyobb tekintélyű határozat kell, egyenesen miniszteri rendelet. 
Csak ez tudna egységet hozni be a mostani zavaros állapotokba.

Ezt az egyöntetűséget pedig okvetlen meg kell teremteni 
az összes iskolák helyesírásában. Ránk, felnőttekre nézve, sokszor 
igen mellékes és alárendelt kérdés a helyesírás dolga; a tanulóra 
nézve azonban fontos dolog : jól alkalmazva nem kicsinylendő nevelő 
eszköz, rosszul használva rendkívül káros, zavaró körülmény úgy 
didaktikai, mint nevelési szempontból.

Kis gyermek csak kisszerű ismeretekre tanítható, nem 
pedig mélységes eszmékre. Neki a helyesírás aprólékos szabályai 
épen olyan fontos ismeretek, mint felnőttek előtt az emberiség 
fejlődésének vagy a természet törvényeinek nagy problémái. Az 
ingadozás, a határozatlanság, ma ennek, holnap amannak a szabály
nak a tanítása őt ép úgy megzavarja, a tanítás komolyságában 
vetett hitét ép úgy lerombolja, a tanulás iránt ép úgy skeptikussá
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teszi, mint felnőtt embert a különböző tudományos rendszerek 
harcza. Csak eszes és tudós ember igazodik el baj nélkül az 
ellentétes rendszerek tömkelegében, valamint csak igen eszes 
gyermeket nem fog megzavarni a helyesírási szabályok követ
kezetlensége. A többségre káros hatása lesz mindenképen. Nem 
is tanul meg helyesen írni, a mi szintén elég nagy baj. Tán ez 
a magyarázatja annak is, hogy manapság oly rosszul írnak tanuló
ink. De még nagyobb baj az, hogy diákjaink nem sokat adnak 
az egész következetlen, ingadozó, ellenmondó tanításra. Ezzel mi 
magunk nyitottunk ajtót tanítványaink lelkében, hogy rajta az 
ismeretek kicsinylése, a tanulás semmibevevése lopódzzék be a 
gyermeki lélekbe. Rendkívül súlyos erkölcsi betegség ez, melyre a 
mai ifjúság a nélkül is szerfölött hajlandó. Mi magunk vetjük meg 
ennek a betegségnek az alapjait, ha a gyermeki lelket egyszer 
erre, másszor ennek az ellenkezőjére tan ítjuk ; az ismeretek elhe
lyezkedésének apperceptiv folyamatát lelkében nem hogy elősegíte- 
nők, hanem zavarjuk; érdeklődését hol ide, hol oda ránczigáljuk.

Felnőttebb tanulóinknál már kisebb jelentősége van a 
helyesírás kérdésének, ez a dolog előtte már egész helyesen a 
kevésbbé fontos dolgok közé került; de nála már eldöntöttnek 
is kell lennie a helyesírás vitájának. Vagy így, vagy amúgy, de 
tudnia kell helyesen írni, különben soha sem tanulja meg; mert 
a helyesírás tudása tulajdonkép csak megszokás. Felnőttebb tanu
lónál inkább az az erkölcsi mozzanat jön tekintetbe, hogy a mit 
egyszer megtanúlt, azt, mint hasznos ismeretet, tisztelje is. Ra
gaszkodjék mindahhoz az ismerethez, a mit az iskolában szerzett, 
így fogja tisztelni az iskolát, a tudományt, a műveltséget álta
lában. Ragaszkodjék tehát a kis diák korában tanult helyesírási 
szabályokhoz is, ne kényszerítsiik már a felsőbb osztályokban új 
helyesírási szabályok követésére.

Az iskolai nevelés szempontjából tehát fölötte szükséges, 
hogy az iskola helyesírása egyöntetű legyen. Még pedig egy
öntetű az összes iskolákban. Egyik iskola a másiknak adja át 
a tanulóit, ha tehát egyik iskolában ilyen, a másikban amolyan 
helyesírást követnének, a zavar ép akkora lenne, mintha ugyan
annak az iskolának egyik vagy másik osztályában tanulnának a 
gyermekek új helyesírást.

Az iskolának legfőbb érdeke, melyhez a nevelésnek nem 
egy fontos mozzanata kapcsolódik, az, hogy az iskola helyesírása 
egyöntetű legyen. Hogy aztán milyen legyen ez az egyöntetű 
helyesírás: akademiai-e vagy nem, az már nem erkölcsi szem
pontból fontos, hanem didaktikai szempontból.

A helyesírás kérdése egyrészt tudományos kérdés, másrészt 
azonban — és pedig túlnyomó részében — a czélszerűség kér
dése. A mit a tudomány diktál, azt az iskola föltétlenül tartozik 
követni, a mit pedig a czélszerűség ajánl, azt okos dolog elfo
gadni. Minél egyszerűbb és könnyebb a helyesírás, annál czél- 
szerűbb, didaktikai szempontból annál ajánlatosabb.
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A most lefolyt helyesírási vitában a szakemberek, az Aka
démia nyelvtudósai és más nyelvtudósaink is, túlnyomólag a reform 
mellett voltak. Erős ajánló levél ez előttünk, tanárok előtt, a 
helyesírási újítások mellett. Azt bizonyítja ez, hogy a mi tudo
mányos elem van ebben a vitában, az a reform mellett szól. 
Ilyennek különben is főleg csak a névelő összeírása tekinthető a 
vonatkozó névmással (aki) és a kötőszókkal (amint). A többi 
vitás pont inkább a czélszerűség kérdése, csupa egyszerűsítés és 
könnyítés. Сг helyett egyszerű c-1 írni egyszerűbb; a hosszú 
kétjegyű mássalhangzókat minden körülmények közt egyformán 
(lly-ve 1) írni sokkal könnyebb, mint különbséget tenni a hasonult 
és nem hasonult hosszú mássalhangzók közt. Erre a kis gyer
meket megtanítani a legnehezebb és legmeddőbb didaktikai fel
adatok egyike. Végül az idegen szavakat magyarosan írni könnyebb 
is, czélszerűbb is, mint idegen helyesírással írni. Épen az adja meg 
a miniszteri intézkedés jogosultságát a helyesírás kérdésében, hogy 
ez nálunk ez idő szerint nem annyira tudományos kérdés, mint 
inkább a czélszerűség kérdése, inkább didaktikai kérdés.

A mérleg tehát az iskolai helyesírás dolgában így áll: az 
iskolának az a legfőbb érdeke, hogy helyesírása egyöntetű legyen, 
de fontos érdeke az is, hogy egyszerű és könnyű legyen. Irodal
munkban némileg megbomlott az egység a helyesírás tekinteté
ben, főleg az Akadémia szívós ragaszkodása miatt a hagyományos 
helyesíráshoz. A reform-párton vannak részben íróink és hírlap
jaink is, de a nyelvtudósok csaknem mind; a conservativ-párton 
az Akadémia meg íróink és tudósaink másik része vannak. 
A reform-párton van az igazság és czélszerűség, az Akadémia 
pártján a hagyomány s az Akadémia tekintélye. Ilyen körül
mények közt az iskolának nem nehéz választania. Az ő saját 
érdekei azt kívánják, hogy az igazabb, a könnyebb és a czélsze
rűbb helyesírást fogadja el. Ez pedig a reform-párt helyesírása.

Ez állásfoglalással az iskola korántsem akar támadólag föl
lépni az Akadémia ellen, nem akarja sérteni tekintélyét. Ellen
kezőleg, az iskolának kötelessége ápolni az első tudományos 
társulatunknak a tiszteletét. Ezt meg is teszi mindenkor, a mikor 
erre alkalom nyílik. Nekünk egy pillanatra sem szabad elfelejte
nünk, hogy az Akadémia legelső tudományos intézetünk, tagjai 
a magyar tudomány legkitűnőbb munkásai, a kik méltán követel
hetik, meg is érdemlik az iskola becsülését, a tanulók kegyeletét. 
De azzal nem is fogjuk rontani az Akadémia tekintélyét, hogy 
az iskolában nem teljesen az ő helyesírási szabályait követjük, 
mert hiszen a tanulók előtt az egész helyesírási vita szóba sem 
kerül. Különben is alapja ennek a külön iskolai helyesírásnak is 
csak az Akadémia helyesírása lenne.

A helyesírás kérdése az iskolában nem az akadémiai pár
tok kérdése, hanem tisztán magáé az iskoláé. Az iskola elfogadja 
a reformokat, mert azok az iskolában czélszerűek, hasznosak. 
Ezzel azonban sem az Akadémia ellen, sem mások mellett nem

4*
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akar állást foglalni. Nagyon helytelenül és illetéktelenül járnak 
el azok az akadémikusok, a kik az iskolai helyesírás kérdését is 
pártszempontból tekintve, befolyásukkal útját akarják állani az 
iskolai helyesírás czélszerű rendezésének. Ezzel nem használnak az 
Akadémiának és a tudománynak, de ártanak az iskolának, mely 
czélszerűtlen és nehézkes helyesírási szabályokkal gyötörné továbbra 
is növendékeit. Meg kellene gondolniok, hogy más dolog képzett 
tudósok számára, s ismét más gyermekek számára alkotni szabá
lyokat. Gyermektől nem szabad megkívánnunk sem azt az etimo- 
logizáló készséget, sem azt az idegen nyelvi jártasságot, a mi 
bennök, akadémikusainkban van. Bízunk benne, hogy közoktatá
sunk jelenlegi vezetőjének éles szeme ebben a kérdésben is el 
fogja tudni választani az iskola érdekét az irodalmi pártérdekektől.

Attól nem kell tartanunk, hogy az iskola külön helyesírása 
fogja megbontani majd irodalmunkban a helyesírás egységét. 
Ez az egység már meg van bontva. íróink — mint tudjuk — 
már ma sem Írnak egyformán. Az iskola ezzel nem hozna be 
új helyesírást, csak hozzácsatlakoznék az egyik irányhoz, mely
nek helyesírása didaktikai szempontból helyesebb, czélszerűbb, 
ajánlatosabb. Ezzel legfeljebb segít az iskola diadalra kerülni egy 
jobb irányt, s ezzel segít helyreállítani a megbomlott egységet. 
Mert az bizonyos, hogy ha majd a mi tanítványaink lesznek 
akadémikusok, ők már szívesebben el fogják fogadni a most 
elvetett újításokat, melyeket már megszoktak volt a használatban. 
Hiszen a mostani vitában is inkább öregjeink megszokása áll 
útjában a reformoknak, mint elfogadható komoly érvelés.

Egyébiránt ismételnem kell, hogy ebben az egész kérdésben 
nem az ránk nézve a fontosabb dolog, ilyen vagy amolyan helyes
írással irjon-e az iskola, hanem az, hogy egyöntetűen Írjon. Amaz 
tisztán a didaktikai eljárás könnyebbségének vagy nehézkességé
nek a kérdése, emez azonban fontos paedagogiai kérdés, mely a 
legszorosabb összefüggésben van iskolai tanításunk erkölcsi mozza
nataival és eredményeivel. Azért arra kérem a közgyűlés mélyen 
tisztelt tagjait, ne a helyesírás aprólékos kérdéseire fordítsák 
főfigyelmöket, a mi szakkérdés lévén, kevésbbé is tartozhatik a 
közgyűlés elé, hanem inkább a kérdés paedagogiai oldalát tekint
sék, s a szabályozás szükségét vagy szükségtelenségét mondják ki. 
Ehhez képest fogalmaztam én is indítványomat a következő álta
lános formában:

Mondja ki a közgyűlés: 1. hogy a magyar helyesírásnak az 
összes állami iskolákban miniszteri rendelettel való egyöntetű sza
bályozását paedagogiai szempontból szükségesnek tartja; 2. hogy 
iskolai helyesírásunk szabályozása az Akadémia helyesírási sza
bályai alapján, de lehetőleg az iskola érdekében álló egyszerűsí
tések és könnyítések foganatosításával történjék.

Utasítsa a közgyűlés az igazgatóságot, hogy ily értelemben 
intézzen fölterjesztést a vallás- és közoktatási minisztériumhoz.

Balogh Péter.
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AZ IFJÚSÁG ERKÖLCSI ÓVÁSA,
(Fölolvastatott az Orsz. Középisk. Tanáregyesületnek 1901. júl. 2-án tartott

közgyűlésén.)

Tisztelt Közgyűlési Az iskola kettős feladata, a tanítás és 
nevelés közűi, az utóbbi bizonyára jóval nehezebb az előbbinél. Mert 
a mig a tanítás kizárólag az észszel foglalkozik, azt törekszik fejlesz
teni, élesíteni: addig a nevelés feladata egyrészt a testet egészséges 
irányban fejleszteni, másrészt a jellemet kidomborítani, az akaratot 
irányítani, a tiszta erkölcsöket ápolni, a nemes ösztönöket fejlesz
teni és a rossz ösztönöket lehetőleg elnyomni. A legújabb korban 
a tanítás mellett nagyon előtérbe lépett a nevelés és a modern 
iskola különösen a testi nevelés terén rendkívül nagyot haladt. 
E  mellett az erkölcsi nevelésről sem feledkezik meg egyetlenegy 
iskola sem és — mégis azt tapasztaljuk, hogy épen a kultur- 
népek közerkölcsisége mind jobban és jobban hanyatlik. Mik 
lehetnek ennek okai? Az igazi, mély vallásosság hiánya, a meg
élhetési feltételek súlyosbodása, az igényeknek szertelen növeke
dése, avagy az alkoholizmusnak rémületes módon való elterjedése? 
Bizonyára mindezen körülmények befolyással vannak az erköl- 
csiség hanyatlására; de van mindezeken kivül még egy másik ok, és 
ez az érzékiség túltengése! Nem hiszem, hogy valaki az érzékiség 
túltengését tagadná, és épen ezért nem tartom szükségesnek ennek 
léteiét hosszasan bizonyítani; csak utalok a »lex Heintze«-re, 
mint az érzékiség ellen való küzdelemnek egyik, formát öltött 
megnyilatkozására és Björnsonra, ki »Monogamia és Polygamia« 
czimmel egész Svédországban nyilvános felolvasásokat tarto tt 
erről a kérdésről; csak utalok arra, hogy a pornographikus iro
dalom, az obscen képek, a frivol színdarabok milyen elrémítő 
arányokban szaporodnak napjainkban és mindezek a túltengő 
érzékiség szolgálatában állanak, hogy úgy mondjam, abból élnek. 
Ha a modern társadalom nem volna túlérzéki, akkor a porno
graphikus irodalomnak, az obscen képeknek nem volnának vevői, 
a frivol színdaraboknak nem volna közönsége.

A túlérzékiség betegsége tehát minden kétséget kizárólag 
megvan. A legnagyobb baj azonban az, hogy ezen betegségben 
nemcsak a felnőttek sinlődnek, hanem mindkét nembeli ifjúságunk 
is. Egy hygienikus azt állítja, hogy a serdülő ifjúság 50°/o-a 
szenved a túlérzékiség szülte titkos bűnben.1 Pedig igen helyesen 
mondja Köhler, hogy »az egyén a fajfenntartás feladatát csak 
akkor és csak addig van jogosítva teljesíteni, a midőn saját 
egyénisége fejlődésének tetőpontját elérte és saját énjének fen- 
tartása a fajfenntartás feladatának teljesítése által nem szenved 
kárt.«1 2 3 Az érzékiség az ifjúságban két irányban fejlődik, u. m.

1 1. Kemény »Der Kampf gegen die Sinnelichkeit«. Alig. Deutsche
Lehrerzeitung. 1900. 3. sz. 22. oldalon.

3 Köhler »Entwicklungsperiode.« Schmied, Encyklopädie des gesamten 
Erzichungs- u. Unterrichtswesens. II. kötet 135. oldalon.
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szoros értelemben vett sexualis irányban és, hogy úgy mondjam, 
szellemi-erkölcsi irányban. Az előbbinek fogalmával és jelentőségé
vel mindannyian tisztában vagyunk; az utóbbi alatt a képzelő
tehetségnek érzéki irányban való fejlődését, az Írott, festett vagy 
rajzolt frivolitás iránt való előszeretetet, a ruházkodás, étkezés stb. 
tekintetében való túlhajtott fényűzésnek mindinkábbb elharapódzó 
kultuszát kívánom összefoglalni. És mig az első — a sexualis 
érzékiség — az államok alapját, a családot és evvel együtt a 
fajfenntartást veszélyezteti; addig az utóbbi — a szellemi-erkölcsi 
érzékiség — a népek erkölcsiségére van káros hatással és a 
teljesen improductiv túlköltekezés révén az államok fennállását 
nemzetgazdasági szempontból veszélyezteti.

Azt hiszem, hogy sikerült bebizonyítanom, hogy egy jobb 
jövő érdekében az érzékiség ellen való küzdelmet szükségképen 
fel kell vennünk. Küzdeni kell ellene az államnak és a társa
dalomnak épen úgy, mint az iskolának és a szülői háznak. Hogy 
azonban a t. Közgyűlés szives türelmét ne vegyem túlságosan 
igénybe, ezen alkalommal csupán arról akarok szólani, hogy 
szerény nézetem szerint miképen kell az iskolának és a szülői 
háznak karöltve az ifjúság erkölcsi tisztaságát megóvni, illetőleg 
az érzékiség túltengését megakadályozni.

A védekezést a baj említett kétoldalúságának megfelelően 
két irányban kell folytatni, t. i. egyrészt testi, másrészt szellemi
erkölcsi nevelés útján.

A testi nevelés főczélja természetesen az, hogy a testet 
edzdze, annak ellenálló képességét fejleszsze, egyrészt mert az 
egészséges, edzett test könnyebben és biztosabban ellenáll az érzé
kiség kisértéseinek, mint a satnya, beteges test; másrészt mert 
az egészséges test jobban elbírja az esetleg idő előtt megkezdett 
érzékiség káros következményeit. A testi nevelés eszközei az 
érzékiség leküzdésére nézve a következők: sok mozgás a szabad
ban, hideg fürdők, az alvás szabályozása, egyszerű, de tápláló 
élelmezés stb. Az alvás szabályozására nézve megjegyzendő, hogy 
az alvás a serdülő ifjúságnál 7—8 óránál tovább ne tartson és 
mindig az éjjeli órákra essék; a nappali alvást egészséges szer
vezetű gyermekeknél, ifjaknál és serdülő leányoknál semmi körül
mények között sem szabad megengedni. Nagy gond fordítandó 
arra, hogy az ágy inkább kemény, mint túlságosan puha legyen, 
valamint arra is, hogy az ifjúság felébredés után azonnal felkel
jen, mert az éber állapotban az ágyban való fekvés rendkívül 
veszedelmes. Az élelmezés legyen egyszerű, de tápláló; különösen 
óvjuk a fiatalságot a nagyon is fűszerezett eledelektől és a fran- 
czia konyha túlpikáns ételeitől és vigyázzunk arra, hogy az est
ebéd könnyen emészthető ételekből álljon és legalább két órával 
a lefekvés előtt legyen. Magától értődik, hogy mindenféle szeszes 
ital, beleértve a kávét és theát is, a fejlődésben levő fiatal testre 
nézve méreg és annak élvezete nagy mértékben elősegíti az érzéki
ség túltengését. Hasonlóképen méreg a dohányzás is.
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Különösen nagy fontosságot tulajdonítok a tornázásnak, 
úszásnak, korcsolyázásnak, iskolai játékoknak és a szabad termé
szetbe rendezett kirándulásoknak. Ámde nem arra kell a fősúlyt 
fektetni, hogy a tanulók minél nehezebb tornagyakorlatokat végez
zenek, minél több játékot tanuljanak meg, vagy hogy a játékok 
ideje alatt szigorú iskolai fegyelem uralkodjék, hanem arra, hogy 
a tornázást, játszást, a sport különböző nemeit és a turistikát a 
serdülő ifjakkal annyira megkedveltessük, hogy azt még férfikoruk
ban is szivesen űzzék. Mert az az úszás, korcsolyázás, labdázás 
vagy turistikai kirándulás nemcsak arra jó, hogy ezen idő alatt 
távol tartja az ifjút mindenféle érzéki gondolatoktól, hanem a 
test edzése mellett még az a jó utóhatása is van, hogy a kifáradt 
test nem vágyik érzéki élvezetekre és az esetleges kisértéseknek 
nagyon könnyen ellenáll.

Mindezeknél fogva szükségesnek tartom, hogy a tornázás 
és az iskolai játékok — mutatis mutandis — a leányiskolákban 
is kötelezőkké tétessenek, és nem helyeselhetem azt, hogy felsőbb 
leányiskoláink У. és VI. osztályából a testgyakorlás ki van zárva. 
E  tekintetben meghallgattam néhány tapasztalt leányiskolái 
igazgatónő véleményét is, és mindannyian oda nyilatkoztak, 
hogy a testgyakorlás épen nem ellenkezik a női nem sajátszerű 
szervezetével, sőt a fiatal leányoknak határozottan előnyükre válik.

A szellemi-erkölcsi nevelés több irányban veheti fel a küz
delmet az érzékiség ellen.

1. Az erkölcsre való hatás útján. Minthogy az igazi, mély 
vallásosság és a tiszta erkölcs megvédik a fiatalságot az érzéki
ségtől, azért első sorban a lelkészek és hitoktatók hivatvák az 
ifjúságot az érzékiség ellen megvédeni. Kézetem szerint a vallás
tan tanításának nem a positiv tudás a főczélja, mint inkább az, 
hogy a hitoktatók az igaz vallásosságot az ifjúságba beléojtsák 
és erkölcsös életre szoktassák, neveljék. Értessék meg a tanulók
kal, hogy az érzékiség Istennek nem tetsző dolog, sőt bűn; fejt
sék ki a szentirás alapján a házas élet szentségét és a boldog 
házasság előfeltételeit; hassanak oda, hogy az ifjúság érzelmi és 
értelmi világa komoly, vallásos és erkölcsös irányban fejlődjék. — 
Nagy fontosságuk van e tekintetben az ifjúsági olvasmányoknak, 
melyek különösen a phantasiára hathatnak igen károsan. Ha 
valamire, hát épen az olvasmányokra nézve áll az, hogy a leg
jobb épen elég jó a gyermeknek és a serdülő ifjúságnak.

2. Tanítás és figyelmeztetés útján. Igen megnehezíti az 
ifjúságnak az érzékiségtől való megóvását az a titokzatosság, a mely- 
lyel az idevágó kérdéseket és eseteket szülők és tanárok tár
gyalni szokták és a melybe a legtöbb esetben az ifjúság esetleges 
kérdezősködése elől beburkolóznak. Majdnem mindig álszégyen 
szüli ezt a titokzatosságot. Pedig ezen nincs mit szégyenleni. 
Naturalia non sunt turpia! Épen úgy, a mint megösmertetjük a 
fejlődő ifjúságot az emberi élet többi functiójával, minden szé
gyenkezés és titokzatosság nélkül tárgyalni lehetne és kellene
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ezt a kérdést is. Ne gondoljuk azt, hogy azáltal, hogy mi, fel
nőttek, nem beszélünk e thémáról az ifjúság előtt, elérjük azt. 
hogy az ifjúság e tekintetben szűzies tudatlanságban marad. 
Épen ellenkezőleg! A mit a fiatalok nem tudnak meg tőlünk, 
azt megtudják titokban olvasott rossz könyvekből, cselédektől, 
egyik-másik már felvilágosított játszó- vagy iskolatársuktól stb. 
És ez annál nagyobb baj, mert a titokzatosság következtében 
képzelőtehetségüket állandóan ingerli, hazugságra szoktatja és 
arra kényszeríti az illetőket, hogy az érzékiség esetleges káros 
következményeit szülőik és tanáraik előtt eltitkolják. Hány eset
ben lehetett volna nagyobb bajnak elejét venni, ha a szülők és 
az orvos idejekorán megtudták volna, hogy a fiú vagy leány minő 
betegségben szenved, illetőleg mi volt betegségének kiítforrása; 
azonban az álszégyen és titkolódzás miatt a kezdetben csekély 
baj elharapódzik és egész életére szerencsétlenné teszi az illetőt.

Hogy mindennek elejét vegyük, nézetem szerint első sorban 
a szülők kötelessége gyermekeiket ezen kérdésről a hello pillanat
ban felvilágosítani és az érzékiség veszélyeire komolyan figyel
meztetni. Mivel azonban igen sok szülő nem áll az intelligentia 
azon fokán, hogy ezt kellő eredménynyel megtehesse, szükséges
nek tartom, hogy e tekintetben az iskola is közreműködjék. Az 
iskolaorvos és egészségtantanár (esetleg egy idősebb, köztisztelet
ben álló idősebb tanár, felsőbb leányiskolákban egy idősebb taní
tónő) nyíltan és őszintén tárja fel az ifjúság előtt a kérdést, a szük
séges óvintézkedésekkel ismertesse meg a tanulókat és egy-két 
pregnáns esetben mutassa be a túlhajtott érzékiség elrettentő példáit.

3. Az aharat nevelése, útján. Az akarat nevelése annyiban 
fontos, a mennyiben a test és lélek fölött uralkodni tudó akarat 
tudvalevőleg igen sok rossztól és bűntől megmenti az embert. 
Neveljük tehát gyermekeinkben már 4 —5 éves koruktól fogva az 
akaratot, hogy azután a 16—17 éves ifjú vagy leány erős akaratá
val meg is tehesse azt, a mit esze és szive útján jónak meg
ismert és képes legyen az érzékiség kisértéseinek ellenállni.

4. Positiv példák útján. Önként értődik, hogy minden taní
tásnál többet ér a jó példa szülők és tanárok részéről. Az olyan 
szülő, ki maga is hódol az érzékiségnek, hiába tanítja és óvja 
gyermekét attól; szavainak nem lesz foganata. Avval pedig ne 
áltassuk magunkat, hogy a szülőnek titokban szabad vétkeznie; 
hiszen gyermekei nem látják és nem tudják meg. Dehogy nem! 
A gyermekeknek nagyon éles szemük és fülük van, és épen azt 
tudják meg legelőbb, a mit titkolni akarunk előttük.

5. Minden rossz példa és az érzékiségre ingerlő eszköz 
eltávolítandó. Ezen szakasz olyan bő, hogy arról magáról önálló 
értekezést lehetne írn i; miért is itten csak a legfontosabbaknak 
egyszerű felsorolására fogok szorítkozni. Ide tartoznak a rossz 
példák romlott iskolatársak, erkölcstelen cselédek útján, a porno- 
graphikus irodalom, frivol színi előadások, fényképek és képes 
levelezőlapok, üzleti kirakatok, a nagyvárosi utczai élet. Ide
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tartozónak vélem, »hony sóit, qui mal у pense«, a fiatal leányok
nak raffinirozott frivolitással való öltözködését is; mert ez nem
csak a férfiakat és ifjakat ingerli, hanem viszont a leánykákban 
csakhamar, néha bámulatosan korán felébredő azon tudat útján, 
hogy a férfiakat ily módon ingerük, hogy tetszetősekké és kivá- 
natosakká válnak szemeikben, visszahatásképen a leány phantasiá- 
ját is érzéki irányban ingerli.

A rossz példák és az érzékiségre ingerlő eszközök elkerülése 
szempontjából a vidéken való nevelés határozottabban jobb, mint 
a fővárosi. Természetes, hogy mindamellett nem lehet és nem 
szabad az összes fővárosi iskolákat megszüntetni; azonban föl
tétlenül szükségesnek tartom, hogy az olyan ifjú vagy leány, 
kinél az érzékiség legelső nyomai biztosan megállapíthatók, azon
nal vidékre küldessék. Azt hiszem, ha az ilyen gyermeket vala
mely szigorú erkölcsű családnál helyezzük el, a baj ellenőrzése és 
gyógyítása czéljából orvost rendelünk melléje, a családfőt és a 
gyermek új tanárait figyelmeztetjük a tényállásra, úgy 100 eset 
közül 99-ben biztosra vehető a javulás és nem kell attól félni, 
hogy a gyermek líj, vidéki iskolatársait is megmételyezi. Ezt 
annyira fontosnak tartom, hogy nézetem szerint az illető fővárosi 
iskolának ezt a vidékre való kitelepítést adandó alkalommal meg 
kell követelnie, sőt szükség esetén az illető tanulónak az összes 
fővárosi iskolákból való kizárása útján ki kell erőszakolnia.

6. Törekedjünk mindkét nembeli ifjúságot minél tovább 
gyermekies ártatlanságban megtartani. Ezen czélra minden, még 
külső eszközöket is fel kell használni és egyet sem szabad kicsinyel
nünk. Mindenekelőtt nem szabad a serdülő ifjút vagy leánykát 
egy-egy gyermekies naivságból eredő megjegyzéséért vagy tettéért 
nevetségessé tenni vagy megróni és azzal előállani: »Hozzád ez 
már nem illik, hiszen te már nem vagy gyermek.« Dehogy nem. 
csak legyen ilyen értelemben gyermek minél tovább!

Ugyanezen okból a gyermekies ruházatot is minél tovább 
meg kell tartanunk; mert a mint a fiú az első hosszú nadrágot, 
illetőleg a leány az első hosszú szoknyát megkapja, azt hiszi, hogy 
ő már felnőtt, neki már minden szabad. Én az ifjúra 16 éves 
kora előtt nem adnék hosszú nadrágot, a leányra 17 —18 éves 
kora előtt hosszú szoknyát. Sokkal kedvesebb (és bizonyára jobb 
anya is válik belőle) egy 17 — 18 éves, rövid szoknyás, egyszerű 
posztó- vagy kretonruhában járó, de gyermekies kedélyű és viseletű 
leányka, mint az olyan hasonló korú, selyemuszályos ruhában járó 
kisasszony, ki a fiirtnek minden legkisebb részletét ismeri és 
művészi tökélylyel gyakorolja. Nem kell azért a másik túlzásba 
esni és leányainkból u. n. falusi libákat nevelni, kik még 
felnőtt korukban is hisznek a gólya meséjében. Ám tudja meg 
az ifjúság, a mit meg kell tudnia, idejekorán; világosítsa fel a 
szülő, lelkész, tanár és iskolaorvos kellő komolysággal és nyílt
sággal mindezekről; de azért őrizzük meg gyermekies ártatlan
ságát, szűzies tisztaságát, a meddig csak lehet. E kettő egyáltalán
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nem zárja ki egymást. Én magam is ismerek oly 17 —18 éves 
ifjakat és leányokat, kikről biztosan tudom, hogy a sokszor emlí
tett nagy problémával tisztában vannak, de a mellett erkölcsileg 
oly tiszták, kedélyük annyira naiv és gyermekies, hogy családapa 
létemre csak azt kivánom magamnak, hogy az én gyermekeim 
azon korban hasonlók legyenek.

A gyermekies ártatlanság megőrzése czéljából óvni kell a 
fiatalokat attól, hogy nagyon sokat legyenek felnőttek társaságá
ban; ellenben szükségesnek tartom, hogy a két nembeli ifjúság 
kellő felügyelet mellett minél gyakrabban együtt legyen. Ha ezt 
megteszszük, mindenekelőtt elejét veszszük a titkos találkáknak 
és levelezésnek; továbbá hozzászoktatjuk a két nembeli ifjúságot 
ahhoz, hogy egymással minden túlzott géné nélkül társalogjon, 
sőt kellő vezetés mellett arra is rábírjuk, hogy egymással értelmi 
körébe eső komoly kérdésekről is beszélgessen.

Tisztelt Közgyűlés! Eljutottam felolvasásom végéhez. Azt 
hiszem, elég rövid voltam; a legtöbb dologra épen csak rámutattam 
és igen sok dolgot és részletet kénytelen voltam egészen mellőzni, 
mert az ily kényes kérdésnek nyilvános tárgyalása erre kényszerített 
Mindamellett elértem czélomat, mert rámutathattam azokra a 
veszélyekre, melyekkel a napról napra jobban terjedő érzékiség az 
ifjúságot, a jövő nemzedéket fenyegeti, és rámutathattam azon 
eszközökre, melyekkel — véleményem szerint — az ifjúság erkölcsi 
óvása ezen a téren is elérhető. Hogy eltaláltam-e a helyes utat, 
azt megítélni a t. Közgyűlés feladata. A mennyiben azonban a 
t. Közgyűlés kifejtett nézeteimet helyeselné, úgy ajánlom elfoga
dásra a következő té te lt:

Az 0. K. T. E. közgyűlése az érzékiség túltengését az 
ifjúság erkölcsiségére nézve veszedelmesnek tartja; szükségesnek 
tartja, hogy az érzékiség ellen való küzdelmet az állam és tár
sadalom, különösen pedig az iskola és szülői ház a megfelelő testi 
és szellemi-erkölcsi nevelő és óvó eszközökkel megindítsa.

Walther Béla.

A FELEKEZETI TANÁROK BAJAI.
(Felolvasás az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek Budapesten 1901. 

jul. 3. napján tartott közgyűlésén.)

Mélyen Tisztelt Közgyűlés!
Hálás köszönetemet fejezem ki első sorban is Egyesületünk 

nagyérdemű Igazgatóságának azon kegyességéért, a melylyel meg
engedte, hogy itt a mélyen tisztelt Közgyűlés színe előtt, tehát 
oly helyen, a hol a gyenge szónak is súlya van, teljes tárgyila
gossággal feltárjak egy szomorú látképet, a mely száz és száz 
kartársnak tanári pályáját tárja elénk.

Mi, a kik a magyar nemzet erkölcsi hadseregének integrans 
részét képezzük, e kérdést erlcölcsi oldalról bizonyára szerényte
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lenség nélkül cliscutálhatjuk. De tárgyalnunk kell jogi oldaláról 
is, mert azok a tanárok, a kiknek csak kötelességeik vannak jogok 
nélkül, szolgaságban vannak. Már pedig ez megalázó állásunkra és 
egyéni önérzetünkre nézve is.

Kérem a mélyen tisztelt Közgyűlés becses tagjait, szívesked
jenek igénytelen felolvasásomat jóakaratú figyelmükre méltatni.

*
A hegymászó, a ki nem fél megközelíteni azon meredek 

és magas sziklákat, a melyekre a völgyben nyáját legeltető pász
tor feltekinteni is alig m er: gyakran nagyobb akadályokra talál
ván, mint hitte, előbb kimerül, mint czélját elérte volna. Ha 
pedig erős sérülésekkel sikerülne is feljutnia, erői már akkor 
ellankadnak, akaratereje megbénul, s szomorúan tekint vissza 
azon útra, a melyen annyi sebet szerzett. így a felekezeti tanárok is.

A tanítás fáradságos útján meredek sziklák tárulnak eléjük, 
a melyeket elkerülni nem lehet, megmászása pedig egyéni nyugodt
ságuknak, családi boldogságuknak feldulásával avagy önérzetüknek, 
meggyőződésüknek áruba bocsátásával jár. A szilárd meggyőző
désű, erős önbizalmú fiatal tanár neki-nekimegy fejjel az ilyen 
sziklának. Nagyot-nagyot koppan s azután elhallgat. Az öregek 
már csendes resignatióval s keserű érzéssel nézik a küzdelmet, 
melyből fiatal korukban kivették részüket, s egész generatiók 
küzdelme mégis czéltalan volt.

Rangsor, nyugalomba vonulás, helyettesítés kérdése, fegyelmi 
vizsgálat megindítása azon veszélyes szirtek, a melyek a feleke
zeti tanár amúgy sem virágos útjait szegélyezik s a melyek elől 
kitérni nem lehetvén, zavarják a tanár lelki nyugodtságát, sőt 
magának és családjának létföltételét is veszélyeztetik.

A rangsor kérdését már a Magyar Nemzet közoktatásügyi 
mellékletén márczius és április hónapokban kimerítően tárgyal
tam. Sok felekezeti tanári család keserű sorsa, sok tanár nehéz 
küzdelme volt abban ecsetelve.

A rangsorról itt még csak azt említem fel, hogy némely 
helyeken úgy léptet elő a felekezeti főhatóság, hogy az ránk, 
felekezeti tanárokra nézve, nagy mértékben sérelmes. Az állami 
rangsornál ugyanis még nagyobb viszásság az, hogy az ugyanegy 
helyen működő 10 — 12 tanárt 3—4 fokozatba osztják be. Igaz, 
hogy a fenntartó testületek legnagyobb része belátta ennek káros 
voltát s hogy elviselhetőbbé tegye, kimondotta, hogy egyik fokozat
ból a másikba csakis szolgálati évek alapján (anciennitás) léptet 
elő. Némely helyen azonban ez nemcsak hogy nincs kimondva, 
hanem »érdemre való tekintettel«, »rendszerint anciennitás« alap
ján kifejezésekkel van az előléptetésre nézve útmutatás adva. 
Sokszor sem tanári érdemet, sem szolgálati évet nem tekintenek, 
hanem egyszerűen titkos szavazással emelik magasabb fizetésbe 
azt, a kit valamelyik hatalmasabb egyháztag a jó barátság révén 
jobban kedvel. Némely helyen az is ki van mondva a fizetési 
szabályzatban, hogy csak akkor lép valaki elő, ha van pénz, noha
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az intézet államsegélyt kap, a melyből pedig telni kellene a meg
határozott létszámú tanári állások javadalmazására. Az állam- 
szerződéseknek az előléptetésre vonatkozó pontjai így lesznek 
illusoriusakká. Ily helyeken az az érdemesebb tanár, azt léptetik 
elő, a ki összeköttetésekre támaszkodhatik. Jó volna, ha állam- 
segélyes iskolákban ezen előléptetések csak a minisztérium jóvá
hagyásával léphetnének életbe.

Miután ezeket már bőven ismertettem, most csak a további 
három kérdéssel foglalkozom.

Lássuk először is a nyugalomba vonulás kérdését.
Az 1894. évi X X V II-ik  törvényczikk megalkotásáig fele

kezeti tanár nyugalomba vonult, ha megsiketült, megvakult, járni 
már gyengeségénél fogva nem tudott, vagy pedig minden további 
bejelentés és folyamodás nélkül, hogyha meghalt. Sőt ez áll jelen
leg is azon intézetek — pl. rendi gymnasiumok — tanáraira, a 
melyek az említett törvényczikk által megállapított Országos 
Nyugdíjintézetbe nem léptek be. A tanításra teljesen képtelen 
tanár az 1894. évig fennállott felekezeti nyugdíjintézetektől oly 
nyomorult összeget húzott, (évente néhány száz forintot), hogy 
részint végkimerülésénél, részint nyomasztó anyagi helyzeténél 
fogva valóságos megváltás volt már reá nézve a halál. A hátra
maradt család azután nyomorgott tovább, a hogy tudott az özvegyi 
nyugdíj és a gyermeknevelési járulék czimén kiutalt még cseké
lyebb összegből, mig végre az özvegy anyát a halál, a gyermeke
ket nagykorúságukig elért pálya váltotta meg szenvedéseitől. Ha 
pedig a tanár özvegyen halt el és a gyermekek már nagyhomok 
voltak, semminemű járulékot tovább nem kaptak, noha főleg a 
család leány-tagjai keresetképtelenek voltak. Sajnos, ez utóbbi 
ma is így van.

A fenntartó testület nem engedte addig nyugalomba a 
tanárt, míg teljesen tanításképtelenné nem lett, és ez ellen nem 
volt felebbezés, mert törvény nem intézkedett, s ha a tanár 
ennek daczára nyugalomba vonult — nyugdíjat nem kapott. 
Magyarázatul szolgál ezen eljárásban az, hogy a nyugdíjegyesü
letnek aránylag kevés tagja volt, és így a felsőbbség a tanárnak 
oly hosszú ideig való lekötésével kettős czélt ért el. Egyik az, 
hogy a tanár kevesebb ideig élvezhesse a nyugdíjat, másik, 
hogy mint szolgálatban levő tanár több ideig fizesse az évi díjat. 
Sőt szükség esetén elő lehetett venni a részben ma is fennálló, 
a fegyelmi eljárásra vonatkozó ruganyos szöveget, a melynek 
alapján az illető tanár nyugdíját egyszerűen elvonhatták, illetve 
ezen jogától megfoszthatták, daczára a befizetéssel szerzett jogi 
igényeknek. Hogy pedig tovább jogot se formálhasson a nyug
díjra, egy füst alatt állásától is elmozdíthatták.1 Ezekről az 
okokról majd bővebben szólok a fegyelmi vizsgálat során.

1 Hallottam egy ilyen tanárról idősebb kartársaktól, hogy egy kis 
faluban üzletet nyitott 200 frt alapbefektetéssel s ennek jövedelméből élt 
haláláig.
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Mint a pusztában szomjuliozó vándornak a forrásvíz, olyan 
volt tehát a felekezeti tanároknak az 1894. évi nyugdíjtörvény, 
a mely egy csapásra adta vissza a felekezeti tanárságnak már- 
már elveszni látszó bizalmát s ezer és ezer családtagnak, több 
száz családfőnek törölte le a kétségbeesés könnyeit, a melyeket 
az élet súlyos terheivel való megküzdés fakasztott.

E törvény a gyakorlati alkalmazásban az 1885. évi XI. 
t.-cz.-re utal. Ennek 20. §-a szerint nyugdíjazásnak helye van, 
ha az illető testi vagy lelki fogyatkozása miatt hivatalos köteles
ségeinek teljesítésére véglegesen vagy tartósan képtelenné válik. 
Úgyde hátha csak néhány hónapig beteg oly nagy mértékben, 
hogy tanítani képtelen? Ez bizony igen szomorú eset felekezeti 
tanárra' nézve, mert ekkor is véglegesen nyugalomba helyezik. 
Állami iskoláknál mintegy egy évi szabadságot kap a tanár 
nyugdíjazása előtt, hátha ezen idő alatt meggyógyul. Avagy csakis 
ideiglenesen  ̂lesz nyugalomba küldve s meggyógyulása után ismét 
reactiválva. Úgyde a felekezeti főhatóság ezt nem mindenkor teszi, a 
betegség folytán nyugalomba küldött tanár helyét azonnal betölti, 
úgy hogy mire meggyógyul és reactiválható lenne, már nincs 
tanszék, a melyen tanítson.

Egyszóval a felekezeti tanár nyugalomba vonulásánál két 
nagy baj van, t. i. mindig véglegesen helyezik nyugalomba; 
másodszor nyugalomba kell vonulnia néhány hónapi betegség után 
is, ez az eset pedig még életerős hivatalnoknál is bekövethezhetik.

A helyettesítés kérdése is még mindig megoldatlan a felekezeti 
iskolákban és ez azért elszomorító, mert épen ebben leli magyaráza
tát, hogy a betegeskedő tanár kénytelen nyugalmazását kérni, 
különben anyagilag igen kínos helyzetbe jut.

A felekezeti iskolák fenntartói — úgy az államsegélyes, 
mint a nem államsegélyes iskolákban — csakis annyi tanerőt 
állítanak be, a mennyi okvetlenül szükséges. Tudjuk, hogy ez 
(nem számítva a görögpótlót) az 1883. X X X . törvényczikk szerint 
egygyel több, mint a mennyi az osztályok száma. Mi történik 
most már, hogy ha valamelyik tanár beteg lesz ? Az, hogy 
helyettesítik a saját kartársai egy-két hónapig talán még ingyen, 
de egész évig nem. Hogy tehát a tanítás fenn ne akadjon, a 
beteg tanár, hogy még nyugalomba ne kelljen mennie, fizeti a 
helyettesítés díját, a mi által anyagi helyzete annyira megrongáló
dik, hogy — habár esetleg még csak 1—2 év hiányzik a 30 évből, 
a mikor teljes fizetéssel mehetne nyugalomba — nyugdíjaztatását 
kéri, a mit meg is nyer. Hiába gyógyul meg ezután, hiába érzi 
magában, hogy tanítani még képes volna. Nem taníthat tovább. 
Ha még csak ideiglenesen nyugdíjaztatnék, érthetőbb és tűrhe
tő bb volna a helyzet. De végleg abbanhagyni a tanítást, mikor 
pedig ismét képesnek érzi magát erre, igen fájdalmasan esik, 
annyival inkább, mert ez esetleg nagyszámú családjában anyagi
lag is igen érezhető hiányt von maga után.

Lássuk most a fegyelmi eljárást.
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Felekezeti tanároknak épen úgy nincs szolgálati pragmati
káik, mint az államiaknak. Egyházi törvényeikben azonban fel 
van említve néhány eset, a mikor fegyelmi vizsgálatot indítanak. 
Ezen esetek közül csakis azokat említem fel a melyeknek ruga
nyossága első pillanatra szembeszökő. Ilyenek:

Minden oly cselekmény vagy mulasztás, a mely az egy
házi törvényekben és egyházhatósági szabályrendeletekben kifeje
zetten fegyelmi büntetés terhe alatt tiltva van.

Csakhogy, melyek ezek az egyházhatósági rendeletek? Hol 
olvashatók ezek, s tekintve, hogy sokszor is változnak, alakíttat
nak, miképen tartsa ezt a tanár figyelemben?

Minden oly cselekvény vagy mulasztás, a mely a vallást 
és közerkölcsiséget sérti, vagy a melyből közbotrány származhatik.

Bármely tanárra is könnyű rábizonyítani, hogy cselekvénye, 
illetve mulasztása sérti a vallást. így pl. ha nem megy el min
den vasárnap templomba, vagy pl. nem tartja a tanár Krisztus 
urunk mondását, hogy a ki téged kővel dobál, dobd vissza 
kenyérrel, vagy a ki téged balrul arczul üt, tartsd neki jobb 
arczodat is. Ha tehát a tanár követ kővel dob vissza, rá lehet 
fogni, hogy cselekménye sérti a vallást s ő maga összeférhetetlen
nek van deklarálva.

Nyilványos kigúnyolása Írásban, szóval, képes ábrázolatok
ban vayy nyomtatásban az egyházi hatóságoknak és egyházhatósági 
határozatoknak.

Ez is helyes, de igen tágan értelmezhető. Mert nagyon is 
egyéni felfogás szerint állapítható az meg, hogy valamely egyházi 
törvénynek vagy pláne egyházhatósági határozatnak nyilvános tár
gyalása mikor ment túl azon a határon, a mikor már a bírálás 
gúnyolásnak volna mondható.

Izgatás az egyházi törvények és egyházhatósági határozatok 
ellen, az előbbi -pontban jelölt bármelyik módon.

Egyházhatósági határozatokat maguk az egyházi tagok is 
némely esetben igen élesen bírálnak. Hol kezdődik itt az izgatás?

Hivatalos kötelességeknek elhanyagolása, vagy helytelen, 
rendetlen, illetve pontatlan teljesítése.

Nagyon kevés rosszakarattal itt is könnyű a kákán csomót 
keresni.

A tanárok olyan viselkedése, a mely az egyházias tekintélyt 
lealacsonyítja s a tanári állás méltóságát sérti.

Ez aztán bő köpönyeg ismét. Minő cselekedet az, a mely 
az egyházias tekintélyt lealacsonyítja s a tanári állás méltóságát 
sérti? Erre bajos feleletet adni. A kifejezések oly rugékonyak, 
hogy kicsinyes okokból kellő kiszinezés mellett még állásától is 
elmozdíthatnak vele olyan embert, a ki egyébként tanári köteles
ségét hűen, pontosan teljesíti.
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A szerzetesrendi gimnáziumok tanárai még rosszabb hely
zetben vannak, mint a többi felekezeti tanárok. Velük ugyanis a 
felsőbb helyről jövő dispozició kurtán elbánik. Minden aprólékos 
és sok időbe, tárgyalásokba kerülő fegyelmi eljárást előzetesen 
megindító tárgyalások nélkül egyszerűen elhelyezik őket a szél
rózsa minden irányába.

A felekezeti tanárok fegyelmi büntetése bizonyos esesekben 
tarthatatlan, mert ellenkezik a 1885. évi XI. t.-cz. rendel
kezésével, a mely pedig az 1894. évi X X V II. t.-cz. hivatkozott 
része. Fegyelmi büntetések ugyanis az intés, feddés és pénz
bírságon kívül alkalmazhatók az azon helyről hivatalból való 
elmozdítás х/з, vagy x/2 nyugdíjjal, vagy pedig minden java
dalom nélkül. Ugyde az 1885. évi X I. t.-cz. 21. §-a azt 
mondja, hogy a nyugdíjazás büntetésből nem történhetik. Már 
pedig e §. azért is kötelező, mert a felekezeti tanár az 
1894. X X V II. t.-cz. által létesített országos nyugdíjintézetben 
van, a mely a gyakorlati alkalmazásban az 1885. X I. t.-cz.-re 
hivatkozik. Az ellen mondás onnan van, mert az egyházi törvé
nyek 1893. deczember hóban szentesítettek, tehát a nyugdíj- 
törvény előtt. Az 1885. X I. t.-cz 20. §-a szerint a fegyelmi ítélet 
következtében hozott nyugdíjazás ideiglenes, ha az ítélet követ
keztében az illető el nem helyezhető. Sőt a 21. §. szerint a nyug
díjazás büntetésből nem történhetik, mig az egyházi törvény 
szerint igen.

Tehát két nevezetes pontban kell a felekezeti tanároknak 
a fegyelmi eljárás jelenlegi alkalmazása ellen tiltakozni. Először 
is nyugdíjigényét a felekezeti főhatóság nem érintheti, mert ő ezt 
nagy áldozat árán a törvény által megállapított összeg lefizetésé
vel szerezte meg, legtöbb helyen a fenntartó testület az általa 
befizetni szükségelt összeg 2°/o-át is megvette és megveszi a 
tanáron, noha ezt a törvény mint felső határt engedte meg. 
Másodszor a fegyelmi vizsgálatok ne bizalmas informatio és 
titkos följelentés alapján indíttassanak meg.

Ennyiben ecseteltem a mélyen tisztelt Közgyűlés színe előtt a 
felekezeti tanárok nagy részének helyzetét. Egységben van az erő. 
Ha tömörülünk, több és több eredményt fogunk kivivni és felvirá
goztatni a középiskolai oktatást. Szívleljék meg azért a nem fele
kezeti tanárok a mi bajainkat s igyekezzenek erkölcsileg támo
gatásunkra jönni.

Indítványozom, mondja ki a Közgyűlés, hogy:
1. Xem tartja helyesnek a tanárok rangsorba osztását az 

állami középiskolákban sem, annál kevésbbé a felekezetieknél, a 
hol egy és ugyanazon intézet tanárai között ez elkeseredést szül, 
s csak arra ad alkalmat, hogy a nem tanári érdemek is jutal
maztassanak, főleg ha az anciennitás nincs kimondva.

2. A nyugalomba küldést 30 évi szolgálatidon belül mél
tánytalannak tartja.
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3. A helyettesítés kérdése úgy oldandó meg, hogy rövid 
ideig tartó betegség ne vonhasson maga után nyugalmazást.

4. A közgyűlés tiltakozik az ellen, hogy a fegyelmi eljárá
sok a tanári önérzet, egyéni meggyőződés, szabad vélemény- 
nyilvánítás elnyomására használtassanak fel.

5. Kéri a közgyűlés a fenntartó testületeket és a vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumot, hogy a felekezeti tanárok ezen 
bajait orvosolják.

Makay István.

EGYESÜLETI ÉLET.

Jegyzőkönyv
az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület választmányának 1901. évi július hó 

2-án Budapesten tartott üléséről.

E lnök: Hofer Károly, jegyző: Ne'gyesy László. — Jelen 
vannak: dr. Boncz Ödön min. osztálytanácsos, továbbá a tiszti
karnak és a választmánynak a közgyűlésre megjelent tagjai.

1. A főtitkár bemutatja az érkezett meghívásokat. A tiszán
túli ev. ref. Tanáregyesület meghívja az egyesületet 1901. évi 
agusztus hó 27. és 28. napjain Karczagon tartandó X V III. ren
des közgyűlésére. Az Orsz. Polgári Iskolai Egyesület szintén 
meghívja az egyesületet Budapesten július hó 3-án tartandó 
jubiláns közgyűlésére.

A választmány köszönettel veszi a meghívásokat.
A Polg. Isk. Egyesület jubiláns ülésén Vámossy Mihály
igazgatósági taggal képviselteti magát.
2. A főtitkár bemutatja a M. Kir. Államvasutak igazgató

ságának 1901. évi június hó 16-án kelt átiratát, melyben értesíti 
az egyesületet, hogy a nagyméltóságú kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter úr a közgyűlésre utazó tagoknak a vasúti kedvezményt 
megadta; az átirat részletezi a kedvezményeket és szabályozza a 
kibocsátás módját.

Köszönettel tudomásul vétetik.
3. A főtitkár jelentést tesz a közgyűlés technikai elő

készületeiről, melyeket a budapesti kör bizottsága Demkó Kálmán 
elnök vezetésével intéz.

Tudomásúl vétetik.
4. A főtitkár bemutatja a közgyűlésre érkezett indítványokat.
Az igazgatóság javaslatot tesz, hogy a közgyűlés tiszteleti

tagokúi válaszsza meg a magyar tanárság ügyében szerzett kiváló 
érdemeikért Pálfíy János gróf és dr. Takács Menyhért prépost- 
praelatus urakat.
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A debreczeni körnek azt az indítványát, hogy az elemi és 
középiskola viszonya a köröknek tárgyalás végett adassék ki, az 
igazgatóság elfogadásra ajánlja.

A választmány egyhangúlag magáévá teszi az igazgató
ság javaslatait s ily értelemben tesz előterjesztést a köz
gyűlésnek.
5. Az igazgatóság a közgyűlés döntését óhajtja abban a 

kérdésben: vájjon az egyesületi Közlöny továbbra is megtartsa-e 
hetilap alakját, vagy visszaalakuljon havi folyóirattá ? Balogh 
Péter szerkesztő újabb előterjesztésére

a választmány azt fogja javasolni a közgyűlésnek, 
hogy e kérdést véleményadás végett adja ki a köröknek.
6. Kemény Ferencz indítványokat nyújt be az utasítások

nak egyesületi tárgyalása, az országos és kerületi tornaversenyek 
köri tárgyalása és a franczia és német helyesírás hivatalos szabá
lyozása tárgyában.

A választmány a tornaversenyek köri tárgyalását 
elfogadásra ajánlja, a másik két indítványt mellőzendő
nek véli.
7. Franki István bejelenti, hogy Szabadka sz. kir. város 

tanácsa nevében meg fogja hivni az egyesületet, hogy jövő évi 
közgyűlését Szabadkán tartsa meg.

A választmány örvendetes tudomásul veszi a jelen
tést és a jövő közgyűlés helyéül Szabadkát ajánlja.
8. A főtitkár panaszokat mutat be, melyek a fizetési osz

tályok anomáliáiból erednek. Egyik igazgató, kit nemrég neveztek 
ki, a legutóbbi tanári előléptetés alkalmával arra a tapasztalatra 
jutott, hogy ha tanár maradt volna, jobban járt volna, mert 
ezúttal belekerült volna az 1800 forintos fokozatba, míg mint 
igazgató az illető létszám végére kerülvén, nincs rá reménysége, 
hogy pár év előtt fölebb haladhasson; mindamellett nyugodt 
volt. mert azt hitte, hogy azt a 200 frt. különbözetet majd meg
adják neki, hiszen mint ideiglenes igazgató is megkapta működési 
pótlékul a 200 irtot évenként. Azonban csalódott; a minisztérium 
a törvényre való hivatkozással visszautasította ebbeli kérelmét.

Rombciaer Emil kijelenti, hogy közgyűlési előadásában az 
ily esetek odiosus oldalát érinteni fogja adminisztratív szem- 

. pontból.
Scliürger Ferencz a kir. katb. tanárok sérelmeit teszi szóvá, 

a kinevezések és előléptetések alkalmából.
DemeczJcy Mihály rámutat, hogy a legutóbbi kinevezések

ben a sérelem kettős volt; egyik az, hogy a kinevezettek februári 
dátumot kaptak, másik az új kinevezéseknél merült fel. Javasolja 
az eljárásra nézve, hogy a sérelmet szenvedett igazgatók és taná
rok folyamodjanak egyenként s a választmány is támogassa őket 
egyetemlegesen.

ORSZ. K Ö Z É PISK . TA N Á REG Y ES. K Ö ZL. 5
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Jónás János azt javasolja, hogy a tárgy a közgyűlésre ne 
tűzessék ki. Ezt elő kell készíteni gondosan és konkrét alapon 
lépéseket tenni.

A választmány a panaszokat tudomásul veszi, a sérel
mek felől tájékozza magát, az egyes feleknek a hivatalos 
és egyénenkénti felfolyamodás útját ajánlja, azonban nz 
egyesület is egyetemlegesen támogatni fogja a jogos és 
méltányos kérelmeket.
9. Rombauer Emil az új egyesületi évtől kezdve tagokúi 

ajánlja a következő kartársakat, ú. m.
a) a brassói állami főreáliskolából: Halász Gyula. Raidl 

Sándor, dr. Bokor János, Horger Antal, Moesz Gusztáv, Binder 
Jenő, Szontagh Gusztáv, Preisner Péter, dr. Gombos Ferencz 
Albin, dr. Jahn Károly,

b) a szepsi-szent-györgyi Mikó-collegiumból: Zayzon Eerencz. 
Péter Mózes, Mayer János, Bodor Domokos, dr. László Ferencz, 
Végh Endre, Csősz János, Petrás György, Zeller Lajos, J. Szász 
Béla, Párkányi György kartársakat.

Egyúttal jelenti, hogy az újonnan belépő kartársak közre
működésével az ország e legtávolabbi határszélén az egyesületnek 
két új köre van alakulóban, ú. m. a brassói és a székelyudvar
helyi kör.

A bejelentést örvendetes tudomásul veszi a választ
mány ; a belépő tagokat felveszi az egyesületbe és Rombauer 
Emilnek buzgó fáradozásáért köszönetét mond.
10. Új tagokul ajánlja dr. Mráz Gusztávot Balogh Péter, 

dr. Juha Adolfot Müller József, és Terebesi Lászlót.
A választmány az ajánlottakat felveszi a tagok közé.

11. Dr. Cserép József kilépését jelenti, megjegyezvén, hogy 
kilépése nem végleges, annál kevésbbé, mert föltétien tisztelettel 
és elismeréssel van az egyesületnek mostani nagyérdemű elnöke, 
valamint tisztikara iránt.

A választmány a kilépést a lefolyt egyesületi év 
végére elfogadja.
12. A főtitkár felemlíti azt a mozgalmat, melyet nem 

állami tanárok vasúti kedvezményeik ügyében legújabban meg
indítottak.

A választmány valamint eddig többször megkísérelte, 
bár sikertelenül, e kérdés kedvező megoldását kieszközölni, 
úgy ezúttal is minden telhetőt megtesz, hogy a méltányos 
kívánságot támogassa.
Kelt mint fent. Jegyzetté:

Hofer Károly Négyesy László
elnök. főtitkár.

Hitelesítjük:
Bodies Ferencz, Franki István.
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Budapesti kör.
A budapesti kör június 5-én tartotta meg számosak jelen

létében tisztújító közgyűlését.
Dr. Веке Manó elnök köszönetét mond azoknak, a kik az 

év folyamán érdekes és tanulságos felolvasásaikkal a kör munkás
ságának lendületet adtak. Különösen Beöthy Zsolt ő méltóságá
nak, dr. Alexander Bernát, dr. Gyomlay Gyida és dr. Erödi 
Béla uraknak, valamint a kör alelnökének, dr. Chovantsák István
nak. óhajtja, hogy a kör munkássága a jövőben intensivebb legyen 
befelé, magában egyesítve a tanárokat, és kifelé az egyesület oly 
factorrá váljék, mely mindenben számot tegyen.

Dr. Bozóky Endre titkár felolvassa következő jelentését:
»Tisztelt Közgyűlés! Ezen ünnepélyes alkalommal, mikor a 

lefolyt évről beszámolunk s az új évet előkészítjük, a T. Köz
gyűlés szives engedelmével némi rövid visszapillantást akarok 
vetni Körünk eddigi munkásságára. Ez egyúttal munkálkodásom 
beszámolója is, a mennyiben a kör alapítása óta viselem bizalmi 
állásomat, melyet most a Kör az én kérelmemre más, talán 
hivatottabb kezekbe készül letenni. Hogy a személyi oldallal 
lehetőleg röviden végezzünk, mindjárt most köszönetét mondok 
a Kör megtisztelő bizalmáért, mely engem mindenesetre érdemen 
felül ért, s a Kör szives elnézését kérem, ha eddigi munkál
kodásom mentén egyben-másban nem találtam volna el a helyes 
utat. Nem búcsúzunk, mert hiszen — amennyire csekély erőmtől 
és tehetségemtől telik — ezután is a körnek munkás tagja kívá
nok maradni.

Visszapillantásunk számos örvendetes emléket idéz föl, de 
számos, megszívlelendő körülményt is a felszínre hoz. Annak, 
hogy Körünk a mostoha viszonyok között is mindenkor vezető 
szerepet vitt s nagyban hozzájárult a tanári közvélemény kifej
lesztéséhez, mindannyian őszintén örülhetünk. Innét indultak 
országgá a leghatásosabb, a leggazdagabb eszmék, melyek gyak
ran az igazság erejével törtek maguknak utat, vagy legalább is 
élénk visszhangot keltettek. E tekintetben megfeleltünk annak, 
a mit a magyar tanárság a budapesti Körtől méltán elvárhat. 
De megnyugvással emlékezhetünk meg arról is, hogy a testvér
körökkel mindenkor a legszivélyesebb egyetértésben munkálkod
tunk, s összes törekvésünk oda irányult, hogy a főváros és vidék 
közt az ellentétnek látszata is kiküszöböltessék. Hiszen ilyen 
ellentét nincs, s ha valaki felidézni akarná, az a tanárság egye
temét támadná meg, s a közérdeknek valóságos Herostratusává 
válnék. Ez a szép egyetértés legyen a jövőben is a legnagyobb 
büszkeségünk.

Egy körülményt azonban fájlalnunk kell, t. i. azt, hogy 
minden becsületes munkánk és törekvésünk daczára sem sikerült 
körünket a budapesti tanárok rendes találkozó helyévé tenni. 
Ennek a törekvésnek gátló körülményeiről már sokszor volt szó,

5*
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s azért ezúttal azokat nem szellőztetem. Vajha sikerülne a jövő
ben azt elérni, a mit nekünk megvalósítanunk nem sikerült.

A most lefolyt évben körünk szept. 28-án alakult meg. 
Okt. 10-én tárgyalásainkat dr. Beöthy Zsolt elnök ur indította 
meg, s ez alkalommal dr. Erödi Béla kir. tan. főigazgató ur 
tartotta meg első tanulságos felolvasását a párizsi kiállítás magyar 
osztályának rendezéséről. Okt. 24-én választmányi, november 7-én 
előadó ülést tartottunk, mely utóbbin ugyancsak dr. Erödi Béla 
főigazgató úr kötötte le figyelmünket, tapasztalatainak gazdag 
tárházát nyitván ki előttünk. Deczemberi ülésünkön dr. Gyom- 
lay Gyula az actiók tanáról, januári ülésünkön dr. Alexander 
Bernát az iskolai felügyeletről, februári ülésünkön dr. Waldapfel 
János az uj porosz tanárvizsgálati osztályzatról, áprilisi ülésünkön 
pedig dr. Chovantsák István a gymnasium és reáliskola viszonyá
ról tartottak előadásokat, melyek visszhangja a vidéki körök 
tárgyalásaiban megtalálhatók.

Alig van körünk életében esztendő, mely felolvasások, tekin
tetében oly eredményes lett volna, mint ez idei. Ezt nem csupán 
tagtársaink áldozatkész buzgalmának köszönhetjük, hanem kivált
kép elnökünk kiváló tevékenységének is, a melylyel fáradságot 
nem ismerve vezette és irányította körünk egész munkásságát.

Ezzel beszámolómat befejezvén, annak a meggyőződésemnek 
adok kifejezést, hogy Körünk a jövőben is mindenkor meg fogja 
állani a hozzá méltó helyet.«

Az éljenzéssel fogadott jelentésre vonatkozólag a kör elhatá
rozta, hogy az a Közlönybe közzé tétessék.

Bados Ignácz és B eif Jakab pénztárvizsgálók jelentése 
alapján Balog Mór pénztáros jelentése elfogadtatván, a köz
gyűlés neki a fölmentést megadja.

Ezután Demkó Kálmán elnöklete alatt Balassa és Bados 
tagtársakból álló szavazat-szedő bizottság küldetett ki, mely 
összeszedvén a jövő évi tisztújításra vonatkozó szavazatokat, a 
szavazás eredményét a következőkben hirdette ki. Elnök : dr. Веке 
Manó. Alelnök: dr. Chovantsák István. Titkár : dr. Lévay Ede. 
Pánztáros: Balog Mór. Választmányi tagok: Dr. Wagner Ala
jos, dr. Waldapfel János, dr. Bozóky Endre, dr. Pruzsinszky 
János, dr. Matskássy József, dr. Gerecze Péter, B eif Jakab, 
Himpfner Béla, dr. Demkó Kálmán, Szőke Adolf, Tiber Ágost, 
Feichtinger Győző.

Elnök az ülést újból megnyitván, a bizalomért a megválasz
tottak nevében köszönetét mond.

A kör a segélyalaphoz ez évben 150 koronát csatol.
Az egyesület igazgatósága részéről felszólíttatván arra, hogy 

az idei közgyűlés szervezésében a kör részt vegyen, e czélból a 
közgyűlés dr. Demkó Kálmán igazgató elnöklete alatt rendező 
bizottságot küldött ki.

Elnök a közgyűlést eloszlatja.
Dr. Bozóky Endre,

a kör titkára.
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Eperjesi kör.
(Népszerű felolvasások ügye. Köri tisztviselők választása.)

A kör 1901. június 22-én tartotta Húsz Ármin elnöklete 
alatt évzáró és tisztújító gyűlését.

A múlt gyűlés jegyzőkönyvének tudomásul vétele után 
olvastatik a kir. kath. és ág. evang. főgyinn. igazgatóknak hiva
talos köszönő irata, illetőleg nyugtatványa külön-külön átvett 
százkilenczvenegy korona 33 fillérről, mely összegeket a kör 
— mint az 1900/01-ik egyes, évben tarto tt népszerű felolvasásokból 
összesen befolyt 452 korona 40 fillérből a 69 kor. 74 fillérnyi 
kiadásnak leszámítása után maradt 382 kor. 66 fillérnyi tiszta 
jövedelemnek egyenlően kettéosztott részleteit1 — a két intézet 
tanúim, kirándulási alapja javára adományozta. A kir. kath. 
főgymn. kirándulási alapja javára tett fenti adományért köszö
netét a körnek a főigazgatóság útján 1901. ápr. 17-én kelt ren
deletével a vall. s közoktatásügyi miniszter is nyilvánította.

Elnök megemlékezik Yass Antal, bártfai állami gymn. 
igazgatónak, körünk tagjának, f. é. június 13-án betöltött 25 
éves tanárkodásának jubileumáról, mely alkalomból a kör a jubi
lánst Írásban szívélyesen üdvözölte.

Ezen jelentés után elnök a tisztviselők nevében lemond s 
köszönetét fejezvén ki a beléjök helyezett bizalomért, felhívja a 
kört, hogy a jövő egyesületi évre válaszszon új elnököt és jegy
zőt. A kör a lelépő tisztviselőknek fáradozásaikért jegyzőkönyv
ben köszönetét fejezi ki, s elnökké Szkunzevics Kornélt, jegyzővé 
dr. Wallentinyi Samut, majd az előbbinek lemondása után 
elnökké dr. Kőrössy Györgyöt választja meg, ki azonban e 
megtiszteltetést, mivel az Orsz. Tanáregyesületből 1901. május 
15-én kilépett s abban való tagsága 1901. szeptemberben lejár, 
egyelőre csak ideiglenesen ez utóbbi időig fogadhatta el. Pénztáros 
és felolvasások rendezője, mint állandó tisztviselő, ugyanaz m aradt: 
Jákobéi Dezső.

A kör jövő évben is fog népszerű felolvasásokat tartani a 
két intézet tanúim, kirándulási alapja javára. Felolvasásra eddig 
jelentkeztek: dr. Holénia Gyula, Perényi Vilmos és dr. Janicsek 
József. Ezeken kívül Lévay István kassai felső keresk. akadémiai 
igazgató is szives készségét adta tudtára a körnek — a mennyi
ben körülményei megengedik — esetleg egy előadás tartására.

A kör f. é. július hónapban Budapesten tartandó egyesületi 
közgyűlés iránt érdeklődést tanúsítván, az ezen való részvételre 
választmányi tagját, dr. Kőrössy Györgyöt kéri fel.

Több tárgy nem lévén, a gyűlés feloszlott.
Dr. Janicsek József,

köri jegyző.
1 Ezen adatokban röviden bennfoglaltatik az 1901 márcz. 20-án tartott 

gyűlésnek tárgya is, melyről külön jelentést — rövidsége miatt — a Közlöny
nek annak idején küldeni a kör nem látta szükségesnek.
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I R A T T Á R .

A vallás- és közoktatási miniszter a következő körrendele
tét intézte a főigazgatókhoz és egyházi autonom főhatóságokhoz :

»Oly tanulók, kik valamely év június, július vagy augusztus 
havában születtek és kilenczedik évök beteltével szeptember elsején 
a középiskola I. osztályába a törvény értelmében akadálytalanul 
felvehetők voltak, a nyolczadik osztály normális elvégeztével abba 
a helyzetbe jutnak, hogy érettségi vizsgálatra a 17-ik év tényleges 
betöltése előtt kell jelentkezniük. Ilyen esetekben felesleges, hogy 
az illetők külön korengedélyért folyamodjanak, hanem az intézeti 
igazgató őket saját hatáskörében bocsáthatja érettségi vizsgálatra. 
Önként érthető, hogy ezen intézkedésem mellett is érvényben marad 
hivatali elődömnek 1893. évi nov. hó 5-én 38495 sz. alatt kibocsá
tott rendelete, mely azon tanulókra vonatkozik, kik az I. osztályba 
netán kilenczedik életév teljes betöltése előtt vétettek fel. — Buda
pesten, 1901. augusztus hó 9-én — A miniszter helyett: Zsilinszky 
Mihály s. k. államtitkár.«

VEGYESEK.

A „Tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesület“ közgyűlése.
A czimben említett egyesület a múlt augusztus hó 27 — 28-án 

tartotta XVIII-ik közgyűlését Karczagon. — A közgyűlésen a tagok 
nagy számmal vettek részt, bár a beálló iskolai év miatt sokan 
maradtak el, akik megjelenésűket bejelentették. — Augusztus 27-én, 
a templomban tartott istentisztelet és a nagy választmány ülése után. 
9 órakor nyitotta meg a gyűlést Dóczi Imre, az egyesület elnöke. 
Rövid, de tartalmas megnyitó beszédében rámutatván a középiskolai 
oktatásnak nemzeti művelődésünk irányításában való fontosságára, 
hangsúlyozza, hogy nemzetünk jövő fejlődését és erősbülését egyedül 
attól a liberális világnézettől, ennek mentői szilárdabb megerősíté
sétől remélhetjük, melyre az új Magyarország szellemi és anyagi jól
léte van fektetve. A református iskolák mindig meleg szeretettel 
ápolták ezt a liberalismust, mely születésöknek is egyik indító oka 
volt. Majd rámutatván azokra az áramlatokra, melyek a hazán kívül 
és belől ezt a nemzeti fejlődésünk alapjáúl szolgáló szabadelvűséget 
fenyegetik, kiemeli, hogy a nemzeti nevelésben kell mennél jobban 
érvényesíteni a liberális gondolkozást, iskoláink feladata a történelmi 
igazságokhoz, a gondolat szabad, mindentől független nyilvánításához, 
a felekezeti és egyéb particularis törekvésektől meg nem hamisított, 
igaz humanismushoz való ragaszkodást közéletünk irányításában vezető 
elvvé tenni, megszilárdítani. Ennek a feladatnak teljesítése minden 
nemzeti iskolának kötelessége, de különösen az református iskoláink
nak, melyeket hosszú századok megszentelt hagyományai köteleznek
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erre. És hogy iskoláink e feladatuknak mennél jobban megfelelhes
senek. össze kell tartaniok, ismerniök és szeretniük kell egymást, hogy 
közös feladatuk teljesítésében egymás működéséből ösztönt, erőt merít
hessenek. Ezért örömmel üdvözli azt az törekvést, mely a tiszántúli 
református középiskolai tanáregyesületet országossá akarja fejleszteni, 
a mire szerinte is igen nagy szükség van, nagyobb ma, mint volt 
valaha.

A tetszéssel fogadott megnyitó után a jegyző és a pénztárnok 
tették meg jelentéseiket.

A hivatalos jelentések után az elnök jelentette, hogy a napi 
rend következő pontjainak tárgyalása előtt egy indítványt kell a 
közgyűlés elé terjesztenie az országos reform, tanáregyesülés tárgyá
ban s felkéri az indítványozót, dr. Antal Géza pápai theol. akadémiai 
igazgatót, hogy az indítványt adja elő.

Dr. Antal Gréza előrebocsátja, hogy ő, ki az országos közép
iskolai tanáregyesületnek s a tiszántúlinak is tagja, nagyon jól tudja, 
hogy a református iskola első sorban a nemzeti nevelést szolgálja, 
ezt kell szolgálnia a jövőben is, mint szolgálta mindig a múltban 
Ezért nem lehetne barátja olyan secessiónak, mely ezt a mindennél 
előbb való érdeket háttérbe szorítaná, vagy épen azzal szemben 
pártikuláris érdekek szolgálatába állana. A tiszántúli ref. tanáregye
sület ezt nem is tette, a mit bizonyít az is, hogy majd minden tagja 
egyszersmind az országos középiskolai tanáregyesületnek is tagja. 
A református tanárságnak ezután is első sorban magyar tanárságnak 
kell lennie, mely legfontosabb feladatául a nemzeti állam kiépítésében 
való buzgó részvételét tekinti. Ezért a református középiskolai taná
rok egyesületének ezután is vállvetve kell működnie az országos 
középiskolai tanáregyesülettel a nagyfontosságú közös czélok kivite
lére. De a református középiskolai tanárság mégis külön testü
letet alkot a magyar középiskolai tanárság körén belől. Egy cso
portba tömörítik őket a százados hagyományok, egyházukhoz való 
viszonyuk s az a kötelesség, melynélfogva nekik a közös nagy nem
zeti czélok szolgálata mellett egyházuk szellemét is ápolniok kell, 
növendékeiket nemcsak önzetlen hazafiakká, hanem reformátusokká 
is kell nevelniök. — Hogy ezt a református tanárság elsőrangú 
czélja mellett is teheti s teszi is, mutatja épen a tiszántúli tanár- 
egyesület példája, mely a nemzeti nevelés buzgó istápolásán kívül 
rendkívül nagy szolgálatokat tett a református egyháznak, de tett 
magának a kerületi tanárságnak is. Nekünk, ref. tanároknak, van
nak érdekeink, melyeket az országos egyesület meg nem védelmez
het, melyeknek megvédelmezésére, képviseletére egyedül magunk 
vagyunk illetékesek. Van külön iskolai szervezetünk alsó, közép és 
felső tagozattal, melyek között az összhangot megteremteni, fenntar
tani a saját külön viszonyaink szerint csak magunk vagyunk képe
sek, kivált ma, mikor elemi és középiskoláink egy része állami segély
ben részesülvén, bizonyos tekintetben a mi egyházunk érdekeivel 
nem törődő, nem törődhető állami befolyás alá került. — Azért a 
református tanárságnak egyesületté alakulását az említett s még sok
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más indoknál fogva szükségesnek, a nemzeti és kálvinista oktatásra, 
különösen pedig a református tanárságra nézve hasznosnak, szinte 
nélkülözhetetlennek tartja. Rámutat, hogy ezt a szükséget maga a 
tiszántúli tanáregyesület érzi már régtől fogva, a mennyiben több 
Ízben kísérletet tett az egyesület országossá fejlesztésére. Ezen meg
győződésben ő és pápai tiszttársai mozgalmat indítottak a tiszántúli 
egyesületnek országossá fejlesztésére. Kezdeményezésüket siker koro
názta, amennyiben már eddigelé az ország minden részéből 127 tanár 
jelentkezett az országos ref. tanáregyesületbe való belépésre. Indít
ványozza azért a maga s ezen 127 társa nevében, mondja ki a 
tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesület jelen közgyűlésében, hogy 
ezennel országos református tanáregyesületté alakúi át.

A közgyűlés, tekintettel arra, hogy ez által egy régen óhajtott 
czélt teljesíthet; továbbá arra. hogy az országos ref. tanáregyesületbe 
jelentkezett 127 új rendes taggal az egyesület tényleg az ország 
összes református tanárait — csekély kivétellel — magában fogja 
foglalni, az indítványt és indokolását egyhangúlag, lelkesedéssel a 
magáévá teszi, s kimondja, hogy a »tiszántúli ref. középiskolai tanár- 
egyesület« ezennel »országos ref. tanáregyesületté« alakúi át; ennél
fogva a most soron levő tisztújítást nem tartja meg, hanem azt a 
jövő közgyűlésre teszi; megbízza a jelenlegi tisztikart az ügyek 
addigi vezetésével, egyúttal utasítja a központi választmányt, hogy 
magát a jelen közgyűlésen választandó bizottsági tagokkal kiegészítve 
az országos egyesület alapszabályait dolgozza ki s általában az átala
kulás módozataira a jövő, lehetőleg a húsvéti szünidőben s minden
esetre Debreczenben tartandó alakuló közgyűlésre részletes javas
latot dolgozzon ki.

A napirend következő pontja a kegyelet ténye volt. Dr. Gulyás 
István debreczeni főgymn. tanár olvasott fel emlékbeszédet Imre 
Sándorról, irodalmunk és nemzeti közoktatásunk e kiváló alakjáról, 
ki a tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesületnek tiszteletbeli 
tagja volt.

Majd Horváth Ferencz karczagi gymn. igazgató értekezett a 
szolgálati pragmatikáról. Végeredményül a következő javaslatot ter
jesztette elő:

1. Mondja ki a közgyűlés, hogy ref. iskoláink körében is 
szükségesnek látja a szolgálati viszonyokat rendező szabályzat létesítését, 
s ez irányban keresse meg az illetékes egyházi hatóságokat.

2. A szabályzat elkészítésének megkönnyítése végett gyűjtéssé 
össze mindazokat az intézkedéseket a zsinati törvényekből, konventi és 
egyházkerületi szabályzatokból, a melyek a tanárok jogaira és köteles
ségeire vonatkoznak, s készíttessen ezek alapján tervezetet.

3. Indítson az egyesület mozgalmat, hogy az összeülendő zsinat 
a tanárok közigazgatási vagy fegyelmi ügyeiben Ítélkező bíróságokban a 
tanárok egyházmegyei, egyházkerületi és konventi képviselőinek is 
helyet biztosítson.

A nagyfontosságú ügy szőnyegre hozatalát a közgyűlés álta
lános helyesléssel fogadja s kimondja, hogy a szolgálati pragmatika
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kérdését napirenden kívánja tartani. A részletekbe most nem bocsát
kozik, hanem megbízza a központi választmányt a kérdés tanulmá
nyozásával és a részletekre kiterjedő javaslat elkészítésével.

Az első nap utolsó tárgya volt Karai Sándor debreczeni 
főgymn. tanár előadása, melynek keretében a debreczeni főiskola 
szertárának kitűnő phonographját mutatta be szépen sikerült kísér
letekkel.

A közgyűlés második napjának első tárgya a Rácz Lajos 
sárospataki gymnasiumi tanár felolvasása volt, ki a református gym- 
nasiumok évvégi közvizsgálatait ismertetvén, vette beható kritika alá. 
Különösen azt a módját kifogásolta a vizsgálatoknak, mely szerint a 
fenntartó testületek megbízottai is nemcsak részt vesznek a vizsgá
latokon, hanem az évvégi érdemfokozatok megállapításába a vizsgái 
felelet alapján nagy mértékben befolynak. Fejtegetvén e rendszer 
káros következményeit úgy a tanulmányi előmenetel, mint a tanuló 
ifjúság erkölcsi érzésének kialakulása szempontjából, indítványozza: 
mondja ki a közgyűlés, hogy református gymnasiumaink mai vizsgálati 
rendszerét elavultnak tartja, annak egységes szellemben, a paedagogia 
mai állásának megfelelő átalakítását mennél előbb megválósttandónak 
óhajtja. — Beható vita után a közgyűlés az előadó javaslatát elfo
gadja Dóczi elnöknek azzal a pótlásával, hogy a tanulságos előadás 
ajánltassék figyelmébe a konventi egyetemes tanügyi bizottságnak, 
mely egyebek közt e kérdés megoldására is utasítva van.

Második tárgy a Hemző Lajos karczagi gymn. tanár felolvasása 
volt, ki a természetrajzi gyakorlatok paedagogiai fontosságáról érte
kezett. Ismertetvén az inductiv természetrajz-tanítás egyes módjait, 
bizonyítja, hogy a természetrajzot megfelelő kisérletezés nélkül ered
ményesen tanítani sem lehet. Ajánlja azért, mondja ki a közgyűlés 
e gyakorlatok szükségességét. A közgyűlés az értekező felfogását 
rövid vita után magáévá teszi, a felolvasást az Évkönyvben meg
jelenteti s ajánlja az egyes intézetek figyelmébe.

Következett volna Elek Lajos debreczeni nyug. gymn. tanár, 
jelenleg alsó-járai ref. lelkész előadása a tanulmányi kirándulásokról. 
Az előadó azonban meg nem jelenhetvén, elmaradását levélben menti 
ki s ígéretet tesz, hogy az alföldi iskolák növendékeinek Erdélybe 
teendő tanulmányi kirándulásait tőle telhetőleg elő fogja segíteni. 
A közgyűlés sajnálattal hallja az érdekesnek Ígérkező előadás elmara
dását, az ígéretet pedig köszönettel veszi tudomásul.

Ezután a jegyző terjeszti elő a megelőző nap délutánján tar
tott értekezlet megállapodásait. Ezek alapján a közgyűlés a követ
kező határozatokat hozza :

1. A vallástani konventi tanterv csak a szükséges új tan- és 
segédkönyvek elkészítése után valósítható meg. E könyvek mielőbbi 
elkészítésére felkéri az egyesület az egyes egyházkerületeket az egye
temes konvent útján.

2. A konventi tanterv többi tárgyaira vonatkozólag átmeneti 
intézkedéseket csak az egyetemes történelem és a természetrajz tan
tervének végrehajtása kiván. A történelem tantervét az egyesület csak
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évenként előre haladva, 4 évi átmenettel tartja megvalósíthatónak. 
A természetrajzi tantervre nézve azonban előterjesztést tesz az egyház- 
kerületnek, hogy a revideált tantervet a IV. osztályban ynár az 
1901 — 902. isk. évben léptesse életbe. A többi tantárgy tanterve 
az 1092— 3. isk. évben az egész gymnasiumban végrehajtható.

3. Az egyesület szükségét íj látja a vallástani kézikönyveken 
kívül más tankönyvek saját körünkben való elkészítésének is, így 
különösen kívánatos, hogy a történelmi tankönyvek, magyar irodalmi 
olvasókönyvek, a földrajz és a német olvasókönyv az egyesület köréből 
kerüljön ki. Az első sorban szükséges tankönyvek kiadására megbízza 
a központi választmányt javaslattétellel.

4. Az államsegélyes gymnasiumokra a vallás- és énektanítás 
tantervén kívül kötelezőkké teendők a konventi tantervnek a magyar 
és német irodalmi olvasmányokra, a történelmi és földrajzi tanítás 
szellemére vonatkozó utasításai.

5. A tanári fizetési fokozatokat már most eltörlendőknek ítéli 
hosszas vita után a közgyűlés ; minthogy azonban ez a kérdés az összes 
református tanárságot legközelebbről érdekli, abban állapodik meg, hogy ez
úttal ne hozassák e tárgyban határozat, hanem a központi választmány 
részletes javaslatával tűzessék ki az országás ref. tanáregyesület első 
kögyűlésének napirendjére.

6. Az egyesület országossá alakításával együtt járó munkálatok 
elkészítésére a közgyűlés kiegészíti a most működő központi választmányt. 
Elhatározza, hogy az alakuló közgyűlés a jövő iskolai évben, a hús
véti szünidő folyama alatt Debreczenben tartatik meg.

Épen ezzel kapcsolatban köszönettel veszi ugyan a mármaros- 
szigeti egyháznak a jövő közgyűlés ott tartására vonatkozó meg
hívását, de azt máskorra tartja fenn.

A  nagy választmány javaslata alapján a debreczeni egyháztól 
felajánlott 50 arany pályadíjra a következő pályakérdést tűzi k i : 
»A  debreczeni kollégium particulái, e particulák viszonya az anya
iskolához tanrendszer és tanítási módszer tekintetében.«

Több, kisebb fontosságú indítvány letárgyalása után az elnök 
a gyűlést déli 1 órakor bezárja. — S— П.

Igazgatók előléptetése. A király a következő középiskolai 
igazgatókat nevezte ki magasabb fiz. osztályba: Hanusz István 
kecskeméti áll. főreáliskolai, Dortsák Gyula ungvári áll. reáliskolai. 
dr. Solymossy Lajos székelyudvarhelyi áll. főreáliskolai, Danilovics 
János kaposvári áll. főgymnasiumi, Boros Vida aradi áll. főreáliskolai, 
Vida Aladár nagybányai áll. főgymnasiumi igazgatókat jelenlegi 
állomáshelyükön való meghagyással а V II. fizetési osztály 3. fokozatába.

Igazgatói megbízások. A  vallás- és közoktatási miniszter Jas- 
kovics Ferencz szathmári kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárt a 
balassagyarmati főgymnasiumhoz, — Várhelyi Ferencz szolnoki áll. 
főgymnasiumi rendes tanárt a verseczi áll. főreáliskolához, — Lauko 
Albert aradi áll. főreáliskolai r. tanárt az erzsébetvárosi áll. főgym-
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nasiumhoz helyezte át, s egyúttal megbizta őket a nevezett közép
iskolák igazgatásával.

Rendes tanári kinevezések. A vallás- és közoktatási miniszter 
a köv. helyettes tanárokat nevezte ki rendes tanárokká:

a) ugyanazon intézethez: Gedai József nagybányai áll. főgym
nasiumi, Zoltán Lipót szolnoki áll. főgymnasiumi, Deák Ferencz 
fogarasi áll. főgymnasiumi, Cser Gyula pancsovai áll. főgymnasiumi, 
Glósz Ernő lugosi áll. főgymnasiumi, Pályi Gyula bártfai áll. főgym
nasiumi, Kalkbrenner Antal gyöngyösi áll. főgymnasiumi, Gerő Vilmos 
temesvári áll. főreáliskolai, László Géza szegszárdi áll. főgymnasiumi 
h. tanárokat; — b) államilag segélyezett intézetekhez : dr. Sáringer 
János petrozsényi gymn. tanárt a kisújszállási ref. főgymnasiumhoz, 
Adamis Gusztáv rozsnyói ág. főgymnasiumi h. tanárt ugyanoda, 
Breztnyik János oki. tanárt a selmeczbányai ág. főgymnasiumhoz, 
Seprődi János és dr. Imre Sándor oki. tanárokat a kolozsvári ref. 
főgymnasiumhoz, Hajdú József hajdúnánási ref. gymn. tanárt a 
kecskeméti ref. főgymnasiumhoz, Marton Lajos h. tanárt a budapesti 
ref. főgymnasiumhoz, Bihary Ferencz h. tanárt a miskolczi ref. fő
gymnasiumhoz, Králik Gusztáv soproni ág. főgymn. h. tanárt ugyan
oda, Kalvoda Ferencz oki. tanárt a békési ref. főgymnasiumhoz, 
Patkós Bálint oki. tanárt a csurgói ref. főgymnasiumhoz ; — c) más 
intézethez : Vidovich Béla kassai katonai alreáliskolai tanárt a nagy- 
kikindai áll. főgymnasiumhoz, Tvergyák Sándor debreczeni áll. fő- 
reálisk. h. tanárt a beregszászi áll. főgymnasiumhoz, dr. Rovák Imre 
szabadkai községi főgymn. tanárt a czeglédi áll. főgymnasiumhoz.

Kinevezés r. hittanárrá. A vallás- és közoktatási miniszter 
Fincziczky Béla gyöngyösi áll. főgymn. hitoktatót a X. fiz. osztály 
3. fokozatába rendes hittanárrá nevezte ki.

Kinevezések tornatanítóvá. A vallás- és közoktatási miniszter 
Takács József óraadó tornatanítót a zalaegerszegi áll. főgymnasium
hoz, Juhász Károly gyöngyösi áll. főgymn. próbaéves tanárt ugyanoda 
rendes tornatanítóvá nevezte ki.

Kinevezés iskolaorvossá. A vallás- és közoktatási miniszter 
dr. Király Gáspár városi tiszti főorvost a jászberényi áll. főgym
nasiumhoz tiszteletbeli iskolaorvossá és egészségtan-tanárrá nevezte ki.

Kinevezés Írnokká. A vallás- és közoktatási miniszter Cserei 
Tivadar tanárjelöltet a beszterczebányai tank. kir. főigazgatósághoz 
Írnokká nevezte ki.

Véglegesítések. A vallás- és közoktatási miniszter a következő 
rendes tanárokat erősítette meg véglegesen: Laukonidesz Modeszt 
gyöngyösi áll. főgymnasiumi, Korbuly Emil nagyszebeni áll. főgymna
siumi, Schablik Károly rozsnyói ág. főgymnasiumi, dr. Varga Bálint 
budapesti ref. főgymnasiumi, Balthazár Gábor kecskeméti ref. főgym
nasiumi, dr. Bartha József budapesti VIII. kér. áll. főgymnasiumi, 
Tömöri Imre munkácsi áll. főgymnasiumi, dr. Hunyady József aradi 
kir. főgymnasiumi. Telbisz György aradi áll. főreáliskolai, dr. Mikó 
Pál bártfai áll. gymnasiumi, Kolosy Mór egri áll. főreáliskolai rendes
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tanárokat, — továbbá Ferencz Tivadar székelyudvarhelyi internatusi 
felügyelőt és Alt Henrik debreczeni áll. főreáliskolai tornatanítót.

Áthelyezések. A vallás- és közoktatási miniszter a következő 
igazgatókat és tanárokat helyezte át: dr. Vikol János erzsébetvárosi 
áll. főgyimnasiumi igazgatót tanári szolgálattételre a budapesti VI. 
kér. áll. gymnasiumhoz, Ederer Antal trencséni kir. főgymnasiumi r. 
tanárt a kir. kath. főgymnasiumhoz, Kó'rösy Sándor fiumei áll. főgym
nasiumi r. tanárt a budapesti VII. kér. áll. főgymnasiumhoz, dr. 
Viszota Gyula soproni áll. főreáliskolai r. tanárt a budapesti VI. kér. 

áll. gymnasiumhoz, Kartner Ferencz szentgotthárdi áll. gymnasiumi r. 
tanárt és Káldor Ágoston szolnoki áll. főgymnasiumi r. tanárt a 
temesvári áll. főgymnasiumhoz, Bodnár Lajos deési áll. főgymnasiumi 
r. tanárt a szentgotthárdi áll. gymnasiumhoz, Mátrai Vilmos mis- 
kolczi kir. kath. gymnasiumi tanárt a szolnoki áll. főgymnasiumhoz, 
Miklóssy István zsolnai áll. főreáliskolai r. tanárt az aradi kir. 
főgymnasiumhoz, Vörösmarthy Mihály makói áll. főgymnasiumi r. tanárt 
a székesfehérvári áll. főreáliskolához, Pech Aladár soproni áll. főreál
iskolai r. tanárt a budapesti VII. kér. áll. főgymnasiumhoz, Aldor 
Imre erzsébetvárosi áll. főgymnasiumi r. tanárt a szegedi áll főgym
nasiumhoz, Schultz Ernő makói áll. főgymnasiumi r. tanárt a trencséni 
kir. kath. főgymnasiumhoz, Incze Béni fiumei áll. főgymnasiumi r. 
tanárt a kolozsvári ref. főgymnasiumhoz, dr. Türr Lajos nagyváradi 
áll. főreáliskolai r. tanárt az aradi áll. főreáliskolához, dr. Bózsa Géza 
egri áll. főreáliskolai r. tanárt a zsolnai áll reáliskolához, Bodiu Mihály 
zombori áll. főgymnaziumi r. tanárt a nagykállói áll. algymnasiumhoz, 
dr. Garda Samu fehértemplomi áll főgymnasiumi r. tanárt a buda
pesti VII. kér. áll főgymnasiumhoz. Vogel Richárd fogarasi áll. 
főgymnasiumi r. tanárt a zalaegerszegi áll. főgymnasiumhoz ; továbbá 
Csukás Géza tornatanítót a makói áll. főgymnasiumhoz, Jánosi 
László beregszászi áll. főgymnasiumi helyettes tornatanítót a rózsa
hegyi; Gspann Károly rózsahegyi kath. főgymnasiumi r. tornatanítót 
pedig a beregszászi gymnasiumhoz helyezte át.

Törlés. Mátrai Vilmos miskolczi kir. kath. főgyimnasiumi 
h. tanár neve tévedésből vétetett föl a hivatalos közleménybe s ez 
után a Közlöny 37. számába a rendes tanárrá kinevezettek közé.

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatási miniszter AVagner 
Manó rákospalotai magángyimnasiuma I —VII. osztályának a nyilvános- 
sági jogot az 1901/2. tanévre megadta.

Szerkesztői üzenet. A Közlöny idei első száma régi szokás 
szerint még a múlt év actáit zárja l e : a közgyűlésről, egyes köri 
ülésekről és a vacatiói eseményekről, személyi változásokról számol 
be. Ez anyagot nem czélszerű feldarabolni, azért adjuk a szeptemberi 
számokat egyszerre, együtt, a hó végén.

A Közlöny formája marad a rég i: hetenkint egy íves füzetek
ben jelenik meg, boríték nélkül. De már ez alkalommal is fölkérjük 
a köröket és az egyesület tagjait, lehetőleg minél nagyobb számmal 
nyilvánítsák véleményöket, vájjon a megváltozott viszonyok, a csen
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desebb évek beköszöntével nem volna-e ismét czélszerűbb visszatérni 
a régi formára: a havi füzetekre. A havi megjelenés jobban kedvez 
a maradandóbb dolgozatoknak, a heti megjelenés az actualis czikkek- 
nek. De vájjon ma, a közoktatási Hivatalos Közlöny, egyéb köz
oktatási lapok és napilapok közoktatási mellékletei elszaporodtával, 
nem jobban töltené-e be a Közlöny hivatását, ha nem az actualis 
érdekű czikkekre vetné a fősúlyt, a minőket úgyis elegendő mennyi
ségben kapunk másunnan is, mint inkább a maradandóbb érdekű 
munkálatokra. Ezt a kérdést a szerkesztő csak a tagtársak vélemé
nyének a meghallgatása után kivánja végleg eldöntetni.

A jövő tanévre újból fölkéri a szerkesztő a Közlöny eddigi 
munkatársait, de a többi tagtársakat is folyóiratunk támogatására. 
A szünidei tanulmányutak, továbbá az iskolaélet egyes fontosabb 
mozzanatai (ritkább ünnepek, érdekesebb paedagogiai vállalkozások, 
kitüntetések, halálesetek sat.) rövid közlemény alakjában mind helyet 
foglalhatnak a Közlönyben. Különösen figyelműkbe ajánljuk tag
társainknak az új tanterv anyagának módszeres földolgozását, nehéz
ségeinek és jó oldalainak a feltüntetését. Egyes fontosabb vagy 
nehezebb és tanulságosabb részeknek próbatanítás formájában való 
feldolgozása is hasznos munka volna. Különösen érdekesek volnának 
ilyenféle dolgozatok a leánygymnasiumok köréből. A külföldi tan
ügyi mozgalmakat is állandóan figyelemmel szeretnők kisérni, azért 
efféle dolgozatokat és közleményeket igen szívesen közlünk.

Végűi ismételve kérjük a köri jegyzőket, hogy tudósításaikat 
ne jegyzőkönyv formájában Írják a Közlöny számára, a nem köz
érdekű mozzanatokat csak röviden érintsék, ellenben a közérdekűeket 
annál részletesebben (lehetőleg magok a felolvasók által készített 
kivonatokban) ismertessék. — Szerkesztő.

F ig ye lm ezte tés  és kérelem . A tagdíj fizetés és az előfizetés leg- 
czélszerűbben és legolcsóbban az e számhoz mellékelt póstatarélcpénz- 
tá r i  befizetési la p p a l törtéuik, a melglgel az illető díjnak a postán 
az egyesület javára való befizetése teljesen díjtalanul történik. Kérem e 
befizetési lap szives felhasználását. A körök székhelyeire menő példányok
hoz ily befizetési lap nincsen mellékelve.

MüHer József,
egyesületi pénztáros (V. kér. áll. főreáliskola.)

T artalom : A közgyűlésről. — Jegyzőkönyv az 0. K. T. Egyesületnek 
1901. évi XXXV. évi rendes közgyűléséről. A tisztviselők jelentései. — 
A középiskolák felügyelete és vezetése. Rombauer Emiltől. — A sza
bad egyetem és a középiskolai tanárság. Jónás Jánostól. — Az isko
lai helyesírás kérdése. Balogh Pétertől. — Az ifjúság erkölcsi óvása. 
Walther Bélától. — A felekezeti tanárok hajai. Makay Istvántól. — 
Egyesületi élet (A választmány ülése. Budapesti, eperjesi kör.) — 
Irattár. — Vegyesek. — Hirdetések.



A sárospataki irodalmi kör
következő középiskolai k iadványait van sze ren csém  
a  tek. ta n á r i k a r  jó a k a ra té  p á rtfo g á sá b a  a já n la n i :

Bibliai vallástan  a gymn. I., II. osztályának. Irta  Kovácsy
Sándor. III. kiadás. Kötve .................................................  1 kor. 60 fill.

K eresz ty én  h itta n  a gymn. III. osztályának. Irta Kovácsy
Sándor. Kötve ..........................................................................  1 » 20 »

K eresz ty én  erk ö lcsta n  a gymnasium IV. oszt. Irta Kovácsy
Sándor. Kötve ..........................................................................  1 » 20 »

K eresz ty én  eg y h á z tö r tén e t a felgymnasium számára. Irta
Kovácsy Sándor. III. kiadás. Kötve .................................. 2 » 40 »

M agyar e g y h á z i reform atio történ etén ek  v á z la ta , irta
dr. Heiszler József. II. kiadás  ...............  l » 60 »

K arénektár. Y—VIII. oszt. számára. Szotyori Nagy József tői.
Kötve ................................................................   3 » 20 »

M agyar o lv a só k ö n y v  a gymn. I. osztálya számára. Szerkesz
tette Molnár Lajos. III. kiadás. Kötve .............................. 2 » — »

M agyar O lvasókönyv a gymn. II. osztálya számára. Szerkesz
tette Molnár Lajos. III. kiadás. Kötve .............................  1 » 92 »

M agyar o lv a só k ö n y v  a gymn. III. osztálya számára. Szerkesz
tette Makláry Pap Miklós. II. kiadás. Kötve .............  2 » — »

M agyar poétik a  és o lv a só k ö n y v  a gymn. felsőbb osztályai 
számára. Irta és szerk. dr. Kapossy Luczián, pápai tanár.
II. kiadás. Kötve .............................  „ ... ..................  .......... 3 » — »

L atin  o lv a só k ö n y v  a gymn. II. oszt. számára. Gedicke F. után —■ » 80 »
C ornelii N ep otis v ita e  exce llen tiu m  im peratorum . Ma

gyarázattal ellátta Finkey József és Kérészy István. ... 2 » — »
P h aed ru s m eséi. Magyarázattal ellátta Finkey József és Ké

részy István. III. kiadás ....................................................  1 » 20 »
M agyarázó  je g y z e te k . C. Sallustius Catilinájához. Irta Zsol

dos Benő. K ötve...................................................................... 1 » 40 »
M agyarázó  je g y z e te k . C. Sallustius Jugurthájához. Irta Zsol

dos Benő. Kötve .....................................................................  1 » 70 »
L atin  irod a lom történet. Kézirat gyanánt irta Zsoldos Benő — » 50 »
G örög n y e lv ta n  szó tárra l. Készítette Szinyey Endre.......... 3 » 60 »
S zám tan  a gymn. I., II., III. osztályának. Irta Zsindely István.

Az I. füzet ára 1 kor. 40 fillér., a II. és III. füzeté fűzve 1 » 20 »
N ém et O lvasókönyv a gymn V., VI. osztálya számára. Szer

kesztette dr. Rácz Lajos ......................................................... 3 » 30 »
M agyarország  történ elm e. Középiskolák alsóbb osztályai szá

mára. III. kiadás. Irta Makláry Pap Miklós. Kötve .....  1 » 60 >
V ilá g tö r tén e lem  a középiskolák számára. Irta Kiss Lajos, sze

gedi főreáliskolai tanár-
I. Ókor. 94 művelődéstörténeti ábrával.......................... 3 * 3 0 »

II. K özépkor. 55 művelődéstörténeti ábrával. Kötve ... 3 » 20 »
III. Ú jkor. 21 művelődéstörténeti ábrával. Kötve ............  3 » 20 »

Á lla ttan . Irta Búza János. 128 ábrával. II. kiadás. Kötve ... 2 » 80 »
N övén ytan . Irta Búza János. 170 ábrával. III. kiadás. Kötve 2 » 50 »
Á sv á n y ta n  és g eo ló g ia  v e g y ta n i e lő ism eretek k el. Irta

Búza János. II. kiadás. 73 ábrával...................................... 2 » — »
M agyar-la tin  szó tár . Iskolai használatra. III. jav. kiad. Kötve 4 » 60 »
L a tin -m a g y a r  zseb szótár . Iskolai használatra. II. kiadás ... 2 » 60 »

Megrendeléseket szívesen fogad:

S rócsányi  B ertalan
=  könyvkereskedése =
S á r o s p a t a k o n .
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A M agyar Tudom ányos A kadém ia történ elm i b izottságának  
m  segélyezéséve l k iadja a M agyar T örténelm i Társulat, rzr

A Magyar Történeti Életrajzok
eddig megjelent köteteiből az ATHENAEUM rész vény társulat 

könyvkiadó osztályában a következő kötetek kaphatók:

Bethlen Gábor és udvara. G indely  A . és
Acsády Ignácztó l...................................

Mátyás király Élete. F ra k n ó i Vilmostól. 
Kovacsoczy Farkas. Szádeczky 'Lajostól. 
II. Rákoczy György. S zilágy i Sándortól. ...
Nagy Lajos. P ór Antaltól. I—II. к........
I. Rákóczy György. S zilágyi Sándortól. ...
Weiss Mihály. M ika  Sándortól.................
Gróf Gvadányi József. Szécsy K á ro ly tó l,... 
Corvin János. D r. Schönherr Gyulától. ... 
Gróf Zrínyi Miklós, a költő. I. k. D r. Széchy

K árolytól..................................................
Herczeg Eszterházy Pál nádor. B abies

Zsigm ond  és M erényi Lajostól............
Gróf Széchenyi István. I. k. Z ich y  Antaltól. 
Gróf Széchényi István. II. k. Z ic h y  Antaltól. 
Szenczi Molnár Albert. D r. D ézsi Lajostól. 
Gróf Zrínyi Miklós, a költő. II. k. D r. Széchy

K árolytó l..................... ..........................
Magyar író és könyvnyomtató a XV. szá

zadban. .D r. D ézsi Lajostól.................
Werbőczy István. F ra kn ó i Vilmostól........
Balassa Bálint. E rd é ly i Páltó\.................
Gróf Zrínyi Miklós, a költő. III. kötet,

D r. Szécsy K árolytó l.............................
Mária Terézia. 1717—1780. M arczali
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H enrik tő l................................................  »
Pápai Páriz Ferencz. D r. D ézsi Lajostól. »
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T. ez. tanári kar szives figyelmébe.
S t a m p f e l  K á r o ly  kiadásában P o z s o n y b a n  megjelent a jó hirnek 

örvendő és kedvelt

T A N Á R O K  N A PT A R A ------ XVI. ÉVFOLYAM ------

az 1901—1902. iskolai évre
összeállította

Kutrucz Rezső, főgymnasiumi igazgató.
Benne van a teljes n a p tá r i  részen kivül calcu lus-könyv tisz ta - és 
táb la -pap iros , továbbá a törvén yek  és rendeletéit közül mindaz, a 
mire a tanárnak leggyakrabban szüksége van, nemkülönben a közép
isko lák  ig a zg a tó in a k  és ta n á ra in a k  ra n g so ra  1901. au gu sz

tus 1-ig k iig a z ítva .
о о Ára e naptárnak díszes aranyozott vászonkötésben 1 korona 60 fillér, о о 

Postán bérmentve küldve 1 korona 80 fillér.
©Я?' Az összeg legczélszerübben postautalványon küldhető be.
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Az „ATHENAEUM“ r.-társulat kiadásában megjelent:

A t h e n a e u m “ kézikönyvtára XVIII. kötet.

MAGYAR NYELV
A művelt közönség számára

Ára kötve

M agyaros szerkesztésre vezető «

német-magyar betűrendes szólásgyüjtemény,
A nyelvőri irodalom nyomán szerkesztette
Szigeti József. **********
Ára ....................................  60 fillér.
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Az „Athenaeum“ kiadásában Budapest, VII., Kerepesi-ut 54. |
M eg je len  t ! M eg je len  t ! |

DK H 0 ÉVÁT H CYE ILL |
nr // W

MAGYAR iODALl

J \Jtégi Jttagyar Ji
S z á m o s  s z ö v e g k é p p e n  

Ára a 755 lapra terjedő

Ш  TÖRTÉNETI. 1
W: 1 
'odalom SÓrtérrsís. I
és m ű m e l l é k l e t t e l .

Kapható fen ti kiadótár- |
nagy 8r a lakú  m unkának ' Кsu la tn á l, va lam in t m m - | $
fűzve 12, kötve 15 korona. den könyvkereskedésben. ú

А
NÜr Л&>- Ч&>

A T H E N A E U M
KÉZIKÖNYVTÁRA 
XVIII. KÖTET.

I S e i
wmmmmшшшшт* * * * * * * ** * * * * * * *

\ £  >Й  чЙ

A MAGYAR NYELV
A  m ü v eit közönség szám ára.

Irta: BALASSA JÓZSEF.
± ± ± ± * * ± ±  Ára kötve 2 kor. ± - J d d d d d i ±



A 
tiz

 k
öt

et
 á

ra
 d

ís
ze

s 
és

 t
ar

tó
s 

fé
lb

őr
kö

té
sb

en
 1

60
 k

or
on

a
Az Athenaeam r. t. kiadásában megjelent:

Az „ATHENAEUM“ kiadásában
m egjelenő .

Millenniumi Történet beszer
zése által minden magyar 
ember saját tűzhelyén emel 
örök emléketnemzetünk ezer

éves múltjának

r Tízkötetes[ M illennium i T örténet
kész!

tiz kötetben.
2785 szövegképpel és 

405 fényes kivitelű külön 
műmelléklettel.

Millenniumi kiadás,

Szerkesztette

Szilágyi Sándor.
T 5

Ara díszes és tartós iel-

A  M illennium i T örténet kötése.

& ftöillenniumi Történek b e o sz tá sa :
I. k ö t e t : M a gyarország  a k irá ly sá g  

m eg a la p ítá sá ig . V a s z a r y  K o lo s  
b ev ezetésév el irták F rö h lic h  R ó 
b e r t, K u z s in s z k y  B á l in t ,  N a g y  
G éza  é s M a r c z a l i  H .

II. k ö t e t : M a g y a ro rszá g  tö rté n e te  az 
Á rpád ok korában. (1038— 1301.) 
Irta M a r c z a l i  H e n r ik .

III. k ö t e t : Az A n jou -h áz é s  örök öse i. 
(1301— 1439.) írták  P ó r  A n t a l  és  
S c h ö n h e rr  G y u la  (egyszersm in d  
seg éd szerk esz tő ).

IV . k ötet: A H u n y a d y a k  é s  a J age llók  
kora. (1439— 1526.) Irta F r a k n á i  
V ilm o s .

V . k ö te t:  M a g y a ro rszá g  tö rtén ete  
I. F erd in an d tó l R u d olfig . (1527—: 
1608.) Irta A c s á d y  Ig n á c z .

VI. k ö t e t : M a g y a ro rszá g  tö rtén e te  II. 
M átyástó l III F erd in á n d ig . (1608— 
1657.) Irta A n g y a l  D á v id .

V II. k ö te t:  X. L ip ó t é s  I. J ó z sef kora.
(1657— 1711.) Irta A c sá d y  Ig n á c z .  

V il i .  k ö te t : A resta u ra tio  kora. (1712— 
1815.) Irta M a r c z a l i  H e n r ik .

IX . k ö te t:  A n em zeti á llam alk otás.
(1815—1843.) Irta B a l la g i  G éza  

X . kötet : A m od ern  M agyarország . 
(1848—1S95.) Irta M á r k i  S á n d o r  és  
B e k s ic s  G u sz tá v .
E p iló g u s. Irta J ó k a i  M ó r .

A n m l t .  va llá s -  és k ö z o k ta tá s ü g y i m in is te r iu m  a z  összes k u l tu r á lis  in té z e te k n e k  
■ '*■ b eszerzésre  a já n lo tta .

bőrkötésben 160 kor.

fj
to<1
00От
со
N
О :<
Ф

CQ
РГ
Ф -

Ф

Ф -со

О
00
i-h
Ф -
а
Ф
СО

I—• •
<!■ •С+-
Ф

£
►—-
О :
SS

5

ф-
РГ►—i
фе+e-t-
Ф



XXXV. évfolyam. 2. szám. 1901. október 6.

O R S Z Á G O S
KÖZÉPISKOLAI TAN ÁRÉ GYE SÜLÉÜL

m m « ' .i a a í ;:
K Ü / C Y Y T AKÖZLÖNY. F

A z eg y esü le t h iv a ta lo s  ügy e ib en  
m inden  ir a t

Dr. NÉGYEST LÁSZLÓ
fő titk á rh o z  k ü ld e n d ő , U jv ilág -u tcza  

2. sz . a lá .

S zerkesz ti

BALOGH PÉTER
I . ,  O rsz á g h á z -u tc z a  12. szám .

Az eg y esü le t anyag i ügyei, v a lam in t 
a  lap  k ia d á sá t ille tő  üg y ek

MÜLLER JÓZSEF
p é n z tá m o k  (V . k e rü le ti  á ll. fö reá l-  

isk o la ) h a tá sk ö ré b e  ta r to z n a k .

Előfizetési dij egy évfolyamra 8 kor. — Évi tagdíj 8 kor.

AZ ELEMI ÉS A KÖZÉPISKOLA EGYMÁSHOZ VALÓ 
VISZONYA.

(Felolvastatott a debreczeni körnek 1901. jún. 16-ikán tartott ülésén.)

Mélyen tisztelt Tanári K ö r! Azt, a mit e felolvasás szűk 
keretében elmondani szándékozom, nem a csalatkozhatatlanság 
igényével, sem nem abban a bitben hozom ide a komoly tanács
kozások szőnyegére, mintha ezzel minden tanügyi bajunk egy
szerre segítő gyógyítószerét találtam volna fel; sőt a feltaláló 
dicsőségére a legparányibb részben sem kivánok számítani: mert 
hiszen csupa közismereti! dolgokra, közösen érzett bajokra aka
rok rámutatni, mindnyájunk által rögtön megbírálható elvekre 
kívánom mondanivalóimat építeni. De ide hozom, mint lelkem
nek régóta táplált meggyőződését; mint komoly megfontolásra 
tán igényt tartható nézetet, mint olyan felfogást, a mely ha szé
lesebb körökben elterjedne, s illetőleg, ha erre az elterjedésre 
érdemes lenne, hitem szerint nagyot könnyítene nemzeti közokta
tásunk még folyton chaotikus ködökbe burkolt kérdéseinek tisz
tázásán, s tán azt is eszközölhetné, hogy azok a kiváló harczosai 
nemzeti közművelődésünknek, a kik most a közös eszményért 
folytatott küzdelmeinkben sokszor egymás ellen vívnak meddő 
harczot, egymást megértve egyesült erővel láthatnának a nagy 
munkához, a mely elől sokáig kitérnünk — pótolhatatlan vesz
teségek nélkül — már úgy sem lehet. Ez a nagy munka pedig 
a mai igényeknek minden tekintetben megfelelő ríj magyar 
nemzeti középiskola megteremtése.

Nem is most hangoztatom legelőször itt ezeket a nézetei
met. Hol egy, hol más részletét volt már alkalmam körünk 
tanácskozásai alkalmával kifejezésre juttatni, s tán nem tévedtem, 
ha a nézeteim folytán elhangzott megjegyzésekből azt éreztem 
ki, hogy a t. kör tagjai közül többen olyannak tartották felfo
gásomat, a min érdemes volna gondolkozni.

OESZ. K Ö Z É PISK . TA N Á RE G Y ES. K ÖZL. 6
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És körülbelül itt véget is ért volna minden, — magam is 
inkább csak a csendes gondolkodásra, mint a nyilvánosság előtt 
való nyílt fellépésre érezvén magamban hajlandóságot — ha orszá
gos egyesületünk Igazgatósága azt a kitüntető megbízást nem 
ruházza rám, hogy nézeteimet próbáljam meg olyan tételekbe 
foglalni, hogy azok a körök véleménye és tárgyalása alá lenné
nek bocsáthatók.

Igazgatóságunk ezen felszólításának pedig az volt az indító 
oka, hogy a muraközi tanítókor 1900-ik évi közgyűlésén Mencsey 
Károly »Az önálló hat osztályú népiskola kötelező befejezésénei' 
haszna« czímmel igen figyelemreméltó felolvasást tartott, s annak 
második részében elősorolván az önálló hat osztályú népiskola 
teljes befejezéséből eredendő hasznokat, 6-dik pont alatt ezt a 
tételt állítja fel: »érettebb ifjúsággal a felsőbb iskola könny eb- 
ben boldogul«, és ezt a tételét aztán igen talpraesetten ki is 
fejti. A muraközi tanítókor elnöksége országos egyesületünk 
Elnökségének a szóban forgó felolvasást azzal a kéréssel küldötte 
meg, hogy a hivatott 6. pontot, mely a középiskolát is érinti, 
»az országos középiskolai tanáregyesületben napirendre tűzetni 
kegyeskedjék.«

E hivatalos kérés teljesíthetése végett intézte én hozzám 
egyesületünk Igazgatósága a fentebb már említett megtisztelő 
megbízást, s főleg ezen az okon veszem most igénybe tisztelt tag
társaimnak szives figyelmét.

»Az elemi és középiskola egymáshoz való viszonyáról« 
szeretnék tehát egyet és mást itt elmondani. Még pedig nem 
az elméleti paedagogia elveinek szempontjából, hisz azokat mind
nyájan eléggé ismerjük, s a mennyiben e pillanatban nem lebeg
nének eléggé tisztán lelki szemeink előtt, nagy elmék kiváló 
művei nyújtanak arra nézve az én tudásomat messze túlszárnyaló 
alapos tanításokat. Hanem szólani kívánok a gyakorlati paeda
gogia szempontjából, a mának, a mindennapi élet elutasítha- 
tatlan követelményeinek szempontjából. Ezek elől a követelmények 
elől ha mindenki elzárkózhatik is, nem zárkózhatunk el mi, közép
iskolai tanárok, a kiknek hivatásunk az, hogy épen az életnek, 
az életre, annak nagy czéljaira, súlyos kötelességeire alkalmas 
nemzedékeket bocsássunk ki iskoláink falai közül.

Csak nem régen zárult le tanári közéletünk egyik nagy
becsű munka-cyklusa, a tanterv-revisio, a mely akkora hullám
zásba hozta az elméket, hogy egyes, a középponttól távol eső 
széleken még most sem simult el minden gyűrűje. De illetékes 
szó kimondotta, hogy a tanterv kérdéseit egy időre, mig a most 
megalkotott mű kipróbálása meg nem történik, pihentetni kell 
s oktatásügyünk más tereit tegyük vizsgálódás, javító elmélkedés 
tárgyává. Égyes ilyen kérdésekre egyenes utalás is történt. Kész
séggel ismerem el, hogy a köreink tanácskozása alá utalt kérdé
sek mind becsesek s megvitatásra érdemesek is. De nem habozom 
kimondani azt sem, hogy nem épen a legfontosabbak sem az
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iskola, sem az élet szempontjából. Sőt rám mintegy azt a benyo
mást teszik — sértő szándék nélkül mondom — mintha némileg 
elringatni, elcsitítani akarnák velők az elevenebb szükség érzetét.

Pedig az élet a maga nagy követeléseivel hova-tovább mind 
hangosabban zörgeti az intézkedő hatalom bezárt ajtóit, s hogy 
nem teljesen siker nélkül, kitetszik abból is, hogy közoktatás- 
ügyünk jelenlegi vezetője — a kitől a legteljesebb jó szándékot 
elvitatni lehetetlen — a, legközelebbi költségvetési tárgyalás alkal
mával, habár rendkívül óvatosan s csak halvány sejtetések alak
jában, de mégis megérintette a középiskolai reform kérdését is. 
Ez az a legégetőbb kérdés, a mely egész nemzeti közvéleményünket 
hosszú idő óta izgalomban tartja s a melynek megoldásától függ 
egész nemzeti közműveltségünk jövendőbeli szerencsés fejlődése 
vagy végzetes elsatnyulása, elkényszeredése.

Ennek a nagy nemzeti érdeknek, ennek a legégetőbb tan
ügyi szükségletnek, az új magyar nemzeti középiskola megterem
tésének szempontjából kivánom én most »az elemi és a közép
iskola egymáshoz való viszonyát« elmélkedésem tárgyává tenni.

Nemzeti közoktatásunk mai szervezete tulajdonképen két 
országos törvényben gyökerezik, u. m. az 1868-ik évi X X X V III. 
t. ez.-ben, a mely a népiskolai közoktatást, és az 1883. X X X . t. cz.- 
ben, mely a középiskolai közoktatást szabályozza. Az egyetemi 
oktatást minden izében szabályozó törvényünk — mirabile dictu! — 
nincs.

Mind a két törvény rettentő bajok megszüntetésére volt 
hivatva, s mindenik megtette a maga üdvös szolgálatát nemzeti 
műveltségünk emelése szempontjából. De mind a kettőnek sok 
vele született gyengesége is van, a melyek miatt nem egy fontos 
kulturális érdekünk szenvedett érzékeny veszteséget, s nagyon 
ideje már, hogy mind a kettő radikális reformoknak vettes
sék alá.

Az 1868-ik évi X X X V III. t.-cz.-nek nemzeti kultúránk szem
pontjából most csak két nagy fogyatkozására mutatok rá. Egyik 
az a megbocsáthatatlan gyöngesége, hogy elmulasztotta a nép
nevelést kizárólagos állami feladattá tenni, hanem meghagyta az 
egyenesen államellenes nemzetiségeket is az iskolatartás jogában, 
sőt még annyit sem birt biztosítani, hogy azokban az iskolákban 
a magyar állam nyelve és szelleme meghonosuljon. Pedig ha 
valaha, akkor újabb alkotmányos életünk első évében lehe
tett volna ezt a bécsi körök minden nagyobb ellenzése nélkül 
törvénybe iktatni, s ha ez megtörtént volna, ma már tán nem 
volna nemzetiségi kérdés. Erre a fogyatkozására a törvénynek 
most csak rámutatok, de nem vonom be tárgyalásomba.

Tudom, hogy lesznek olyanok, a kik ezt a kifogást kálvinista 
ember szájából feltűnőnek fogják találni s hivatkoznak arra a 
heves harezra, melyet a nagyérdemű Révész Imre folytatott a 
felekezetnélküli iskolák ellen. De a kik az én felfogásomat komo
lyabb megfontolás tárgyává teendik, igazat fognak nekem adni. En

6*
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is szivemből ellenzem a most (livó államosító rendszert, a mely 
legnagyobb részben a legmagyarabb felekezet, a kálvinistaság 
iskoláit szivja fel, mert a mig hazánkban felekezeti elemi iskolák 
lesznek, kívánatos, hogy épen a »magyar vallás« hívei ragaszkod
janak saját iskoláikhoz. De mert meggyőződésem szerint az elemi 
oktatásról való gondoskodás az állam feladata és kötelessége: 
mindenik felekezet, csak nyerne vele, ha az iskolafenntartás ter
hét le venné róla az állam s felszabadúlt erejének teljességét a 
katechesisra. a vallásos nevelésre fordíthatná.

A másik nagy fogyatkozása — a mi ugyan már több tekin
tetben a végrehajtás rovására is esik — hogy összes tartalma sze
rint mindezideig nincsen megvalósítva. A törvény ugyanis a tan
kötelezettséget a mindennapi iskolákra nézve 6-tól 12 éves korig 
szabja meg, a mi természetesen 6 osztályú népiskolát feltételez.

De vájjon így van-e ez a valóságban? Mindnyájan tudjuk, 
hogy nincsen így. A legtöbb kis községben nyoma sincs az 
У —Yl-dik elemi osztálynak, sőt még városokban sincs az alsó 
osztályok számának megfelelő У—Yl-dik osztály.

Ennek a két felső osztálynak a felállítását maga a törvény 
is segített kijátszani, a mennyiben annak a két osztálynak, főleg 
városokban, hatalmas concurrentiát támasztott a polgári és később 
a középiskolák két alsó osztályával.

Es ez kiszámíthatatlan és tán hosszú ideig ki sem hever
hető tanügyi veszteségnek és mindenféle kóros állapotoknak lett 
az okozója.

Ez az oka középiskoláink alsó osztályaiban a rettenetes 
mérveket öltött túlzsúfoltságnak, a mely a tanítás eredményét 
csaknem egészen illusoriussá teszi.

A törvény hibája miatt a szülők valóságos szerencsejáték
nak tekintik azt, hogy fiaikat a középiskola két alsó osztályába 
járassák, mert tanköteles koruk betöltése előtt úgysem adhatják 
semmiféle életpályára, s ha már iskolába muszáj járniok, inkább 
járjanak a gymnasiumba, reálba, vagy legrosszabb esetben polgári 
iskolába; hátha még beválnak valami úri pályára, mert ezek 
mind úri iskolák, ellentétben a parasztnak tarto tt elemi iskolá
val, a melyet a törvény is wép-iskola1 névvel bélyegez meg. 
Pedig a hat osztályú elemi iskola úgy, a mint az a halhatatlan 
érdemű Eötvös József és munkástársainak lelke előtt lebegett, a 
legbecsesebb nemzeti kincsünk lehetett volna; óriási horderejű s 
a demokratia szempontjából valóságos diadalszámba menő alko
tás az egységes nemzeti iskola. A szabadság, egyenlőség és test
vériség hármas jelszava — a mely sajnos, a mai nemzedék szi-

1 Bár nem tartozik szorosan tárgyamra, meg nem állhatom, hogy 
hirálat tárgyává ne tegyem ezt a szerencsétlen germanismust, mely a német 
»Volksschule«-t szószerint »népiskolának fordította, mert a németnek a 
»nemzet« fogalomra nincsen saját szava! Ez a név a mi minden rétegében 
aristokratikus hajlamú nemzetünk szemében az elemi iskolát valósággal 
lenézetté tette és teszi máig.
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vében tartalom nélkül való szólammá sorvadott, — sehol oly 
szép harmóniában fel nem lelhető, mint a hogyan ez az egységes 
nemzeti elemi iskola keretében megvalósítható.

A rendi alkotmány megdőltével a nemzet egyes rétegei 
között ledőltek a válaszfalak, a kiváltságok megszűntek, a tör
vény előtt való teljes egyenlőség törvénybe iktattatott. Mindezek
nek egyenes logikai folyománya az, hogy a nemzet minden egyes 
tagjának teljesen egyforma joga van a műveltség olyan minimális 
mértékéhez (és az ezt biztosító egyforma iskoláztatáshoz), a mely 
műveltség nélkül a polgári jogok öntudatos gyakorlása és a pol
gári kötelességek eredményes teljesítése nem is képzelhető. Ennek 
a minden honpolgárt megillető egyetemes nemzeti műveltségnek 
a minimális mértéke a hat osztályú teljes elemi iskola.

Ha tehát meg nem akarjuk sérteni az egyenlőség és egyen
jogúság nagy elveit, ezt a műveltséget, ennek a megszerezhetését 
minden egyes honpolgár részére biztosítani köteles az állam. 
Hangsúlyozom, az állam köteles. Ez nem lehet kötelessége, leg
feljebb csak joga lehet a felekezeteknek, a községeknek és a 
magánosoknak. Ha van par excellence állami feladat, akkor az 
egységes nemzeti elemi oktatás dolga az. Ha megnézzük a nyugoti 
kulturállamok oktatásügyi viszonyait, úgy találjuk, hogy az elemi 
oktatásról való gondoskodás mindenütt állami feladatnak van 
deklarálva, s ha van is nem állami, u. n. szabad, vagy magán 
iskola, az sohasem az állami iskola helyett, hanem csak a mellett 
működik.

Hogy ez minálunk nem így van, mindnyájan tudjuk. Hogy 
miért nincs így, azt is jól tudjuk, de ennek fejtegetése már kivül 
esik a szorosan vett kultúrpolitika határán, a melyen pedig ez 
alkalommal nem kívánok túlmenni.

(Vége következik.)
(Debreczen.) Dr. Nagy Zsigmond.

WLASSICS BESZÁMOLÓ BESZÉDE.

Wlassics G-yula vallás- és közoktatási miniszter szeptember 
22-ikén Csáktornyái választói körében igazán nagyszabású, eszméktől 
duzzadó beszédet mondott. Jól esik látnunk azt az odaadást, melylyel 
miniszterünk évről-évre nagyobb mértékben neki szenteli magát a 
magyar közművelődés ügyének. Felfogása mind mélyebb, eszméi mind 
igazabbak lesznek; lelkesedése pedig nem hogy megcsappanna a 
szinte leküzdhetetlen nehézségekkel szemben, hanem fokozatosan nő 
és erősbödik.

Ezúttal főleg a magyar műveltség nemzeti missiójáról és a 
reformok terén követett módszeréről szóló szép fejtegetéseire, továbbá 
a gyakorlati életpályák meg a nevelői működés megbecsülése érde
kében a társadalomhoz intézett szózatára hívjuk föl tagtársaink
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figyelmét. Ezekhez a szavakhoz nem kell bővebb kommentár. Meg 
fogja azokat érteni és méltányolni fogja minden magyar tanár, a 
kinek nemzeti kultúránk missiójáról és közoktatásunk fejlődéséről 
magának is vannak eszméi.

Ez országban — úgy mond — alkotmányunk és történeti 
missziónk szerint is a magyar fajnak kell vezetőnek lenni. Ezért 
kell a magyar faj kulturális súlyát emelni. Ezért tette ő is 
kulturális politikájának sarkpontjává a városok közművelődési 
intézményeinek fejlesztését és emelését. Ezért fordít a városok 
iskoláira különös gondot; a vidéki városokban múzeumokat állít 
fel, könyvtárakat nyit meg. Minden izében magyar városi élet 
nélkül a magyar faj misszióját be nem töltheti. Más nyelven 
beszélő 'polgártársainkra a magyar kultúra fölényének kell hatni. 
Ennek értéke és szükségessége legyen a hódító és nem az erőszak. 
Az erőszak egyáltalában nem a politikai bölcseség tényezője. Az 
erőszak nyers erő — és nem is jelent erélyt és kitartást. Az erő
szaknak csak álhasonlatossága van az erélyhez.

»Tárczám ügykörére vonatkozó programmot — folytatja 
másutt — nem szükséges adnom, mert minden évben a parlament 
színe előtt a legnagyobb részletességgel fejtem ki terveimet s 
magam kérem ügy az ország első tanácsának, mint a nagy köz
véleménynek elfogulatlan, tárgyilagos bírálatát. Azt talán nyu
godtan mondhatom, hogy a nemzeti kulturélet egész szervezetét 
átölelő és meggyőződésem szerint egységes vezérgondolatok által á t
járt programmomat az elérhetők és megvalósíthatók korlátái között, 
fokozatosan a nemzet szellemi és anyagi erejének mérlegelésével, 
erőm teljes megfeszítésével igyekszem is tettre váltani. Különösen 
nagy súlyt helyezek arra, hogy az alapvető közoktatási reform
kérdésekben meg nem érett kísérletezések csábjának ne engedjünk. 
Egyik évben ne döntsük halomra azt, a mit az előbbi évben 
építettünk. Ez minden közoktatási szervezetnek legnagyobb vesze
delme volna. A legmesszebb menő nyilvánossággal veszem igénybe 
az előkészítő munkálatok során csaknem az egész nemzeti értel
miség közreműködését. Nem volt eddig jelentősebb reform-alkotásom, 
melyből az egész tanügyi közvélemény ki ne vette volna munka
társi részét. Ennek tulajdonítom, hogy — csak néhányat említ
sek — az általam életbeléptetett űj gymnasiumi, reáliskolai, a 
felsőbb leányiskolái tantervek, a polgári képző tanterve, a nép
iskolai űj rendtartás minden rázkódtatás nélkül, mondhatnám a 
közvélemény szives támogatásával léphetett életbe. Ezek pedig 
az iskola beléletét tárgyazó és jellegüknél fogva a törvény állan
dóságának értékével biró oly természetű alkotások, melyekre nézve 
bízvást elmondhatjuk, hogy a legszétágazóbb szaknézetek területe.

A jövőben is hasonló eljárást követek és nem lesz jelentősebb 
reform-alkotás, mely életbelépte előtt a nemzeti értelmiség és az 
illetékes szakkörök kritikájának tisztító tüzét ki nem állja. Nincs 
nagyobb veszedelem, mint az életbe nem léptethető, hangzatos 
szólamokban bővelkedő papirtörvény. De ezeknek rendszerint csak
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annyi értékük van, mint a papírnak, melyre ráírták a nagy 
szavakat. A nemzeti kultúra felelős őrének nem az a feladata, 
hogy az élet feltételeit nélkülöző törvények száméit szaporítsa, 
hanem, hogy az eleven élő kulturéletet ernyedetlen munkával 
napról-napra ébren tartsa és előrevigye, a ma még bizonyos lét
feltételeket nélkülöző nagy középiskolai reform elő fölt ét eleit zaj
talan munkával előkészítse. A törvénytárba csak oly iskolai 
reformnak szabad jutni, melyet az életben hatásában áldásosán 
teljesen meg is lehet valósítani. Olyannak kell lennie minden 
alapvető reformnak, melyet a holnap vihara nem söpör el azért, 
mert egy gyökérszála sem jutott a nemzeti talaj mélyébe.

Az iskolától — folytatja tovább — sokat, nagyon sokat 
követelhetünk. De nem mindent érhetünk el. Ha a nemzeti élet 
működésében valamely fogyatékosságot ismerünk fel, ha a nép
iéi ekben téves irányok mutatkoznak, ha gyöngülni látjuk a köte
lesség hű teljesítését, ha a jellemszilárdság lazul, ha nincs kellő 
bátor kezdeményezési, vállalkozási hajlam a magyar társadalom
ban, ha az ifjúság nagy része hivatali pályára tódul, ha az 
önálló pályáktól, melyen saját erejével kell életboldogságát meg
állapítania, idegenkedik, rögtön mindenki az iskola felé tekint. 
Mindennek oka az iskola.

Elismerem, hogy az iskolának egy nemzet charakterére is 
átalakító ereje lehet, A tervszerű, czéltudatos, hivatásos komoly
sággal, az ifjúság szeretetével melegített és a nemzet ideáljai 
által lelkesített nevelés és tanítás még egy nemzet charakterén 
is javíthat. De gyorsabb sikereket csak úgy lehet elérni, ha a 
társadalom az iskolát hatásában nem ellensúlyozza. Az új nemze
dék nem szívhat magába elég ellenállási erőt az iskolában; 
demokratikus, nemesebb világnézlete nem alakulhat ki nagyobb 
erővel, ha ifjú és fogékony lelkében a társadalom gyakran lerontja 
azt, a mit az iskolában építenek. A míg a szülő azt mondja 
otthon a fiának: »A kereskedői pálya nem úrnak való!« »Ha 
rosszul tanulsz, iparos leszesz!«; ha azt hallja szünet nélkül, 
hogy: »Jobb a biztos szerény hivatali kenyér, mint a koczkázat- 
tal járó vállalkozás«, m eg: »Minek erőltednéd magad, van neked 
néhány hold földed, megélsz abból!«; ha a legkisebb hivatalnok 
jogosítva érzi magát lenézni a kereskedőt vagy iparost ; ha a 
fegyelmet és rendet tartó, kötelességtudó tanár vagy igazgató nem 
egyszer egyes társadalmi körök jogtalan üldözésének tárgya, és 
így tovább: az iskolai nevelés és tanítás — ha még oly töké
letes volna is — csak igen nehezen képes a nemzedékek világ
nézetét átalakítani.

Ha tehát azt akarjuk, hogy egészségesebb világnézlet díszítse 
majd a minket követő nemzedékek charakterét és ha azt akarjuk, 
hogy ez az okos átalakulás gyorsabban legyen elérhető: úgy ne 
nyugtassa meg háborgó lelkiismeretét a felnőtt magyar társadalom 
se azzal, hogy csak szidja az iskolát, de segítsen a házi körben 
a nevelés munkájának. A felnőtt társadalom önfegyelme nélkül
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az ifjú magyar társadalom világnézetének iskolai átalakulása 
alig, vagy csak századok múlva sikerülhet. Hogy sikerülnie kell, 
bízom nemzetem életképességében és nagy missziójában. Én min
dent elkövettem eddig is és ezentúl szintén elkövetek arra, hogy 
az iskola minden tagozatában az ismeretek közlése mellett a 
nevelő elemek érvényesüljenek, hogy így minél tisztességesebb, 
jellemesebb, kötelességtudóbb, a munkát bármely foglalkozási 
ágban becsülő, erős erkölcsi akarattal, önállósággal biró, tanult 
nemzedék vegye majd át e haza sorsának intézését.

És ha e szavaim a nyilvánosság elé kerülnek, hallják meg 
a magyar szülők a lelkem mélyéből fakadt kiáltást, hallják meg 
azt hazám tanárai és tanítói is, a kiket legbecsesebb és leg
tiszteltebb munkatársaimul tekintek, hogy üljenek bár a leg
szerényebb népiskola vagy az egyetem tanszékén, sohase feled
kezzenek meg, hogy tanításuk csak úgy becses, ha szavaikkal és 
példáikkal az ifjúság charakterét igazi erkölcsi értékben és akarat
erőben is gyarapítják.«

KÖNYV-ISMERTETÉS.

Jeles írók Iskolai Tára. XXV I. Kisfaludy Károly Csalódá
sok. Vígjáték négy felvonásban. Magyarázta Szigetvári Iván. 
Második javított kiadás. Budapest, Franklin-társulat. 1900. Ara 
60 fillér.

Szigetvárinak ez újonnan kiadott könyve a négy évvel előbb 
megjelent kiadásnál, melylyel összehasonlítottam, sokkal bővebb, 
gondosabb. A magyarázatok néhány fejezetét teljesen újra írta 
meg és két újjal is megtoldotta a szerző, mint maga említi 
rövid előszavában. így új fejezetek: A komikai typusokról. 
A vígjátékról. Kibővültek a jegyzetek is. Lássuk először is az 
utóbbiakat.

A jegyzetek bővülése nagy hasznára válik ez újabb ki
adásnak, mert az 1896-dikiban elmaradt több szó értelmezése, a 
mi bizony szükséges lett volna. Szerző ezt a hiányt itt nagyon 
helyesen pótolta a nélkül, hogy fölös magyarázatokba bocsátko
zott volna. Tamás vagyok benne. II. felv. 30. számú jegyzetben 
a szerző elfeledte kitenni: A magyarban igen megszokott, ma is 
széltére használt képes kifejezésmód. — II. felv. I. jel. (18. lap) 
szívesen olvastam volna, ha a nemzetiségi vidéken lakó vegyes 
ajkú tanulóságra való tekintettel e kifejezések sem maradtak 
volna jegyzet nélkül: te már elrúgtad a fiatalságot, köztünk 
szólván, nem igen verem a falba fejemet. Olyan vidéken nagyon 
is fölfér az efféle idiotismusok fölfejtése. Ez a megjegyzés ugyan 
nem esik a könyv rovására, de hát szélesebb körre számítunk 
ilyen művel! Még ezt is : nem olyan szép, hogy processiot vonna
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maga után, — lehetett volna egy kissé magyarázni ilyenformán: 
Az igen szép alakon rajta felejti a vele találkozó a szemét, sőt 
önkéntelen is megyen utána, mert a szépség akaratlan is vonzza 
magával az embert. Kiemelendő lett volna ez is: rákon nem 
akarok nyargalni. — Néha talán kissé fukar is a szavakban. így 
a 49. sz. jegyzetnél nem ártott volna oda tenni, mennyire jel
lemzi Mokány Berczit, a nagy pipást, a csutoraszopókáról vett 
hasonlata, mint az 53. sz. jegyzetnél a leánynak mondott meta- 
phorája. Hiszen ez a charakterizálást a tanulóra nézve is köny- 
nyebbítené. Örömmel tapasztaltam ebben az újabb kiadásban azt 
is, hogy több az alapos és találó aesthetikai jegyzet is. Bár 
nem ártott volna itt sem több. A 100. jegyzetben egy hiba van: 
III . felv. a TV. felv. helyett. Az egész könyvben gondos átnézés 
után sem találtam sajtóhibát. Dicséret érte a Franklin munkásai
nak is.

A Magyarázatok I. fejezetében, megvallom, szerettem volna 
inkább a festőművészet^t olvasni festészet helyett (70. lap), há
romszor is. Kisfaludy Károly életrajza ügyes összeállítás kellő 
jellemzéssel. Talpra esett, rövid, velős a drámaírói méltatás is. 
A komikumról szóló fejezet a legszebb és legönállóbb része e 
műnek. Belőle alaposan tájékozódhatik az olvasó a komikumról, sőt 
példáival és kedves előadásával mulattató is. I t t  ugyancsak kitett 
magáért a szerző. A komikumot sokoldalúan, kimerítően fejtegeti. 
Ez s általában a két új fejezet nagy haladást mutat e könyv
nél, s jóravalóságát tetemesen fokozta. A Csalódások személyeiről 
szintén alaposabb, kimerítőbb tanulmánynyal nyilatkozik, sőt 
több irodalomtörténelmi előzményt is tár föl, mint az előbbi 
kiadásban. így Bessenyei Philosopbusának Pontyiját igen talá
lóan belevonja a Kisfaludy Mokányjának ismertetésébe.

Száz szónak is egy a vége: Szigetváry Iván a Csalódások 
újabb kiadásával mélyebb tanulmányt, csinosabb előadást kimerí
tőbb jellemzést tanúsított. A javítás, bővítés a könyvet valóban 
nagyobb becsűvé tette, sőt a komikumról szóló fejezete a leg
ügyesebb fejtegetések közt foglalhat helyet, s felnőtt, tanult 
emberek látókörét is szélesbíti.

(Munkács.) R. V o zá ry  Gyula.

EGYESÜLETI ÉLET.
Budapesti kör.

(B e s zá m o lá s  a  k ö zg y ű lé srő l. — M u n k a p ro g ra m m .)

A budapesti tanári kör szeptember hó 25-én tartott vá
lasztmányi ülésén dr. Веке Manó elnök üdvözölvén az egybegyült 
választmányi tagokat, megnyitó beszédében azt fejtegette, hogy 
ez a köri év kedvező előjelek közt indul meg. Kedvező jelnek
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tekinti első sorban dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek választóihoz intézett beszédét; és pedig nem csu
pán azért, mert abban egyrészt a közoktatásügyi kérdések nagy 
jelentőségéről, másrészt a tanári működés fontosságáról szólott; 
hanem még inkább azért, mert a miniszter jelzett beszédében 
másról úgyszólván alig emlékezett meg, mintegy ezzel is jelezni 
kívánván a közoktatásügynek a nemzeti életben való nagy hord- 
erejét, a mit pedig idáig a napi politikai kérdések mellett, sajnos, 
alig méltattak figyelemre. Hiszen még most is azt tapasztaljuk, 
hogy az utóbbi időben sűrűn elhangzó képviselői szónoklatokban 
kultúrpolitikai dolgokról alig esik szó. Annyival becsesebbnek, 
annyival biztatóbb jelnek kell tehát tekintenünk a jövőre nézve 
a miniszter beszédét, melyben a magyar tanárságnak az övével 
megegyező álláspontját oly bensőséggel tolmácsolta. — A másik 
kedvező jelet abban a válaszban ismeri fel, melyet a miniszter- 
elnök a tisztviselők küldöttségének adott. Ebben a beszédben 
az foglaltatik, hogy a kormány a tisztviselők jogos és méltányos 
kívánságainak teljesítése elől nem zárkózik el. Már pedig, ha így 
áll a dolog, akkor azt mondhatjuk, hogy a tanárokéinál alig 
vannak jogosabb és méltányosabb kívánságok s ezek közt is 
különösen az ötödéves pótlékok felemelésére irányuló kívánságnál. 
О a miniszterelnök beszédéből reményt merít a tanárok anyagi 
helyzetének javulására s ennek kapcsán arra, hogy a tanárok 
legnyomasztóbb anyagi gondjaiktól megszabadulva, még nagyobb 
odaadással fognak hivatásuk teljesítésen munkálkodni. — E két 
fontos momentum megemlítése után megnyitja a gyűlést s a 
napirendre térve, felhívja az ez évi tanár-egyesületi közgyűlést 
rendező bizottság előadóját, hogy a gyűlésről jelentést tegyen.

A bizottság elnöke Dr. DemJcó Kálmán, a gyűlésen való 
megjelenésben akadályoztatva lévén, Dr. Lévay Ede bizottsági 
jegyzőt bízta meg a jelentés előterjesztésével, a ki részletesen 
ismertette a gyűlés lefolyását s azokat az intézkedéseket, melyeket 
a bizottság a kedvezményes vasúti jegyek megszerzésére, a vidéki 
tagok elszállásolására és a programúi összeállítására nézve tett. 
A választmány a jelentést tudomásul vette s egyszersmind a 
vasutak igazgatóságainak, a kedvezményes jegyek kiadásáért; az 
Eötvös-collégiumnak az immár ismételten rendelkezésre bocsátott 
lakásokért; a magyar mechanikai és electrotechnikai vállalatnak 
a gyártelepre való meghívásáért, az ottani szakszerű kalauzolá
sért és magyaros vendégszeretetért; szóval mindazoknak, kik a 
gyűlés sikeréhez hozzájárultak s ezek közt még különösen 
Dr. Demlcó Kálmán rendező-bizottsági elnöknek s a bizottság 
tagjainak jegyzőkönyvi köszönetét nyilvánította.

A következő tárgy az újonnan megnyílt köri év niunka- 
programmjának elkészítése volt. Dr. BeTce Manó elnök terjesztette 
elé a titkárral már előre megállapított munkatervet s azt a 
választmány dr. Négyesy László, dr. Waldapfel János, Balog 
Mór és dr. Balassa József választmányi tagok hozzászólása után
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el is fogadta. Az elnök jelentésében megemlítette, hogy igen örült 
volna annak, ha a kör a készülő Utasítások-at megkaphatta 
volna, oly czélból. hogy egyes részleteiről a kör gyűlésein szak
szerű ismertetések terjesztessenek elő. Az Utasítások előleges 
megszerzésére irányuló terv azonban meghiúsult. Mindamellett 
úgy hiszi, hogy később, az Utasítások megjelenése után sem 
lesz fölösleges a tervezett szakszerű megbeszéléseket megtartani, 
annyival is inkább, mert az ilyszerű eszmecserék nagyban hozzá
járulhatnak az Utasítások egyes részeinek helyes magyarázásá
hoz, kellő megvilágításához. Egyelőre azonban ettől függetlenül 
kellett a munkaprogrammot elkészíteni. — A tervezet elkészíté
sénél különös tekintettel kellett lenni első sorban a bel- és kül
földi középiskolák általánosabb érdekű kérdéseire s ezek mellett 
másod sorban a középiskola mindennapi életében szintén nagy 
jelentőséggel biró kisebb módszertani kérdésekre is. így kerülnek 
a köri gyűlések napirendjére a következő általános érdekű elő
adások : dr. Beöthy Zsolt ismertetése a művészeti oktatás ügyé
ben összehívott drezdai congressusról; dr. Darvai Móricz elő
adása a brüsseli középiskolai congressusról; dr. Waldapfel Jómos 
értekezése az új porosz tantervről továbbá az orosz középiskola 
reformja, melynek megvilágítására Géresi Kálmán debreczeni tan
ker. kir. főigazgatót, az orosz közoktatásügy ez alapos ismerőjét 
kéri fel a választmány. — Az országos tanáregyesületi közgyűlés 
tárgyai közül az »University extension és a tanári-körök« czímen 
Pályi Sándor, a helyesírásról ár. Balassa József tart értekezést. Az 
elemi és középiskola viszonyának és a kerületi és országos torna
versenyek tanulságainak ismertetésére e tárgyakkal kedvvel foglal
kozó köri tagokat jelölt ki a választmány s utasította a titkárt 
hogy az illetőket az előadások megtartására a választmány nevé
ben kérje fel. Hasonló értelemben határozott a művészettörténeti 
oktatásnak, a leánygymnasiumban elért latin nyelvtanitási siker 
ismertetésének, a tanulók physikai gyakorlatainak s a már előbb 
is említett kisebb módszertani kérdéseknek tárgyalásáról is. 
Ezeken kívül a választmány felkérésére előadásokat tartanak még: 
dr. Négyesy László: A tankönyvekről és a tankönyvbírálat mai 
módjáról. Dr. Kacsóh Pong rác г : A zenetanításról a középiskolá
ban. D r Waldapfel János: Az iskolák egyéniségéről. —- Október 
és november hónapokra a köri gyűlések tárgysorozatát követ
kezőképen állapította meg a választmány: Október 9-én dr. Dar
vai Móricz ta rt előadást a brüsseli középiskolai congressusról. 
Október 23-án dr. Beöthy Zsolt ismertetése a művészeti oktatás 
ügyében tarto tt drezdai congressusról. November 6-án dr. Balassa 
József értekezik a helyesírásról. November 20-án dr. Waldapfel 
János ismerteti az új porosz tantervet.

Még néhány kisebb köri ügy elintézése után a választ
mányi ülés véget ért. D r U v a y  Ede>

a kör titkára.
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E p e r j e s i  kör.
(Elnök-választás.)

Az eperjesi kör augusztus 31-ikén tartotta első ülését.
1. A körnek a múlt tanév júniusában ez évre megválasz

tott elnöke, dr. Kőrösy György, jelenti, hogy ő az Országos 
Tanáregyesületből kilépett, tagsága augusztus 31-én lejárt, ennél
fogva a körre bízza annak meghatározását, vájjon lehet-e vala
mely vidéki körnek olyan elnöke, a ki az Orsz. Tanáregyesület
nek nem tagja. A kör Schlott Gyula és dr. Wallentínyi Samu 
hozzászólása után kimondja, hogy mivel az Orsz. Tanáregyesület 
alapszabályai a köröket csaknem teljesen önálló testületeknek 
tekintik, a melyek belső ügyeiket függetlenül intézik; minthogy 
továbbá ügyrendünk szerint körünknek lehetnek olyan tagjai is, 
a kik az Orsz. Tanáregyesületnek nem tagjai, már pedig a kör 
tisztviselőit tagjai sorából szabadon választhatja, ennélfogva egy
hangúlag és nagy lelkesedéssel újból dr. Kőrösy Györgyöt választja 
meg körünk ez évi elnökévé.

2 . Miután még az elnök néhány, a kört érdeklő ügyet ter
jesztett elő, gyűlésünk véget ért.

Dr. Wallentínyi Samu,
a kör jegyzője.

VEGYESEK.

Felolvasás.
A budapesti kör október hó 9-iki ülésén D a r v a i  M ó r  központi 

szolgálatra berendelt középiskolai igazgató nagy érdekű felolvasást fog 
tartani a  b r ü s s e l i  k ö z é p is k o la i  c o n g re ss u s ró l. Ajánljuk e felolvasást 
nemcsak a köri tagoknak, hanem más kartársainknak is a figyelmébe.

Kisebb közlemények.
Megszűnt tanügyi folyóirat. A »D e u ts c h e  Z e i ts c h r i f t  f ü r  a u s 

lä n d is c h e s  U n te r r ic h ts w e s e n «  f. é. júliusi füzetének élén Voigtländer 
lipcsei kiadó és W y c h g r a m  szerkesztő lakonikus nyilatkozatban közlik, 
hogy ez a folyóirat megjelenését beszünteti. Ez a hir meglepő s 
reánk nézve azonfelül még érdekes is. A mikor ép hat év előtt először 
jelent meg, kiváló tanügyi vezérkartól támogatva és előkelő külső 
köntösben, nyomban tekintélyre tett szert és az egész külföldön nagy 
várakozással voltak jövője iránt. Minden évben 4 füzet jelent meg, 
az előfizetési ár évi 10 márka volt. Pályája rövidségét bizonyára 
anyagi körülmények okozták, ezeket azonban, úgy látszik, szellemi és 
erkölcsi tényezők mozdították elő. Wychgram i'ir ugyanis nem állt



93

feladatának magaslatán és folyóiratának hivatásos nemzetközi jellegét 
nagyon is elhomályosította azzal, hogy túlságosan egyoldalúvá, nem
zetivé, németté tette. Eleinte e sorok Írója képviselte a magyar érde
keket, minthogy azonban a szerkesztő egy konkrét esetben honi 
szász-nemzetiségi aspiráczióknak nyitotta meg lapja hasábjait, a 
helyreigazítás megjelenése után visszalépett, mert a szerkesztő később 
is folyóiratának német jellegére hivatkozva (» D e u ts c h e  Zeitschrift«) 
a mi törekvéseinknek nem engedett kellő tért. Hazánkról azontúl 
nem is jelent ott meg semmi, e helyett minden füzetben bőven 
kijutott ennek a rovatnak »Deutsche Schulen im Auslande«. —  
Az immár bekövetkezett csendes kimúlás kétségtelenül bizonyítja, 
hogy a szerkesztőnek egyoldalú és elfogult politikája kudarczot 
vallott: a külföld nem támogatta kellőképen, a többi német tanügyi 
folyóirattal pedig nem volt képes megküzdeni. Mi magyarok ezzel 
semmit sem veszítettünk. Ennek ötletéből eszünkbe jut, hogy a többi 
internaczionális tanügyi folyóirat nemzetközi jellegesem különb; itt 
van pl. a R e v u e  in te r n a tio n a le  d e  V en s e ig n e  m en t, a mely az elvet 
szintén csak a czímlapon hirdeti, de hasábjain nem követi. — k f  —

A Magyar Nyelvőr a következő kérdéseket intézi a nemzeti 
nyelvet kedvelő közönséghez :

1. Mely városokban és vidékeken van különbség a katholikusok 
és protestánsok beszédmódja közt ? és mi az oka a különbségnek ?

2. Kik tudnak fölvilágosítást adni egyes néposztályokban s a 
gyermekek közt elterjedt titkos és tréfás nyelvekről ?

3. Minő népies neveik vannak a világtájaknak és szeleknek ?
4. Mondja-e a nép a l á t s z i k  igét főnévi igenévvel ilyenekben: 

f ö lü lr ő l  l á t s z i k  j ö n n i ?  m e n n i l á t s z i k ?  k e n y e r e t  l á t s z i k  e n n i?
5. Mely vidékeken dívik az első s hol dívik a második a 

következő kétféle szórend közül: annyit néztem, hogy majd a 
s z e m e m  kinéztem — annyit néztem, hogy majd a s z e m e m  néztem 
ki ; úgy örült hogy majd a b ő ré b ő l kibújt — úgy örült hogy majd 
a b ő ré b ő l bújt k i ; annyit jártunk hogy majd a lá b u n k  elkopott — 
hogy majd a lá b u n k  kopott e l ; fizess ha a n y e lv e d  kiöltöd is — 
fizess ha n y e lv e d  öltöd is k i ! a s z ív e m  meghasad szegényért — a 
s z ív e m  hasad meg szegényért! stb. (Mind a két esetben a dűlt- 
betüs szón van hangsúly.)

6. Hol és minő jelentésben élnek a népnyelvben a következő 
szók: é v , ö l tő  ( e m b e r ö l tő ? ) ,  a la k , e s zk ö z , ő r , k í s é r t  ( m e g k ís é r t? ) ,  t á p 
lá l , tá p lá lé k ,  s z ip o ly ,  p o c z o k  v. p u c z o k , f e n y é r ,  s a j in  ( s a in , c sa h in ) ,  
c s o n k a to l la s  (»c s o n k a ta lv a s  suhanczok« : h a lf - f le d g e d  s t r ip l in g ,  Gfeöcze 
S. Washington Irving: Karácsony estéje, B. H. 1891. 353. mell.), 
k e le n g y e  (ha így nem, hát hogy mondják ?), k o r t in a ,  k o b o z  (gebe 
jelentésével is előkerül Kónyi Jánosnál, Elorentz 41!); »a cseléd 
o l t ja  a kis gyereket« (e h. szoptatja! Ballagi), p á l lo s ,  p á l l a s  (e h. 
p á l lo t t ,  Ballagi) ?

7. A többes 1. személy névmásai közül — m i, m in k , m ű k  
stb. — az egyszerű m i  alakot mely vidékeken használják még alany
esetül ( m i  n em  m e g y ü n k , m i  i s  o t t  v ó tu n k  stb.) ?
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8. Használja-e a nép ezeket a szavakat: a la p ,  a la p í t ,  a la p s z ik ,  
a la p o s , m in ta , m in ta s z e r ű , in g a , k e d é ly ,  k e d é ly e s ,  k ö teg , c so m a g , 
c s o m a g o l, c s a v a r  (főnév), h u za l, s o d r o n y , ö ltö n y , s é tá n y ,  tá p ,  tá p s z e r ,  
s z ü lé s z n ő , m é r n ö k , n a p tá r , r a jz ó n , ir ó n , r u g g y a n ta  ? Ha nem mondják, 
mit mondanak helyettük ?

9. Használja-e a nép az ilyen összetett mellékneveket: tú le r ő s ,  
tú ln a g y , tú ls ó k , tú lé d e s  ?

10. A tárgyesetnek köv. két alakja közül melyiket használják 
inkább: h e ly t  v. h e ly e t , j e l t  v. j e l e t ?  — Mondják-e f a l t , to l t ,  szá llt, 
e h. f a la t ,  tá lá t ,  s z á l a t ?

Minden egyes választ külön 1/1e ívre, a lapocskáknak h o s s z á 
b a n  írva kéri a M. Nyelvőr szerkesztősége (VIT. New-York).

A pünkösdi orsz. ifjúsági tornaverseny jutalmai. Különös, 
hogy e jutalmak ügyében majd négy hónap elmúltával a verseny 
után még szót kell emelni. De a nyertesek, s köztük főleg azok, a kik 
júniusban érettségi vizsgálatot tettek, s most már nem középiskolai 
tanulók, részint közvetetlenül. részint közvetve annyiszor tudakolták, 
hogy hát megkapják-e a nekik oda ítélt érmeket vagy sem. hogy 
lehetetlen az ügyet nem bolygatni. A versenyszabályok világosan 
körülírták a jutalmazás módját, úgy hogy minden versenyző tud
hatta, nyert-e vagy sem. Előre tudta a rendezőség is, hogy hány 
éremre lesz szükség, s ezeket tán el is készíttette mind. De csak 
az első nap győztesei, az összetett versenyben nyertes csapatok egy 
része kapta meg ott a hely színén az érmeket. A többieket, vala
mint a füleslabdaverseny és az egyéni versenyek győzteseit második 
nap azzal biztatták az eredmény kihirdetésekor, hogy érmeiket az 
intézeteik útján fogják megkapni. Ugyanazt mondták a győztes 
csapatok intézeteinek járó oklevelekről is. De mai napig sem érem, 
sem oklevél nem érkezett az intézetekhez. Pedig a nyertesek név
sora meg lévén állapítva, a jutalmak szétküldése kis munka volna. 
Még az érmeket is, ha nincsen elég, megcsinálják pár nap alatt. 
Legfeljebb az oklevelek kiállításához kell több idő, de négy hónap 
tán arra is elégséges. Akárhol rejlik a késedelem oka, az ügynek 
bizony nincsen javára, mert a bizalmat nem emeli, s még paedagogiai 
tekintetben is sajnálandó, hogy a mikor a fiúkat pontosságra s arra 
akarjuk szoktatni, hogy mindenre, a mit rá bíznak, gondja legyen, 
akkor magunk nem tartjuk meg ezt a szabályt. Augusztus végén 
olvastuk a lapokban, hogy a miniszter úr a verseny rendezésében 
részt vett uraknak fáradtságukért köszönetét szavazott, a mit csak a 
munka teljes befejezése után szoktak tenni. Hátha nem is tudják oda
fent, hogy még van tenni való ? Az intézeteknek hivatalosan kellene 
kérni a jutalmak kiadását. (H. R.)

A debreezeni piarista főgymnasium. Évek óta húzódik ennek 
a Debreczenre nézve nagy fontosságú intézetnek a sorsa, míg végre 
a napokban végleg eldőlt, és pedig kedvezően. A f. iskolai év elején 
írták alá a szerződést a gymnasiumnak különböző fenntartói, t. i. a köz
oktatási minisztérium, a piarista rend, a nagyváradi r. kath püspök
ség, Debreczen sz. kir. városa és a debreezeni r. kath. egyházközség.
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A szerződés értelmében a debreczeni piarista algymnasium teljessé 
egészül, (az idén megnyilt már a VII. osztály); a főgymnasium 12 
osztályát, mert a négy alsó osztály párhuzamosnak van tervezve, a 
piarista rend látja el tanárokkal, kivéve a rajz- és tornatanárt, az 
iskola gazdasági ügyeit a gymnasiumi bizottság intézi, mely a váradi 
püspökség, Debreczen városa és a debreczeni r. kath. egyház kül
dötteiből fog alakulni. — Az új intézet részére modern berendezésű, 
fényes épület készül, ugyancsak új rendházat kapnak a piarista 
tanárok. Debreczennek így már három teljes középiskolája lesz.

Üzérkedés a tiszteletpéldányokkal. Mindenre akad nálunk 
vállalkozó, a mi csak egy kissé gyanús értékű vállalkozás. Ilyen annak 
a budapesti antiquariusnak a vállalkozása is, a ki nyomtatott felhívást 
küldöz a tanároknak, hogy a kiadóktól tiszteletpéldányul kapott 
iskolakönyveket küldjék be neki, ő olyan árt fizet értük, a minőt 
egyetlen más czég sem fizet. Bizony ez az üzérkedés a tisztelet- 
példányokkal kevés tiszteletet érdemel. Maga a tanárság utasítja 
vissza leghatározottabban ezt a furcsa fölhívást, bizonyítják ezt a 
kezeink közt levő megbotránkozó levelek.

Személyi hírek.
Miniszteri elismerés két reáliskolai tanárnak, A mi rögös 

tanári pályánk nemcsak anyagi előhaladásra nem nyújt sok alkal
mat, de erkölcsi elismerést, hivatali kitüntetés is keveset kínál. 
Épen azért örömmel jegyezünk fel s adunk tudtul minden még 
oly csekély dolgot is, a mi e téren történik. így  együtt örülünk 
a debreczeni állami főreáliskola tanári karával, melynek két érdemes 
tagját érte kitüntetés. Közoktatási miniszterünk ugyanis elismerő 
dicséretét fejezte ki Zimmermann Gyula és Jaszencsák Sándor taná
roknak, az egyiknek szolgálati buzgóságáért, másiknak tanítása sikeres
ségéért. Az elismerő okleveleket Géresi Kálmán tankerületi főigaz
gató külön e czélra tartott értekezlete adta az érdemes tanároknak, 
a kiknek a kitüntetés annál jobban esett, mert váratlanul, minden 
alkalomszerüség nélkül jött, tisztán a felsőbb hatóság jóakaró kezde
ményéből.

Igazgatói megbizás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Szentimrei István nagyszebeni áll. főgymnasiumi rendes tanárt jelen
legi minőségében a fogarasi állami főgymnasiumhoz helyezte át és 
egyidejűleg a nevezett intézetnél az igazgatói teendők ideiglenes 
ellátásával is megbízta.

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Schmidt 
Márton, pozsonyi kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárt a buda
pesti I. kér. állami főgymnasiumhoz helyezte át.

Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Hauser 
Náthán nagykikindai állami főgymnasiumi rendes tanárt rendes 
tanári minőségében véglegesen megerősítette.

Pályázat im oki állásra. A szegedi tankerületi kir. főigazgató
ságnál irnoki állásra pályázat hirdettetik október 15-ig.
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Pályázat iskolaszolgai állásra. A zsolnai áll. reáliskolánál 
iskolaszolgai állásra hirdetnek pályázatot október 15-ig.

Halálozások. Aiben Mátyás áldozó pap, tiszt, pápai kamarás, 
nyug. fögymn. igazgató, meghalt életének 65. évében szeptember 
21-ikén Szatmáron.

Fail Attila körmöczbányai áll. főreáliskolai igazgató meghalt 
Körmöczbányán október 1-én.

T a r ta lo m : Az elemi és a középiskola egymáshoz való viszonya. Dr. Nagy 
Zsigmondtól. — Wlassics beszámoló beszámoló beszéde. — Könyv- 
ismertetés : Kisfaludy Károly: Csalódások. R. Vozáry Gyulától. — 
Egyesületi é le t: (Budapesti, eperjesi kör.) — Vegyesek. — Hirdetések.

и х г и х х х ы и г *.

T. ez. tanári kar szives figyelmébe.
S t a m p f e l  K á ro ly kiadásában P o z s o n y b a n

örvendő és kedvelt
megjelent a jó hírnek

T A N Á R O K  N A PT A R A ------  XVI. ÉVFOLYAM ------

az 1901—1902. iskolai évre
összeállította

Kutrucz Rezső, fogymnasiumi igazgató.
Benne van a teljes n a p tá r i  részen kivül calcu lus-könyv tisz ta - és 
táb la -p a p iro s , továbbá a törvények, és rendeletek  közül mindaz, a 
m ire a 'ta n á rn a k  leggyakrabban szüksége van, nemkülönben a közép
iskolák iy a zya tó in a k  és ta n á ra in a k  ran у  sora  1001. au gu sz

tus 1-ig k iig a z ítva .
о  о Ára e naptárnak diszes aranyozott vászonkötésben 1 korona 60 fillér, о о 

Postán bérmentve küldve 1 korona 80 fillér.
ЙЛ?4 Az összeg legczélszerübben postautalványon küldhető be. •'ЯЭ

Az „ATHENAEUM“ r.-társulat kiadásában megjelent:

Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.
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HOMAN OTTO ES FINACZY ERNŐ TAYOZASA.

A közoktatási minisztérium középiskolai ügyosztályában a 
régóta előre látott személyi változások első része immár bekövet
kezett : az ügyosztály vezetője, Kómán Ottó min. tanácsos, súlyos 
betegsége miatt nyugalomba vonult, kisérve a király elismerésétől; 
Fináczy Ernő osztálytanácsos pedig a budapesti tud. egyetem 
paedagogiai tanszékére neveztetett ki rendes tanárrá.

Hóman Ottó 1897. február havában vette át a középiskolai 
ügyosztály vezetését. Kiváló filológiai képzettséget, a középiskolai 
administratio terén széleskörű tapasztalatokat, buzgó ügyszere
tetét és megnyerő személyi tulajdonságokat hozott magával a 
minisztériumba, de fájdalom, egyúttal súlyos betegségének a 
csiráit is. Új állásának izgalmai és fáradalmai még jobban súlyos
bították idegbaját, úgy hogy alig élte magát bele új hivatalába, 
máris fáradt ember volt. Kegyetlenség volna rövid pályafutását 
a középiskolai oktatás élén nagy mértékkel mérni. Becsületesen 
kivette a részét minden munkából, egyebek közt a középiskolai 
tantervek újjáalakításának a munkájából is, habár elhatározó, 
irányító befolyással nem igen volt az ügyek menetére sem ebben, 
sem más kérdésben. Ahhoz, hogy erősebben rányomja egyénisége 
bélyegét középiskolai oktatásunkra, hiányzott ideje, ereje, de né
mileg tán bátorsága is. Ovatos, fontolgató ember volt, hajlandóbb 
a mások, mint a maga nézeteinek az érvényesítésére. Egyben 
mégis határozott fordulatot tudott előidézni: a tanári állás mel
lett a tanár személyének is nagyobb fokú megbecsülésében és a 
tanárság anyagi és erkölcsi javainak a felkarolásában. Nem tisz
tán az ő érdeme ez a kedvező fordulat, de neki nagy része van 
benne. Nemes szíve, csiszolt modora, gyöngéd gondolkodásmódja 
szinte szükségszerüleg és észrevétlenül idézték elő ezt a kedvező 
fordulatot. A középiskolai tanárság igaz lélekkel sajnálhatja távo
zását és tiszta szívből kíván bajára gyógyulást, nyugalmában 
megnyugvást.

OESZ. K Ö Z ÉPISK . TA N Á RE G Y ES. K ÖZE. 7
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Fináczy Ernő osztálytanácsos a legkiválóbb munkaerők 
egyike volt a közoktatási minisztériumban. Nála jeles filológiai 
és paedagogiai képzettséggel alapos kulturhistoriai tudás párosúlt. 
a mi látókörét szélessé, ítéletét közoktatási kérdésekben biztossá 
tette. A legjelentékenyebb és legnagyobb kérdésekben egyaránt 
megvolt a tájékozottsága; elméleti és gyakorlati téren egyaránt 
biztossággal mozgott. Azonfelül tele volt eszmékkel, melyeknek 
eredetiségét nem bajhászta; lelkében ideálok éltek, a melyekért 
nemcsak lelkesedett, hanem fáradhatatlanul dolgozott is. A magyar
országi közoktatás története Mária Terézia korában ez. munkája 
szorgalmas, lelkes és nagytudású egyéniségének legfényesebb 
bizonyítéka, egyúttal a legjelesebb kultúrtörténeti monográfiák 
egyike irodalmunkban. Fináczy távozása a közoktatási miniszté
riumból nem egykönnyen pótolható vesztesége a középiskolai 
oktatásügynek. Vigasztalásunk, hogy új állásában is a közép
iskola ügyét, a középiskolai tanárképzést, fogja szolgálni. A tanár
ság tisztelete, hálája és jó kivánatai kisérik új munkakörébe.

AZ ELEMI ÉS A KÖZÉPISKOLA EGYMÁSHOZ VALÓ 
VISZONYA.

(Felolvastatott a debreczeni körnek 1901. jún. 16-ikán tartott ülésén.)
(V ége.)

Hogy az egységes nemzeti elemi iskola a nemzet minden 
egyes tagját egyaránt megillető műveltséggel s az ezt biztosító 
egyforma oktatási időtartammal megvalósúljon, azt én szivem 
szerint óhajtom, sőt remélem, hogy fejtegetéseim végeztével velem 
együtt önök is óhajtani fogják.

Legalább nekem az a mély meggyőződésem, hogy ha a 
középiskolát mai természetellenes állapotából ki akarjuk emelni 
s vissza akarjuk adni igazi rendeltetésének, akkor azt meg kell 
szabadítani attól a veszélyes kelevényétől, a mely egész vérkerin
gését megmérgezi, a miből majdnem minden egyéb betegsége 
származik: a túlzsúfoltságtól. Ezt pedig nem parallel osztályok 
végnélküli felállításával érjük el, hanem a nemzeti oktatásügy 
ész- és czélszerű tagolásával.

Hazai kultúrpolitikánknak épen ez az egyik legnagyobb 
hiányossága, hogy még legkiválóbb szellemeink sem tekintették 
egységes nézőpontból nemzeti oktatásunknak egész mezejét. Mind
egyikőjük csak egy-egy részlettel foglalkozott, azt mint önálló 
egészet nézte és mint olyant igyekezett a többiektől teljesen 
függetlenül művelni, előbbre vinni.

Pedig ha a nemzetet nem politikai abstractiónak tekintjük, 
hanem annak, a minek szerintem valósággal tartanunk kell, t. i. 
élő organismusnak, akkor a minden organismussal közös törvénye
ket vele szemben sem sérthetjük meg magának az egész szerve-
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zetnek fájdalmas megrontása nélkül. Valamint az egyes ember 
nem járhat láb nélkül, nem gondolkozhatik fej nélkül, nem élhet 
törzs nélkül, sem pedig ezek közül egyiket a másik functiójára 
nem használhatja; úgy nemzeti oktatásunk élő organismusában 
határozottan elkülönített köre, tere és rendeltetése van az elemi, 
a közép és a felső oktatásnak, de csak mindezeknek kölcsönös egy
másra hatása és egy czélra való munkássága hozza létre azt a 
szép alkotást, a melynek nemzeti közműveltség a neve.

De feltéve, hogy valaki nincs egy véleményen velem a nem
zeti közoktatás különböző tagozatainak ezen organikus összetarto
zására nézve, hanem mindeniket külön-külön egésznek tek in ti: 
akkor még inkább azon kell lennie, hogy ne töredékes elemi 
ismeretekkel, hanem az elemi iskola teljes egészében való elvég
zése után kerüljön a gyermek a középiskolába. A természetben 
sehol nincsen ugrás. Senki sem jöhet vasúton Debreczenbe 
Kábáról úgy, hogy Szoboszlót ne érintse s annak egész határán 
keresztül ne jöjjön. Miért tartjuk akkor az oktatás terén azt, 
hogy Kábáról Szoboszló átugrásával is be lehet Debreczenbe 
jönni ?

Bizony pedig — ha sántít is hasonlatom — csak ilyes
forma az, hogy az elemi iskolát, a melyet a törvény hat osztályú
nak alkot meg, a negyedik osztályánál is abba lehet hagyni.

Sőt a törvény még több tökéletlenséget is megenged. Egyik 
szavával kimondja, hogy csak négy elemi osztály végzése után 
léphet valaki a középiskola első osztályába — a miből logikailag 
az következik, hogy csali 10-Ík évének betöltése után — mégis 
expressis verbis megengedi, hogy csak 9-dik életévét töltse be, 
már mehet a középiskola első osztályába. Ezt az engedélyt az 
élelmes szülők fel is használják sokszor és felvételi vizsgálat 
alapján csempészik be 9 éves fiaikat a középiskolába, megront
ván ezáltal néha egész életűket.

De miért ez a nagy sietség, ez a lázas tolongás a közép
iskolába ?

»Hja! a középiskola nagyon hosszú. Nyolcz esztendeig tart 
a legjobbaknak is. Hátha még valaki gyengécske is s az első 
vagy tán még a második osztályt is ismételni lesz kénytelen, 
akkor ugyancsak sietni kell, hogy mire katonai sor alá kerül, 
letegye az érettségit, mert különben nem lehet egy éves önkény- 
tes« — így szólanak a szülők, s a magok szempontjából kétség
telenül igazok is van.

De nemcsak a laikusok siettetik a középiskolába minél 
előbb való belépést. A paedagogusok, még pedig közülök igen 
tekintélyesek is, ezt mondják: »Szükséges, hogy az ifjúember 
minél előbb annak a magasabb, nemesebb szellemnek a hatása 
alá kerüljön, a mely a középiskolai tanítást átlengi. Sőt kívána
tos volna, hogy a kik később középiskolába szándékoznak lépni, 
már első perczben külön oktattatnának azoktól, a kiknek tanulása 
az elemi iskolával véget ér л
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Bár mennyire meg tudom is becsülni azt a nemes szelle
met, mely a középiskolai tanítást átlengi, egyáltalán nem irom 
alá azt az arisztokratikus felfogást, mintha az elemi iskolai okta
tást nem ugyanolyan nemes szellemnek kellene áthatni. Mert ne 
feledjük, hogy a középiskola is csak elvileg áll annak a neme
sebb szellemnek a hatása alatt; a gyakorlat, a valóság azonban 
egyes esetekben ennek az ellenkezőjét is mutathatja. Viszont 
elvileg az elemi iskolát is a legemberiesebb, a legnemesebb szel
lemnek kell éltetnie, és ha vannak kivételek, az egyes esetekből 
valamint amott, úgy itt sem szabad generalizálni.

Nekem úgy tetszik, hogy a tudósok argumentálása még 
gyengébb, mint a laikusoké.

A valóság meggyőződésem szerint az, hogy a középiskolai 
tanításnak hosszabb vagy rövidebb időre való kiterjesztése tisztán 
attól függ (már t. i. gymnasiumra nézve, mert hiszen az eredeti
leg hat osztályú reáliskola csak azért lett nyolcz osztályúvá, 
hogy alsóbb rangú középiskolának ne tartsák a gymnasiumnál), 
hogy mekkora fontosságot tulajdonítanak az egyes nemzetek 
paedagogusai vagy kormányai a latin nyelv tanításának, s mennyi 
idő alatt vélik a kitűzött czélt elérhetőnek.

Nem kell tán ebben a körben hangsúlyoznom, hogy én. a 
ki magam is kedvvel vagyok latin tanár, kellő értéke szerint 
meg tudom becsülni a klasszikus tanulmányok művelő, képző, 
nevelő hatását, de épen mint szakember vagyok kénytelen a 
legkomolyabban kijelenteni abbeli meggyőződésemet, hogy a latin 
nyelvnek mostani, nagyon is zsenge korban való kezdése a clas
sicus műveltség érdekeit nemcsak nem szolgálja, hanem inkább 
rontja, és rontja egyszersmind azt a másik érdeket, a minek pedig 
minden magyar művelt ember előtt a legfontosabbnak kell lennie, 
rontja a gyermek anyanyelvi tudásának kijegeczedését, meg
szilárdulását.

Mert mi a mai tanítói eljárásunk? Az, hogy a gymnasium 
első osztályában együtt kezdjük a latin és a magyar nyelv taní
tását. A mint a gyermeknél valamelyik anyanyelvebeli kategóriát 
vagy fogalmat tudatossá tennünk sikerült, mielőtt az még kellő 
gyökeret verhetett volna elméjében, egy egészen más családbeli, 
merőben ellenkező törvények szerint operáló másik nyelv tüne
ményeinek elméjébe való kényszerítésével paralizáljuk előbbi 
tanításunk eredményét. Tapasztalatom szerint nagyon kevés, csakis 
az Istentől különösen megáldott növendékek képesek a két 
nyelv összes jelenségeit elméjükben állandóan és biztosan külön
tartani egymástól, míg a nagy többség erre hosszas vesződség 
után is csak alig-alig képes.

Ennek pedig abban leljük meg a magyarázatát, hogy a 
latin nyelv tanítását olyan korban kezdjük meg, a mikor még 
nincsen mire építenünk. Az anyanyelv törvényeinek biztos birtoka 
nélkül lehetetlen idegen nyelvet megértetni, mert nincs mihez
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mérni, nincs mihez hasonlítani, vagy mivel szembeállítani az 
idegen nyelv tényeit és tüneményeit.

Ha őszinték akarunk lenni, a gymnasiumi latin nyelv- 
tanítás eredményével nem lehetünk megelégedve. Nem különösen 
mi latin tanárok, a kik bár legjobb igyekezetünket, összes 
tudásunkat s a legkipróbáltabb methodikai fegyverünket visz- 
szük a barczba, többnyire csak félgyőzelemmel kerülünk ki belőle.

Ez az általános eredménytelenség okozta azt, hogy a tár
sadalomnak széles rétegei elhidegültek a középiskola, főleg a 
gymnasium iránt s kezdenek egyenesen ellenséges állást foglalni 
el a classicus tanulmányok ellen és pedig ma már nem csupán a 
félkenyér szerepére szorított görög nyelv, hanem a latin nyelv 
és irodalom ellen is, a melyet pedig épen országos egyesületünk 
debreczeni közgyűlésén jelentett ki nagyérdemű elnökünk — mind
nyájunk helyeslésével — a középiskolai oktatás gerinczének.

Ha tehát vissza akarjuk szerezni a classicus tanulmányoknak, 
közelebbről a latin nyelvnek nagyon veszni kezdő jóhírét nevét, 
komolyan gondolkoznunk kell a latin tanítás eredményesebbé 
tételéről.

Ez az eredményesebbé tétel pedig meggyőződésem szerint 
csak ügy lehetséges, ha a latin nyelv tanítását legalább is a 
betöltött tizenkettedik életévig halasztjuk s a már teljesen meg
szilárdult magyar nyelvi tudás biztos fundamentumára építjük.

Mi következik ebből. Iskoláink jelen szervezete mellett az, 
hogy a latin nyelv tanítását csak a harmadik gymnasiumi osztály
ban kellene megkezdeni, úgy mint ezt a franczia klassikus közép
iskola az 1890-dik év óta már tényleg cselekszi is.1

De én a teljes elemi iskola elvégzésére fentebb tett kijelen
téseimből kifolyólag is, de meg hazánk sajátságos helyzetének 
komoly meggondolása után lelkemben már régen arra a conclu- 
sióra jutottam, hogy a mi bajunkon csakis a hat osztályéi elemi 
iskola és a hat osztályú egységes nemzeti középiskola együttes 
megteremtése segíthet.

Tudom, hogy állításom sokakat idegenül érint, sőt lesznek 
a kik szánó mosolylyal fogadják tervemet, mert gondolatuk szerint 
a középiskolának 8 osztályúból 6 osztályúvá átalakítása nem fej
lődés, hanem visszafejlődés lenne.

Megpróbálom megvédeni a magam meggyőződését, Es e vég
ből legelőször is történeti argumentumhoz folyamodom. Azt szok
tuk mondani és igazunk van, hogy a történelem az élet tanító- 
mestere. Hallgassuk meg hát ebben a kérdésben is tanítását.

1 A franczia lycée-к és соШде-ек gymnasiumi szakaszán (L’enseig- 
nemente secondair classique) a classe de sixieme az első osztály, ennek 
pedig első tárgya az egy kézben levő franczia és latin nyelv, összesen 
heti 13 órában, melyhez az 189G-ban kiadott Plan d'etudes a következő 
megjegyzést fűzi: Les treize heures consacrées á l’enseignemente du francais 
et du latin seront réparties de la maniére suivante: francais 3 h, latin 10 h.

Szerk.
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A magyar középiskola a maga történeti kifejlődésében hat 
osztályú. A nyolcz osztályú középiskola, az absolut korszaknak 
ez a ránk erőszakolt jótéteménye még be sem töltötte életének 
ötvenedik évét. Ha kulturális életünk olyan rabszolgájává nem 
szegődött volna a német kultúrának, mint a milyenné tény
leg lett, akkor önrendelkezési jogunk visszanyertével intéző 
köreinknek vissza kellett volna állítani a régi magyar hat osz
tályú középiskolát, a mint erre a kisérletet a református közép
iskolák meg is tették, de később az országos törvény mindent egy 
kaptafára húzó intézkedései miatt félbehagyni voltak kénytelenek.

Én tehát a lelkemben élő hat osztályrí középiskola szerve
zését első sorban történeti alapon látom igazoltnak.

De nemcsak igazoltnak, hanem parancsoló szükségességnek 
vélem úgy kultúrpolitikai szempontból, mint a legfontosabb 
paedagogiai érdekekből.

Lássuk először kultúrpolitikai szempontból. Hogy minden 
államnak létérdeke polgárait a művelődésnek minél gazdagabb 
áldásaiban részesíteni s e művelődés eszközeit, az iskolákat, a 
szükséges számban és a lehető legtökéletesebb szervezetben ren
delkezésökre bocsátani: ez olyan politikai axioma, a melyet bizo
nyítani felesleges.

Ha már most meggondoljuk szeretett hazánk nehéz hely
zetét, ha tekintetbe veszszük állami háztartásunk szűkös voltát s 
abban épen az oktatásügynek állandóan a mostoha gyermek 
sorsára kárhoztatott voltát: akkor lehetetlen, hogy a nemzete 
jövőjéért aggódó s azt minél fényesebbé tenni óhajtó honfi szivé
ben és lelkében töprengő érzelmek, gondolatok és nézetek ne 
keletkezzenek; lehetetlen, hogy ne szeretné megtalálni azokat az 
utakat és módokat, a melyeken mai szerényebb eszközeinkkel is 
megálljuk helyünket Európa művelt nemzeteinek sorában. Engem 
is régóta foglalkoztatnak már ezek a kérdések s nem hagytak 
nyugtot mindaddig, mig mai meggyőződésem meg nem érlelődött 
bennem.

Szerintem a kis nemzeteknek, a milyenek vagyunk épen 
mi, rokontalan magyarok, minden téren arra kell törekedniük, 
hogy kis eszközökkel nagy eredményeket érjenek el. Erre kell 
törekedniük kulturális életükben különösen. Nekünk tehát óvakod
nunk kell minden luxus-kiadástól, vagy pontosabban szólva, min
den olyan kiadástól, a mit nemzeti műveltségünknek minden 
áldozat-hozatalra érdemes ügye a maga vesztesége nélkül nél
külözhet. Már pedig meggyőződésem szerint minden veszteség 
nélkül nélkülözheti mindazt a kiadást, a mit ma közép- és (most 
ide veszem, mert ebből a szempontból ide tartozik) polgári isko
láinak két alsó osztályára költ. Hogy pedig ez a költség milyen 
óriási, mindnyájan belátjuk, ha meggondoljuk, hogy a fentebb 
már rajzolt állapotok miatt a parallel osztályokat épen ezek 
mellett az osztályok mellett kell legnagyobb számmal fenntarta
nunk, lígy hogy a két alsó osztálynak a tanerőkkel, helyiségekkel
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és taneszközökkel való ellátása az egész középiskolai kiadásoknak 
nem 1 Vét, hanem körülbelül 2/5-ét képviseli.

Ennek a nálunk nagyon is elsőrangú szempontnak a figye
lembe vétele már maga lelkes hiveket szerezhet a hat osztályú 
középiskolának.

De ha ezt a hat osztályuságot pusztán csak financziális 
érdekek tennék kívánatossá, — bár milyen fontos is ez a szem
pont minden állam, de különösen a magyar állam háztartásá-ban, 
az egész reform-gondolatomat magam utasítanám el legelső sorban.

De a financziális szempontnál még ezerszerte jobban követeli 
az egységes hat osztályú nemzeti középiskola megteremtését magá
nak a tanításnak, a magasabb nemzeti műveltségnek az érdeke.

Kifejtettem már, hogy a mai középiskola iránt főképen a 
latin nyelvi tanítás eredménytelensége miatt mennyire elbült a 
közvélemény rokonszenve. Rámutattam, hogy a középiskola jó 
hírnevének visszaszerzése és belső megerősödésének biztosítása 
végett előbb-utóbb kikerülhetetlenné lesz a latin nyelv tanításá
nak legalább a 12-dik életévig való elhalasztása.

Mi szerepe lesz, minő feladata marad akkor a 8 osztályú 
középiskola két alsó osztályának. Kétségtelenül az, hogy a magyar 
nyelvi oktatást tegye intensivebbé is, extensivebbé is, a mit a 
felszabadulandó 6—6, a két osztályban együtt heti 12 latin órán 
s a magyar nyelvre most rendelt 5—5, együtt heti 22 órán 
bőségesen eszközölhetne is, még ha ebből az óraszámban osztá
lyonként 3—3, együtt heti 6 órát más ismeretágak részére 
engedne is át.

De vájjon nem volna-e a mi helyzetünkben bűnös erőpazarlás 
ezeknek a feladatoknak az elvégzésére a drága középiskolai 
rendszert alkalmazni, holott ezeket a jól szervezett hat osztályú 
nemzeti elemi iskola olcsóbban és ugyanolyan jól el tudná végezni.

Mert hogy a középiskola két alsó osztályának a tárgyai — 
ha a latin nyelvet kiveszszük közülök — mind olyanok, a melyek
nek ismeretére minden honpolgárnak egyaránt szüksége van, azt 
csak nem kell bizonyítgatnom?

Hozzáteszem, hogy a törvényben elvileg felállíttatni szán
dékolt elemi У —VI. osztály mai tantervében lényegileg mindaz 
benne van, a mit a latin nyelven kívül a középiskola két alsó 
osztályában tanítunk. Csupán a kereteket kell kissé tágítani és 
a tartalmat némileg mélyíteni, hogy a középiskolai továbbhala
dás sikerét minden igényeket kielégítőleg biztosítsuk.

De nem feleltem még azokra a tiszteletreméltó aggodalmakra, 
a melyek a középiskolai tanítás idejének két évvel való megrövidí
tését olyannak látnák, mint a mi a középiskola feladatának a 
megoldását tenné lehetetlenné s megkárosítaná első sorban épen 
a humán szellemet, szükebb korlátok közé szorítván a latin 
nyelvvel való foglalkozást.

Erre az aggodalomra implicite ugyan már megfeleltem, de 
határozott kijelentés alakjában is ki merem mondani, hogy a
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classical szellem ezen rövidebb időre való szorítás által nemcsak 
hogy nem veszíthet, hanem egyenesen nyer, még pedig nagyon 
sokat nyer. Mert a mit látszólag veszít extensivitásának meg- 
nyesegetése által, azt busásan kinyeri intensivitásának fokozó
dásában.

A fejlettebb korú, szellemileg megerősödött, anyanyelve 
ismeretében megszilárdult növendékkel hasonlíthatatlanul köny- 
nyebben és gyorsabban haladhatunk a latin nyelvben, mint a 
hogy haladunk most a 9—10 éves fejletlen és még saját anya
nyelve törvényeit sem ismerő növendékekkel.

És hogy ez az állításom nem puszta vélelem, nem csupán 
szürke elmélet, hanem a valóságnak teljesen megfelelő gyakor
lati tétel, azt úgy a németországi reformiskolák, mint különöseb
ben a franczia lyceék és college-ek, meg a hollandiai gymnasiu- 
mok példája bizonyítja, a melyekben a rövidebb ideig tartó, de 
fejlettebb korban kezdett latin tanítás, a mi nyolcz esztendeig 
való gyötrelmes vergődéseinknél minden tekintetben kiválóbb 
eredményt érnek el.1

De még egy teljességgel nem kicsinyelhető, sőt a mi mos
tani legnagyobb bajunk, a túlzsúfoltság szempontjából épen 
nagyon kiváló és megfontolásra igen méltó szempontot kell fel
hoznom — ha bár talán logikailag nem épen ezen a helyen 
következnék, de most ötlött újra szembe, s megemlítetlenül nem 
akarom hagyni — a hat osztályú teljes elemi iskola és a hat osz
tályú egységes nemzeti középiskola együttes megalkotása mellett.

Ha — a minek rövid időn be kell következni, — a latin 
nyelv tanításának a megkezdését a 12-dik életévig, azaz a mai 
harmadik osztályig elhalasztanók, azonban a középiskolát nyolcz 
osztályúnak hagynék meg, a középiskolába való belépést pedig 
továbbra is a négy elemi osztály elvégzése s illetőleg a 9-dik 
év betöltése után engedélyeznék: a túlzsúfoltságon, a mi pedig 
majdnem összes bajainknak, nagy részben a latin nyelvi tanítás 
kevés sikerének is, egyik legfőbb okozója, nemcsak hogy nem 
segítenénk, hanem ellenkezőleg, a két alsó osztályból kiküszöböl- 
tetvén a rest és gyenge tanulók réme, a latin nyelv, még nagyobb 
tömegekben lepnék el középiskoláinkat a nem oda való elemek.

De érzem, hogy már nagyon is visszaéltem tisztelt hallga
tóim türelmével, azért megpróbálom összegezni az elemi és a 
középiskola egymáshoz való viszonyára vonatkozó nézetemet.

1. Az 1868. XXXVIII. t. ez. a hat osztályú elemi iskolára 
vonatkozó részét az egész országra nézve mielőbb teljesen végre- 
hajtandónak vélem. A teljes hat osztályú nemzeti elemi iskola 
nyújtotta műveltséget tartom annak a minimális szellemi kincs-

1 A franczia középiskola 39 iskolai órát fordít a latinra, de ez ott, 
hol a tanulás súlypontja a magánfoglalkozásra esik a maítre répétiteur-ök 
segítségével, jóval többet jelent a mi 45 óránknál. A német reformiskolák 
átlag 40—50 órát fordítanak a latinra, tehát körülbelül annyit, mint mi.

Szerk.
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пек, a melynek megszerzését az állam minden polgárára nézve 
biztosítani köteles.

2. Csak a hat osztályú teljes elemi iskola bevégzése után 
lehessen a középiskolába belépni, s csakis felvételi vizsgálat 
alapján.

3. A középiskola is legyen hat osztályú, egységes, nemzeti 
intézmény, melynek főrendeltetése a magasabb tanulmányokra 
(főiskolákra) való előkészítés ugyan, de az erkölcsi nevelés és jel
lemképzés a tanítással teljesen egyenrangú feladata legyen.

Érzem, mélyen tisztelt Kör, hogy fejtegetésem sok helyütt 
nagyon hézagos, s hogy különösen harmadik és a mi szempon
tunkból a legfontosabb tételem részletezését meg sem kísérlet
tem. De hiszen nem is az volt a czélom, hogy az új nemzeti 
középiskolának lelkemben legutolsó részletig kidolgozott épületét 
itt most bemutassam. Az én czélom ez alkalommal tisztán és 
kizárólag csak eszme-keltés volt. Jól tudom én azt, hogy egy 
ember, ennek a nagy reformnak megalkotására vagy csak a köz
gondolkozásba való átvitelére is magában teljesen elégtelen. Azt 
is tudom, hogy még az általam megrajzolt keretben is tartalmi
lag nagyon különböző alkotások jöhetnek létre, a melyeknek lét- 
jogosultsága ellen a priori tiltakozni gondolkozó embernek merő
ben képtelenség. Csak az összes hivatott tényezők együttes, lelkes 
és kitartó munkája hozhat e tekintetben olyan alapmunkálatot 
létre, a melyen bátran és bizton felépíthetjük az új Magyar- 
ország nemzeti és mégis egyetemes műveltségét.

Ezt a lelkes és kitartó munkásságot megindítani volt a 
legfőbb czélja mostani felolvasásomnak, a melynek gyarlóságaiért 
szives elnézésüket kérem.

(Debreczen.) Dr. Nagy Zsigmondi.

EGYESÜLETI ÉLET.
Debreczeni kör.

(Tisztújítás. Évvégi vizsgálatok.)
A debreczeni kör f. évi szept. 28-án tartotta alakuló gyűlé

sét kedvező auspiciumokkal. A gyűlésen ugyanis a tagok nagy 
számmal jelentek meg s igen élénk vita fejlődött ki az évvégi 
vizsgálatok kérdésében.

Napirend előtt Dóczi Imre elnök melegen üdvözölte a kül
tagjait, kívánván, hogy a kör fokozott munkássággal haladjon 
tovább is a vidéki tanári körök élén. — Apróbb jelentések 
tudomásul vétele és folyó ügyek elintézése után a kör megejtette 
a tisztújítást; tisztviselők a régiek maradtak, u. m. elnök Dóczi 
Imre egyházker. középisk. felügyelő, alelnök Váradi Károly 
piarista gymn. igazgató, pénztáros dr. Nagy Zsigmond ev. ref. 
főgymn. tanár és titkár Kardos Albert főreálisk. tanár.
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Az évvégi vizsgálatokról Barcsa János nánási ev. ref. gymn. 
tanár tarto tt hosszabb előadást. A kérdés történetén végig
tekintve, megállapítja, hogy a mai vizsgálati rendszerrel elégedet
len az egész tanárság; szerinte is tarthatatlan az állami rend
tartásnak a vizsgálatokra vonatkozó utasítása, valamint a 
felekezeti intézetekben divó eljárás is. — Előadó aztán egy 
lépéssel tovább menve, a vizsgálati rendszert reformálni is akarja, 
és pedig kétféle vizsgálatot kontemplál, minthogy a vizsgálat elé 
tűzött többrendbeli czélt csak úgy véli elérhetőnek.

Három határozati javaslatot terjeszt a kör elé.
1., A mai középiskolai vizsgálati rendszer czélszerűtlensége 

miatt átalakítandó.
2. Mivel a középiskola feladata, hogy mindazon ismereteket 

elsajátíttassa, melyeket az általános szellemi műveltség okvetet- 
lenül megkövetel, és mivel ez csak úgy biztosítható, ha az egyes 
osztályokban szerzett ismeretek összefoglaló ismétléssel a növen
dékeknek mélyen az emlékezetökbe vésetnek: ezért olyan nem 
nyilvános vizsgálatok szervezendők, melyeken minden tanuló köte
les legyen beszámolni az azon évben szerzett ismereteivel. Ezen 
vizsgálat naponkint egy vagy legföljebb két tárgyból tartassák.

3. Tekintettel arra, hogy a szülék és a tanügy barátai 
számára rendezendő vizsgálatnak is nagy pedagógiai fontossága 
van, mert ez képezi az összekötő kapcsot a családi és az iskolai 
nevelés között, de meg a nyilvánosság fontos elvét is megvaló
sítja : külön évvégi nyilvános vizsgálat is szervezendő azzal a 
rendeltetésset, hogy a szülék, valamint a tanügy iránt érdeklődő 
közönség minden évben egyszer bepillantást nyerhessen az iskola 
belső életébe. Ez a vizsgálat osztályonkint félnapra terjedjen.

A kérdés körül beható vita támadt. Váradi Károly igaz
gató elismeréssel nyilatkozik az értekezésről, de hiányának tartja, 
hogy az előadó nem fejtegette a vizsgálatoknak a gyermek lelki 
világaira való hatását. Az összefoglaló ismétlés kedvéért nem tart 
szükségesnek külön nem nyilvános vizsgálatot. A nyilvános vizs
gálatot sem helyesli abban az értelemben, hogy az a nagy közön
ségnek szóljon, mert kevés szüle ért az iskolához és meg keve
sebbnek megbizható a kritikája.

Pogány Kornél mindenféle nyilvános vizsgálatot feleslegesnek 
tart; sajnálja a mostani vizsgálatokra elvesztegetett 10— 12 
napot. — E helyett azt kívánná, hogy junius elején jelöltessenek 
ki a kétes tanulók és ezek az ismétlés rendes óráin kérdeztessenek 
ki az előadó és még egy szaktanár jelenlétében.

Török Péter a mai vizsgálati rendnek nem barátja, de az 
ajánlott reformot sem fogadja el, már csak azért sem, mert így is 
sokallja a vizsgálatokat. A nyilvános vizsgálatot is csak azért ta r
taná fenn, mert nem szabad az iskolának elzárkózni a külvilágtól.

Starck Andor helyesli a kétféle vizsgálatot; természetesen a 
nyilvános vizsgálatnak ne legyen kihatása az osztályozásra, hanem 
csak ünnepi rendeltetése.
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У  agg Vilmos felsorolja a mai vizsgálati rendnek ferdeségeit; 
a reformot kívánja, de a vizsgálat jövendő formájára nézve nincs 
még megállapodott nézete.

Kardos Albert elvben egyetért az előadóval; ő sem tartja 
a vizsgálatok összes feladatait megoldhatóknak a vizsgálat egyetlen 
formájával. Azt a gondolatot is csak helyeselheti, hogy a vizs
gálat magasabb rendű összefoglalás legyen, mert csak így felel
hetünk meg annak a didaktikai követelménynek, hogy a vizsgálat 
is tanítás. Még fontosabbnak tartja azt az eszmét, hogy az iskola 
maradjon állandó érintkezésben a társadalommal, és nyújtson 
alkalmat a közönségnek az iskolai életbe való betekintésre. Hozzá
járul tehát az előadó gondolatmenetéhez és határozati javaslatai
hoz, habár ez utóbbiak sincsenek elég szabatosan formulázva.

Dóczi Imre elnök a vita előrehaladott állapotában csak 
két megjegyzésre szorítkozik. A nyilvános vizsgálatnak történelmi 
tradíciója van; legfőbb kapocsul szolgált iskola és társadalom 
között az érdeklődést leginkább ez tartotta ébren, úgy, hogy az 
iskolai alapítványok jó részét is ebből az érdeklődésből származ
tathatjuk. De a szakszerű vizsgálat sem mellőzhető, mert az 
osztályzatok korrektségét csak így biztosíthatni. — A kérdés 
azonban sokkal bonyolultabb, semmint egy gyűlés alkalmával 
kimeríthető volna; a nézetek is sokkal eltérőbbek még, mintsem 
egy mederbe volnának terelhetők.

Az előadás és a vita alapján a kör a következő határoza
tokat hozza: 1. A mai vizsgálati rendszer egyáltalán nem meg
felelő, 2. a reform sürgősen szükséges és a reform létesítésekor 
a kör az illetékes hatóságoknak figyelmébe ajánlja az értekezés
ben kifejtett eszméket.

A kör azonkívül elismerést és köszönetét nyilvánít Barcsa 
János előadónak a nagy buzgósággal és apró részletességgel 
kidolgozott felolvasásáért, melynek a Közlönyben való megjelenését 
is kívánatosnak tartja.

A napirendre tűzött másik tárgy, dr. Horvay Róbertnek 
a franczia nyelvi magyar tanárok képzéséről szóló előadása a 
következő gyűlésre maradt.

A körből elköltözés miatt kilépett Elek Lajos, Neszveda 
Károly, Tverayák Sándor, és Vittkó József; új tagokúi jelentkez
nek Zalányi János és Révész Lajos ev. ref. főgymn. tanárok, 
Miklóssy Ferencz piarista gymn. és Virányi Gyula főreálisk. 
helyettes tanárok; a három utóbbi a tanáregyesületnek is új tagja.

Kardos Albert.

Pozsonyi kör.
(Szabad lyceum. — Tisztviselők választása.)

A pozsonyi tanári kör f. évi október hó 5-én tartotta ala
kuló ülését, Pircliála Imre elnöklete mellett.

A gyűlés elején J. Szántó Károly rövid ismertetést olva
sott fel Sárói Szabó Lajos »Az Osztrák-magyar monarchia kato
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nai térképei« ez. müvéről. A munka az Osztrák-magyar monarchia 
államainak katonai fölméréséhez szükséges földmérési műveleteket, 
a katonai terepfelvételezés szervezetét, a katonai térképek szer
kezetét, készítésüket és sokszorosításukat ismerteti röviden, átte
kinthetően; a benne foglaltakat felolvasó szerint minden tanító
nak és tanárnak tudnia kellene, a ki földrajzt tanít.

Ezután a szabad, lyceam ügye került szóba. A kör többek 
hozzászólása után arra a megállapodásra jutott, hogy bevárja az 
ismeretterjesztő előadások ügyében megindult országos mozgal
maknak alakulásait, s ezekhez mérten fogja ezen intézményt új 
alapon megteremteni. Ez évben tehát szabad lyceumi előadásokat 
nem rendez a kör.

Pirchala Imre elnök erre — miután a kiküldött számvizs
gálók a pénztárosnak a fölmentvényt megadni javasolták — 
megköszöni a kör tagjainak bizalmát, s a maga és tiszttársai 
nevében a tisztviselői állásokat a kör rendelkezésére bocsátja.

A kör Márkusovszky Sámuel korelnöksége mellett ejti meg 
a választásokat.

A választások megejtése előtt Pirchala Imre a kör tudót 
mására hozza Jónás János volt alelnöknek azon hozzá bejelentető 
elhatározását, hogy a körben viselt tisztségét nem hajlandó több
megtartani. Meleg szavakkal emlékszik meg Jónás János volt 
alelnöknek a körben szerzett kiváló érdemeiről, s kéri a kör tag
jait, vegyék tisztelettel tudomásul a volt alelnök megmásíthatatlan 
elhatározását.

Hirschmann Nándor volt pénztáros is kéri, hogy a pénz
tárosi teendők végzése alul őt a jövőre mentsék fel.

A megejtett választások eredménye a következő:
Elnök: Pirchala Im re; alelnök: Márkusovszky Sámuel; 

titkár: Hamvas József; jegyző: Eencz Jáuos d r.; pénztáros: 
Márton József; háznagy: Gföllner Károly.

Rencz János dr.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
A fővárosi középiskolák népessége. A főváros középiskolái 

népesség szerint a folyó iskolaévben a beiratások adatai alapján 
így következnek egymás után (ide nem számítva a gyakorló isko
lá t): VII. kér. áll. főgymnasium 1308, VIII. kér. áll. főgym- 
nasium 927, V. kér. áll. főreáliskola 763, V. kér. áll. főgymnasium 
690, IV. kér. kath. főgymnasium 687. VIII. kér. közs. főreáliskola 
615, VI. kér. áll. főreáliskola 613, IX. kér. ev. ref. főgymnasium 571, 
I. kér. áll. főgymnasium 560, IV. kér. közs. főreáliskola 548, IV. kér. 
ág. ev. főgymnasium 512, VI. kér. áll. gymnasium (négy osztálvlyal) 
502, II. kér. áll. főreáliskola 449, II. kér. kir. kath. főgymnasium 
435, nőképző leánygymnasiuma 302, László-féle gymnasium 55 
tanulóval.
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A beirt tanulók összes száma, a gymnasiumokban 6549 (tavaly 
6290), a reáliskolákban 2988 (tavaly 2938), az összes középiskolák
ban 9537 (tavaly 9228).

Vallás tekintetében így oszlanak meg a tanulók :

r. kath. g. kath. g. kel. ág. h. ev. ref. unit. izr.

Gymn 42-9 o/o 0-6 °/0 0-9 «/о 8-9 о/„ 9'6 »/о 0*4 o/0 36-7 o/0

Reál. 41-6 »/o 0-1 °/o 0-6 o/o 5-5 °/o 3-9 o/„ 0-1 o/0 48-4 «/о

Kitűnik ez adatokból, hogy a fővárosi tanulók száma ez évben 
is 309-czel növekedett, vagyis körülbelül egy normális népességű 
középiskola létszámával: pedig azt hittük, a lapok is azt hirdették, 
hogy az idén alig állott be számbavehető szaporodás a fővárosi tanu
lók számában. Az iskolák száma maradt, csak néhány új osztály 
nyílott m eg; ellenben a tanulók száma egy egész iskolára valóval 
emelkedett! Hova fog ez vezetni ? Valóban a fővárosi középiskolai 
oktatást alig lehet többé komolyan venni. Ilyen zsúfoltság mellett 
igazi tanításról és nevelésről nem, legfeljebb csak a tanítás látsza
táról, az osztályozásról, lehet szó.

Érdekes tanulság az is, hogy a reáliskolák népessége mindössze 
50-nel emelkedett, míg a gymnasiumoké 259-el. Kiáltó bizonyíték 
ez a középiskolai reform szüksége, illetve a reáliskolai jogosítások 
kibővítésének a szüksége mellett. Hasztalan buzdítjuk az ifjúságot 
és szülőket a gyakorlati életpályák fölkeresésére, ha a gyakorlati 
életpályára jogosító középiskola jogait megnyirbáljuk, a gymnasium
mal szemben valósággal megalázzuk.

Vallás tekintetében a római katholikusok állanak legeiül a 
gymnasiumokban 2797, a reáliskolákban 1244( összesen 4041 lét
számmal, vagyis az összes létszámnak 42'3°/0-ával; ezután mindjárt 
az izraeliták következnek a gymnasiumokan 2501, a reáliskolákban 
1447. összesen tehát 3948 létszámmal, vagyis az összes létszámnak 
41'3° 0-ával. A reáliskolákon a róm. kath. tanulók száma 1244 
(41’6°/0), az izraelita tanulóké 1447 (48'4°/0), a mi az utóbbiak 
gyakorlatias világnézete mellett bizonyít. A többi vallásfelekezetek 
együttvéve is a gymnasiumokon csak 1251-et (20'4°/o), a reáliskolá
kon 297-et (10'0°/o), együttvéve a kétfajta középiskolán összesen 
1548-at (16'4°/0) számlálnak.

A kötelező játékdélutánok lélektanához. Még alig honositottuk 
meg a kötelező játékdélutánok intézményét, máris felmerült a gyakor
latban egy felette érdekes és fontos kérdés, mely mint előrelátható, 
hosszú vitát fog még előidézni: Lehet-e, szabad-e, tehát kell-e az ifjúsá
got a játékra kényszeríteni és a játékdélutánokra kötelezni ? Ennek az 
elvi kérdésnek s egyúttal a sok helyen alakulófélben levő iskolai 
testgyakorló körök intézményének megvilágítására a következő tanul
ságos részletet találtam Pierre de Coubertin-nek nemrég megjelent s
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»Notes sur l'éducation publique« (Paris, Hachette, 1901. 320 lap) 
czímü művében a 213. lapon. »A sportegyesületeknek legfőbb jellem
vonása a szabad és önkéntes társulás, a mit gyakran nem eléggé 
veszünk számba. Itt eszembe jut egy franczia gymnasiumnak az igaz
gatója, a ki köszönettel adózott nekem azért, hogy tanulóinak köré
ben atbletikai egyesületet alapítottam a labdarúgás és versenyfutás 
gyakorlására. Azt az óhajtását fejezte k i : vajha elérkeznék az a 
nap, melyen valamennyi tanuló tagja lenne az egyesületnek és mind
annyian résztvennének a labdarúgásban és versenyfutásban. »Ez a 
nap, válaszoltam, sohasem fog elérkezni, és ha mégis elérkeznék, 
az egyesület nem élné túl. Mert ahhoz, hogy virágozzék, szükséges, 
hogy rész és csoport maradjon az intézetben, mert czéljának csak 
ilyen alakban és ezen határok között felelhet meg.« Ennek magya
rázata az, hogy a gymnasiumban, úgy mint az életben, vannak spor
tolók (des sportifs), a kiket ösztönük és tevékenységre termett haj
lamuk terel a testgyakorlatok felé. Ezen csoportnak felbuzdulását 
egy tévesen a végletekig magyarázott egységesítő elvnél fogva vissza
tartani vagy elnyomni, nem áll jogunkban . . .«

Coubertin azután bővebben fejtegeti a sportban és sportkedvelők
ben rejlő túlzási hajlamot és okos ellenszereit, de adósunk marad 
a feleletnek másik felével: mit tegyünk a henyélőkkel, a kedvet
lenekkel, »a sporttalanokkal« ? Ez pedig ugyancsak egyike azoknak 
a fontos apróságoknak, melyek legüdvösebb tanügyi reformjainkat 
megtámadják s időelőtti enyészetre kárhoztatják. Mit tegyünk tehát 
azokkal a tanulókkal, a kik a figyelmeztetés daczára sem járnak el 
a kötelező játékdélutánokra ? Szaporítsuk igazolatlan óráikat avagy 
büntessük ? Itt nincs más kibúvó, mint jóakaró buzdítás és komoly 
figyelmeztetés, avagy ha ez sem használ, legjobb szemet hányni, mert 
a játékkényszer nem méltó a XX. század paedagögiájához. Ez azon
ban a kisebb baj; a másik és nagyobb az, hogy a legtöbb intézet
nek nincsen játszóhelye, és a játékosok kénytelenek az iskolának szűk 
udvarában meghúzódni, a mi éppenséggel nem fokozza a tanulóknak 
felbuzdulását. Hogy ez a kép legkevésbbé sem túlzott, arról meg
győződhetik bárki, ha délutánonként egyik budapesti középiskola 
udvarába betekint, mert az, a mit ott látni fog, minden inkább, mint 
játék. Bizony nagy hiba itt krajczároskodni, mert aránylag szerény 
összeggel nagyon megfelelő játszóhelyeket lehetne bérelni, és az 
üdvös rendeletek még üdvösebb valósággá válnának ! (kf.)

VEGYESEK.
Személyi változások a minisztériumban. Vidéki tagtársainktól 

több tudakozódó levelet kaptunk már, a melyekben a minisztériumban 
küszöbön álló személyi változásokról kivánnak értesítést nyerni. Két 
fontos híi’ről ép a Közlöny mai számában emlékezünk meg. Hogy 
azonban ki lesz a távozó Hóman Ottó és Eináczy Ernő utóda, arról 
ma még kár volna hiú combinatiókba bocsátkozni.
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Eddigelé —-- úgy halljuk — még inkább csak elvek körül 
foly a küzdelem, semmint személyek között, habár az egyes elveknek 
megvannak a magok képviselőik is. Arról van szó: az ügyosztályban 
már benn levő és becsülettel szolgáló hivatalnokok egyikét léptessék-e 
elő min. tanácsossá, vagy pedig ismét kivülről hozzanak be a minisz
tériumba szakembert az ügyosztály élére, a mint ez már régóta szo
kásban volt. Az előbbi törekvést az támogatja, hogy a közoktatási 
minisztériumban is kell. hogy ép úgy meglegyenek a tisztviselőknek 
a magok előléptetési kilátásaik, mint más minisztériumokban, külön
ben ép a legtehetségesebb emberek nem fogják maguknak ambitio- 
nálni a közoktatási minisztériumi szolgálatot. A mellett pedig, hogy 
szakembert állítsanak az ügyosztály élére, és hogy általán kellő mérték
ben képviselve legyen ott a tanári szakképzettség is, a középiskolai 
oktatás érdeke szól. A mikor a legfontosabb középiskolai reformok 
megalkotása, vagy legalább előkészítése előtt állunk, semmiképen sem 
nélkülözhetjük a szakembert az ügyosztály élén. Utóvégre is az 
ügyosztály vezetője az egyes reformkérdésekben nem vezettetheti 
magát folytonosan enquéte-éktől és külső szakemberektől, mert külön
ben nem csak a reform-mozgalmaknak és jelentősebb közoktatási 
ügyeknek, hanem saját ügyosztályának sem lehetne hivatott vezetője. 
Még a mindennapi tanügyi administratio is egyéb képességeken kívül 
a legalaposabb szakképzettséget kívánja, ha nem akar tisztán gépies, 
meddő, szellemtelen kormányzás lenni. Ez irányban nem hogy 
visszafejlődésre, hanem inkább továbbhaladásra volna szükség a 
minisztériumban.

Meg vagyunk róla győződve, hogy miniszterünk, a ki oly 
szívesen látja munkatársaiul a középiskola embereit, oly módon 
fogja ezeket a személyi kérdéseket megoldani, hogy eleget tegyen 
ugyan a jogosult személyi aspiratióknak, a nélkül azonban, bogy a 
középiskolai oktatás érdekeit bármiféle személyi aspiratióknak föl
áldozná.

Igazgatói megbízás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Bit- 
tinger Antal budapesti YII. kér. állami főgymnasiumi tanárt a 
zombori állami főgymnasiumboz helyezte át s őt ezen intézet igazgatói 
teendőinek ellátásával is megbízta.

Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Hidegh 
Mihály és dr. Kiss Ernő oki. középiskolai tanárokat a kolozsvári 
unitárius főgymnasiumboz a fennálló szerződésből kifolyólag rendes 
tanárokká nevezte ki.

Áthelyezések. A vallás- és közoktatásügyi miniszter: Vidovich 
Béla nagykikindai állami főgymnasiumi rendes tanárt saját kérelmére 
a nagyváradi áll. főreáliskolához, Zvér Ferenci debreczeni katli. 
gymnasiumi rendes rajztanárt a szolgálat érdekében a pozsony-szent- 
györgyi katb. algymnasiumboz helyezte át.

Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Beider Béla 
fogarasi áll. főgymnasiumi rendes rajztanárt rendes tanári minőségé
ben véglegesen megerősítette.
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Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönyének összes, 
teljes számú kötetei — részben kötve — igen jutányos áron meg
szerezhetők. Fölhivjuk a körök és az újonnan keletkezett tanintéze
tek figyelmét ez alkalmi vételre könyvtáraik számára.

Értesítéssel a szerkesztőség szolgál.

Figyelmeztetés és kérelem. A tagdíjfizetés és az előfizetés leg- 
czélszerübben és legolcsóbban az első számhoz mellékelt póstatarékpénz- 
tári befizetési lappal történik, a melglyel az illető díjnak a postán 
az egyesület javára való befizetése teljesen díjtalanul történik. Kérem e 
befizetési lap szives felhasználását. A körök székhelyeire menő példányok
hoz ily befizetési lap nincsen mellékelve.

Malier József,
egyesületi pénztáros (V. kér. áll. fó'reáliskola.)

Tartalom : Hóman Ottó és Fináczy Ernő távozása. — Az elemi és a kö
zépiskola egymáshoz való viszonya. (Vége.) Dr. Nagy Zsigmondtól. — 
Egyesületi élet: Köri tudósítások. (Debreczeni, pozsonyi kör.) — 
Kisebb közlemények. — Vegyesek. — Hirdetések.
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A TANÁRI HIVATÁS FÉNYOLDALAIRÓL.

A »Lehrproben und Lehrgänge« egyik társszerkesztője, 
R. Menge, geheimer Schulrath, e folyóiratnak legújabb számában 
»Von den Lichtseiten des Lehrerberufes« czímen oly tárgyról 
elmélkedik, mely nálunk is szokotlan, de egyúttal időszerű, mert 
létét sokan kétségbe vonják. Én az öreg német professzornak 
inkább rhapsodikus és tárczaszerű, mint tudományos czikke 
elolvasása után megirigyeltem tőle azt a kedves és becses idea- 
lismust, és ha sok ismert és régi dolgot találtam is fejtegetései 
között, melyek nagyobbára személyes visszaemlékezések, belőlük 
valódi s nem képzelt erkölcsi erősbödést merítettem, mely — úgy 
tudom — mindannyiunkra ráfér. E czélból közlöm a czikk főbb 
gondolatait.

Mengé-t az bírta rá czikkének megírására, hogy újabban 
sokan és gyakran panaszolták fel a tanári pályának árny
oldalait, helyenként annyi túlzással, hogy az ember szinte önmagát 
szánta meg.

Miután szerzőnk mellesleg utal annak a fontosságára, hogy 
a középiskolai tanuló legalább a legfelsőbb osztályokban ismerje 
már jövendő életpályáját, kifejti, hogy a tanítás igazi élvezet. 
»A mi más embernek csak fukarul kimért pihenő óráiban jutott 
osztályrészül: a legkiválóbb kultúrnépek legnagyobb szellemeinek 
legjelesebb alkotásaival való foglalkozás, azt a felső osztályok 
tanára hivatásszerűen végezheti . . . Ezek az órák, a melyekben 
a tanítás hatása az ifjak lelkére világosan kidomborodik, a 
hol a tanulók maguk kutatókká, költőkké, sőt nem ritkán 
bírálókká lesznek, a tiszta örömnek órái . . .  A ki a prímában 
taníthatta a németet, lelkesülni tudó és tudománysóvár ifjakkal 
olvashatta a görög és latin classicusokat, későbbi években is 
vágyódással fog visszagondolni ezen örömmel és élvezettel teli 
órákra«. Ilyesmivel egyetlen másik pálya sem kecsegtet, még az 
egyetemi tanáré sem. Szükséges azonban (s ez az intés és tanács
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a mi örökké változó fővárosi személyi viszonyainkra kétszeresen 
ráfér), »hogy ugyanaz a tanár ugyanazon osztályt több tárgyban 
több éven át vezesse«, mert benső viszony csak így jöhet létre, 
már pedig ez egyik alapfeltétele annak, hogy a tanárnak irányító 
befolyása lehessen növendékeinek erkölcsi fejlődésére. Ennek 
másik alapvető feltétele magának a tanárnak erkölcsi egyénisége, 
mely képes legyen amazokat minden szépre, jóra és igazra buzdí
tani. »A legbiztosabb mód, melylyel a tanulók hajlamát és bizal
mát megszerezhetjük, az, hogy érettük többet tegyünk, mint a 
mennyit a kötelesség megkövetel. A kis és a nagy deákok semmi
ért sem hálása bbak, mint azon áldozatokért, melyeket érdekükben 
hozunk« . . . Hiszen ismeretes az, hogy a tanulók sokszor »tanárjuk 
Jcedvéért« dolgoznak, s ebből a szempontból is a tanítás és nevelés 
sikerének legbiztosabb záloga a tanárnak és tanulónak kölcsönös 
szereteten alapuló viszonya. »Hivatásából kifolyólag senkinek 
sincsen annyi alkalma szeretetet vetni és szeretetet aratni. Nehéz 
megmondani, hogy melyik szebb, de az való, hogy ez a tanári 
pályának legszebb fényoldala.«

A tanár és tanuló kölcsönös viszonyának megszilárdítására 
legalkalmasabb eszköz a társas séta. Nem a hivatalos és köteles 
kirándulások, hanem azok a »szolgálaton kívüli«, önkéntes séták, 
melyeket a tanár 3—4 heti időközökben egy-egy szabad délután 
osztályával a közeli vidékre tesz. Személyes tapasztalatai alapján 
Menge részletesebben szól róluk. Igen nagy fontosságot tulaj
donít azoknak a kirándulásoknak, melyeket az eisenachi gymna
sium tanulói annak idejében évente egyszer tettek Weimarba, 
a hol vagy 20 év előtt honosították meg a tanulóknak rendezett 
klasszikus színi előadásokat. »Der schönste Tag meines Lebens 
war bisher der unseres Ausflugs nach Weimar zur Schülervor- 
stellung«, ezt a jellemző mondatot írták sokan az érettségit 
megelőző életrajzukban.

A tanáid állás fényoldalaihoz számítja Menge »a kellemes 
kollegiális életet is, melynek feltételei a tanári pályán jobban 
megvannak, mint bárhol egyebütt.« Tanulságos voltánál fogva 
ide iktatom fejtegetéseit, melyek, ha nem kivételes állapotokra, 
hanem a többségre vonatkoznak, becsületére válnak a német 
tanári karoknak és a kebelükben uralkodó szellemnek. »Egy 
sereg sokoldalúan és nagyobbára alaposan képzett férfiú naponta 
találkozik a tanári szobában keresetlenül, ha csak néhány perezre 
is. Együttesen ugyanazon czél felé törekszenek, melyet annál 
biztosabban érnek el, minél bensőbb az érintkezésük, a nélkül 
hogy egymást versenygéssel károsítanák, mint a hogy sok más 
életviszony között megesik. Ez hamar egymáshoz hozza az embe
reket és megóvja őket az egyedüliségnek érzésétől, mely oly 
gyorsan vesz erőt azokon, a kik egészen új viszonyok közé lép
nek. Természetesen a tanárok között is vannak zárkózott és barát
ságtalan emberek, de mivel nem vagyunk pusztán ezekre utalva, 
mellettük elhaladva, másokhoz csatlakozunk, és az eleinte külső
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érintkezés idővel barátsággá tömörül . . .  Régebben ú. n. »Kränz- 
chen«-ek alakultak tudományos czélzattal: az egyikben Aristo- 
pbanest vagy Plautust, a másikban Platót vagy a görög tragiku
sokat olvasták. Remélem, hogy ez a szokás még fennmaradt, mert 
eltűnése a tanárságot egyik legbarátságosabb fényoldalától és a 
mélyebben fekvő barátságok megkötésének kedves alkalmától 
fosztotta volna meg. Szép dolog a kedélyes együttlét is, melyet 
a tanárok közt sok helyt fennálló ú. n. »Kegelkränzchen «-ek 
mozdítanak elő. I t t  az ártatlan humor légkörében megnyilatkoz
nak azok a szeretetreméltó egyéniségek, melyek a hivatalos érint
kezésben a kötelességteljesítés terhe alatt önkéntelenül is elzár
kóznak . . .«

Mindez igaz, szép és kívánatos, de ne feledjük, hogy az 
egészséges kollegiális életnek egy feladata magaslatán álló vezetőn 
kívül az alapfeltétele az, a mi nálunk — sajnos — csak elvétve 
fordul elő: a biztos existentia, a nyomasztó anyagi gondok 
ólomsúlya alól felszabadított lelkűiét, mely a tanárt abba a 
kellemes helyzetbe juttatja, hogy hivatásának szeretetét ne csak 
színlelje, hanem át is érezze, s hogy legjobb erőit anyaintézeté
nek szentelhesse! Ha majd ez nálunk is legalább oly mértékben 
meglesz, mint Németországban, akkor bekövetkezik az az idő 
is, a mikor a magyar középiskolai tanár leikébe és a tanári 
szobák légkörébe több melegség és napsugár vonul be.

Menge eddig egy szóval sem emlékezett meg az anyagi 
tényezők elsőrendű fontosságáról. A következő részletben szól 
ugyan róla, de mint látni fogjuk, nem helyes világításban.

Ezután olyas valamit tesz a szerző szóvá, a mit mi is nem 
egyszer panaszoltunk fel keservesen: a középiskolai tanárnak 
társadalmi helyzetét és a többi hivatásokhoz viszonyított társa
dalmi tekintélyét. Ezt a sebet, mondja, olyan fájdalmasan érez
zük, hogy mellette sokak előtt a többi javak mind elenyésznek, 
írónk e tekintetben sem panaszkodhatik, s a baj okait önmagunk
ban találja s imígy fejtegeti. Hogy a középiskolai tanárság sok 
helyen a többi tanult pályákkal szemben valóságos »hamupipőke 
szerepre« szorult, annak saját visszavonultsága és a más társa
dalmi osztályoktól való elzárkózása az oka. Ezt az elszigetelést 
sokan tüntető módon űzik, a mennyiben nyilvános és közérdekű 
mozgalmaktól távol tartják magukat, sőt a kívülről jövő esetleges 
közeledést is visszautasítják,^ ezzel idővel »társadalmilag lehe
tetlenné« teszik magukat. »így azután a porosz pénzügyminiszter 
is jogosnak találja azt, hogy a tanárok fizetését a birákénál 
csekélyebbre szabja, mert a fizetést nem a munka értéke, hanem 
az életmód szerint szabják meg.«(!?)

Ezt az utóbbi megokolást merésznek tartjuk, jóllehet az 
elébb vázolt, személyi okok jogosultságát legalább részben el nem 
vitathatjuk. Részben, mondom, mert a magyar tanárság, mint azt 
legilletékesebb helyen és ismételve fennen hangoztatták, nálunk 
a társadalmi és tudományos életnek egyik legelső tényezője, mely
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messze megelőzi a többi kategóriákat, még a birókat is.1 Minálunk 
tehát valóban csak a megfelelő és arányos fizetés az, a mely társa
dalmi állásunk és tekintélyünk emelésének útját állja; dolgozni 
mi többet már nem dolgozhatunk, mert azzal, hogy közülünk 
számosán tudományos munkáikat fáradságosan összekuporgatott 
filléreiken maguk adják ki, elértünk a non plus ultrához.

Szerzőnk befejezésül szóvá teszi még a szünidőket, »a tanári 
pálya legremekebb fény oldalát.« mely lehetővé teszi neki azt a 
ritka élvezetet, hogy heteken át kedves tudományos tárgyaival 
foglalkozzék. Az irigyekkel és tudatlanokkal szemben igen helyesen 
jegyzi meg, hogy a szünidő szellemileg, lelkileg és testileg valódi 
és fontos szükséglet a tanárra, »mert a kívülállók nem is sejtik, 
hogy a tanári foglalkozás még egészséges, erős emberekre is mily 
kimerítő és emésztő.«

Ezzel végére jutottam a Menge czikkelyének, a nélkül hogy 
abban csak nyomára is akadtam volna hivatásunk azon fényolda
lának, melyet annyira megszoktunk, hogy természetesnek tartjuk 
és már észre sem veszszük. A tanári állásnak függetlenségét értem, 
még pedig kettős függetlenségét: fel- és lefelé, a mely a tisztviselői 
karban annyira páratlanul áll, hogy ez a körülmény egymagában 
elegendő arra, hogy minket a tulajdonképeni »tisztviselők« kate
góriájából kiemeljen és föléjük helyezzen.

Azt hiszem, nem ártott a német tanférfiúnak pro domo 
czikkelyét nálunk is felmelegíteni. Megnyugvást és új erőt 
meríthetünk belőle és kedvvel és kitartással munkálkodhatunk 
tovább annak az igének értelmében: Taníts, nevelj és bízva bízzál 1

K. F.

KÖNYV- ISME RTET É S.
A franczia nyelv felső tanfolyama. Szemelvények a 

X V II. X V III. és X IX . század nagy íróiból, irodalomtörténeti 
magyarázatokkal és 27 arczképpel a felsőbb leányiskolák V. és 
VI. osztálya számára. Szerkesztette dr. Theisz G-yula. Budapest 
1901. Wodianer.

Végre megjelent folytatása és befejezése ama tanfolyamnak, 
a melynek első és második része oly meleg fogadtatásban részesült, 
és ezen kötet bizonyára nem fogja lerombolni a jó hirnevet, melyet 
szerzője a tankönyvirodalom terén szerzett, mert ezen munka, 
mint az előbbiek is, a leglelkiismeretesebb gonddal készült. Szerző 
az új tanterv követelményeinek iparkodott megfelelni, és csak
nem valamennyi felvett írótól jellemzetes, nevelési szempontból

1 A tudományos életben igen, de a társadalomban nem.
Szerk.
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fontos szemelvényeket ád; így ezen könyv az erkölcsi és értelmi 
kultúrának jó eszköze lesz, mert a franczia irodalom legszebb 
termékeivel való érintkezés kiválóan alkalmas a lelkek és szelle
mek emelésére.

Szerző a chronologikus sorrendet választotta és igen helyesen. 
A X V II. századdal és Malherbe-vel kezdi az irodalmi ismerte
téseket; minden század előtt rövid összefoglalás van; az irók 
életrajza és irodalmi működése a legjobb forrásokból vannak 
merítve, u. m. Demogeot, Douinie, Lanson, Faguet, Brunetiére, 
Petit de Julleville stb műveiből; némely korszakalkotó nagy 
íróról (Racine, Voltaire, Bousseau, V. Hugó) terjedelmesen szól, 
de hiszen a nagy emberek életrajza magában véve is tanulságos 
és érdekes olvasmány.

Néhány a tantervben megemlített Írótól u. m. Sandeau. 
Töpffer, Barante, Staöl, Sainte-Beuve-től nem hoz a könyv mutat
ványokat, valószínűleg mert ezen íróktól teljes müvet kell olvasni, 
ilyeneket pedig a tér hiánya miatt nem lehetne olvasókönyvbe 
behozni; ezen hiányon hivatva van segíteni a Franczia Könyv
tár, mely a középiskolák számára franczia klasszikusok olcsó 
kiadásával foglalkozik. Ennek fejében számos oly modern irót 
ismertet a könyv és mutatványokat is hoz belőlük, kikről a 
tanterv ugyan nem szól, kiknek neve a régibb keletű olvasó
könyveinkben nem fordul elő (Leconte de Lisle, Heredia, Mau
passant, Bourget, Loti), de a kik oly nagynevű irók, hogy azokat 
ifjúságunknak ismernie kell. Szerző a gazdag franczia irodalomnak 
legjavát válogatta össze, de fájdalom, tér hiánya miatt, sok jeles 
irót mellőznie kellett. Különben ez a mű, úgy a mint van, teljesen 
megfelel ama várakozásnak, melyet egy új franczia olvasókönyvhöz 
joggal fűzhettünk.

Dicséretet érdemel a kiadó czég is a szép Dyoniás és különösen 
ama szerencsés újításáért, hogy a müvet 27 arczképpel díszítette. 
Bárcsak a magyar és német irodalomtörténet is megjelennék 
mielőbb ilyen arczképes szép kiadásban!

(Budapest.) Ballenegger H.

EGYESÜLETI ÉLET.

Budapesti kör.
(A hrüsseli középiskolai kongresszusról.)

A budapesti tanári kör október hó 9-én tartotta az új 
egyesületi évben az első felolvasó gyűlését. Tárgysorra ez alka
lommal dr. Darvai Móricz igazgatónak a briisseli középiskolai 
congressusról szóló felolvasása volt kitűzve. A tagok nagy érdek
lődést tanúsítottak a kérdés iránt, amennyiben teljesen megtöl
tötték az egyesület felolvasó-termét. Ott voltak: Dr. Beöthy Zsolt.
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dr. Fináczy Ernő, dr. Erödi Béla, Vámossy Mihály, dr. Schmidt 
Ágoston és mások, mintegy ötvenen.

Dr. Веке Manó elnök örömmel üdvözölte a nagy számban 
megjelent tagokat s ama reményének adott kifejezést, hogy a 
f. évben tárgyalásra kitűzött felolvasások kiválóan alkalmasak 
lesznek arra, hogy a tagok érdeklődését állandóan ébren tartsák. 
Röviden ismertette a főbb szempontokat, melyek a választmányt 
a folyó évi munkatervezet elkészítésében irányították, s őszinte 
hálával említette meg, hogy a felolvasások tartására felszólított 
tagok készsége mennyire megkönnyítette a választmány munkáját. 
Hiszi, hogy dr. Darvai Móricz, dr. Beöthy Zsolt. dr. Wcddapfel 
János, dr. Balassa József, dr. Ne'yyesy László, Pályi Sándor s 
a választmányi gyűlés jegyzőkönyvében részletesen felsorolt más 
jeles felolvasók felolvasásai mellett alkalmunk lesz azok előadásaiban 
is gyönyörködnünk, kiket a választmány előadások tartására irás- 
belileg felszólított, de a kiktől még végleges választ nem kapott. 
Egyidejűleg megjegyzi, hogy a választmány munkatervét koránt
sem kívánja véglegesnek tekinteni, s éppen azért líjból felhívja 
azon tagokat, a kik különösen kisebb módszertani kérdések fejte
getésével kívánnak foglalkozni, hogy szándékukat vele, vagy a 
kör titkárával közölni szíveskedjenek. Nagy fontosságot tulajdonít 
az utóbb említett előadásoknak, mert az azokban s az azokhoz 
fűződő eszmecserékben kifejezett gondolatokat a hallgatók nyom
ban bevihetik az iskolába, s ez titon a középiskola műhelyében 
nem kicsinylendő jelentőségű javításokat eszközölhetnek. — Á ttért 
ezután arra, hogy különösen nagy örömére szolgál a mai gyűlésen 
két oly férfiút üdvözölhetni, kik a tanügyi administratióban activ 
részt vesznek: az előadót és dr. Fináczy Ernő miniszteri osztály- 
tanácsost. Úgy hiszi, hogy az ily közvetlen érintkezések csak 
szorosabbra fűzhetik a kapcsot a tanárok s a minisztérium tan
ügyi munkásai közt. — Más okból is melegen üdvözli dr. Fináczy 
Ernőt. О most megválik a tanügyi administratiótól, s az egyetem 
kötelékébe jutva, oly térre lép, hol egyrészt nagy tudását még 
jobban érvényesítheti, másrészt tanári állásából kifolyólag közelebb 
jut hozzánk. A  budapesti tanári kör nevében őszinte örömét 
nyilvánítja a fölött, hogy oly férfiú nyeri el az egyetem paeda- 
gogiai tanszékét, a ki a tanári élet minden változatán átment. 
Kéri őt, hogy azt a szeretetek melylyel a középiskola iránt 
mindenkor viseltetett, plántálja át hallgatóiba is, mert csakis ez 
úton biztosíthatja igazán a jövő nemzedek sikeres működését.

A tagok lelkes éljenzése után dr. Fináczy Ernő szólalt fel. 
Nehéz helyzetben van — úgymond — a nem várt üdvözléssel 
szemben, mert e pillanatban még nem bir hivatalos tudomással 
kineveztetéséről. A kinevezés bekövetkezésének reményében köszöni 
a rokonszenv ily szép megnyilvánulását. Sajnálja, hogy eddig 
nagy elfoglaltsága meggátolta abban, hogy a kör gyűlésein gyak
rabban részt vegyen; ám ígéri, hogy ezentúl — új hivatásának
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megfelelően — lehetőleg sokszor részt fog venni a tanácskoz- 
mányokban.

Kijelentését a tagok őszinte örömmel fogadták.
Ezek után dr. Darvcá Móricz tartotta meg előadását a 

briisseli középiskolai congressusról. Minthogy az előadás meg fog 
jelenni a Közlönyben, azért itt annak ismertetését mellőzzük. 
Csakis azt említjük meg, hogy előadó a congressus befejezése 
után részt vett a belga tanáregyesület egyik gyűlésén is, a hol a 
belga és magyar tanárság közti kapcsolat létesítésének szükségét 
hangoztatta. Ebből kifolyólag most azt az indítványt terjeszti a 
kör elé, hogy az országos tanáregyesület kiadványainak megküldé
sével lépjen csereviszonyba a belga tanáregyesülettel. Ezt tartja 
első lépésnek a kapcsolat megteremtésére.

Az előadást a tagok osztatlan figyelemmel késérték s nagy 
tetszéssel fogadták.

Dr. Fináczy Ernő kívánatosnak tartaná, hogy a congressus 
naplóinak megjelenése után az ott fejtegetett kérdésekről elő
adó még egy előadásban tájékoztassa a kör tagjait. Dr. Веке 
Manó e kívánságot azzal toldja meg, hogy előadó a congressus 
nyomtatványait megjelenésük után állítsa ki közszemlére az 
egyesület helyiségében. — Előadó mindkét kérésnek készségesen 
hajlandó eleget tenni.

Elnök jelenti, hogy dr. Erödi Béla múlt évben tett ígére
téhez képest a párizsi világkiállításra vonatkozó nyomtatványokat 
már a legközelebbi napokban elhelyezi az egyesület helyiségében, 
ugyanezt teszi dr. Matskássy József igazgató is a nála lévő 
nyomtatványokkal.

Dr. Fináczy Ernő indítványt terjeszt elő arra nézve, hogy 
a gyűlések a maitól eltérőleg, korábban, már 5 órakor kezdőd
jenek ; mert így több idő jut az előadások után kifejlődő eszme
cserére. A  gyűlés az indítványt elfogadja.

Hasonlóképen elfogadja a gyűlés dr. Négyesy László indít
ványát is, mely szerint a felolvasások lehetőleg oly napokra 
tűzessenek ki, a mikor más egyesületek gyűlései nem vonják el 
a körtől a tagokat. Ugyanő óhajtotta volna, hogy dr. Balassa 
József »A magyar helyesírás és az iskola« czimű előadása 
korábbra tűzessék ki, mert így a kör megkésik a kérdésben való 
állásfoglalással. Az előadás dr. Beöthy Zsolt megnyugtató fel
világosítása alapján, az eredeti tervben megállapított időpontban, 
azaz november 6-án kerül sorra.

A legközelebbi gyűlés október hó 23-án d. u. 5 órakor lesz, 
s ez alkalommal dr. Beöthy Zsolt fogja ismertetni a művészi 
nevelés ügyében tarto tt drezdai congressus lefolyását.

Dr. Lévay Ede,
a kör titkára.
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Ung-beregvármegyei tanári kör.
(Közgyűlés: elnöki megnyitó az isk. felügyeletről. A jutalomkönyvek. Indít

ványok. Tisztújítás.)
Az Ung-beregvármegyei Tanári Kör 1901. szept. 17-én 

Munkácson tartotta ez évi alakuló közgyűlését.
Schürger Ferencz elnök üdvözölvén a körnek szép számmal 

megjelent tagjait, különösen az iskolai felügyeletről szól hossza
san, melynek a tanárok előléptetése és az iskolai élet fellendülése 
szempontjából nagy fontosságot tulajdonít. Mindnyájan érezzük 
— úgymond — állásunknak hátrányát más hasonló állásokkal 
szemben. Mindenütt előre halad a tisztviselő, ha képességre és 
ügybuzgóságra kiválik, csak a tanárok részesülnek egyforma 
elbánásban, akár hanyagúl, akár testi-lelki erejük teljes meg
feszítésével szolgálják az iskolát. Mert a mai felügyeleti rendszer 
mellett a magas kormánynak nem lehet egészen tiszta és hatá
rozott képe a tanárok munkálkodásáról és ennek eredményéről. 
Ez nem a kormány informálására hivatott tényezők képességén 
és ügybuzgóságán múlik, miről nap-nap mellett meggyőződést 
szerezünk, hanem a rendszer hibája. Az igazgató, különösen a 
népesebb intézeteknél, az administratio, és intézeti háztartás 
ezer aprósága miatt alig képes ellenőrző és vezető feladatát úgy 
betölteni, a hogy az szükséges, a főigazgatói évi látogatás pedig 
sokkal rövidebb tartamú, sem hogy még a legélesebb látás mel
lett is az intézetnek alapos megismerését eredményezhetné.

Ezeken a bajokon csak a felügyeleti rendszer megváltozta
tása segíthetne. Mentsük fel az igazgatókat az intézeti háztartás 
időt rabló teendőitől, hogy minden idejüket az intézet szellemi 
vezetésének szentelhessék és — czentralizáljuk a főigazgatóságo
kat. Ha a főigazgatókat a minisztériumba osztanák be és a tan
kerületeket évenkint felváltva látogatnák, nézetem szerint sokat 
nyerne a tanügy. A főigazgató feladatát nagyon megkönnyítené, 
ha nem a maga kerületéről tenne jelentést. Bizonyos helyi és 
személyi érdekek, melyek talán megtigyeléseinek befolyásolására 
alkalmasak, elveszítenék jelentőségeiket. A mi az egyik figyelmét 
elkerülné, azt észrevenné a másik. Minden tanár előadásait időn
ként szaktudós figyelné meg, kinek bölcs tanácsai csak hasznára 
válnának a tanárnak. Mig most a főigazgatók elszigetelve dol
goznak, addig a minisztériumban állandóan érintkezve, eszmét 
cserélve folytathatnák működésüket. Sokat lehetne még felhozni 
a központosítás előnyére, de megnyitó beszédem szűk kerete nem 
engedi azt; csak arra utalok még, hogy az ily módon helyeseb
ben informált miniszter bátran mellőzhetné a magasabb állások 
betöltésénél néha fellépő és a tanügyi kormányzaton kivül álló 
tényezők informatióját, mert az a tanár, kiről esetleg tizenkét 
főigazgató mond kedvező véleményt, bizonyára teljesen méltó a 
kormány bizalmára. Végre a hivatalos buzgóság fokozására és a 
tanári érdem jutalmazására szolgálhatna a helyi előléptetés, úgy 
mint az a bíróságnál megvan.
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Az általános tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után a 
titkár és pénztáros terjesztették elő jelentésűket.

Majd Bulyovszky Sándor tarto tta meg felolvasását Ajutalom- 
könyvekröl, melyben azon eszmét fejtegeti, hogy a Fekésházy- 
alapból és más alapokból évenkint osztogatni szokott jutalom
könyvek összeállítása teljességgel nem felel meg a nemzeti nevelés 
követelményeinek. Rendesen oly akadémiai kiadványokat válogat
nak össze, melyek a tanulók gondolatvilágától és nemzeti életünk
től rendkívül távol esnek (A Girondiak története, Anglia törté
nete, A renaissance Olaszországban, A római világ, Archaeologiai 
séták), s a 40—50 ezer korona értékű jutalmazásokból 34 év 
óta nem jutott egy illusztrált Madáchra, Petőfire, Aranyra 40 — 50 
korona sem. Kitér általában a jutalmazások kérdésére is, s 
álláspontját a következőkben foglalja össze: 1) csakis kiváló
tanulók jutalmazását helyesli (még torna-jutalmaknál és hasonlók
nál is); 2) a jutalom legyen első sorban érdekes és lehetőleg 
illusztrált eredeti és értékes magyar könyv, mely a tanuló belső 
világával harmonikus összhangban vaD, de lehet a jutalom 
magyar tárgyú történeti kép, térkép stb. is. A kisebb pénz
jutalmakat nem helyesli. Indítványozza: mondja ki a közgyűlés, 
1) hogy a jutalmak revisióját szükségesnek látja és annak meg
beszélését a többi köröknek ajánlja; 2) kérje föl a kör a köz
ponti igazgatóságot, hogy a jutalomkönyvek jegyzékét maga készít
tesse el, s azt terjeszsze föl a közoktatási minisztériumnak oly 
czélból, hogy a Fekésházy-féle alap kamatjai már ez évben az 
alapító nemes intentiójának megfelelő könyvek vásárlására fordít- 
tassanak.

A tanulságos felolvasást élénk eszmecsere követte, melyben 
Orlovszky István, Csomár István, Vozáry Gyula, Könye Nándor 
és Szántó Soma vettek részt. A megbeszélés közben több meg
figyelésre méltó nézet merült fel. így Orlovszky I. a tornajutal
maknál mellőzni kivánja a pénzjutalmat s csak mint erkölcsi 
kitüntetést az érmet óhajtja, a mi pénz pedig a nagy közönség 
áldozatkészségéből begyül, tápintézeti alapra szeretné fordítani. 
Csomár István nem zárkózik el attól sem, hogy a teljesen szegény
sorsú tanulókat pénzbelileg is jutalmazzuk. Hasonlóan Vozáry 
Gyula is, ki különösen a nemzetiségi vidékeken a magyar nyelv 
és irodalomban kiváló tanulók anvagi jutalmazását szükségesnek 
tartja. Szántó Soma szintén nagy elismeréssel szól az értekező 
munkájáról, de megjegyzi, hogy ez irányban már történt némi 
intézkedés a kormány részéről, a mennyiben Kölcsey és Beöthy 
e czélra alkalmas művei jutalomkönyvek gyanánt már szerepelnek.

Az elnök a lefolyt eszmecseréből látja, hogy a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadja Bulyovszky nézeteit.

Blanár Ödön hosszabb megokolás kíséretében újból be
nyújtja azokat az indítványokat, melyeket 1899. május 21-én 
Beregszászon tarto tt évi közgyűlésen előterjesztett. Ez indítvá
nyok azt czélozták, 1. a tanárok érdemes fiai számára ösztön
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díjak alapíttassanak; 2. tanárok egyetemre járó fiai a Budapesten 
létező s Kolozsvárott létesítendő Tanítók Házába ingyenes helyre 
vétessenek föl; 3. a tanügyi emberek gyermekei a tandíj alól a 
felsőbb iskolákon is fölmentessenek; 4. a tanárok leányainak 
egyenlő minősítés mellett az állami internatusokba, tanítókép
zőkbe, a fiuknak pl. az Eötvös-collegiumba való felvételnél 
elsőbbség adassák; 5. a segélyző alap az ajánlott módozatok 
mellett nagyobb mértékben szaporíttassék. Két évig figyelte, úgy
mond az indítványozó, vájjon az egész tanárság egyetemét érdeklő 
indítványokkal, melyek a tanárok fiaira, árváira s özvegyeire 
nézve fontos érdekeket érintenek, mi fog történni. Annál inkább 
figyelte az indítványozó az eredményt, hisz a tanár vagyont nem 
gyűjthet, ő maga valahogyan megél, de bizonyára fokozná munka
erejét az a tudat, hogy halála esetén úgy a kormány, miként az 
országos egyesület s a létesített alapítványok segítenének árvája 
és özvegye sorsán. Azonban sajnosán tapasztalta, hogy e mind
nyájunkra oly fontos indítványnyal az ország 200 középiskolája 
közül alig 25 foglalkozott, a 13—14 vidéki kör közül pedig alig 
2 — 3. Utal az állami tanítók szívós kitartására, agilis munká- 
jokra, vezetőik fáradozására s az ennek alapján elért eredmé
nyekre. Az első lépés ugyan nálunk is megtörtént, mert a 
központi választmány a miniszterhez felterjesztett évi jelentésébe 
fölvette ezen indítványokat, de még erre eddig semmi válasz nem 
érkezett. Régi indítványait most ismételten a kör elé terjeszti.

A indítványokhoz hozzászólt az elnök, Csomár István, 
Vozáry Gyula s Orlovszlcy István alelnök. Ez utóbbinak föl- 
szólalása alapján a kör elhatározta, hogy a megokolt indítvá
nyokat saját költségén kinyomatja, azokat minden középiskolának 
s a vidéki köröknek is megküldi s fölkéri a központi választ
mányt, hogy állandó figyelmére méltassa őket.

Blanár Ödön azután panaszosan említif el, hogy a T. E. 
Közlöny szerkesztője a körök határozatai és indítványainak 
indokolásait gyakran oly röviden közli, hogy azok az olvasó előtt 
érthetetlenekké válnak. Kéri ennek orvoslását.

Az elnök azt adja felvilágosításul, hogy a Tanár-Egyesület 
ügyrendjének VII. §. 70. pontja értelmében a szerkesztő e tekin
tetben teljes joggal jár e l; de a mennyiben maga is osztozik 
Blanár felfogásában, a maga részéről is felkérendőnek tartja a 
Közlöny szerkesztőjét, hogy a határozatok és indítványok meg- 
okolását ne tömörítse túlságosan meg, mihez a közgyűlés is 
hozzájárult.1

1 Sajnálom, hogy a Közlöny, szűk terjedelme miatt, nem hozhatja a 
körök üléséről szóló részletes jegyzőkönyveket, sőt néha — bár ritkán — 
még az egyszerű tudósításokat is kénytelen vagyok megrövidíteni. E rövidí
tésekben az az elv vezérelt, hogy a mi tisztán a gyűlések lefolyására (meg
nyitás, bezárás) vonatkozik, azt egészen elhagyom ; a mi nem általános érdekű 
dolog, azt megrövidítem; a mi azonban közérdekű eszme, úgy hogy általános 
érdeklődésre tarthat számot, azt szívesen közlöm egész terjedelmében, sőt az
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Következett a tisztújítás, melynek eredménye a következő: 
elnök Schürger Ferencz, alelnökök: Bohner Jákó, Medvigy János, 
Orlovszhy István, főtitkár: dr. Holosnyay Irén, titkárok: Nyers 
Károly és Vozáry Gyula, pénztáros: Pogány Gyula.

OrlovszTcy István több új tagot jelent be. Elnök üdvözli az 
új tagokat s bejelenti, hogy körünk tagjainak száma immár 
hatvanra rúg. Miután alapszabályaink értelmében most már 
három tagot küldhet a kör a központi választmányba, eddig 
pedig csak kettővel volt képviselve, kéri a közgyűlést, hogy egy 
harmadik tagot is küldjön be a választmányba. A közgyűlés egy
hangúlag Bohner Jákót választotta meg.

Dr. Holosnyay Irén
titkár.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
Kötelező játékdélután és a mulasztások. A kötelező játék

délutánok csak nehezen illeszkednek bele a mi iskolai szervezetünkbe, 
a mint azt a Közlöny 3. számának egy kisebb közleménye is elárulja.

Nálunk, egy vidéki középiskolában is elég gondot okoztak, 
főkép az órarend készítésekor, újabban pedig élénk vitára adtak 
alkalmat. Felmerült ugyan is az a kérdés, hogy mulaszt-e az a 
tanuló, a ki nem jelenik meg a játékdélutánon, továbbá tartozik-e 
mulasztását igazolni, és ha nem teszi, igazolatlan órákul számíthatók-e 
föl neki az ilyen elmulasztott délutánok ? A tanári kar rigorózusabb 
tagjai azon az állásponton voltak, hogy a kötelező szóból önként 
folyik, hogy minden tanuló tartozik megjelenni a játékdélutánon1 
továbbá hogy mulasztása csak úgy nyilvántartandó az igazolt vagy 
esetleg igazolatlan órák számában, mint bármely rendes tárgynak 
elmulasztott órája.

A liberálisabb felfogású tanárok ellenben azt vitatták, hogy a 
játékdélutánok elmulasztása nem esketik a rendes órákéval azonos 
elbírálás alá, nemcsak azért, mert a játékdélutánok rendkívül nagy 
mértékben növelnék az igazolt és igazolatlan óramulasztások számát 
egyaránt, hanem és főkép azért, mert az 1883. évi középiskolai 
törvény határozottan megszabja egy-egy tanulónak óramaximumát, 
a melynél többel miniszteri rendelet sem terhelheti meg. A tanári 
kar ez a része egy praecedensre is hivatkozott, t. i. a minisztérium 
a rendkivüli tárgyak óráinak elmulasztását nem kívánja bevétetni 
sem az igazolt, sem az igazolatlan órák közé.

ilyen eszmék, felszólalások vagy előadások részletesebb ismertetésére magam 
szólítottam már fel több ízben a köri jegyzőket. — Blanár tagtársunknak 
arra a panaszára, hogy >a körök határozatai és indítványainak indokolásait 
gyakran oly röviden közlöm, hogy azok az olvasó előtt érthetetlenekké vál
nak« — meg kell jegyeznem, hogy a múlt iskolai év folyamán az én szerkesz
tésem alatt az ung-beregmegyei kör munkásságáról csak egyetlen egy tudó
sítást hozott a Közlöny (628. lap), s gondolom abban sincs semmi érthetetlen- 
ség, ha kissé meg van is rövidítve. Szerk.
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A tanári kar megállapodásra nem juthatván, e vitás kérdés
ben kikérte és most várja a minisztérium döntését, (ka.)

A szülői értekezletek fölhasználásának egy módja. A milyen 
szükségesnek és hasznosnak látszik azon elv keresztülvitele, hogy az 
egyes intézetek a szülőkkel az érintkezést a növendékek érdekében 
az eddiginél nagyobb mértékben eszközöljék, ép oly fontos volna az 
értekezletek formáját, idejét, a megbeszélendő tárgykört illetékes 
köröknek megvitatni és az összes intézetekben e tekintetben is 
bizonyos rendszerességet, egyöntetűséget behozni. Elvben ezen érte
kezletek megvalósítása kétségkivül igen jó paedagogiai eszköznek 
bizonyul. Az elv megvalósításában azonban igen óvatosnak kell len
nünk ; különösen a megbeszélendő tárgyak megválasztásában, a mint 
erre Balogh a Közlöny múlt évi 26. számában értekezésének végén 
helyesen reámutatott. Az értekezletek tárgya valóban nem lehet más 
— és semmi szükség reá, hogy más legyen — mint az, melyet 
Balogh említ meg: »bizonyos általánosan elterjedt nevelési hibákat 
lehetne és kellene a szülői értekezleten előadás formájában birálat 
tárgyává tenni«. Hiszen csakis úgy valósulhat meg a tervbe vett 
értekezletek czélja, ha azon nevelési ferdeségeket, melyekben a 
növendékek az iskolán kívül részesülnek, lehetőleg kiküszöböljük, és 
olyan paedagogiai elvekre oktatjuk a szülőket, a melyeket nekik 
követni okvetlenül szükséges, hogy nevelői eljárásuk az iskoláéval 
párhuzamosan haladjon.

Egy ilyen irányú és tárgyú szülői értekezletről kivánok az 
alábbiakban szólani, melyet megvalósítani, úgy vélem, hasznos volna.

Minden intézetnél szokásban van, hogy az iskolai év ünnepé
lyes megnyitása után az igazgató a növendékeket az iskolarendre 
és kötelességük teljesítésére buzdítja és oktatja. Nagyon üdvös volna, 
ha azt, a mit a növendékeknek meg kell tenniök erkölcsi viselet és 
tanulás dolgában, ne csak a növendékek, de a szülők is hallanák. 
A fegyelmi szabályokra vonatkozó magyarázaton kívül értekezés 
tárgyává kellene tenni egynéhány, a szülőkre hasznos paedagogiai 
elvet. A legközvetlenebb kapcsolat révén lehetne a szülőket sok 
mindenre figyelmessé tenni, a miben az igazgató vagy tanár eddig 
hiányt és mulasztást tapasztalt. A helyi viszonyok és az észlelt 
ferdeségek szerint kellene az előadónak beszéde tárgyát megválasztani. 
Minderre igen alkalmas időpont volna az év eleje, hivatkozva esetleg 
legalább általánosságban az elmúlt iskolaévben netalán előfordult 
sajnálatos esetekre is.

Ha így a növendékeket szülőik jelenlétében figyelmeztetnők 
kötelességükre, ez a szülőket legalább nagyjában tájékoztatná mindenről, 
a mit szükséges tudniok, hogy gyermekeik ellenőrzését gyakorolhassák. 
Alkalmas kitérésekkel tájékoztatni lehetne a szülőket az intézet 
beléletéről is. A növendékek pedig belátnák, hogy a miről szó van. 
az igazán fontos, mert hiszen szülőik is érdeklődnek iránta.

Úgy vélem, összes intézeteinknél kívánatos volna, az iskolaév 
ilyetén megnyitásának rendszeresítése. (Miklóssy István.)



VEGYESEK.
Fölolvasás.

A budapesti tanári körben (Ujvilág-utcza, 2.) a jövő hét 
szerdáján, október 23-ikán, délután 5 órakor Beöthy Zsolt tart fel
olvasást a művészi oktatás ügyében tartott drezdai kongresszusról. 
Azt hissszük, nemcsak az előadó személye, hanem a tárgy fontos
sága és időszerűsége is fölöslegessé tesz minden bővebb buzdítgatást 
a fölolvasás meghallgatására. Vendégeket is szivesen lát a kör.

Előléptetések. Úgy halljuk, nemsokára be fogják tölteni a 
fizetési osztályoknak és ezek fokozatainak év közben megüresedett 
vagy a létszám gyarapodása folytán újonnan keletkezett helyeit, úgy 
hogy egy kis emelkedésre lehet némely tagtársunknak kilátása.

A korábbi gyakorlattal szemben, a midőn újév táján töltötték 
be az évközi üresedéseket, mindenesetre helyes és örvendetes dolog, 
hogy amint az évközi változások befejeződtek, tehát az iskolai év 
kezdetén, azonnal betölti a minisztérium ez üresedéseket. A törvény 
is úgy intézkedik (13. §.), hogy a »fizetés . . . fokozatos előléptetés 
esetén a magasabb fizetési fokozatban előfordult megüresedés napjára 
következő naptári negyedév első napjától kezdve előleges havi részle
tekben teendő folyóvá.« A vacatiói hely változásokkal és szaporulat
tal járó üresedésekre következő naptári negyedév első napja pedig 
október 1-je. Ettől kell a fizetést kiutalványozni, de ekkorra jó volna 
az előléptetéseket is megcsinálni.

Középiskolai tanárok fiai a Tanítók Házában. Az Ung-bereg- 
vármegyei körben Blanár Ödön tagtársunk egyebek közt azt az 
indítványát is felújítja (1. a mai Közlönyben), hogy lépésekét kell 
tenni, hogy a középiskolai tanárok fiai a Tanítók Házába ingyenes 
helyre vétessenek föl.

Ez indítványnyal kapcsolatban és részben arra való feleletül 
helyén valónak tartjuk a következőket közölni. A Tanítók Házába 
nemcsak tanítók gyermekei vétetnek föl, hanem másféle tanügyi 
embereké, a többek közt középiskolai tanároké is. de első sorban az 
Eötvös-alap rendes és rendkívüli tagjainak a gyermekei. A mely 
középiskolai tanár tehát arra törekszik, hogy fiát a Tanítók Házába 
vétesse föl, annak czélszerű belépnie a Eötvös-alap rendkívüli tagjai 
sorába (tagdíj egyszer s mindenkorra 20 K., mely Schmidt Albin 
főv. igazgatóhoz küldendő Wesselényi-utcza 52.) Teljesen ingyenes 
helyre ma még igen keveset vesznek föl a legszegényebb tanítók 
gyermekei közül is. Az 1901—902. tanévre 93 fölvett tanuló közül 
csak 7 van ingyenes, 34 félfizetéses (13 K.), a többi egész fizetéses 
(25 K .); de az egész fizetéses hely is nagy jótétemény az if jakra, 
mert 25 koronáért ebéden kivűl mindent kapnak, s rendesen ingyen
ebédet is szereznek nekik valamely fővárosi vendéglőstől, kinél a 
fizető vendégekkel együtt étkeznek, s egyáltalán nem éreztetik velők 
a kegyelemkenyér keserűségét. Az idén fölvett tanulók közt 6 közép
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iskolai tanár fia van, még pedig 1 félfizetéses, a többi egész fize
téses helyen.

Azt hiszszük. az arány már most sem kedvezőtlen ránk nézve, 
s csak tőlünk függ, hogy még kedvezőbb legyen. Nem kell mást 
tennünk, mint a csekély 20 K. rk. tagsági díjjal vagy más adomá
nyokkal támogatni ezt a valóban derék intézményt, melynek meg
alkotása mindig elévülhetetlen érdeme lesz Péterfy Sándornak, az 
Eötvös-alap elnökének.

Iskolalátogatók és felügyelők. A vallás- és közoktatásügyi 
magy. kir. miniszter az 1883. évi XXX. t.-cz. alapján a felekezeti 
középiskolák meglátogatásával s azokban az állami főfelügyelet gyakor
lásával az lÖO^-ik tanévre a következőket bizta meg:

1. A dunamelléki tv . ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
budapesti főgymnasiumra nézve dr. Erődi Béla Bpest fő- és szék
városi tanker, főigazgatót, a nagykőrösi, kecskeméti és halasi főgym- 
nasiumokra és a kúnszentmiklósi algymnasiumra nézve Francsics 
Norbert budapestvidéki tanker, főigazgatót; a gyönki algymnasiumra 
nézve Spitkó Lajos székesfehérvári tanker, főigazgatót.

2. A dunántúli ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
pápai főgymnasiumra nézve dr. Németh Antal győri tanker, főigaz
gatót, a csurgói főgymnasiumra nézve Spitkó Lajos székesfehérvári 
tanker, főigazgatót.

3. A tiszáninneni evangel, ref. egyházkerület főhatósága alá 
tartozó miskolczi és sárospataki főgymnásiumokra nézve Géresi Kál
mán debreczeni tanker, főigazgatót.

4. A tiszántúli evangel, reform, egyházkerület főhatósága alá 
tartozó debreczeni, mezőtúri, kisújszállási és hódmezővásárhelyi főgvm- 
nasiumokra, valamint a hajdú-böszörményi, karczagi és hajdúnánási 
gymnasiumoki a nézve Géresi Kálmán debreczeni tanker, főigazgatót; 
a békésire nézve Nátafalussy Kornél nagyváradi tanker, főigazgatót; 
a szatmári és máramarosszigeti főgymnasiumokra nézve pedig Szieber 
Ede kassai tanker, főigazgatót.

5. A z erdélyrészi ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
kolozsvári, marosvásárhelyi, nagyenyedi, székelyudvarhelyi és zilahi 
főgymnasiumokra nézve Kuncz Elek kolozsvári tanker, főigazgatót, 
a sepsi-szentgyörgyi és szászvárosi főgymnasiumokra nézve pedig 
Elischer József nagyszebeni tanker, főigazgatót.

6. A bányai ág. hitv. evang. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
budapesti főgymnasiumra néze dr. Erődi Béla Budapest fő- és szék
városi tanker, főigazgatót; az aszódi algymnasiumra nézve Erancsics 
Norbert bpestvidéki tanker, főigazgatót; a beszterczebányai algym
nasiumra nézve Dunay Eerencz beszterczebányai tanker, főigazgatót; 
a szarvasi főgymnasiumra nézve Géresi Kálmán debreczeni tanker, 
főigazgatót; végül a csabai főgymnasiumra nézve Nátafalussy Kornél 
nagyváradi tanker főigazgatót.

7. A tisza i ág. hitv. evang. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
késmárki, szepesiglói, rimaszombati és rozsnyói főgymnasiumokra 
nézve Dunay Ferencz beszterczebányai tanker, főigazgatót; az eperjesi
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főgymnasiumra nézve Szieber Ede kassai tanker, főigazgatót, a 
nyíregyházi főgymnasiumra nézve Géresi Kálmán debreczeni tanker, 
főigazgatót.

8. A  d u n á n in n e n i á g ,  h itu . e v . e g y h á z k e r ü le t  főhatósága alá 
tartozó pozsonyi főgymnasiumra nézve Pirchala Imre pozsonyi tan
ker. főigazgatót, s a selmeczbányai főgymnasiumra nézve Dunay 
Ferencz beszterczebányai tankerületi főigazgatót.

9. A  d u n á n tú l i  á g . h i tv .  e v . e g y h á z k e r ü le t főhatósága alá tar
tozó soproni főgymnasiumra és a felsőlövői gymnasiumra és alreál- 
iskolára nézve dr. Németh Antal győri tanker, főigazgatót; a bony
hádi algymnasiumra nézve pedig Spitkó Lajos székesfehérvári tanker, 
főigazgatót.

10. A z  e r d é l y r é s z i  ág . h i tv .  e v . e g y h á z k e r ü le t főhatósága alá 
tartozó beszterczei és szászrégeni gymnasiumokra nézve Kuncz Elek 
kolozsvári tanker, főigazgatót; a brassói, medgyesi, nagyszebeni, 
segesvári, szászsebesi gymnasiumokra, úgyszintén a nagyszebeni és 
brassói reáliskolákra nézve Elischer József nagyszebeni tanker, 
főigazgatót.

11. A z  u n i tá r iu s  p ü s p ö k  főhatósága alá tartozó kolozsvári és 
székelykeresztúri gymnasiumokra nézve Kuncz Elek kolozsvári tan
ker. főigazgatót.

12. A  g ö rö g  k e le t i  ro m á n  m e tr o p o l i ta  é r s e k  főhatósága alá tar
tozó brassói és brádi gymnasiumokra s a brassói alreáliskolára nézve 
Elischer József nagyszebeni tanker, főigazgatót.

13. A  g ö rö g  k e le t i  s z e r b  p a t r ia r c h a  főhatósága alá tartozó 
újvidéki főgymnasiumra nézve dr. Margalits Ede budapesti egyetemi 
nyilvános rendes tanárt.

A Benedek-rend névtára az 1901 — 902. tanévre megjelent. 
Adatai szerint a rendnek van 1 főapátja, 3 apátja, 154 áldozó
papja, 19 egyszerű fogadalmas növendéke, 12 minden fogadalom 
nélküli növendéke, 9 novicziusa. Ezek közül hittudományi doktor 7, 
a bölcselet doktora 18, gymnasiumi tanári okleveles 100.

A tanítás terén 89 benedekrendi pap működik, még pedig 
5 a theologián, 9 a tanárképző intézetben, 79 a gymnasiumokhan, 
2 pedig nevelő. Okleveles rendes tanár van 61, rendes tanár 3, 
helyettes tanár (oklevél nélkül?) 9.

A rend vezetése alatt á ll: 1 főiskola 34 tanulóval, 3 főgym- 
nasium 1190 tanulóval, 3 kisgymnasium 537 tanulóval.

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter S z k u n z e v ic h  
K o r n é l  eperjesi kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárt hasonló minő
ségében a budapesti VII. kér. állami főgymnasiumhoz nevezte ki.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönyének összes, 
teljes számú kötetei — részben kötve — igen jutányos áron megszerez
hetők. Fölhívjuk a körök és az újonnan keletkezeit tanintézetek figyelmét 
ez alkalmi vételre könyvtáraik számára.

Értesítéssel a szerkesztőség szolgál.
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F igye lm ezte tés  és  kérelem . A  ta g d í j f i z e té s  é s  a z  e lő f iz e té s  le g -  
c z é ls z e r ü b b e n  és le g o lc s ó b b a n  a z  e lső  s z á m h o z  m e l lé k e l t  p ó s t a t a r é k p é n z -  
t á r i  b e f i z e t é s i  l a p p a l  tö r té n ik ,  a  m e lg ly e l  a z  i l le tő  d í jn a k  a  p o s tá n  
a z  e g y e s ü le t  j a v á r a  v a ló  b e f ize té se  te l je se n  d í j ta la n u l  tö r té n ik .  K é r e m  e 
b e f ize té s i  la p  s z iv e s  f e lh a s z n á lá s á t .  A  k ö r ö k  s z é k h e ly e ir e  m e n ő  p é ld á n y o k 
h o z  i ly  b e f ize té s i  la p  n in c se n  m e llé k e lv e .
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A KÖZÉPISKOLAI'ÜGYOSZTÁLY LEVEZETŐJE.

A nyugalomba vonúlt Hóman Ottó helyett a vallás- és 
közoktatási miniszter a középiskolai ügyosztály vezetésével dr. 
Boncz Ödön miniszteri osztálytanácsost bízta meg, a ki ideiglenes 
minőségben eddig is vezette az Y. ügyosztályt. Ezzel véget ért 
az ügyosztály vezetésében oly hosszúra nyúlt ideiglenesség, s 
eldőlt az az elvi küzdelem, melyről a Közlöny 3. számában 
szólottunk, hogy vájjon a rangsorban legidősb miniszteri tiszt
viselőt állítsák-e az ügyosztály élére, ha az nem épen tanári 
szakember is a középiskolai oktatásügy terén, vagy pedig kivül- 
ről hozzanak be szakembert s arra bízzák a középiskolai ügyek 
vezetését.

Az első érzés, a melylyel a döntés tényét a középiskolai 
ügy minden munkása és barátja fogadja, a  megkönnyebbülés 
érzése, hasonlatos ahhoz, mint mikor egy hosszú ideig elzárt 
helyiségnek kinyitják az ablakait, hogy szabadon áradjon-belé 
az éltető világosság és levegő. Végre tehát ez az évek ótöürn^rT 
sínylődő ügyosztály is megkapta a maga felelős — nemcsak’̂ fc»; 
mailag, hanem érdemileg is felelős — vezetőjét, a kinek mind 
kötelessége, mind a legnemesebb értelemben vett becsvágya csak 
az lehet, hogy az elhanyagolt állapotokat rendbehozza, hogy 
initiativákat adjon, vezessen, alkosson, a közoktatásnak ez elzsib
badt szervét új életre serkentse.

Üdvözöljük dr. Boncz Ödön osztálytanácsos urat a közép
iskolai ügyosztály élén. Üdvözöljük azzal a tisztelettel, melylyel 
a minisztérium jóakaratát folyton-folyvást élvező Egyesületünk 
tartozik ama férfiú személye iránt, a kit a miniszter bizalma 
az ügyosztály élére állított. Üdvözöljük azzal a becsüléssel, mely 
egy buzgó, munkás és szép tehetségű tisztviselőt, egy művelt, 
tudományosan képzett férfiút föltétlenül megillet. A munka és 
tehetség, a tudományosság és műveltség olyan jogczímek, melyek
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előtt mi mindenkor tisztelettel hajiunk meg, sa melyeket öröm
mel látunk új vezetőnkben is.

Elvi szempontból azonban van ennek a döntésnek egy 
mozzanata, mely arra készti a tanügyi közvéleményt, hogy foglal
kozzék vele. E mozzanatra nézve lehetetlen elhallgatnunk észre
vételeinket már csak a praecedens szempontjából is. E kérdés 
fejtegetésével bizonyára nem okozunk félreértést, mert azt hisz- 
sziik, a személyi mozzanatot eléggé elkülöníthetjük ez esetben az 
elvi mozzanattól. És ez elvi kérdés megvitatására a mostani idő
pont talán a legalkalomszerübb, mert a döntés megtörténvén, de 
csak most történvén meg, állásfoglalásunk az elvi kérdésben 
most még nem tűnhetik fel az ügyosztály új vezetőjével szemben 
működése bírálatának. Minden körülmény közrehat arra nézve, 
hogy a kérdést a maga elvi tisztaságában most világítsuk meg.

A kérdéses mozzanat az, hogy a miniszter a középiskolai 
ügyosztály élére ezúttal nem a középiskola munkásai közül sze
melt ki vezetőt. Ez a körülmény véleményünk szerint a közép
iskolai tanárságra sérelmes, a középiskolai oktatásra nézve pedig 
káros.

A középiskolai tanárság ezúttal elesett attól a megtisztel
tetéstől, hogy munkásai közül választassák ki a középiskolai 
ügyek vezetésére hivatott férfiú. A mostani intézkedés egy már 
traditionális gyakorlatot, és pedig helyesnek bizonyéit gyakorlatot 
változtatott meg. Mintegy húsz év óta mindig tanárember állott 
a középiskolai ügyosztály élén, és azt hiszszlik, ez a körülmény 
nem vált kárára középiskolai oktatásunknak. A mi haladás volt 
eddigelé e téren, az mind e vezetők kezdeményezésének, vagy 
legalább hathatós közreműködésének köszönhető. Érthető tehát, 
ha sajnáljuk, hogy ezzel a helyesnek bizonyéit traditióval ezúttal 
szakított a közoktatási kormány, s ha sajnáljuk, hogy a minisz
ter úr, a ki máskülönben oly szívesen fogadja munkatársaiul a 
középiskolai tanárságot, ezúttal mégis mellőzte őket.

Talán véletlenül ezúttal hiányzott volna az arravaló ember 
a középiskolai oktatás magasabb állású munkásai közt? Nem 
akadt senki, a ki szakképzettséggel széleskörű általános művelt
séget, adminisztratív tehetséggel megfelelő egyéni tulajdonságokat 
tudott volna egyesíteni? A legélesebb elítélése volna egész mai 
középiskolai oktatásunknak, ha föltételeznők róla, hogy nem tudja 
megteremni e vezetésére szükséges egyetlen férfiút sem. Ezt az 
elítélő kritikát bizonyára a közoktatási kormány sem akarta 
mondani középiskolai oktatásunk fölött szóban forgó intézke
désével.

Minden jel szerint kizárólag hierarchikus és méltányos- 
sági okok bírták rá a minisztert, hogy kívülről hozott szak
ember helyett a minisztérium kebeléből léptesse elő a sor szerint 
következőt az ügyosztály vezetőjévé. És alig is lehet bárkinek 
is mereven elzárkózni az elől a követelmény elől, hogy a 
minisztérium tisztviselőinek is meglegyenek a magok igazságos
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előléptetési kilátásaik. A minisztérium tisztviselői ott a közép
pontban igen fontos missiót töltenek be a középiskolai oktatás 
életműködésében; szükséges, hogy a legjelesebbek ambitionálják 
magoknak a központi szolgálatot, valamint szükséges az is, hogy 
ne legyenek kénytelenek elhagyni ép akkor a minisztériumot, 
mikor már gazdag tapasztalataiknál fogva ott a leghasznosabb 
munkásságot fejthetnék ki.

Csakhogy ezt a hierarchikus elvet egy olyan kényes és nagy 
fontosságú állás betöltésénél, minő a középiskolai ügyosztály veze
tősége, irányadóul elfogadni nem lehet. Megengedjük, sőt remél
jük, hogy ezúttal ennek az elvnek az érvényesítése nem lesz a 
középiskolai oktatásnak kárára. Általában ennek a hierarchikus 
elvnek alkalmazását azonban a középiskolai ügyosztály vezetői 
állásának a betöltésénél károsnak, veszedelmesnek tartanók a 
középiskolai oktatásügyre nézve. Mélyen meg vagyunk róla győ
ződve, hogy az ügyosztályvezetői állás sikeres betöltéséhez rend
szerint elengedhetetlen a középiskolai oktatással való elméleti és 
gyakorlati foglalkozás.

A középiskolai oktatásnak minden szála a minisztérium 
középiskolai ügyosztálya vezetőjének a kezében fut össze. Közép
iskolai törvény és annak alkalmazása, az iskolák belső élete, 
a tanárok működésének a megítélése, vitás módszertani és 
adminisztratív kérdéseknek az eldöntése, az igazgatók és főigaz
gatók jelentéseinek az átvizsgálása és földolgozása, személyi ügyek, 
kinevezések és fegyelmi vizsgálatok, a tanárkarok összeállítása, 
iskolák és osztályok fölállítása, fölszerelése, iskolai jutalmak és 
ösztöndíjak, tankönyvbirálatok — csak a mindennapi középiskolai 
adminisztráczióban is — mind az osztályvezető közvetlen vagy 
közvetett gondjaira van bizva. H át aztán az irányítás, a szellemi 
vezetés, a fejlesztés, a reformok ügyei, hogy élet legyen ebben a 
nagy szervezetben és folytonos haladás, tökéletesbülés ? Mind
ehhez a középiskolai oktatásnak elméletileg és gyakorlatilag olyan 
ismerete szükséges, a minőre rendes körülmények közt csak szak
ember van képesítve. A ki maga nem próbálta a tanítást, annak 
igen nehéz Ítélni a tanítás ügyeiben. A ki nincs tisztában a 
nevelés elméletével, annak igen bajos irányítani, reformokat 
helyes irányban vezetni. A középiskolai ügyosztály vezetőjében 
erős meggyőződéseknek kell élni, melyeket a gyakorlat és az 
elmélet talajából merített. Csak a kinek ilyen erős meggyőződései 
vannak, az önthet életet egy intézménybe. Ha egy intézmény 
vezetője nem szakember, annak igen nehéz intézkedései iránt 
megnyerni az illető testület bizalmát is, a mi pedig az intézmény 
egészséges működésére nézve nélkülözhetetlen föltétel. Német
országban is, de különösen Francziaországban a tanárság leg
jelesebbjeit állítják a tanügyi administratio legfontosabb positióira, 
a kiknek múltja már magában is programúi. Azt hiszszük, ezt 
az eljárást követni, illetőleg fenntartani középiskolai oktatásügyünk 
érdekében föltétien szükség lett volna nálunk is.

9*
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Kötelességünk volt ezeket ez alkalommal férfias nyíltsággal 
megmondani és kijelenteni, hogy elvi álláspontunkat legalább a 
jövőre nézve fenntartjuk. A mostani megbízást csak kivétel
nek tekintjük, mely után ismét vissza kell térnünk a korábbi 
gyakorlatra.

Ez a fenntartás azonban, ismételjük, a befejezett ténynyel 
szemben tisztán elvi természetű, s annak személyi oldalát egy
általán nem érinti. Sőt inkább személyi okokból mi elvi állás
pontunk fenntartása mellett is ezúttal bizalommal, szives várako
zással tekintünk az ügyosztály új vezetőjének a működése elé. 
Eszes, temperamentumos, lelkes egyénisége bizonyára csakhamar 
utat fog neki törni a magyar tanárság leikéhez. Kívánjuk is, hogy 
kivételes megbízatása hasznára legyen a középiskolai oktatásnak. 
Kívánjuk, hogy minél jobban megértse a nehéz viszonyokkal 
küzdő magyar tanárságot, s ne csak gyöngéi meglátására, hanem 
erényei fölfedezésére is éles szeme legyen; a középiskolai oktatás 
nagy fontosságának átértéséhez, a magyar művelt osztály nevelé
sének nagy feladatához pedig nagy lelke, bátor szive.

KÜLFÖLDI TANÜGY.

A brüsszeli középiskolai congressusról.
A budapesti kör tisztelt elnöke, régi barátom és kartársam, 

írásban felszólított, hogy a brüsszeli nemzetközi középiskolai 
congressus lefolyásáról, az ott tárgyalt tételekről előadást tartsak. 
Mindenekelőtt a szerénytelenség vádját kívánom magamról elhárí
tani, midőn azzal kezdem, hogy felhívásra veszem igénybe szives 
figyelműket: ugyanavval mentem azt is, hogy ily korán számolok 
be a congressusról, midőn teljes képet még nem nyújthatok, a 
mi — természetesen — csak »les travaux du congres« hivatalos 
közzététele után lesz lehetséges. Ke is várjanak nagyképű érteke
zést ; fesztelenül, — mint baráti körben szokás — inkább csevegés 
alakjában közlöm személyes tapasztalataimat. A teljességet talán 
pótolhatja majd a benyomások közvetlensége.

Egyébként némileg kötelességem is a magyar tanárság egy 
orgánuma előtt megjelenni, jelentést tenni brüsszeli utamnak leg
alább egy mozzanatáról; mert én ott nemcsak mint a magyar 
kormány kiküldöttje szerepeltem, hanem egy alkalommal a tanár- 
egyesület, sőt a magyar tanárvilág képviselőjeként léptem fel. 
Tettem ezt utólagos jóváhagyás reményében, melyet most fognak 
önök megadni vagy megtagadni.

Brüsszelben volt már egy ízben nemzetközi tanügyi con
gressus, 1880 augusztus 22-étől 28-ig, Belgium felszabadításának 
ötvenedik évfordulója alkalmából, a mikor vagy 1500 tanember 
gyűlt össze a belga fővárosban. Magyarország akkor jobban érdek
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lődött, mint ezúttal; Stoczek József és Horváth Ignácz műegye
temi tanárok, Rodiczky Jenő Magyaróvárról és Kőrösy József, 
a statistikus, vettek részt a congressusban, míg a jelen alkalom
mal rajtam kívül senki sem jött el Magyarországból. Igaz azon
ban, hogy két évtizeddel ezelőtt az oktatásügy minden ágáról, 
most pedig kizárólag középiskolai ügyekről folyt a tárgyalás. 
Későn is hallottunk itthon a congressusról. A közoktatási minisz
térium május 20-án vette a miniszterelnök útján a bécsi belga 
követségnek a közös külügyminiszterhez intézett jegyzékét (note 
verbale) melylyel a belga kormány az osztrák császárság és a 
magyar királyság hivatalos képviseletét kérte. Az ügydarab hoz
zám kerülvén, Fináczy osztálytanácsos úr kiküldetését ajánlot
tam, ki azonban családi okokból azt el nem fogadhatta. Tárgyalt 
a minisztérium egy egyetemi tanárral is, de eredmény nélkül. 
A szokott tanügyi bajban is leledztünk, nem állt elég pénz 
rendelkezésre. Egynél több embert semmikép sem lehetett kikül
deni. így engem jelöltek ki, az egyszerű és kevés igényű közép
iskolai professzort. Előbb azonban óvatosságból a budapesti belga 
főconsulatus útján pubatolództunk, vájjon a kiküldendő tanférfiú 
rangját nem fogják-e kicsinyelni, mire megnyugtató válasz jött 
oly értelemben, hogy a congressus czélja a szakférfiak eszme
cseréje, tehát épen tanáremberekre lesz ott szükség. Fel kell még 
említenem, hogy más, mint a minisztériumban alkalmazott ember, 
a kiküldetés hivatalos formaságait alig hajthatta volna keresztül 
a kellő időre. Megengedem, hogy nálamnál méltóbb kormány- 
képviselőt lehetett volna találni tisztelt tanártársaim sorában is, 
de az illető későn jutott volna Brüsszelbe, Magyarország ott 
esetleg képviselve se lett volna. Pedig bigyjék el uraim, annyira 
ismeretlenek vagyunk mi külföldön, hogy minden alkalmat meg 
kell ragadnunk, midőn életjelt adhatunk magunkról.

*
Néhány szóval vázolni fogom a congressus genesisét és 

czélját.
A belga ideiglenes kormány, amint 1830-ban megalakult, 

a tanszabadságot hirdette ki. A községek gondoskodtak a közép
iskolákról; az állam — 1842-ig — csak segélyt nyújtott; tulajdon
kép nem is létezett állami középoktatás. De 1834-ben az állam, már 
3 minta-athenaeum (gymnasium) vezetését magának tartotta fenn. 
szigorúbban kezdett felüg3relni a községi iskolákra és conseil de 
joerfectionnement névvel közoktatási tanácsot létesített. Közokta
tási administratio csak 1837-ben létesült — elég furcsán — a köz- 
munkaminiszteriumban, melynek élén akkor Notliomb állt. Tárczát 
cserélvén e miniszter, vele a közoktatási administratio is a belügy
minisztériumba ment át. Az állam befolyását a középiskolára 1846- 
ban de Theux miniszter törvényhozásilag kiterjesztette, de a tulaj- 
donképeni középiskolai törvény,1 mely a belga középoktatásnak

1 Lói du 1 juin 1S50 organique de l’enseignement moyen.
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mai napig is alapja, Charles Rogier (belügyminiszter 1847 — 1852) 
nevéhez fűződik. E törvény 2-ik pontja értelmében kétféle közép
iskola van Belgiumban: felsőbb az athénée royal, alsóbb fokú az 
école moyenne, mely utóbbi egyszersmind ipar- és kereskedelmi 
iskola.1 A törvény 3-ik pontja szerint az állam 10 athenaeumot 
és 50 école moyenne-t állíttatott fel. Ez állami középiskolák 
1851-ben nyiltak meg, mit a belga tanférfiak oly korszakalkotó 
eseménynek tekintenek, hogy félszázados évfordulójának lehető 
legnagyobb fénynyel való megünneplését határozta el a belga 
állami tanárok egyesülete (Fédération de l’enseignement moyen 
officiel de Belgique) 1900. szeptember 23-ki közgyűlésén, még 
pedig — a központi bizottság ajánlatára - 1901. szeptember 
havában tartandó háromnapi nemzetközi középiskolai congressus 
egybehivása útján. El kell ismerni, hogy a belga kollegák értik 
az ünneprendezés módját. A belga kormány tudvalevőleg klerikális, 
a tanárvilág — mondanom sem kell — szabadelvű. Ebből az a 
furcsa helyzet fejlődött, hogy a kormány nem igen pártolja az 
állami oktatást. Mindamellett sikerült tiszteletbeli elnökül magát 
de Trooz belügyminisztert megnyerni. Áprilisban a minisztérium 
helybenhagyta a fédération ünnepélyprogrammját; a congressusra 
nemcsak a belga középiskolai tanférfiak kaptak meghívást, álla
miak és községiek egyaránt, hanem a külhatalmak kormányai is 
diplomatiai úton megkerestettek, hogy képviseltessék magokat. 
Comité de patronage alakult a középiskolák székhelyeinek nota- 
hilitásaiból de Trooz miniszter elnöklete alatt (alelnökök: a kül
földi delegáltak, de Mot brüsszeli polgármester, Vergote brabanti 
kormányzó; tag jai: van der Bussen a középiskolai ügyosztály 
vezetője, Germain belügyminiszteri secrétaire généra], Mansion 
egyetemi tanár, a közoktatási tanács alelnöke, Mar dial tudományos 
akadémiai főtitkár, valamennyi főigazgató vagy inspecteur général, 
számos egyetemi és érdemes középiskolai tanár, 36 városi bourg- 
mestre, échevin és délégué); továbbá végrehajtó bizottság (comité 
de propagande) alakult, mely rendkívüli tevékenységet fejtett ki. 
E bizottság elnöke Ernest Discailles genti egyetemi tanár volt 
mint a fédération athenaeumi osztályának elnöke; alelnök Edouard 
de Geynst, directeur de 1‘école normale primaire et de la section 
normale d’enseignement moyen de l’état á Grand, egyszersmind a 
fédération másik osztályának (section des écoles moyennes) elnöke; 
ti tk á r : Victor Wittmann, izellesi athenaeumi, Achille van Lede 
brüggei középiskolai tanár, egyszersmind a fédération két osztá
lyának titkárai. A végrehajtó bizottság oly nagy propagandát 
csinált, hogy 1460 tag jelentkezett a congressusra. Az Académie

1 1. les écoles moyennes supérieures sous la dénomination d’athénées 
royaux, 2. les écoles moyennes inférieures, dans lesquelles seront comprises 
les écoles primaires supérieures, ainsi que les écoles connues actuellement sous 
la dénomnation d’écoles industrielles et commerciales; elles porteront le titre  
d’écoles moyennes.
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royale az ülések megtartására palotáját engedte át és Brüsszel 
városa ünnepélyeket rendezett a congressus számára.

Ez a congressus tehát a belga állami oktatás létesülésének 
ötvenedik évfordulója alkalmából és annak is ünneplésére hivatott 
egybe. Kimondott czélja volt »megvilágítani és népszerűsíteni 
a középiskolai oktatással kapcsolatos társadalmi és paedagogiai 
kérdéseket« 1 szabad vitával és muukálatainak — megvárható — 
közzétételével. A május 9-én kelt reglement fontos pontja: 
a congressus az igazságot keresi, nem kényszeríti rá senkire, 
felvilágosít, nem hoz határozatot.1 2 Három szakosztály volt:
1. irodalmi (enseignement littéraire et esthétique); 2. tudományos 
(enseignement scientifique); 3. paedagogiai (méthodes et pro-
cédés didactiques, inoyens d'éducation, hygiene scolaire). A con
gressus folyamában negyedik sectio is alakult (historia és földrajz). 
Május 15-én felhivás ment tételek beküldésére, még pedig olya
nokat kértek, melyek nemzetközi érdeküeknek tekinthetők (qui 
paraissent présenter un intérés international). A junius 15-ig 
beküldött tételeket néhány felkért előadó egy hónap alatt fel
dolgozta és a »rapports préliminaires« kötete nyomtatásban 
a congressus tagjainak tanulmányozás végett szétküldetett aug. 
15-én. Én csak szeptember elején kaptam, mikor a miniszterelnök 
a külügyminiszter útján notifikálta, hogy mint kiküldött a con- 
gressusban részt fogok venni. Kétféle tag volt: membre eflectif 
és adhérent; az adhérent öt frankot fizetett; minden tag részt 
vehetett a vitában és az ünnepekben.

A brüsszeli Place des Palais déli oldalát a királyi palota 
képezi, szemben vele a gyönyörű park, nyugaton a Rue royale 
húzódik; ezzel átellenben van a Palais des Académies kis kerttel, 
hol Quetelet szobra emelkedik. I t t  folyt le a congressus a gyö
nyörű disz- és több mellékteremben. A sokaság, mely ott — bár 
folyvást szakadt az eső — három napon át hullámzott, első tekin
tetre mutatta, hogy a, jelentkezett másfélezer tag legnagyobb része 
valóban megjelent. Érdekes látványt nyújtottak a hölgyek, kik 
tevékeny részt vettek a gyűlésekben sőt a vitákban is. Vagy 
száz jelentkezett a congressusra. Ezek a nők a szó szoros értel
mében tanhölgyek voltak, csupa directrice, régente, institutrice.

Jelenleg ugyanis van Belgiumban a 20 athénée royal mellett 
78 école moyenne fiúk és 34 leányok számára, továbbá két férfi
tanárképző mellett ugyanannyi női. Van 7 collége communel, 
községi segélylyel, 5 fiú- és 6 leány-école communele. (Teljesség 
kedvéért itt még legyen szabad felemlítenem, hogy van 8 collége 
és 5 école moyenne, mely »patronná« azaz magánosok által fenn
tartott). Van tehát nagy női tanszemélyzet, sőt tanfelügyelő úr

1 D’élucider et de vulgariser les questions sociales et pédagogiques qui 
se ra ttachent ä l’Enseignement secondaire par des débats contradictoires.

2 Cherche la vérité, il ne l’impose pás, il ne prend pás de resolution.
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hölgy is, madame van Hoof Bia (inspectrices des ouvrages mamiels 
et de l’economie domestique) 2000 fr. évi fizetéssel, kinek azon
ban nevét nem találom a congressus tagjai között. A leányok 
középoktatását, a leányiskolák szervezését az 1881. jun. 15-iki 
törvény szabályozta, hivatalos formaságok miatt kissé elkésve.

A már említett 13-án este érkeztem Brüsszelbe, a Cercle 
artistique et litteraire helyiségében rendezett ismerkedési estélyen 
nem jelenhettem meg. Tizennegyedikén 10 órakor kezdődött 
az ünnepi megnyitó gyűlés, melyre — miért ne valljam be 
gyöngeségemet ? — mint a magyar kormány delegáltja, kész 
beszéddel a zsebemben jöttem, hogy a Palais des Académies- 
ban a belga tanférfiakat a magyar kormány és tanárság nevé
ben üdvözöljem; de erre nem került a sor. Meglepetésemre 
még tíz már előbb érkezett külföldi hivatalos kiküldöttet 
találtam, a kiknek külön teremben Kovalevszky orosz delegált 
bemutatott. Volt két franczia: J. Gautier, inspecteur d'aca- 
démie, elhanyagolt külsejű hossztíszakállú ember, az első pil
lantásra orosznak néztem, talán kevesebb paedagogiai tudású, 
mint ékesszólású ember, és E. Bourgeois (maitre de conférences 
a l’école normale supérieure), judiciuma által kiváló, szintén 
jeles szónok. Oroszországot Moussine Pouchkine gróf udvari 
kamarás, a közoktatási miniszter tanácsának tagja, képviselte, 
továbbá Eugraph dr. KovalovszTcy, fonctionnaire pour missions 
spéciales; ez utóbbi nejével jött, ki professeur au Lycée Chaffé, 
(madame de Chaffé is ott volt). A kis Luxemburg szintén két 
képviselőt küldött, Grat és Henriot főigazgatókat, kik folyékony, 
de németes kiejtésű franczia nyelvökkel tűntek fel ^Olaszországot 
Acri E. cavaliere, bolognai egyetemi tanár képviselte, ki olaszul szó
nokolt; Svédországot Lidforst főigazgató, Hollandiától1. J. Canipert 
főigazgató, Norvégiát P. Voss skolebestyrer, vagyis igazgató, ma
gammal a legkisebb rangú a delegáltak között, Voss németül és 
francziául egyaránt rosszul beszél. Az Egyesült-Államokból John 
Prince be volt jelentve, de Mac Kinley halála miatt nem jött el. 
Meglepetéssel konstatáltam, hogy Ausztria, Németország, Anglia 
nem volt képviselve. A delegáltak előleges értekezletet tartottak, 
a hol megegyeztünk, hogy csak egy beszéljen a többiek nevében 
is. Bourgeois ajánlatára Gautier bízatott meg az üdvözlő beszéd 
tartásával. így kész dictióm kárba veszett. Majd a miniszternek 
mutatkoztunk be, kire láthatólag nagy hatás tett, hogy délegué 
hongrois is jelen van. Azt kell hinnem, hogy a miniszterelnök 
úr erősen beajánlotta a magyar delegáltat. A díszterembe vonulva, 
a sok száz tanár és tanárnőből álló közönség impozáns látvány 
volt. Ilyet mi, magyar tanárok, még nem volnánk képesek insce- 
nirozni. Vájjon nem hiányzik-e bennünk egy kissé a buzgóság is?

Az emelvényen a miniszter, a congressus bureauja, ezek 
mögött a delegáltak és a comité de patronage tagjai helyezkedtek 
el. Discailles megnyitó beszédében a congressus czélját fejtegette, 
utána de Trooz miniszter köszönetét mondott a külföldi kormá
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ny oknak, hogy képviseltették magokat; néhány meleg szóval a 
congressus fájdalmát tolmácsolta az amerikai elnök halála alkal
mából; elismeréssel adózott a belga tanügy munkásainak; ígérte, 
hogy anyagi helyzetük javításáról gondoskodni fog és a programúi
ban kitűzött kérdések közül, mint különösen fontost, a következőt 
jelezte: »Dans quelle direction faut-il ori enter les études moyen- 
nes ? Leur sanction ? Látni fogjuk, t. kör, hogy épen e kérdés, mely 
nagy paedagogiai horderejű és itthon (a minisztériumban is) előre 
különösen érdekesnek ígérkezett, nem tárgyaltatott kellő módon. 
De Trooz után Gautier vette át a szót és rögtönzött beszédben 
erősen dicsérte a belga középiskola gyakorlati irányát. »Inkább 
önöktől lesz alkalmunk tanulni, mondá, mint önöknek tőlünk«. 
A mi bóknak megjárta, de úgy találtuk, hogy a valóságnak nem 
felel meg. A belga középiskola sajátságos szervezetű, sokat képes 
elérni kis eszközökkel; de nem az az intézmény, melyet más 
országoknak mintául lehetne odaállítani. Miután még Lepage 
Léon brüsszeli échevin üdvözölte a congressust a város nevében. 
de Geyrot az école moyenne, Wittmann pedig formás és hatásos 
exposéban az athéné 50 éves fejlődését vázolta igen terjedelmesen. 
Majd Bourgeois indítványára a végrehajtó bizottság bureauja a 
congressusra is megválasztottnak nyilváníttatott, és ezzel a meg
nyitó gyűlés, melynek, mint látjuk, erős belga localis színezete volt, 
véget ért.

Mindjárt délután az egyes szakosztályok kezdték a tárgya
lásokat, az első a márványteremben, a második az ülésteremben 
(salle des séances), a harmadik a díszteremben. Előzőleg a kül
földi delegátusok ismét előértekezletet tartottak, a hol Discailles 
elnökkel együtt megbeszéltük, ki hol elnököljön. Bőszemről nem 
véltem tapintatosnak, már rangomra való tekintetből is, hogy a 
dirigáló elnöki tisztséget elfogadjam; mint mathematikust meg
tettek a 2. sectió alelnökének. Paedagogiai és tudományos con- 
gressusok súlypontja — igen jól tudják, uraim — épen a szak
osztályok munkálkodásában keresendő. I t t  van szabad tere a 
vitának, a személyes felfogás és tudás érvényesítésének. Mint 
alelnök, kötelességemnek tartottam mindég is a 2-ik sectióban 
maradni, a többiekben végbement dolgokról tehát személyes 
tapasztalat útján nem referálhatok. Közlöm azonban a viták 
alapjául szolgált tételeket,

I.
1. A latin nyelv tanításában a classicusok tanítására szorít

kozzunk? Nem vonhatnék be bizonyos mértékben a középkor és 
renaissance latin irodalmát is?

2. Milyen tökéletesítések szükségesek a latin és görög 
nyelvtanításnál, hogy a tanulás eredményes legyen és később a 
classicusok tanulmányozása el ne hagyassák? Milyen osztályban 
kezdődjék az ókori nyelvek tanulmányozása?

3. A modern nyelvek tanításának direkt és imitativ módszere.
4. A reál irányú tanítás reformjáról (humanités modernes).
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II.
1. A történet tanításának haladása 1850 óta. A történelem 

szemléltető tanítása.
III.

1. Fali képek jegyzéke elemi művészettörténeti tanítás 
czéljából.

2. A zene a középiskolában.

I Y .

1. Kell-e a rhetorikai osztály után külön évet szentelni a 
matbematika és physikának?

2. A matbematika tanítása a gymnasiumban.

V.
Legons de choses a középiskola első éveiben a természet- 

tudományok szemléltető tanítása czéljaiból.

YI.
A kereskedelmi tanítás legjobb szervezete.

VII.
A geográfiái tanítás haladása 1850 óta.

V III.
1. A tanári tekintély szerepe a nevelés és tanítás művében.
2. Hogy adhatunk gyakorlati jelleget a középiskolai taní

tásnak ?
IX .

Stereoskopikus vetítések alkalmazása.

X.
1. A túlterhelés ellenszerei.
2. Anthropometrikus méretek hygienikus szempontból.
3. A testgyakorlat rationális tanítása.
4. Szünidei gyermektelepek.

*

А П. sectióban szombaton Cambier inspecteur général 
honoraire de 1‘enseignement moyen elnökölt, nagy tudással és 
nagy tekintélylyel. A legtöbb felszólaló professor hajdani tanít
ványa és alárendeltje volt, és ő a congressuson is — úgyszólva — 
oktatta őket. Vasárnap délelőtt már Kovalevsky és hétfőn délelőtt 
Cavipert elnökölt sectiónkban, de természetesen csak pro forma, 
tényleg a vitákat az öreg Dupef és ismét Cambier dirigálta, 
mert csak belga ismerhette ex asse a vita sarkpontját képezett 
helyi tanügyi kérdéseket. Campert különben gyönge nyelvtudása 
miatt sem felelt meg tisztének (hollandus létére jobban tud néme
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tül, mint francziául), Kovalevs l у pedig nem is volt szakember. 
A felszólalt belga professorok között sok igen ügyes szónokot 
találtam. Imponáló készültséggel beszéltek tanügyi és admini
strativ kérdésekről. Különösen ki kell emelnem P. Hoffmann genti 
egyetemi paedagogiai tanárt (némileg K ánaánra emlékeztető tudá
sával) és collegáját P. Mansion tanárt a Conseil de perfection- 
nement alelnökét, ki mathematikus létére encyclopedikus tudású 
és emellett igen elmés causeur, hanem kissé sophistikus. Fel
szólalt madame Chaffé is, kinek kedves naivságait nagy udvarias
sággal hallgatták. A jó asszonyság inkább az elemi oktatás 
szükségeiről beszélt, eleintén félénken, de aztán nekibátorodva. 
Én is kénytelen voltam 15-én felszólalni, midőn előzőleg a szónok, 
Clevers, erősen kikelt az ellen, hogy az école moyenne-ben gyak
ran oly ember tanítja a physikát, a ki nem bir kellő mathematikai 
ismeretekkel (botanikus vagy chemikus). Mondják meg az idegen 
delegáltak, kiáltotta, hogyan van ez náluk. Erre én alkalmat 
vettem a tanárvizsgálati szakrendszerünket és a szaktárgyak 
nálunk divó csoportosítását megmagyarázni, mire Cambier keser
nyésen megjegyezte, hogy ez igen szép, de náluk financiális 
akadályokba ütközik, mert ők a kellő számú szaktanárral nem 
rendelkeznék. I t t  is kitűnt, hogy a belga tanrendszer nem a 
leymagasabb igényeket tartja szem előtt, hanem — a hol lehet — 
megalkuszik a gyakorlati szükségekkel.

A congressus első napját díszelőadás fejezte be a városi 
théátre de la Monnaie-ben, a hol Lohengrint adták; mi kül
földiek persze tiszteletjegyeket kaptunk. A második nap délelőtt- 
jét a sectiók ülései töltötték ki. Délután közgyűlés volt, úgy 
vélem, az egész congressus legeredményesebb, mindenesetre kima
gasló része, Discailles és Bourgeois elnöklete alatt. A napirend 
tárgya e kérdés volt: A közoktatási tanács szervezete. Elő
adó de Geynot. Megemlítem itt, hogy Belgiumban a conseil de 
perfectionnement 10 tagú testület; ügyköre: tantervek, könyv- 
birálat, főigazgatók jelentései. A 10 rendes tagon kívül helyet 
foglal benne a chef de division de linstruction publique, az 
inspecteur général de l’enseignement moyen és négy a miniszter 
által kiszemelt tanár »avec voix consultative«. Az előadó ismer
tette Gaspard javaslatát, hogy a franczia mintát kövessék, a 
tanárok válasszák a tanács tagjainak többségét (élection de la 
majorité des membres par le corps enseignant), az ipar és 
kereskedelem is képviselve legyen. Egész váratlanul Discailles 
elnök a jelenlevő delegátusokat felszólította, hogy ismertessék 
a maguk közoktatási tanácsának szervezetét. Felszólalt Gautier, 
Bourgeois, Yoss. Ezek után én is fejtegettem a magyar köz
oktatási tanács szervezetét és történetét, különösen kiemelve a 
Wlassics miniszter által létesített reformokat. Örömmel konsta
tálhatom, hogy rögtönzésemet (egyáltalán nem voltam elkészülve 
arra, hogy e tárgyhoz hozzászóljak) hízelgő figyelemmel hallgat
ták és — meglehet udvariasságból — tetszésnyilvánításokkal
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kisérték. Kovalevsky, Henriot és végre olaszul Acri is beszéltek, 
az utóbbi azonban nem szólott a tárgyhoz, hanem filozofált 
arról, a minek lenni kellene, még pedig olaszul és egy belga 
igen ügyesen ismételte szavait francziául. Grautier előadásából 
megragadta figyelmemet, hogy a franczia conseil supérieur fegyelmi 
ügyekben is határoz. Bourgeois szerint Francziaországban is arra 
törekednek, hogy az iskolán kívül les gancls int éret s de la nation 
képviselve legyenek. Norvégiában a tagok ki vannak nevezve, 
Oroszországban conseil scientifique van kellő kapcsolat nélkül az 
egyes ágakban, Olaszbonban a tanács fele választott, fele kineve
zett, a parlamentnek felelős (!) volna, de Acri olasz delegált talán 
nem egészen megbízhatón fejtette ki a dolgot. E tanulságos nem
zetközi enquéte után Mansion, kit már ismertettem, nyitotta meg 
a vitát. A középiskolai tanférfiak és a szakismeret erősebb kép
viseletét sürgette rendkivül ötletes, sőt humoros előadásban, de 
Hoffmann nyomban kimutatta neki, hogy önmagának ellenmon- 
dott, különösen mikor tagadta, hogy egyetemi tanárok competen- 
sek középiskolai kérdésekhez hozzászólni. Souffret namuri tanár. 
Dupont, Buyse a középiskolai tanároknak tisztán consultativ szerepe 
ellen szólaltak fel, Merten a választási elvet ajánlotta. Nagy tet
szés mellett sürgette mile Nourry directrice de l'école moyenne 
a bríisseli állami section normáléban, hogy a tanárnők is kép
viselve legyenek a közoktatási tanácsban.

Ez igen tanulságos vita után napirendre került a Bertrand M. 
quiévrain-i tanár által felvetett eszme, nemzetközi oktatási bureau 
szervezése, (créaton d'un bureau international d' enseignement). 
melyről Wittniann rövid, de briliáns előleges jelentést írt. Czélja 
lenne a bureaunak központosítani a középiskolai törvényhozásokat, 
ismertetni és bírálni a paedagogiai munkákat, jelezné a szükséges
nek ítélt újításokat, provokálná a különböző országokban »des 
experiences к tenter,« különösen adatokat és ismereteket gyűjteni és 
úgy erkölcsi, mint tudományos vezérszerepet játszana világszerte. 
A metbodusok és didaktikai eljárások synthesisével nemzetközi 
enquéte gyanánt szerepelne. A már létező tanáregyesületek küldöttei 
előleges tanulmányozás tárgyává tennék az iskolai törvényeket, 
az uralkodó irányokat, a methodusokat, a reformokat, megbeszél
nék egy Bulletin bibliographique kiadását, a bureau szervezése 
módját, a kormányoktól várható támaszt; végre nemzetközi confe
rentia megalakítaná a nemzetközi középiskolai bureaut vagy egye
sületet. E terv, uraim, már Magyarországon megragadta figyelmemet. 
О excellentiájával AVlassics miniszter úrral is közöltem a dolgot, 
sőt engedélyt kértem (de nem kaptam), hogy a kilátásba vett nem
zetközi előleges conferentia helyéül Budapestet hozzam javaslatba. 
Ellenben a miniszter úr felhatalmazott annak közlésére, hogy ő 
excellentiája már foglalkozik bizonyos középiskolai kérdések nem
zetközi szabályozásával. mint ez már történt büntetőügyi kérdé
sekben, mely czélból nemzetközi congressus is tartatott a kormá
nyok kiküldöttjei közreműködésével. A congressus, miután Bear-
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deley párisi ügyvéd, a X. arrondissement maireje, mint az 
Association de la Presse d'enseignement küldöttje, a Bertrand 
eszméjét ajánlotta, én is hozzászóltam a tárgyhoz. Beszédem meg 
fog jelenni. Utalva az eszme nemzetközi fontosságára, a reformok 
iránt különösen kisebb nemzeteknél mutatkozó hajlandóságra, de 
épen ebből kifolyólag arra a szükségre is, hogy a nemzetközi 
bureau necsak informatio legyen, necsak olyanféle paedagogiai 
akadémia, hanem bizonyos kérdésekben, melyek egyöntetű eljárást 
megengednek, nemzetközi megállapodást hozzon létre, mint a 
magyar miniszter is kontemplálja, kinek erre vonatkozó eszméjét 
óvatosan és kellő discretióra:]törekedve, jeleztem.

Mondhatom, hogy e kitágítása a kérdésnek erős hatást tett 
a congressusra. Belga szónokok: Hoffmann, különösen Dupont 
erősen felkarolták az ideát, Dupont a nemzetközi megállapodások 
szükségét concret esetekkel is fejtegette, de Bourgeois és Beurdeley 
polemizáltak velem, és a mellett voltak, hogy nemzetközi meg
állapodásokra nem kell törekedni, elég ha a bureau informatiókat 
szerez és bulletint ad ki. A következő szónokok ismét az általam 
jelzett értelemben nyilatkoztak, Picolansa azt indítványozta, hogy 
a congressus az idegen delegáltakkal nyomban állapítsa meg a 
nemzetközi bureaut. Bourgeois arra utalt ezzel szemben, hogy a 
congressus nem hozhat határozatokat. De Denis Hector képviselő 
és egyetemi tanár praecedensre hivatkozott. Mint a congres des 
accidents de travail alkalmával is történt, mondá, vonuljon vissza 
az elnökség és a congressus »ä titre officieux« kimondja a 
nemzetközi bureau megalakításának szükségét. Mint az Indé- 
pendance Beigeben elolvasom, ez valóban meg is történt.

A mozgalmas és érdekes második közgyűlés után a con
gressus notabilitásai és az idegen delegátusok de Trooz minisz
terhez diner-re voltak meghíva. A park és a Palais des Nations 
körül együtt vannak az összes belga minisztériumok. I t t  lakik 
de Trooz is, ki pazar fényű, művészi képekkel diszített termekben 
vendégelt meg bennünket. A miniszternő igen kedves és szellemes 
úrhölgy, ki Acri tanárral és velem olasz társalgásba bocsátkozott. 
A miniszter a diner alkalmával engem maga mellé ültetett és 
elbeszéltette magának a congressus ez napi ülésén történteket, a 
magyarországi viszonyok után is kérdezősködött. A diner után 
Brüsszel városa (collége des bourgmestres d echevins) a remek 
Hotel de Viliében estélyt rendezett a congressus összes tagjai 
részére. A városháza fényesen ki volt világítva és nagyszerű 
termeit, remek műkincseit én Letage miniszter, és Grautier társa
ságában néztem meg. Volt buffet, továbbá zenekari és dalárdái 
előadás. Az estély az esős idő daczára igen jól sikerült. A város 
ezzel fényes tanú jelét adta, hogy mennyire becsüli a tanférfiakat 
és a tanügyet.

Nagy várakozással néztem a harmadik közgyűlés elé, mely 
a harmadik nap délutánján nyilt meg. Előzőleg Discailles engem 
szólított fel, hogy elnököljek, de nem véltem helyesnek, hogy e
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megtiszteltetést elfogadjam. Henriot Caemburgs delegált vállalkozott 
a pro forma elnöklésre. A napirend első tárgya az volt: »Mit 
tesznek a különböző országokban, hogy a középiskolai tanároknak 
oly helyzetet biztosítsanak, mely hivatásuk fontosságának meg
felel és képessé teszi őket ismeretöket fejleszteni, követni a 
paedagogia és általában az ismeretek haladását?« Ismét fel
szólították az idegen delegáltakat, hogy hazai intézményeiket 
ismertessék. Talán helyeselni fogják, uraim, hogy én itt nem 
szólaltam fel. Fizetési viszonyainkat kellett volna megvilágítanom, 
vagyis urbi et orbi kihirdetni, hogy e tekintetben az utolsó 
helyek egyikét foglaljuk el. Nem volt-e ez esetben beszélni ezüst 
és hallgatni arany? Panaszokkal álltam volna elő, mint nem res
téit előállani Campert ? Én jobbnak láttam a magyar helyzetet 
nem szellőztetni. Bemutattam egyébiránt a közoktatásunkat ismer
tető franczia munkát, melyet a közoktatásügyi miniszter a párisi 
világkiállítás alkalmával közrebocsátott, és már előzőleg meg
beszéltem Wittmannal, hogy a napirenden lévő kérdésre vonat
kozó magyar adatokat Írásban beküldőm. A külföldi viszonyok 
ismertetése különben is rhapsodikus volt és már untatta a hall
gatóságot fejtegetése. Még Nourry kisasszony felszólítására az 
orosz PouchJcine néhány adatot hozott fel az orosz tanárnők 
képzéséről. Belga szempontból Wittmann szólt a kérdéshez, mint 
előadó. Mint kivehettem, a belga collegák is azon törekszenek, 
hogy a birákkal egyenlő állásúak legyenek. Ok sincsenek nagyon 
megelégedve az előléptetés módjával, sem a fegyelmi eljárásokkal, 
szabályoztatni kívánják a nyugdíjakat. Tout comme chez nous.1 
Kívánságaikat AVitt mann igen ügyesen tolmácsolta. Égy látszik, 
az volt egyik föczélja a congressusnak. Vita nem volt.

Következett az a kérdés, mely legérdekesebbnek ígérkezett: 
» Dans quelle direction faut-il orienter les études moyennes? Leur 
sanction«. Megelőzőleg Pecqueur Valesme, Picolatisa és Wittmann 
ismertették a szakosztályok idevágó tárgyalásait. De e vázla
tos ismertetések tökéletlenek voltak és a sectiókban voltakép 
egyébről beszéltek. Ezt érezhette a congressus, vagy tán ki volt 
már fáradva; elég az, hogy a színtelen felolvasások után szólásra 
senki sem jelentkezett. Végre mégis madame Souffret igazgatónő 
a lányok tanításának czéljáról olvasott fél, de vitát e tárgy sem 
támasztott. Discailles átvette az elnöki tisztet és nyomban 
elmondta zárbeszédét, azon reményének adva kifejezést, hogy a 
congressus nem volt utolsó, lesz Brüsszelben még egy, és akkor 
meg fog alakulni a középiskolai nemzetközi bureau is. Előleges 
megállapodás szerint a külföldi delegáltak nevében Kovalevski 
mondott néhány köszönő szót és ezzel a congressus véget ért.

1 A belga főigazgató fizetése 7500—9000 fr., inspecteurs des cours gén. 
6000—6500, inspecteurs de dessin 5000, préfet des études 4200, 4600, 5000, 
5400, prof. des cours gén. 4900, 4400, 4100, 3700, 3400, 3200, 2900, 2600. 
Az école moyenne tanárai még kevesebbet kapnak.
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Mindenki sietett a rue Léopold-ban levő restauration de 
la Morinaieba, hol a belga tanárok egyesülete bankettet rende
zett a miniszter és a külföldi delegáltak tiszteletére. A menu 
pompás volt, a belga kollegák, úgylátszik, szeretik az urias 
módot. Tömegesen vettek részt és éjfélen túl együtt maradtak. 
Discailles elnök a királyt éltette, de Trooz felköszöntötte a delegá
tusokat és Kovalevskinét, Grautier a minisztert és nejét, de Seyust 
Brüsszel városát, a polgármester helyettese a tanárokat, W itt- 
mann a sajtót, Beurdeleye W ittmannt é3 Grolle a XX. siecle 
munkatársa igen sikerült humorral a tanári állásról szólt.

Ezekben igyekeztem a brüsszeli crongressus képét adni. 
Legfőbb fogyatkozásául felhozom, hogy nem volt igazán nemzet
közi jellegű, mert a delegáltakon kívül csak vagy 10 párisi és 
néhány németországi jött el. Ennyiben a congressus nem felelt 
meg várakozásomnak, de ez nem a meghívók hibája. A tárgyalt 
tételek sem voltak tán elég válogatottak és egyetemesek, a leg
érdekesebb kérdés pedig nem lett megvitatva. Legkézzelfoghatóbb 
eredménye a congressusnak a nemzetközi bureau szükségének 
proklamálása. Igazi hasznuk csak a belgáknak volt. Mindazáltal 
kár lett volna Magyarországnak hiányzani. Szóba jöttek intéz
ményeink, forgalomba jött nevünk.

Nekem személyesen főczélom lett volna a belga tanügyi 
viszonyokat tanulmányozni. Mi is kis nemzet vagyunk, utánzók. 
Lássuk hogyan utánoznak mások, hogyan boldogul más szegény 
nemzet. Sajnos, iskolát nem látogathattam, vacatio volt. De érint
keztem tanárokkal, láttam, hogy szegény emberek, mint mi, 
szűkén, takarékosan élnek. Láttam azt is, hogy buzgón képzik 
magukat, e tekintetben példát adnak. A tanügyi administratio 
megismerése végett megfordultam a minisztériumban. Van der 
Dussen directeur général ritka előzékenységgel magyarázott 
mindent, sőt könyveket is küldött hivatalos úton. (Nevezetes a 
»Receuil des lois arrétes, cirrculaires et decisions de principe, 
irta L. de San 1900.) Tény, ott sincs meg a kellő kapcsolat a 
bureaucratia és a tanárság között; az utóbbi erős függésben 
tartatik. Panaszkodtak a collegák a protectio miatt. Kiemelek 
azonban egy nemes vonást. A boldogtalan politikai küzdelmek 
daczára a belga tanárok egymás iránt türelmesek és egyetértők. 
És ha vannak talán egyházpolitikai súrlódások, de nincs nem
zetiségi harcz. Az erős flamand elem nagyon respektálja az 
állam nyelvét. Az 1883-ki törvény szabályozza a flamand nyelv 
használatát a flamand iskolákban. De nincs flamand tanár, a 
ki ne tudjon tökéletesen francziául. Mikor fogják Magyarországon 
így respektálni, így ápolni az állam nyelvét?

*

A belga tanügyet bővebb tanulmány tárgyává fogom tenni. 
Mielőtt elutaztam Brüsszelből, hol csak 31/? napot töltöttem és 
a szakadó eső miatt még azt sem nézhettem meg, a mire időt
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szakíthattam volna, kötelességemnek tartottam elmenni az athénée 
royalba. hol — mint értesültem — a congressus utáni napon a 
Fédération vagy tanáregyesület közgyűlést tartott. Az écoles 
moyennes sectiójába vetődtem, hol de Geynst elnök igen kitün- 
tetőleg fogadott, az emelvényre ültetett és felkért, hogy tanács
kozásaik tanúja legyek. Midőn a napirend épen szőnyegen levő 
pontja le volt tárgyalva, szót kértem és körülbelül ezeket mond
tam : Eljöttem a tegnapi fényes bankett után, mely a kormányok 
kiküldötteinek tiszteletére is adatott, a megvendégelésért köszö
netét mondani. Eljöttem azonban főleg, mint magyar tanár, 
üdvözölni a belga kartársakat. Nálunk is van tanáregyesület; 
kivánatos, hogy közte és a Fédération között összeköttetés fűződ
jék. Erre legelső lépés lenne csereviszonyt létesíteni, a kiadvá
nyokat egymásnak megküldeni. A két ország tanárainak érint
kezése legyen biztató előjele annak a nemzetközi egyetértésnek, 
mely a nemzetek viszályainak, talán a háborúknak is véget fog 
vetni, s mely már is Belgium semlegességének biztosítéka. — Sűrű 
tapsok hangzottak fel. De Greynst hosszabb beszédben igen 
melegen megköszönte a felajánlott összeköttetést és a közgyűlés 
nagy acclamatióval fejezte ki helyeslését.

Válaszában de Greynst úgy beszélt a magyarokról, mint 
keleti népről. Vous étes une peuple oriental, je  crois, mondá 
óvatosan. Bizony keveset tudnak rólunk a jó belgák. A belügy
minisztériumban egy igen előkelő hivatalnok, ki igen szívélyes 
volt irányomban, bucsuzáskor megjegyezte, hogy már volt szeren
cséje magyar emberrel találkozni, igen derék, képzett emberrel — 
Badeni gróf sógorával. Osztrák és magyar között nem látnak 
ők különbséget. Még egyszer kérdezem, felesleges volt-e, hogy 
Brüsszelben a congressuson Magyarország külön létezése kifeje
zést találjon. A tanáregyesület nevében tett ajánlatomat szíves
kedjék a kör elnöke illetékes helyen jóváhagyó tudomásul vétetni.

D arvai Mór.

Az új porosz tantervek.
Az új porosz tanterveket a budapesti kör egyik novemberi 

felolvasása fogja tárgyalni. Addig is, mig e felolvasás kapcsán 
alkalmunk lesz a porosz középiskolák e fontos újítását és annak 
történetét olvasóinkkal behatóan megismertetni, a következőkben 
adjuk az általános tantervnek táblázatait.

(Bár olvasóink nagy részére nézve bizonyára felesleges a kilencz 
osztályú porosz középiskolák osztályainak jelölését magyarázni, a 
kevésbbé beavatottak kedvéért mégis megjegyezzük, bogy a porosz 
középiskolák osztályait, nem mint nálunk alulról felfelé, hanem 
felülről lefelé számozzák, úgy hogy nem a legalsó, hanem a két felső 
osztály az I. osztály (Prima), még pedig a legeslegfelső az Oberprima 
(О/L), az utána következő az Unterprima (U/L). Ezekhez sorakozik 
aztán a két Secunda (Ober- und Untersecunda, О II. és I  II.), ezekhez
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a két Tertia (О III. és IT III.), és végre következik a három legalsó 
osztály: Quarta, Quinta és Sexta (IV, V é s  VI). A. kezdő gymnasista 
tehát Poroszországban »Sextaner«.)

A) A gymnasiumok tanterve.
(A zárójelek azt jelentik, hogy az illető szakcsoportokon belől 

időről-időre megengedhető az óraszám eltolása olyképen, hogy a mit 
az egyik tárgy nyer, azt a másik elveszti, de az összes óraszám 
ugyanaz marad.)

VI. V- IV. U/III. O/III. U/II. O/II. U/I. о д . .Összesen

Vallás ...................... 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19

Német- és 3 \, 2 \
tört. elbeszélések 1 r l / 3

3 2 2 3 3 3 3 2 0

Latin ...................... 8 8 8 8 8 7 П 71 7\
08

Görög .................. ... — — - 6 6 6 6j 6j 30
Franczia .............  ... — - 4 2 2 3 3 3 3 20

Történelem .............. — _ 2 2 2 2 \ ) \ 17
> 3 > 3 > 3Földrajz .................. 2 2 2 1 1 1 / J / 9

Számtan és mathe-
matika .............. 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34

Természettudomá-
nyok .................. 2 2 2 2 2 2 2 9 2 18

Szépírás .................. 2 2 — — — — - — — 4
Rajzolás .................. — 2 2 2 2 - — — - 8

Összesen... 2 5 2 5 2 9 30 30 30 30 30 30 2 5 9

Hozzájárulnak még mint kötelező tárgyak valamennyi osztályban : 
3— 3 óra torna és a YI. és Y. osztályokban 2— 2 óra ének. Egyes 
felmentések csak orvosi bizonyítvány alapján lehetségesek és rende
sen csak félévre szólnak. Az énekre tehetséget mutató tanulók a 
IY-diktől kezdve kötelesek a karénekben résztvenni. Rendkívüli 
(szabadon választható) tárgyak az U/II-tól kezdve : 2 — 2 óra rajz, 
О II-tói kezdve 2 — 2 óra angol és 2 —2 óra héber. A rendkívüli 
tárgyakra való jelentkezés legalább félévre kötelező.

А IV. és III. oszt. rossz irásu tanulók számára külön szépírás- 
tanítás ról kell gondoskodni.

Ettől a tantervtől annyiban lehet eltérni, hogy a felső három 
osztályban (О II. U/I. és 0  1.) a kötelező franczia helyébe kötelező 
angol léphet 3— 3 órával, mely esetben a franczia 2 órás rendkívüli 
tárgygyá lesz.

Az TJ/ITL, 0,111. és U /H . osztályokban a görög mellett meg
engedett pótló oktatásból 3— 3 óra angolra fordítandó ; a többi 
órákból rendszerint az U III. és О II. osztályokban 2 — 2 óra a 
írancziának jut, és 1 — 1 óra a számtannak és matbematikának, az 
U/I. osztályban pedig csak 1 francziára és 2 mathematikára és 
természettudományokra.

ORSZ. K Ö Z É PISK . TA N Á RE G Y ES. KÖZL. Ю
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В) A reálgymnasiumok tanterve.

VI. V. IV. U/III. O/III. ü/II. O/II. Ü/I. o/i. Összesen

Vallás ....................... 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19
Német és 3U n 3 3 3 3 3 3 3 3 28tört. elbeszélések 1/ 1/
L atin ....................... 8 8 7 5 5 4 4 4 4 49
Franczia ................... — — 5 4 4 4 П 29
Angol ....................... — - — 3 3 3 з / з / з / 18
T örténelem ............... _ _ 2 2 2 2 \ 1 1 17

1 3 > 3 ) 3
Földrajz ................... 2 2 2 2 2 1 i 1 / 11
Számtan és mathem. 4 4 4 5 5 5 5 5 5 42
Természettudomá-

nyok .................. 2 2 2 2 2 4 5 5 5 29
Szépirás ................... 2 2 — — — — — — - 4
Rajz.......................... — 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Összesen .. 25 25 29 30 30 30 31 31 31 262

Ehhez hozzájárul mint rendkívüli tárgy О III-tól kezdve 2 — 2 
óra mértani rajz. A tornára és énekre nézve megegyezik a gymna- 
siummal; hasonlóképen а IV. és III. osztályok szépírás-tanítására 
nézve is.

C) A főreáliskolák tanterve.

VI. V. IV. u/in. O/III. U/II. 0/П. ид. o/i. Összesen

Vallás ....................... 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19
Német- és

tört. elbeszélések í}s > 4 3 3 3 4 4 4 34

Franczia ................... 6 6 6 6 6 5 4 4 4 47
Angol ....................... — — — 5 4 4 4 4 4 25
Történelem ............... — — 3 2 2 2 3 3 3 18
Földrajz ................... 2 2 2 2 2 1 1 1 1 14
Számtan és m a th .... 
Ter mészettndomá-

5 5 6 6 5 5 5 5 5 47

nyok ................... 2 2 2 2 4 6 6 6 6 36
Szépirás ................... 2 2 2 — — - — - — 6
Szabadkézirajz ...... — 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Összesen... T25 25 29 30 30 30 31 31 31 262

Ehhez hozzájárul mint rendkívüli tárgy О III-tól kezdve 2 — 2 
óra mértani rajz. Tornára és énekre nézve megegyezik a gymnasium
mal ; hasonlóképen a szépírásra nézve is а III. számára.
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D. A reáliskolák (felső polgáriskolák) tanterve.
Ezen iskolák számára érvényes a főreáliskolák tanterve Yl-tól 

TJ/II-ig bezárólag. III osztályuk megfelel a főreáliskolák U /III. 
osztályának, II  osztályuk a főreáliskolák O/III. osztályának és I 
osztályuk a főreáliskolák U /H  osztályának.

Hogy mennyiben ajánlatos — helyi szükségletek tekintetbe
vételével — e tanterv módosítása oly irányban, bogy a Vl-tól a 
II-ig bezárólag a németnek óraszáma nagyobbodjék és ennek meg- 
felelőleg a számtan és mathematikának vagy a francziának óra
száma kisebbedjék, annak eldöntése a felügyelőhatóság hatáskörébe 
tartozik. De nem szabad az által az egyes osztályok heti óraszámá
nak nagyobbodnia. Az ilyen tantervnek egyik példája a következő.

VI. V. IV. III. II. I. Összesen

Vallás .............................. 3 2 2 2 2 2 13
Német- és

történelmi elbeszélések 5}« 5 5 4 4 29

Franczia .......................... 6 6 6 5 4 4 31
Angol .............................. — — — 5 4 4 13
Történelem ...................... — — 3 2 2 2 9
Földrajz .....  .................. 2 2 2 2 2 2 12
Számtan és math.............. 4 4 5 5 5 5 28
Természettudományok 2 2 2 2 5 5 18
Szépírás .............................. 2 2 2 — — — 6
Szabadkézi rajz .............. — 2 2 2

2 2
10

Összesen... 25 25 29 30 30 30 169

Ehhez is hozzájárul mint rendkívüli tárgy a III-tói fogva 2 — 2 
óra mértani rajz. Az énekre és tornára, nézve megegyezik a gymna- 
siummal; hasonlóképen a szépírásra nézve is a IlI-ban.

*
Egyelőre meg van engedve oly gymnasialis alsó fokozat is 

U /H  osztályig bezárólag, melyben a görög nem általánosan köte
lező, hanem az angollal helyettesíthető, és ezekhez csatlakozhatik 
aztán vagy a gymnasiumnak, vagy a főreáliskolának felső fokozata. 
Az ilyképen szervezett intézeteknek azonban nincs szükségük külön 
tantervre, hanem ezekre nézve is érvényes — kivéve a jelzett 
változást a görögben és angolban — a gymnasium tanterve, vagy 
az O/II. osztálytól fogva a gymnasiumé mellett a főreáliskoláé. 
Ily alakú intézetek létesítésére szükséges a felügyelő hatóság 
engedélye.

Iskoláknak az altonia vagy frankfurti tantervek szerint való 
szervezésére a minisztérium engedélye szükséges.

Dr.  W.  J.

10*
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Türelmi rendelet iskolák számára.
A porosz közoktatásügyi miniszter nemrégen egy felmerült eset 

alkalmából igen érdekes rendeletet bocsátott ki, melyben arról szól, 
miképen tárgyaljanak a vallás körébe tartozó dolgokat oly iskolákban, 
a melyeket különféle felekezetű gyermekek látogatnak. A rendelet, mely 
megérdemli, hogy egész terjedelmében közöljük, így szól: »Az N-ben 
történteknek megítélésével és az ügyben követett eljárással meg vagyok 
elégedve. Én is sajnálom, hogy ott a felekezeti kisebbségnek oka volt 
arról panaszkodni, hogy nem eléggé kimélték vallásos érzelmeit. Ha már 
a türelem parancsa és a különféle felekezetek tagjainak békés és 
barátságos együttéléséhez fűződő állami érdek magában véve is 
követeli, hogy az oktatásban mindent kerüljünk, a mi az ellentéteket 
nagyobbítja,. és mindazt ápoljuk, a mi az elfogulatlan együttélést 
előmozdítja, annál inkább gondos tekintettel kell lenni más felekeze
tek álláspontjára ott. ahol különféle hitvallású gyermekek közös 
oktatásban részesülnek. Ez nemcsak felekezeti jelleg nélkül való 
iskolákra áll, hanem oly felekezeti iskolákra is, a melyekbe más 
felekezeteknek egy kisebbsége jár, legyen az bármely kicsiny is. 
A mennyire a megkülönböztető tanok tárgyalása szükséges, az a 
vallásoktatásba való. De ennek sem szabad soha mellőznie a tekintetet 
más vallásúak vallásos meggyőződése iránt. Abban egyetért valamennyi 
felekezet, — és az iskolai nevelésnek ébren tartania és előmozdítania 
kell ezt a belátást — hogy van elegendő tágas terület, a melyeken 
különböző felekezetek tagjai képesek és kötelesek együtt működni, 
és hogy sok jó és szép nem fejlődhetnék és az állam javát veszedelem 
fenyegetné, ha az ifjúság nevelése nem azt ápolná, a mi a nemzetet 
egyesíti, hanem mélyítené azt, a mi a népet vallásos téren szétvá
lasztja. Elvárom, hogy a királyi kormány az érdekelt köröknek, a 
hol esetleg szükség lesz reá, ez elveknek leggondosabb szemmel- 
tartását kötelességévé fogja tenni ? Tartalmas, szép szavak ezek, 
melyek mindenütt figyelemre méltók. Dr. W. J.

Adalék a tanári hivatás fényoldalaihoz.
A folytonos panasz közt bizonyára üdítő hatással van olyan 

elmefuttatás olvasása, a minőt ít. Menge irt a tanári hivatás 
kiváltságos jellegéről, s a melyet rövid kivonatban K. F. tagtársunk 
e lapok hasábjain ismertetett. Egy nyilatkozattal kivánom a közép
iskolai tanári állás fontosságát, jellemfejlesztő erejét illusztrálni, olyan 
férfiú nyilatkozatával, a ki ma a tudós világban elismert tekintély 
s a berlini egyetem egyik legnépszerűbb professzora. Ulrich v. 
Wilamowitz-Moellendorff, a költői lelkű klasszikus filológus ez, a 
kinek hatását eléggé jellemzi, ha megemlítem, hogy a múlt nyáron 
tartott Platon-collegiumában vagy nyolczszázan lesték arany-szájáról 
a szót. Nemrég jelent meg könyvalakban egynéhány nyilvánosan
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tartott beszédének és előadásának gyűjteménye,1 melyet öt volt 
gymnasiumi tanítójának1 2 dedikált. A kötet előszavában így hódol, 
harminczhárom évvel érettségi vizsgálata után, volt tanárai emlékének : 

»E könyvemet egynéhány tanítóm nevével bocsátom közzé, 
akikre a tanítványi alázatosság ép olyan érzetével tekintek föl, mint 
a mikor dicsértek vagy szidtak. Valami fenséges van a tanítói 
hivatásban, különösen a fiúiskola legfelsőbb osztályaiban, ha az az 
iskola igazán iskola, s nem zavarják »iskolai szabályok«, melyek 
bizvást papiroson maradhatnak. A gymnasiumi tanítóval szemben az 
egyetemi professzor teljesen alárendelt helyzetben van; édes-keveset 
hathat, ha »egyetemi polgártársait« tanítványainak tekinti; legjobb 
esetben együtt-tanulók és együtt-kutatók thiasarchese (vezetője) lehet. 
Am az a tanító, ki az alvó psychét felébreszti, vagy az ébredőnek 
első szárnycsapását irányítja, képviselője lesz az isteni erejű Eros- 
nak, a ki közvetítő emberek és istenek között. Öt tanítóm között 
nem tehetek különbséget, tanítottak bár mathematikát vagy gramma
tikát, latin stilust vagy középfelnémet versformát, s nem tehetek 
köztük különbséget — bár nem egyformán volt osztályrészük a 
paedagogiai tapintat (egyik-másik e tekintetben sokat hibázott), s 
nem egy emberi gyöngeségben leledzettek — annyira igazi tanítók 
voltak valamennyien, mindegyik a maga módja szerint, összhatásuk
ban pedig tökéletesek. Nem akarom őket jellemezni, de vallomást 
kívánok tenni, hogy a magam tudományában is többet köszönök nekik, 
mint összes akadémiai tanáraimnak együttvéve, bár közöttük kiváló 
tudósok és egyetemi professzorok voltak. De azok a gymnasiumi taní
tók nemcsak tanításuk tartalmával hatottak, sőt nem is főleg ezzel, 
bár egyáltalán nem hatottak volna, ha nem lettek volna mély tudo- 
mányú és folyton dolgozó férfiak. Égy láttuk őket, mint szilárdan 
megállapodott, egész embereket, kik hivatásukat egy, istentől rájuk 
ruházott hivatal gyanánt lelkes szabadsággal töltötték be, egy szent 
tűznek ápolóiként, melyet lelkűnkbe akartak átültetni, hogy majdan 
mi is — bármily pályára és bárhová hivna is bennünket Isten 
a szabadság és lelkesség hasonló felfogásával, egész emberek gyanánt 
ép úgy dolgozzunk, mint ők. Égy tekintek föl rájuk, mint meste
reimre, ha nem őrködik is már egyiknek-másiknak szeme fölöttem, 
s ha nem olvashatják is e lapokat. Még is censurájuk alatt érzem 
magamat, s nekik ajánlom e könyvet a félelem és remény ama vegyes 
érzelmével, a melylyel hajdan dolgozataimat láttam jóságos kezeik 
között.«

Azt hiszem, e nyilatkozat megérdemli, hogy egyebütt is meg
hallgassák. A benne csillogó erkölcsi erő mindenütt megteheti 
hatását. G. J.

1 Reden und Vorträge (Berlin, Weidmann, 1901.)
2 Ezek: Carl Peter, August Koberstein, Carl Steinhart, Friedrich 

Buchbinder, Wilhelm Corssen.
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KÖNYV-1SM ÉRTÉT ÉS.

Franczia Könyvtár. Szerkesztik: Dr. Theisz Gyula és 
Matshássy József. Barante': Jeanne D’Arc. Magyarázta: dr. Theisz 
Gyula (7 füzet). Voltaire Zaire, magyarázatokkal ellá tta : dr. Gom- 
bócz Zoltán. Ara egy-egy füzetnek 70 fillér. Megjelentek: Buda
pesten Lampel Bobért (Wodianer és fiai) cs. és kir. udvari könyv- 
kereskedés kiadásában 1901.

I. Jelen alkalommal a Franczia Könyvtárnak két nemrég 
megjelent füzetét akarjuk bemutatni, első sorban dr. Theisz 
Gyula állami főreáliskolai tanár és e gyűjtemény egyik buzgó és 
szakavatott szerkesztőjének Brugiere baron de Barante »Jeanne 
d'Arc«-ját, mely műből dr. Theisz válogatott részleteket közöl az 
ifjúság számára. Ismeretes, hogy Barante »Jeanne d’Arc«-ja is 
csak egy részét képezi szerzőnek »Historie des dues de Bourgogne 
de la maison des Valois« (1346—-1477) czimű nagyszabású 8 
kötetes művének.

Dr. Theisz a szóban lévő műnek bevezetésében az iró rövid 
életét és irodalmi munkásságának sikerült jellemzését adja, utána 
pedig a »Történeti Tájékoztatót« az ehhez csatolt »Tableaux 
Généalogiques«-ban pedig mindama történeti adatok felsorolását 
találjuk meg, melyek az Orleansi Szűz fellépésének és világraszóló 
szereplésének könnyebb megérthetésére szolgálnak.

Dr. Theisz nagy ügyesség- és körültekintéssel a közép
iskolai tanulók igényeinek szemmeltartásával Barante művéből 
27. fejezetet szemelt ki, melyek kétségkívül Barante müvének 
legérdekesebb részletei, a fejezeteknél használt czímek pedig az 
azokban tárgyalt történeti tényekre utalnak. És ez az eljárás 
minden tekintetben helyeslendő. Hisz a művet egész terjedelmé
ben úgy se olvastathatjuk az iskolában, a czímek tehát legköny- 
nyebben útba fognak igazítani az olvastatandó fejezetek kiválasz
tásánál. Különben Barante művének egyetlen egy részében sem 
érdemli meg annyira a birálói által használt »imagier« (kép
letes leiró) titulust, mint éppen Jeanne D’Arc történetének 
leírásánál, mert itt tényleg az Orleansi Szűz érdekes és roman
tikus történetének kaleidoskopszerű képeit tünteti szemeink elé 
a szerző, a nélkül hogy a történeti fejlődésnek lényegét vizs
gálná. De ép az ifjúsági olvasmányoknál ez a körülmény csak 
előnyére van e könyvnek, a mennyiben a történeti tényeknek 
érdekes és gyors egymásután következő képekben való bemuta
tása az ifjak érdeklődését csak fokozza. Barante említett műve 
különben is igen alkalmas iskolai olvasmányra, mert irálya 
elegáns és könnyen megérthető, és igy az V. osztálybeli tanulók
nak, kiknek olvasmányul Barante Jeanne D’Arc-ja elő van írva, 
nem fog sok nehézséget okozni.
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Mint a Franczia Könyvtár eddig megjelent füzeteiben, 
úgy a mostan szóban levőben is a szöveg után bő tárgyi és 
nyelvi magyarázatokat találunk. Külön névmutató van még e 
füzethez csatolva, a hol a műben előforduló személyekre vonat
kozó biographiai adatok vannak felsorolva. írásbeli gyakorlatul 
pedig dr. Theisz Jeanne D’Arc egész életének történetét adja 
a növendékek eszmeköréhez alkalmazott könnyű mondatokban.

Ne feledkezzünk meg a könyvhöz adott mellékletekről sem. 
Ilyen első sorban amaz ügyesen kidolgozott térkép, melyen az 
Orleansi Szűz útjában érintett helyek vannak feltüntetve, továbbá 
közli szerzőnk az Orleansi Szűz szobrát, ennek Domremyben létezett 
szülői házát, Jeanne D’Arc-ot mint pásztorleányt, Johannát Baudri- 
court előtt, Bloisból való elutazását, az orleánsi csatában való rész
vételét és Jeanne D’Arc-ot bírái előtt. A képek reprodukcziói 
sikerültek és a tárgy érdekességét és a könyv használhatóságát 
nagyban emelni fogják.

II. A Franczia Könyvtárban továbbá Voltaire 5 fölvonásos 
tragődiája, »Zaire«, is megjelent, mely művet dr. Gombócz 
Zoltán, a báró Eötvös József-collégium tanára, adta ki magyará
zatok kíséretében.

Voltaire »Siede de Louis XIV.« már képviselve van a 
gyűjteményben,1 de a költőnek emez egyik legolvasottabb műve 
sem hiányozhatott abból. Voltaire, kit a Siécle de Louis XIV. 
utolsó költőjének szoktak tekinteni, nemcsak mint költő, hanem 
mint történetíró, philosophus és mint jogász kiváló helyet foglal 
el a franczia irodalomban; Voltaire-t az »Essai sur les niveaus 
et Г esprit des nations« czímű művével a modern történetírás 
megalapítójának tartják, mint bölcseleti író pedig »Dictionnaire 
philosophique« és »Eléments de la philosophie de Newton«, mint 
jogász pedig a »Commentaire sur les délits et les peines« ez. 
művével szerzett magának halhatatlan érdemeket nemcsak a 
stylus érdekességével, hanem liberális felfogásánál fogva is.

Csak drámai műveivel nem aratott valami nagy dicsőséget 
Voltaire, de e drámai művekben is ama nagy érdeme van, 
hogy honfitársait, — úgy mint Lessing a németeket — Shakes
peare utánzására ösztönözte és főleg oda törekedett, hogy a 
franczia drámák színhelyét vonzóbbá és változatosabbá tegye. 
Voltaire Shakespearet — különösen Londonban való tartózkodása 
idején — tanulmányozta alaposan, mely tartózkodása alatt irta 
meg: »Lettres sur les Anglais« czímű müvét. E  műben dicsőíti 
Voltaire a brit költő zseniálitását, valamint Shakespearenek 
Corneille és Racine fölötti kiválóságát igyekezett kimutatni. 
A brit költő hatása nem maradt eredmény nélkül Voltaire 
drámai költészetére, és épen a »Zaire« czimű művében legköny-

1 Ismertetését lásd »Tanáregyesületi Közlöny« XXXIY. évfolyam 8. szám 
256. lap.
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nyebben lehet kimutatni, hogy Shakespeare Othelló-ja, valamint 
Romeo és Juliá-ja voltak reá a legnagyobb befolyással.

A mi a Gombócz Zoltán által kiadott Zai're-t illeti, 
erről csak jót és dicséretest mondhatunk. Voltaire érdekesen és 
vonzóan megirt biographiája után megtaláljuk Zaire darabjá
nak rövid jellemzését, mely darab szinpadi hatásáról maga 
Voltaire is nyilatkozik. Ezen nyilatkozat Voltairenek a de Formont 
és de Cideville nevű barátjaihoz intézett levelekben fordul elő. 
Érdekesnek tartjuk ebből néhány jellemző részt ide ik ta tn i: 
»Jamais piece ne fut si bien jouée que Zaire á la qua- 
trieme representation. Je  vous souhaitais bien la: vous auriez vu 
que le public ne hait pás votre ami. Je  parus dans une loge et 
tout le parterre me battit des mains. Je  rougissais, je me cachais, 
mais je serais un fripon si je ne vous avouais pas, que j’étais 
sensiblement touché.« — És hogy Voltaire nem túlozta a darab 
nagy szinpadi hatását, azt kortársai feljegyzéseiből is tudjuk.

Maga a szöveg a legjobb franczia kiadás után készült, 
a mennyiben Grombócz a Beuchot által először kiadott és később 
Moland által újra átnézett Voltaire-kiadást vette alapul. De a 
legnagyobb utánjárás daczára is egy pár sajtóhiba csúszott a 
szövegbe, melyeket ide ik tatunk:

14. lap 2. sor: tant de málheureux, tout de malheureux 
helyett.

44. 1. 17. sor: Fa pouvais observer un visage, helyesen: 
tu pouvais un visage.

51. 1. 19. sor: Qua je vous adorai, e helyett: que je vous 
adorai.

64. 1. 14. so r: Ja  vois un rayon, Je vois......... helyett.
65. 1. 1. sor: Eh! qui peut me parier dens l'état ou je 

suis, dans l’état ou je suis helyett.
76. 1. 7. sor: Quitte cer lieux sanglants, quitte ces lieux 

sanglants helyett.
A szöveg után 7 lapra terjedő »Jegyzetek« vannak csatolva, 

melyek talán bőségesebbek is lehettek volna, de ezek is talán 
elegendők lesznek a darabban előforduló nehezebb kifejezések 
megérthetésének megkönnyebbítésére.

Teljes dicséretet érdemelnek még a könyv végén közlött 
»Fordítási Gyakorlatok« is, melyek a »Zaire« tragédiának tar
talmát — Voltaire nyomán — fölvonásról-fölvonásra közlik.

A »Franczia Könyvtár« ez újabban megjelent füzeteit is 
kartársaim szives figyelmébe ajánlom, megjegyezve végül, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium 2330/1900. számú rende
letével e szövegkiadást a többi e vállalatban megjelent művekkel 
együtt a reáliskolában való használatra engedélyezte.

(Székesfehérvár.) Téri József.
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EGYESÜLETI ÉLET.
Eperjesi kör.

(Csoportosítás a játékdélutánokon. — Az orsz. tornaverseny okleveleinek s 
érmeinek ügye. — Választmányi tag kiküldése a központba.)

A kör f. évi október 2-ikán tartotta második ülését.
1. A múlt ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése 

után dr. Kőrösy György elnök előterjeszti megbeszélés végett a 
játékdélutánokon a tanulók csoportosításának a kérdését. — 
A miniszteri rendelet szerint a csoportosításnak ilyennek kell 
lennie: az I —II., I l l —IV., У —VI., V I I - V I I I .  osztályok egy- 
egy csoportot alkotva egy tanár felügyelete mellett játszanak. 
De ez a csoportosítás nem czélszerü. Mert a legalsó két osztály 
amúgy is a legnépesebb (100—110 tanulóval), ezeknek a játékára 
felügyelni magában véve is nehéz a tanárnak; de meg a gyakor
latból látni azt is, hogy a kis fiúk játékánál majd mindig szük
séges a tanárnak bíráskodnia; a kis fiúk azonkívül nagyon hamar 
beleúnnak egy játékba, a mi szintén nehezíti a játékok vezetését. 
Míg ellenben, ha például az I. osztályt csoportosítanék az V.-kel 
vagy Vl.-kal, a nagy fiúk komolyabbak, játékukra nem kell foly
ton felügyelni, annál többet lehet az ember a kis fiúkkal. Az 
ilyetén csoportosítás azért is helyesebb, mert egy időben négy 
osztály játszik a játszó-téren; a mostani csoportosítás szerint 
például az V —V III. A nagy fiúk mind olyan játékokat játszanak 
(football, füles labda, longa méta stb), a melyekhez külön-külön 
nagy hely szükséges, úgy hogy 8 —10 csoportnak az ember nem 
tud helyet adni a játékra, pedig legalább ennyire kell felosztani 
a négy osztályt.

Mindezek következtében a kör szükségesnek tartja, hogy a 
központ e kérdés fejtegetését a vidéki körök figyelmébe ajánlja: 
nem volna-e czélszerü a csoportosítást a játékdélutánokon az egyes 
intézetekre bízni. — E kérdésről különben legközelebbi ülésün
kön Pethe Ferencz tagtársunk fog felolvasást tartani.

2. A májusban Budapesten megtartott országos tornaverseny 
okleveleit, érmeit még máig sem kapták meg az egyes intézetek. 
Ez a körülmény valóban nagy mulasztás. Ezeknek az okleveleknek, 
díjaknak az lett volna a czéljuk, hogy buzdítsák, lelkesítsék az 
ifjúságot; így pedig az ellenkezője történt, mert a tanulók erkölcsi 
érzéke sincs kielégítve.

Körünk megbotránkozásának ad kifejezést e mulasztás miatt.
3. Az elnök jelenti, hogy az ő választmányi tagsága lejárt, 

felhívja a kör tagjait, hogy küldjenek ki egy választmányi tagot 
a központba.

A kör egyhangúlag és nagy lelkesedéssel Gömöry János 
ev. koll. főgymn. tanárt küldi ki választmányi tagul.

Miután még a népszerű felolvasások ügyében intézkedtünk, 
gyűlésünk véget ért. /)r. Wallentínyi Samu,

a kör jegyzője.
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Kolozsvári kör.
(Tisztujítás. — Ifjúsági szineloadások.)

A kolozsvári kör ez idei alakuló közgyűlését október 9-én 
tartotta meg az új unitárius kollégium dísztermében.

Dr. AlárTci Sándor elnök megnyitójában az új század kez
detén érdekesen emlékezett meg a múlt száz év eszméinek küzdel
meiről s nemzetünk ezer éves szenvedéseiből, hazánk törvény- 
könyveiből és az elhunyt kolozsvári tudós professzorok működéséből 
vonja le a száz esztendőn át a tanári működésirányát: a 
hazafiasság és vallásosság idealizmusát.

A lelkesedéssel fogadott megnyitó után dr. Gál Kelemen, 
titkár olvasta fel a kör a múlt évi működéséről szóló jelentését, 
mely szerint az iskolai nevelés, oktatás és szervezet köréből 13 
tag tartott felolvasást. — Az ifjúsági szineloadások kiváló sikert 
mutattak fel; összesen 14 kitűnő darabot adott elő a nemzeti 
színház igazgatósága. A szinügyi bizottság élén dr. Csengeri János, 
egyet, tanár állott. — A kör tagjainak száma 148 (köztük csak 
köri 7 6) volt. — Bournáz János jelentése szerint a múlt évi 
bevétel 669 K., a kiadás pedig 433'94 koronát tett.

Új tagokul fölvétettek : Birth a József, Demeter Dezső, Incze 
Béni, dr. Kiss Ernő, Major Sándor, Szabó Imre tanárok, dr. Gidó- 
falvy István kir. közjegyző s Halmi Piroska tanárjelölt.

A tisztujítás rendjén elnöknek egyhangúlag ismét dr. Márki 
Sándor; szavazattöbbséggel alelnököknek: Kovács Dezső és dr. E r
délyi Károly; titkárnak dr. Imre Sándor; jegyzőknek: Tóth 
Ernő és Szabó Imre; pénztárosnak: Sólyom János; ellenőrnek 
Bournáz János választattak meg.

Kozma Ferencz, megyei kir. tanfelügyelő 30 éves jubile
umán a kör képviseletével Kovács Dezső alelnököt és dr. Imre 
Sándor titkárt bízta meg.

A színházi ifjúsági előadások rendezésére a kör ez évre 
is a dr. Csengeri János elnöklete alatt eddig működött szinügyi 
bizottságot kérte fel. Megyeri Dezső színigazgató támogatásával 
az előadásokat mielőbb megkezdik. A múlt évi ifjúsági előadások 
bevezető értekezéseit a kör 500 példányban kinyomatta s a hely
beli iskolák növendékei közt elárusította.

Felméri Albert,
jegyző.

Kassai kör.
(Tisztújítás. Népszerű előadások. Tanférfiak gyermekeinek főiskolai tandíj-

mentessége.)
A kassai tanári kör október 10-én tartotta ez évi alakuló 

gyűlését dr. Gerevich Emil főreálisk. igazgató elnöklete alatt. 
A kör múlt évi működéséről Bóbita Endre titkár számolt be 
jelentésében. A kör munkásságának főirányát a Kassán felállítandó
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egyetem ügye képezte, melyet a kör diszelnöke, dr. Takács 
Menyhért jászéi prelátus hozott felszínre s szivének teljes lelke
sedésével támogat. Ez ügyben több értékes felolvasást hallottunk 
dr. Gerevichtöl és Gerlóczy Gézától is. Más tárgyú felolvasásokat 
tarto ttak: dr. Gerevich az ifjúsági iratokról; dr. Mosánszky Jenő 
az ifjúság erkölcsi óvásáról.

A kör ezután tudomásul vevén a pénztári jelentést is, 
melyet az eltávozott Pásztory Endre pénztáros helyett Kardos 
Gyula főgymn. tanár terjesztett elő, megejtette a tisztújítást, 
illetőleg régi tisztviselőit: dr. Gerevich Emil elnököt, dr. Horváth 
Balázs társelnököt, Bóbita Endre titkárt, Strasser Sándor jegy
zőt újból megválasztotta. Pásztory Endre helyett pedig, kinek 
eltávozta felett sajnálatát, működése felett elismerését fejezte ki, 
Kardos Gyulát választotta meg pénztárosnak.

A kör munkarendjének megállapításánál szóba jöttek a 
nyilvános népszerű tudományos előadások. Tekintettel azonban 
arra, hogy Kassának van más olyan köre, a melynek czélja 
egyenesen ily előadások tartása, a kör egy bizottságot küld ki 
azon kérdés megvizsgálására, vájjon alkalmas és czélszerü volna-e, 
ha a tanári kör is felújítaná ez évben népszerű előadásait.

Ezután dr. Gerevich Emil elnök a tanférfiak gyermekeinek 
főiskolai tandíjmentességéről értekezett. Részletesen ismertette 
azon kedvezményeket, melyekkel a kormány a tanférfiak gyerme
keinek középiskolai oktatását megkönnyítette: a tanár, tanító 
fia tandíjmentességi folyamodványához nem köteles szegénységi 
bizonyítványt csatolni. Minden állami vagy kir. középiskolában 
csak a tanulók meghatározott százalékának engedhető el a tan
díj ; újabban a miniszter elrendelte, hogy a tanférfiak gyermekei
nek tandíjmentességi kérvénye még az engedélyezett százalék 
átlépésével is figyelembe veendő; ha t. i. az isk. bizonyítvány 
megfelel a kívánalomnak. Szóval a minisztérium igazán hálára 
kötelező figyelmet tanúsít a tanférfiak gyermekei iránt a közép
iskolákban s ezzel is jótékonyan enyhíti a tanító apák anyagi 
gondjait. Míg a középiskolákban minden tanférfiú gyermeke ily 
figyelmes elbánásban részesül, addig egyetemeinken, műegyete
münkön, jogakadémiáinkon ily figyelemről szó sincs. A tandíj
mentességi folyamodványoknál a tanférfiak kérvényei mellől sem 
mellőzhető a szegénységi bizonyítvány, a melynek beszerzése pedig 
néha bizony nem kis megalázkodással jár. Pedig a miniszter 
bizonyára megtenné a szükséges rendelkezéseket itt is a tan- 
férfiak érdekében ép ügy, mint a középiskoláknál, csak meg kellene 
erre kérni. Igaz, hogy a miniszter ilyen irányú rendelkezése közvetle
nül csak a két egyetemre, a műegyetemre s arra a pár jogakadémiára 
terjedhetne ki, melyek részint államiak, részint királyiak. De 
Gerevich meg van győződve, hogy ily rendelkezés a felekezeti 
jogakadémiáknál is hasonló figyelmet ébresztene a tanférfiak 
gyermekei iránt, mint a hogy a kormány példájára a felekezeti 
középiskolák is tandíjmentesség tekintetében figyelemmel vannak
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irántuk. Ezek alapján indítványozza: kérje fel körünk egyesüle
tünknek nagyérdemű elnökségét, hogy a vallás- és közokt. minisz
ter úrhoz tegyen sürgős felterjesztést, melyben kérje meg Ö Excel- 
lentiáját, hogy mindazon tandíjmentességi kedvezményeket, 
melyekkel a tanférfiaknak középiskolai ianíttatását megkönnyí
tette, kegyeskedjék kiterjeszteni az egyetemeken, műegyetemen 
a jogakadémiákon s általában minden főiskolán tanuló gyerme-, 
keinkre is. Indítványozó meggyőződése szerint e kérelem teljesítése 
nem fog semmi nehézségbe sem ütközni, mert semmiféle érdeket sem 
sért, s a tanférfiaknak jelentékenyen meg fogja könnyíteni gyer
mekeiknek a főiskolákon való neveltetésével járó különben is súlyos 
terheit.

A kör ezen indítványt egyhangúlag magáévá tette s elhatá
rozta, hogy az igazgatóságot ily irányú sürgős intézkedésre fel 
fogja kérni.

S tra sser  Sándor.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

A gymnasiumok és reáliskolák létszáma 1890—1900, közt 
Ausztriában és nálunk. Ausztriában az 1890/91. iskolaévben volt 
55.268 gymnasiumi és 20.377 reáliskolai tanuló; az 1900 01. iskola
évben 69.788 gymnasiumi és 35.192 reáliskolai tanuló. — A gym
nasiumi és reáliskolai tanulók aránya tehát 1890 91-ben 73 : 27. 
míg 1900 01-ben 66'5 : 33'5. A tízévi időszakban a gymnasiumi 
tanulók létszáma 14.520-szal, a reáliskolabelieké 14.815-tel szaporo
dott, vagyis százalékban 26’27 illetőleg 72‘71.

Ausztriának egyes tartományait tekintve, különösen feltűnők a 
következő adatok a szaporodás százalékai szerint C s e h o r s z á g : lakos
ság szaporodása 8'l°/o, gymn. tanulóké 7‘4°/o, reálisk. tanulóké 
92’5° o, mindkettőé 19'9°o- G a l i c z i a : a lakosság szaporodása 10'4° o- 
gymn. 47'9° o, reálisk. 170'0°0) összesen 57'5° o- D a l m á c z i a : a 
lakosság szaporodása 12'2°/o, gynm. 86'3°/o, reálisk. 107'0°/o, össze
sen 90'6°/o. — Ezeket a tanulságos adatokat egy hangyaszorgalommal 
megirt statisztikai értekezésből merítettük, melyet a bécsi Zeitschrift 
f. d. Realschulwesen októberi füzetében közöl H ie b e t  Gusztáv tanár, 
a ki a következő sorokkal vonja le eredményeinek tanulságát: 
»A közölt számok az összes létszám jelentékeny emelkedésén kívül 
főleg a r e á l i s k o lá k  lá to g a to t ts á g á n a k  h a ta lm a s  g y a r a p o d á s á t  mutatják. 
Ennek a ténynek megvan az az örvendetes jelentősége, hogy a reál
iskola intézménye, számos küzdelem és vajúdás után immár elért 
oda, hogy a lakosság szélesebb rétegeiben uralkodó előítéleteket 
eloszlatja. Ámde a reáliskolák intézményének helyes megismeréséből 
és a technikai ismeretek és tudás nagy világszükségletéből fakadó 
bizalmi nyilatkozat óva figyelmeztet arra, hogy a mai reáliskolát az
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osztályok túlságos népességének elhárításával az eredményességnek 
jelenlegi fokán továbbra is megtartsuk.«

Mindezt pedig azért közlöm, mert évek óta hangoztatom — 
hiába — hogy minálunk a két középiskolának és tanulóinak viszony
lagos számaránya épenséggel nem egészséges. Én mind a gymna- 
siumnak, mind a reáliskolának őszinte tisztelője vagyok, mert a 
nemzet kultúréletében mindkettőt nagy szerep illeti meg; de ép 
ebből az okból ejt aggodalomba az az állandó viszásság, mely nálunk 
lábrakapott és állandóan tovább harapódzik, anélkül hogy az erélyes 
orvoslást komolyan csak meg is kisérlenők.

A mi viszonyainkat illetőleg »A m. kir. kormány 1899. évi 
működéséről szóló Jelentésből« szószerint ide iktatom a következő 
vonatkozó részt.

»Középiskoláink tanulóinak összes száma az 1898 99. tanév 
végén 56.441 volt, 1765-tel vagyis 3'23 0;0-kal több, mint az előző 
tanévben; ezek közül gymnasiumba járt 46.867 (+ 1 6 1 4 , vagyis 
3 ' 5 7 °  o), reáliskolába 9564 (+ 1 5 1 . vagyis 1 ‘6 0 °  o ) .  Reáliskoláink 
tanulóinak számában is mutatkozik tehát emelkedés, ellentétben az 
előző évvel, midőn a tanulók száma fogyott volt. D e  a z  em e lk e d é s  
s o k k a l  c se k é ly e b b  m é r v ű  m in t  a  g y m n a s iu m o k o n . 1 8 9 5  ó ta  e g y é b ir á n t  
á lla n d ó a n  n a g y o b b  m é r v ű  a  ta n u ló k  s z á m á n a k  n ö v e k e d é se  g y m n a s iu -  
m a in k o n  m in t  a  r e á lis k o lá k o n  ; a mint ezt az alábbi számok mutatják.

A tanulók száma növekedett (vagy fogyott) az előző évekhez
képest 0 o-okban

Gymn. Reál Gymn. Reál
1891 ............ 2 ’99 6'29 1896 ........... 4'75 4‘6l
1892 ............ 3-79 6‘32 1897 ........... 2 '86 2-47
1893 ............ 4ú6 6‘85 1898 ........... 3-77 1'32
1894 ............ 4 ‘37 4 ‘39 1899 ........... 3-57 Г60
1895 ........... 4 ‘03 2’59

A reáliskolai tanulóknak viszonylag csekély szaporodásával 
kapcsolatban csökkent az utóbbi években a középiskolai tanulók 
összes számából a reáliskolai tanulókra eső 0 0-os arány is; 100 
középiskolai tanuló közül ugyanis 1897 98-ban csak 17'27, 18 9 8/99- 
ben csak 16‘95 járt reáliskolába, míg ez az arány az 1893 — 1896. 
években állandóan meghaladta a 18° o-ot.« (k f .)

VEGYESEK.
Wlassics a budapesti tanári körben.

Beöthy Zsolt előadása e hó 23-ikán a művészeti nevelés 
érdekében tartott drezdai kongresszusról valóságos ünnepi gyű
léssé nőtte ki magát. Nemcsak elnökünknek igazán nagy fon
tosságú, rendkívül szép és tartalmas előadása tette azzá, nem is 
az a szokatlanul nagy számú (112-re menő) hallgatóság, a mely
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becsületére vált volna egy közgyűlésnek is, hanem főképen 
miniszterünknek a megjelenése volt az, a mi ezt az ülést sokáig 
emlékezetessé teszi a tanárvilágban.

Hivatalos munkánk közben más miniszter is meglátogatott 
már bennünket, de bizalmas egyesületi életünkben, úgyszólván 
tanári otthonunkban. Wlassics az első, a ki bennünket látoga
tásával megtisztelt. Újabb jele ez a tanárság ama megbecsülésé
nek, melylyel lépten-nyomon találkozunk részéről. Érdekelte a 
felolvasás is, nagyrabecsülését akarta kifejezni az előadó személye 
iránt is; de határozottan kifejezte, hogy már régóta föl akarta 
keresni az egyesületet otthonában, a mai felolvasás erre csak 
kedvező alkalmat adott neki.

Mondanunk sem kell, hogy a jelen levő tanárok, a házi
gazdák, valóságos elragadtatással fogadták a megtisztelő látoga
tást, s nevökben Веке Manó egyetemi tanár, a budapesti kör 
elnöke, tartalmas és formás beszéddel üdvözölte a minisztert, a 
ki az eléje tett vendégkönyvben annak is kifejezést adott, hogy 
nem mint vendég jelent meg a körben. hanem mint tag.

Külföldi tanügy. Ezen a czímen a Közlönyben új rovatot 
nyitunk, mely — ha csak lehetséges lesz — minden hó utolsó 
számában meg fog jelenni. Az a szoros kapcsolat, mely manapság 
szellemi és anyagi téren egyaránt napról-napra erősebben fűzi össze 
a nemzeteket, s annyira kedvez a nemzetközi eszmecseréknek és 
határozatoknak, ma még szükségesebb követelménynyé teszi ránk 
nézve a nyugattal való összeköttetés ápolását, mint régebben. A közép
iskolai kérdés megoldása egyike ép a legfontosabb nemzetközi pro
blémáknak. Ez okból azt hiszszük, szivesen veszik t. tagtársaink, ha 
igyekszünk őket rendszeresen tájékoztatni a középiskolai kérdés állá
sáról a külföldön.

Irnoki kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Both 
Béla végzett bölcsészethallgatót a beszterczebányai tanker, kir. 
főigazgatósághoz a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába való sorolás 
mellett ideiglenes minőségben Írnokká nevezte ki.

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
békéscsabai ág. h. ev. Rudolf-főgymnasiumnak az 1901/2-ik tanév 
tartamára az V — VIII. osztályokra szóló nyilvánosságot és az érett
ségi vizsgálatok tartásának jogát is megadta.

Tartalom : A középiskolai ügyosztály új vezetője. — K ü lf ö ld i  t a n ü g y :  
A brüsszeli középiskolai congressusról. D a r v a i  Mórtól. — Az új po
rosz tantervek. Dr. W . J.-tól. Türelmi rendelet iskolák számára. 
Dr. W. J.-tól. Adalék a tanári hivatás fényoldalaihoz. G . J - tói. — 
K ö n y v is m e r te té s : Dr. Theisz Gyula és Matskássy József: Franczia 
könyvtár. T é r i  Józseftől. — E g y e s ü le t i  é l e t : Köri tudósítások. (Eper
jesi, kolozsvári, kassai kör.) — K is e b b  k özlem én yek . — V egyesek . — 
H ird e té se k .
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Az ATHENAEUM részv.-társ. kiadásában Beöthy Zsolt szerkesztése alatt
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czim alatt egy gyűjteményes vállalat indult meg, mely az uj tanterv által 
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A BUDAPESTI KÖR OKT. 23-IKI ÜLÉSE.*
(Wlassics a körben. A drezdai művészeti kongresszusról.)

A budapesti tanári kör október hó 23-án tartott felolvasó 
ülésére már */25 órakor tömegesen gyülekeztek a tagok az egye
sület helyiségébe. Ez alkalommal Dr. Beöthy Zsoltnak a drezdai 
művészeti kongresszusról szóló előadása volt a tárgysorra kitűzve 
s úgy a tárgy maga, mint még inkább az előadó általánosan 
nagyrabecsiilt egyénisége volt a vonzó erő, mely a tagok és ven
dégek oly szokatlan nagy számát egyesítette a felolvasó-teremben. 
Még akkor senki sem birt tudomással arról, hogy ezen a gyűlésen 
hazai közoktatásügyünk vezetője, dr. Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszter is, meg fog jelenni. Annál nagyobb volt 
tehát az öröm, annál bensőbb és közvetlenebb az ünneplés, mikor 
a miniszter pontban 5 órakor belépett a gyűlésterembe. A tagok 
szűnni alig akaró éljenzéssel fogadták őt. Dr. Wlassics Gyula 
miniszteren kívül jelen voltak még dr. Boncz Ödön, a közép
iskolai ügyosztály vezetője, dr. Erödi Béla kir. főigazgató, Halász 
Ferencz és dr. K. Lippich Elek miniszteri osztálytanácsosok, 
dr. Demeczky Mihály és neje, Szuppán Vilmos, dr. Alexander 
Bernát, Bánóczy József, Vchnosy Mihály, dr. Láng Margit, a 
Wlassics-kollegium igazgatónője, dr. Schmidt Mária és mások, 
százon felül.

Dr. Веке Manó elnök megnyitván a gyűlést, első szavával 
köszönetét és háláját nyilvánítja a miniszternek, amiért országos 
gondjai között is talált módot és időt arra, hogy hű katonái, a 
tanárok, közt megjelenjék. E tettével ünnepnappá avatta a 
mai gyűlést, ünnepnappá, a melynek szép emlékét nemcsak a 1

1 Oly fontosságúnak találjuk ezt az ülést, hogy az arról szóló tudó
sítást az Egyesületi élet rovatából kiemelve, a lap élére állítjuk s ezzel is 
fölhívjuk rá olvasóink figyelmét. Szerk.

OKSZ. K Ö Z É PISK . TA N Á RE G Y ES. KÖZL. 11
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kör tagjai, hanem az egész ország tanárai hosszú időkig híven 
meg fogják őrizni. A mai gyűlésen meggyőződhetik a miniszter, 
kinek érdeklődése mindenre kiterjed, arról, hogy a tanárság 
figyelemmel kíséri a nagyobb jelentőségű paedagogiai mozgal
makat, és hogy minden alkalmat megragad arra, hogy a meg
tisztult eszmék megvalósításával közoktatási állapotainkat tökélete
sítse. A mai gyűlés a tanárságnak ama nagy eszmék iránt való 
érdeklődését tanúsítja, melyeket a miniszter honosított meg 
nálunk, s melyek azt czélozzák, hogy a szép iránti érzék felkel
tésével jobbá és nemesebbé váljék hazai ifjúságunk, s így biztos 
védelmet találjon a rossz útra való tévelyedés, a salakba való 
elmerülés ellen. A miniszter vetette ez eszméket világgá s ma 
megláthatja, hogy a tanárok legjobb iparkodásukkal azon vannak, 
hogy a miniszter intentiói szerint járjanak el. Szívből üdvözli őt, 
s óhajtja, hogy jól érezze magát körünkben.

Dr. Wlassics Gryula miniszter köszönetét mond az elnök 
szép szavaiért. Régen óhajtott már a kör helyiségeiben meg
jelenni, s ma annál nagyobb az öröme, hogy eljöhetett, mert 
csakis a véletlen, az épen ezen időre kitűzött minisztertanács
nak elhalasztása, tette azt lehetségessé. Örömmel és szeretettel 
jött ide, mert a tanárokat kedvelt munkatársainak tekinti, kik
nek támogatására mindenkor köszönettel és hálával gondol. 
Köszönettel veszi azt is, hogy egyik programm-eszméjét, a művé
szeti oktatás ügyét, dr Beöthy Zsolt propaganda tárgyává teszi. 
Hiszi, hogy eszméinek megvalósultával, a művészi érzék minél 
szélesebb körben való terjesztésével nemesebbé, altruistikusabb 
gondolkozásuvá lesz az ifjúság. Végűi kéri, hogy a tanárok e 
körben családtagnak tekintsék őt, s fogadják oly szeretettel, a 
milyennel ő a tanárok iránt viseltetik.

A miniszter szavaira elemi erővel tört ki a jelenvoltaknak 
az elhangzott kijelentésekre támadt lelkesedése, s az éljenzés csak 
hosszabb idő után ért véget.

Dr. Веке Manó elnök megragadta ezt az alkalmat arra 
is, hogy a középiskolai ügyosztály új vezetőjét, dr. Boncz Ödönt, 
üdvözölje. Evek óta működik ő már azon a helyen, s munkás
ságát a tanárok mindig rokonszenvvel kísérték. Kéri őt, hogy 
magas állásában ezentúl is a középiskolák érdekeinek előmozdítá
sára törekedjék.

Dr. Boncz Ödön köszönetét mond az elnök üdvözletéért. 
Miniszter úr ő nagyméltóságának köszöni, hogy a középiskolai 
ügyek élére került, s minden törekvése az lesz, hogy az ő bizal
mát meghálálja. A tanárok rokonszenvét nagyrabecsüli. Mikor 
első Ízben itt volt, anyagi érdekeikben jött el tanácskozni. ígéri, 
hogy a maga hatáskörében a tanárok szellemi és anyagi érdekeit 
mindenkor szivén fogja viselni, s azok előmozdítására mindent el 
fog követni.

A gyűlés nagy tetszéssel fogadta az elhangzott szavakat s 
lelkesen megéljenezte a középiskolai ügyosztály új vezetőjét.
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Ezután az elnök dr. Beöthy Zsoltot felkérte előadásának 
megtartására.

Az előadás kivonatát a következőkben adjuk.
Németországban, Drezdában — úgymond — szeptember 

28. és 29-én kongresszust tartottak a művészeti nevelés ügyében. 
A kongresszus jellege teljesen nemzeti volt; túlnyomó részében 
a német kormányok, iskolai és művészeti intézetek és testületek 
küldötteiből állott, zártkörűségét szorosan fenntartotta, és így 
a szoló csakis, mint magánember vehetett részt, a szász kor
mány külön engedélye alapján. Rajta kívül még csak egy 
külföldi, Mr. Horsfell a manchesteri muzeum egyik őre, volt 
jelen; Bécsből egyáltalában senki. Az előadó czélja ilyenformán 
nem lehetett az, hogy aktiv részt vegyen a tárgyalásokban; 
hanem csupán mint az ügy iránt érdeklődő szemlélt és tanulmá
nyozott, s a mit ott a mi viszonyaink között hasznosíthatókúl 
látott és hallott, arról akar most a köri gyűlésnek számot adni. 
Minthogy e fontos és tanulságos értekezletek naplói még nem 
jelentek meg, azért előadásában csakis jegyzeteire és emlékeze
tére támaszkodhatik.

A két napos gyűlés első napja a kongresszusé, második 
napja a nyilvánosságé volt. A kongresszuson a tanügyi körök 
kiküldöttei, érdeklődő tanárok, írók és művészek, összesen mint
egy 270-en vettek részt. A tanácskozások jellege tisztán tárgyaló 
volt, határozatok nem hozattak. Az értekezletek az Albertinum 
nagy termében és a Vereinshausban tartattak ; azok elnöke 
Seidlitz titkos tanácsos, elnökhelyettese gróf Kalkreuth volt.

A kongresszus külső körülményeiből különösen két momen
tumot kiván kiemelni. Az első az az eléggé nem dicsérhető, 
bámulatos érdeklődés és kitartás, melylyel az Albertinum nagy 
termét zsúfolásig megtöltő hallgatóság a reggel 9 órától — fél 
órai megszakítással — este 8 óráig tartó tárgyaláson résztvett. 
Ezalatt az idő alatt oly osztatlan figyelmet, annyi, csakis az 
ügy meleg szeretetéből fakadható ernyedetlen érdeklődést tanúsí
tottak a hallgatók, hogy időközben jóformán senki sem hagyta 
el az előadó termet. Ez a buzgalom és komoly kérdések iránt 
tanúsított lelkesedés Németországban nem új, de meglepő jó 
hatással van a Magyarországból oda menőre nézve. A kongresz- 
szust jellemző második feltűnő vonás, az új eszméknek ott meg
nyilatkozó nagy forrongása s a régi hagyományokkal szemben 
tanúsított ideges türelmetlenség volt. A ki Németországot — úgy 
mint előadó — régebben is ismerte, a paedagogiai hagyományok 
s a klasszicismus érinthetetlenségének hazájában ezt a változást 
méltó meglepetéssel szemlélheti. Lange Konrád tübingai tanár, 
a művészeti oktatás egész nagy mozgalmának theoretikusa, 
Lichtwark Alfréd, ugyanennek legtevékenyebb s legnagyobb 
hatású agitátora: a középiskolai képzésről s a tanárjelöltek 
egyetemi oktatásáról szólva, egyértelműleg elitélően nyilatkoztak 
az egyoldalú klasszikus nevelésről s az ily irányzatnak az iskolák

u l
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ban való visszaszorítását sürgették. Azt a kijelentést, hogy Lessing 
Laokonja lejátszotta szerepét, mert tartalmilag elavúlt, a kongresz- 
szus tagjai a legkitörőbb helyesléssel fogadták. Jellemző epizód
ként említi fel azt is, hogy mikor egy építőművész kikelt a 
symmetria-cultus ellen, ez utóbbi irány védőjének ama szavaira, 
hogy ime az üldözött symmetriát itt magunk körül az olimpiai 
templom-ormok két gipsz-szoborcsoportját feltüntető faldiszben 
legszebben láthatjuk, a kongresszus tagjainak jó része hangos és 
gúnyos derültségben tört ki s a másik rész a megdöbbenéstől 
nem bírta a kitörést ellensúlyozni.

A művészeti képzés iskolai módszerére nézve a kongresz- 
szuson a legkülönbözőbb felfogások, vélemények merültek fel. 
Még az alapgondolatra nézve is teljesen különböző eszméket 
hangoztattak. Látjuk ebből, hogy methodikailag ott sem érettebb 
a kérdés, mint nálunk. Nagy mértékben megnyilatkozott az 
ellentét az egész mozgalom czéljaira nézve a paedagogusok és a 
művészek között. A rajztanítás berendezéséről szóló előadás után 
Olbrich Hermann müncheni szobrász szólalt fel. Szerinte a német 
művészek nem jó szemmel nézik ezt a mozgalmat, mert azt 
hiszik, hogy czélja a művészeteknek bizonyos systematikai és 
methodikai keretekbe szorítása, s így azt az egész művészi élet 
szabad fejlődése ellen irányúiénak tartják. Kárba vesztek a meg
nyugtatását czélzó felszólalások, azok után is megmaradt kifejtett 
álláspontján. Ez az ellentét paedagogusok és művészek közt 
nálunk is megtalálható. Eddig legalább, úgy látszik, nem igen tud
juk megérteni egymást.

Ez általános tájékoztatás után az egyes értekezések ismer
tetésére tért át az előadó. Minden kérdésről egy-egy paedagogus 
értekezett, még pedig a németeknél egészen szokatlan rövidséggel, 
a mennyiben a felolvasók nagyobb része még a kiszabottlö percz- 
ből is csak 10 perczet használt fel. A felszólalók már hosszabb 
időt fordítottak álláspontjuk kifejtésére.

Az előadók sorában az első Ross hamburgi tanító volt, 
a ki a gyermekszobáról, a már ott érvényesíthető művészi benyo
másokról szólott. Ez volt valamennyi közt a legszebb előadás. 
Oly magas színvonalon állott, oly kitűnő psycholugiai és művészi 
érzékről és tudásról tett tanúbizonyságot, hogy a hallgatónak 
tisztelettel kellett meghajolnia azon kultúra előtt, melynek alap
ján már az elemi iskolai tanító is ilyet tud produkálni. Azt az 
óhajtást fejezte ki, hogy a fantázia fejlesztése érdekében soha
sem kell a gyermeknek kész, u. n. realisztikus játékot adni. 
Maga a gyermek is jobbau kedveli az elnagyolt, mint a teljesen, 
aprólékosan kidolgozott játékot. Kikelt a reklám-képek ellen s 
feltétlenül jó képes-könyvek kiadását sürgette. Kívánja, hogy 
közelebb hozzuk a gyermeket a természethez. Ne csak játszóteret 
lásson az, hanem ápoljuk benne a nagy természet, különösen 
pedig a virágok szeretetét. A gyermekszoba berendezése egyszerű, 
minden czifraságtól ment legyen. Úgy erkölcsi, mint aesthetikai
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szempontból felette fontos, hogy a gyermek semmi hamisat, 
úicsekvőt, czifrálkodót se lásson maga körül.

A második értekező Fischer müncheni építő volt, s az 
iskolai épületekről szólott. Hevesen megtámadta az iskolai épít
kezések szokásos rendszerét. Megköveteli az iskolai épülettől, hogy 
a gyermekben úgy alakjával, mint elhelyezésével vidáman-áhitatos 
hangulatot ébreszszen. Előnyösen különbözzék a város többi kaszár
nyaszerű épületétől; lehetőleg nagy területen, szabadon álljon. 
Hygienikus, aesthetikai és erkölcsi szempontból egyaránt ellene 
szól a kétsoros, közép-folyosós épületek emelésének, s ezek helyett 
az egysoros, oldal-folyosós épületeket ajánlja. Legyen a folyosó az 
utcza felől, a termek pedig kertre nézzenek. Az épületek L 
alakban emelendők s szükség esetén hasonló alakban kibővíthetők. 
Csakis így lehet világos az épület. Mintául a régi német házakat 
állította fel, a melyekhez a mi régi falusi kúriáink is hasonlítanak. 
Legyen az épület egyszerű, ment minden hamis gipsz, terracotta 
stb. dísztől. A tér szép beosztásának, a fény és árnyék kellemes 
váltakozásának s a falak megfelelő színezésének egymagokban kell 
hatniok.

A harmadik értekező maga az elnök, Seidlitz titkos taná
csos volt, s az iskolai faldíszröl beszélt, az ízlés fejlesztése szem
pontjából elitélte a rendesen használatos reproduktiókat s ezekkel 
szemben a grafikus művészetek termékeinek adott előnyt. A fali
képeknek kizárólag a németség történetére, népéletére stb. kell 
vonatkozniok. A német történetből alig ismer a kis iskolákban 
használható képeket. De a táj- és életképek közül nagyon dicséri 
a Teubner- és Voigtländer-féle kiadványokat. A képeket, melyeket 
az iskolában a szokott magasságnál sokkal alacsonyabban óhajt 
a falakon elhelyezni, nem kívánja a tanítás eszközeivé tenni, 
azért hangsúlyozza, hogy a tanító semmi magyarázatot se fűzzön 
azokhoz. A festő költő, és nem tanító. — Ezt äz előadást nagyon 
érdekes vita követte. Lichtwark kikelt az ellen, hogy a falakat 
tele aggassák képekkel, s így egyik kép lerontsa, a másik hatását. 
A tanító ne beszélje agyon tanítványait, úgy, mint azt a klasz- 
szikusok tanításánál sajnosán tapasztaljuk. A vitához még Rein 
jénai professzor szólott s port osztott. Szerinte se ne tanítson, 
se ne beszéljen, hanem beszéltessen a tanító a képekről, talál
tassa ki azok tárgyát s így iparkodjék azokkal hatást, érzést 
ébreszteni a tanítványokban.

A következő előadást dr. Pauli brémai igazgató tartotta 
a képes-könyvekről. Megkívánja azoktól, hogy a gyermek kedélyé
hez szóljanak. Készítőik olyan művészek legyenek, kik gyermeteg 
kedélylyel bírnak, gyermekesen naivak, képzelődök és tréfásak 
tudnak lenni s szeretettel ragaszkodnak a gyermekekhez. Csak a 
gyermek szeretetteljes világával összefüggő képes-könyvek hatnak 
igazán. Ez fejti meg a Hofímann-féle Stuwerpeter óriási hatását. 
Crane Valter eleven fantáziájú, finom művész, de teljesen híjával 
a humornak. Greenevay Kate-ről, csodálatos módon, az előadó
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nem emlékezett meg. A gyermek nem elégszik meg azzal, hogy 
maga mulasson a képeken, megkívánja, hogy a család is osztoz
kodjék az ő örömében, csakis így van reá hatása a képeknek. 
Oly nemzeteknél (olasz, spanyol), ahol a család nem foglalkozik 
ily értelemben a gyermekekkel, képes-könyveket sem találunk. 
A könyvek kiállítására nézve az a kívánsága, hogy a képek biztos, 
erős körrajzot s mély színezést tüntessenek fel.

Ezután Götze hamburgi tanár beszélt a rajztanításról. 
Szemléletesen jellemezte az ízlésre meg érzésre nevelés és a rajz
tanítás közti kapcsolatot. Az iskolákban legyen főtárgy a rajz
tanítás. Senkit sem kellene a környező tárgyak lerajzolására való 
képesség nélkül az életbe kibocsátani. Tiltakozott a lapminták 
rajzoltatása ellen. A szem és a szív megnyitása, ez a művészi 
nevelés kettős czélja. Csakis az nézi meg jól a tárgyakat, csakis 
abban támadnak a szemléletkor igazi érzések, a ki szabatos, 
művészi rajzot tud és akar valamiről készíteni. Yele kapcsolat
ban dr. Jessen  berlini múzeum-őr a m intázásról szólva, kiemelte 
annak nagy jelentőségét, s mikor elitélőleg nyilatkozott a most 
dívó kézimunkák, mint keménypapir-alakok készítése, lombfüré- 
szelés stb. ellen, egyszersmind hangsúlyozta, hogy agyagból, viasz
ból, fából élő alakok után kell a mintázatokat készíttetni. Wag
ner felszólaló szerint rajztudás nélkül semmiféle tárgyat sem 
lehet igazi sikerrel tanítani, legkevésbbé pedig a természetrajzot.

Az ezután következő előadások arra vonatkoztak, miképen 
kell oly tanítókat és tanárokat képezni, kik a művészi nevelés 
kifejtett kívánalmainak eleget tudnak és fognak tenni ? M uthesius 
weimari szemináriumi tanító azt hangsúlyozta, hogy a történelem 
és a rajztanítás keretében az eddiginél nagyobb súly fektetendő 
a műtörténelmi tájékozottság elsajátítására.

LichtwarJc Alfréd, a hamburgi Kunsthalle igazgatója, a 
műtárgyaié szemlé'.ete és a múzeumi látogatásaiéról szólva, nem 
kívánja a műtörténetnek az iskolákban külön tárgyként tanítá
sát; a műszemlélgt az, a minek fontosságot tulajdonít. Erre pedig 
minden tárgy tanítása közben reátérhetünk. Ha azt kívánjuk, 
hogy ideális érdekek szempontjából fogékonynyá tegyük az ifjú
ságot a művészetek iránt; úgy mindent át kell művészettel 
hatnunk. Új tantárgygyal azonban ne terheljük a már úgyis 
túlterhelt tanulókat. Az ízlést minden tárgy keretében lehet 
fejleszteni. Erre azonban műtárgyak kellenek, a melyek közt még 
a gyengébb eredeti műveknek is előnyt biztosít a reproduktiók 
fölött. A műszemlélet gyakorlásában nem kíván különbséget tenni 
a régi és modern művészet termékei között. Fő helyet azonban 
a német hazai művészet termékeinek kíván biztosítani. A mű
vészi nevelés, a nemzeti nevelés fő eszköze! Oly nemzetek fiait, 
melyeknél a művészi képzés be van fejezve, mint az angoloknál, 
nem kell félteni az idegen befolyástól; ellenben a németek művészi 
ízlése még tökéletlen, s az ilyen nép könnyen enged az idegen 
behatásnak. A művészi nevelést az ipari ízlés fejlesztése czéljá-
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ból is elengedhetetlennek tartja. De újból hangsúlyozza, hogy a 
művészi nevelésnek a közeliből, tehát a német művészet hozzá
férhető termékeiből kell kiindulni s e körben kell az izlésfej- 
lesztésnek megmaradni, ezekből fejtessék ki az idegen művészetek 
ismertetése, még az olasz és antik művészeté is. A klasszikus, 
vagy renaissance művészet ismertetése sohase történjék a német 
rovására. Dr. Heber müncheni képtárigazgató a művészi ízlésre 
és érzésre, a műszemléletre tanítás közben nem kíván különbséget 
tenni az egyes iskolák műtermékei közt; ám követeli, hogy a 
jelenkori vitás művészeti termékek távol tartassanak az iskolák
tól. — Beber e felszólalásának általános helyeslésében megnyilat
kozott az igazi német paedagogiai érzék.

Lange Konrád, tübingai egyetemi tanár, a tanárok egye
temi képzéséről szólva felemlítette, hogy az egyetemen a művé
szettörténetnek külön tanára van; ám ez a szakképviselő szerinte 
nem elég, annál kevésbbé, mert abban mindenesetre meglesz a 
hajlandóság arra, hogy e tudományszak szempontjából szak
embereket neveljen, s aligha lesz kedve példát mutatni, miképen 
használják fel a tanítványok majd a tanultakat a maguk szak
tárgyaik keretében. Azért azt kívánja, hogy úgy mint a közép
iskolákban, az egyetemen is, minden tárgy tanára vegye ki a 
részét a művészi nevelésből. Az egyetemek mellett műtörténelmi 
gyűjtemények felállítását sürgeti, a melyekből az egyetemek időn
ként kiállításokat rendeznének s ezekre meghívnák a környék
beli tanárokat és tanítókat is, s ilyenkor megfelelő előadások 
tartásával hatásosan hozzájárulhatnának a müizlés fejlesztéséhez. 
Lange különben szintén anti-klasszicista. Hangsúlyozza, hogy 
egyetemesebb szempontnak kell érvényesülni az antik művészet 
ismertetésében, figyelembe veendők az újabb leletek is, s nagy 
mértékben számolni kell a modern izlésfejlődéssel. Az egyetemi 
előadásoknak ki kell terjeszkedniök a művészetek technikájára, 
aeshetikájára s a mellett elengedhetetlennek tartja az egyetemi 
rajztanítás behozatalát.

Ezek voltak a kongresszus tárgyai.
Második napon ugyané kérdéseket a nagy publikum előtt, 

népszerű alakban ismertették.
Ezután áttért előadó annak megvizsgálására, mi történt 

eddig nálunk a művészi nevelés kérdésében az elemi, közép- és 
felső oktatás terén.

Amint tudjuk, a minisztérium pályázatot hirdetett oly tör
ténelmi képekre, melyeknél első sorban a gyermeki lélek psycho- 
logiájára vannak tekintettel. A művészet azon elemeinek kell e 
képekben érvényesülni, melyek a gyermeki lélekre legerősebb 
hatással vannak, s mellőzni kell azokban az értéktelen, zavaró 
elemeket. A művészi érzés, ízlés nevelésének eszközei és módjai 
sikerrel csak fokozatosan, psychologiai megfigyelések alapján 
alkalmazhatók. Erről a főfontosságú kérdésről legalább annyi 
eredménynyel gondolkodtunk mi is, mint szomszédaink. A mi
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pályázati feltételeinkben ugyanazon kívánságok nyilvánulnak, 
amelyeket az ily képekkel szemben Drezdában is felállítottak, 
még pedig teljesebben és szabatosabb formában, mint ott. Meg
nyugtatásunkra szolgálhat ez, mert ha a gyakorlatban előbbre 
nem jutottunk is, mint a németek, mégis tanúságot tettünk 
arról, hogy mi is komolyan fontolóra vettük a kérdést. Elérendő 
czélunk e képekkel, hogy gyönyörködtetve segítsék a tanulást. 
Ám nem csupán a hasznossági tekintetek voltak a döntők, ha
nem főképen az a helyes psychologiai felfogás, hogy a gyermeket 
minél több kapocs fűzze a műalkotásokhoz. A gyermeket e képek 
segítik a tanulásban, s így már bizonyos érdeklődéssel, sőt haj
lammal fog azokhoz vonzódni. Ebben a vonzalomban, ennek mele
gében könnyebben csirázik ki a kedvtelés, gyönyörködés, szeretet 
a képek, mint műtárgyak iránt is.

A középiskolákra nézve a revideált tanterv szerint a mi
niszter akként intézkedett, hogy abban a művészettörténet nem 
talál külön helyet. Tehát a döntés oly értelemben történt, amint 
azt a drezdai kongresszus is helyesnek Ítélte. Az egyes tárgyak 
tanításába fog beleolvadni a művészeti oktatás; ily értelemben 
szerkesztik az »Utasítások«-at is. így például abban a történe
lem tanítása során a művészettörténeti elemek is fel vannak véve, 
még pedig mindig egy-egy nevezetesebb műtárgy ismertetése 
alapján. Hasonló módszer szerint találnak elhelyezést a műtörté
nelmi elemek a görög, latin, magyar és rajztanítás keretén belül 
is. Az egész eljárást tehát az a szellem irányítja, hogy ne év
számok és nevek soroltassanak fel, hanem műtárgyak adassanak 
történelmi és aesthetikai magyarázatokkal kapcsolatban.

A kiállítások és múzeumok látogatásáról Héber azt fejte
gette Drezdában, hogy a forrongó iskolák kétes vagy vitás értékű 
termékei mindenesetre kívül maradjanak az iskola művészi kép
zésének keretén. Az időleges kiállítások látogatását előadó sem 
javasolhatja. Ám ezzel épen nem kívánja elzárni a modern fejlő
dés szemléletétől az ifjúságot. Az ilyszerű kiállítások értékesebb 
darabjai részben úgyis a múzeumokba kerülnek; ott lehet azok 
szemléltetéséről gondoskodni. Persze a múzeumok látogatása sem 
éppen könnyű dolog. A művészi hatás kiaknázása beszélgetést, 
utalásokat, magyarázatot feltételez. Valóban jó, érdekes és hasznos 
magyarázatok tarthatása azonban olyan adomány, melylyel csak 
igen kevesen bírnak. Nem elég ide a szakképzettség, a beszél
gető, kifejtő tanításban való ügyesség sem elég; a szemnek ritka 
élessége és frissesége s ezenfelül a művészi érzésnek olyan eleven
sége kell, mely százszor látott dolgok új szemléleténél is mindig 
gazdagon, átáradásra képesen felindul. Tehát a tehetség és készült
ség különböző irányainak találkozása a magyarázóban teheti csak 
sikeressé a látogatásokat. A nem teljesen megfelelő magyarázat
ból nemcsak hogy nem tanul a hallgató, hanem még a magyará- 
zórul is — aki különben kiváló szakember lehet — kedvezőtlen, 
ferde véleményt alkot. Nehézzé teszi a múzeumok látogatását a
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sokaság benyomása is: a műtárgyak sokasága és a nézők soka
sága. Épen azért ajánlatosabbnak tartja a többszöri látogatást

! s egy-egy alkalommal csak kevés műtárgynak szemléletre és 
magyarázatra való kitűzését. Felemlíti itt Lichtwarknak a tudo
mányos múzeumi - katalógusok ellen emelt kifogását. Népies 
katalógusok lennének készítendők, olyanok, a milyeneket eddig 
csak az angolok és oroszok adtak ki. Előadó be is mutatja 
ezeket a katalógusokat.

A miket Drezdában az egyetemekről mondottak, azok 
tekintetében intézményeink eleget tesznek, csakis a rajztanítással 
kellene még kibővíteni az egyetemeket. A tanárképzés a rajz 
tanítása nélkül alig képzelhető.

Végül köszönetét mondott előadó a hallgatóságnak s külö
nösen a miniszternek, a ki vezére a hazai művészeti mozgalmak
nak. Az eszméknek Drezdában tapasztalt nagy forrongása meg
nyugtatta őt hazai állapotainkra vonatkozólag s nyugodtan 
elmondhatja, hogy mi a magunk részéről semmit el nem mulasz
tottunk, semmit el nem siettünk!

*

Az előadás mély benyomást tett a hallgatókra, a kik tetszés- 
nyilvánításaikkal árasztották el az előadót.

Az éljenzés megszűntével Dr. Веке Manó mondott köszö
netét, a miért előadó oly élénken elővarázsolta a nagy fontosságú 
értekezlet lefolyását, hogy arról most minden jelenlévő teljesen 
plasztikus képet nyert. Csakis az ügy meleg szeretete mellett lehe
tett ez az előadás oly érdekes, tanulságos és eszmedús, mint a 
milyennek azt tapasztaltuk, s azért a kör nevében hálás köszönetét 
mond az előadónak. Az elnök köszönetéhez a miniszter is elisme
réssel csatlakozott.

Az elnök ezután azt indítványozta, hogy ez alkalommal 
térjen el a gyűlés a rendes gyakorlattól s az előadáshoz fűződ
hető eszmecserét halaszsza más alkalomra. A megbeszélés idejének 
kitűzésére a november 6-iki ülést jelöli meg, amikor szintén 
érdekes tárgy, dr. Balassa Józsefnek »A magyar helyesírás és 
az iskola« czímű értekezése kerül sorra. Majd a miniszterhez 
fordulva így szólt: Azzal végzem szavaimat, a mivel a gyűlést 
megnyitottam, meleg köszönettel Nagyméltóságodnak a gyűlésen 
való megjelenéséért. Hivatkozom Nagyméltóságodnak a tanári 
kongresszuson mondott ama szavaira, hogy: A gazda szeme érleli 
a vetést. A mai gyűlés meggyőzhette Nagyméltóságodat arról, hogy 
gondos felügyelete alatt a vetés megérett. Szavait a miniszter élte
tésével végezte, s a tagok szűnni nem akaró tetszésnyilatkozatai 
közt a gyűlést berekesztette.

A miniszter azután még egy ideig a kör helyiségében 
maradt s a tanárokkal, kik közül igen sokat ismer, szivélyesen 
elbeszélgetett s tovább vitatta az előadás kapcsán felmerült esz
méket. Kifejtette, hogy nem mindenben ért egyet a németekkel;
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nekünk specialis viszonyainkhoz kell alkalmazkodnunk, s külö
nösen szükségeseknek jelezte a múzeumok okszerű látogatását. 
A művészeti nevelés ügyében tett intézkedéseinek máris örömmel 
látja némely sikerét, így különösen személyes tapasztalata alap
ján azt, hogy az izlés javul a vidéken is, a mennyiben az érték
telen olajnyomatokat eredeti müvekkel cserélik fel. Telve van a 
legjobb reménynyel a jövő nemzedéknél elérhető eredmények iránt. 
Távozása előtt beírta nevét a kendégkönyvbe, s neve alá a 
következő jellemző s általános örömet keltő toldást fűzte: »Nem 
mint vendég, hanem mint tag.«

A köri tagok még a miniszter eltávozása után is sokáig 
együtt maradtak s a miniszter látogatásának nagy jelentőségéről 
beszélgettek. Általánosan az a meggyőződés nyert kifejezést, hogy 
a ragaszkodás, melylyel a középiskolai tanárok Wlassics miniszter 
személye iránt kezdettől fogva viseltettek, a mai nap után még 
inkább nyert bensőségében és maradandóságában.

Dr. Lévay Ede,
a kör titkára.

EGYESÜLETI ÉLET.

Debreczeni kör.
(A középiskolai ügyosztály. Franczia nyelvi tanáraink képzése.)

A debreczeni kerületi kör folyó hó 19-én tartotta ez iskolai 
évben második gyűlését, melyen a tagok szép számmal jelentek 
meg, köztük két nyíregyházi köri tag is.

I. Dóczi Imre elnök napirend előtt kötelességének tartja 
megemlékezni azon nagy fontosságit személyi változásokról, melyek 
e hó folyamán mentek végbe a közoktatási minisztériumban, 
épen a középiskolai ügyosztály kebelében, annyival inkább, mert 
a debreczeni kört a közvetlen érintkezés kedves emlékei kötik az 
eltávozott főtisztviselőkböz, dr. Kómán Ottó min. tanácsoshoz és 
dr. Fináczy Ernő min. osztálytanácsoshoz.

Kómán Ottó egészen a középiskola emberének, a mi munka
társunknak volt mondható. Mint középiskolai tanár kezdte műkö
dését, az egyetemen is a középiskolai tanárképzés érdekeit szol
gálta, mint főigazgató egy tankerület középiskoláit igyekezett a 
törvény- és a modern haladás-követelte magas színvonalra emelni. 
Midőn pedig tudományos munkásságával és administrativ tevé
kenységével szerzett érdemei odajuttatták őt a középiskolai ügy
osztály élére, a tanárság a legszebb reményeket fűzte az ő szak- 
képzettségéhez, átalános műveltségéhez, tinóm modorához. Fájdalom, 
közbejött betegsége e reményeket csak kis részben engedte valóra 
válni, utóbb pedig nyugalomba kényszerítette, a hová a tanárság 
igaz tisztelete és őszinte részvéte követi.
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Fináczy Ernőliek érdemeit, a ki másfél évtizeden volt a 
középiskolai ügyosztálynak egyik legbuzgóbb munkása, a kinek 
tollából került ki a középiskola külső szervezetére és belső életére 
vonatkozó minden újabb szabályzat, fölösleges tüzetesen részle
tezni ; a veszteséget, melyet távozása okoz a középiskolának, csak 
az a tudat enyhíti, hogy egyetemi tanszékén élő szóval több és 
mélyebb hatást tehet a fejlődő tanári nemzedék paedagogiai 
belátásának emelésére s így a jövendő középiskolára, mint a rend
tartás és egyéb középiskolai szabályzatok holt betűivel. Tegye a 
gondviselés az ő működését ezután is hasznossá hazai közoktatás- 
ügyünkre.

Dóczi Imre elnök egyszersmind kijelenti, hogy e férfiak 
példája, kiknek a közokt. kormányban elfoglalt állása nem kis 
mértékben járult hozzá, hogy a tanügyi kormányzat és a magyar 
tanárság között bensőbb és szilárdabb viszony fejlődjék, csak 
megerősítette őt s vele együtt bizonyára az egész tanárságot 
abban a meggyőződésében, hogy a középiskolai ügyosztályt csak 
tanügyi képzettségű szakférfiak vezethetik helyesen, a paedagogia 
általános követelményeinek és a magyar középiskola sajátos érde
keinek megfelelően. Epen azért nem olvashatta — úgymond — 
meglepetés nélkül azt a hirt, hogy a minisztériumban vita 
tárgyát teszi az a kérdés, vájjon a középiskolai ügyosztály 
tanügyi képzettségű szakemberre bizassék-e ezután is, vagy a 
minisztériumnak olyan administrativ tisztviselőjére, ki rangja sze
rint legtöbb jogot formálhat az előléptetésre.

Országos tanáregyesületünk már közgyűlésileg is (az 1897. évi 
győri közgyűlésen) kifejezést adott azon kívánságának, hogy a 
tanári szakképzettség a közokt. minisztériumnak a középiskolai 
ügyeket intéző szakosztályában minél erősebb képviseletre talál
jon. Maga közokt. miniszterünk is nem egyszer hangoztatta, hogy 
ő a tanárságot hű és megbízható munkatársainak tekinti a köz
oktatási feladatok megoldásában. Annál sajnálatosabb tehát, hogy 
tanügyi szervezetünk mai fejlettsége mellett ez a kérdés vita tá r
gyát teheti. Azt pedig a hazai közoktatás jövőjére végzetes 
szerencsétlenségnek tartaná, ha ez a kérdés állandóan a közép
iskola és a tanárság érdekeinek mellőzésével oldatnék meg, ha 
az ország középiskolai ügyeinek intézésére és vezetésére nem a 
szakképzettség, az általános paedagogiai műveltség, a hazai és 
külföldi közoktatás terén való alapos tájékozottság, a magyar 
középiskoláknak és tanároknak beható ismerete qualificálna, hanem 
röviclebb-hosszabb administrativ szolgálat, habár ez a legsikeresebb 
volna is.

Távol áll tőle — úgymond — hogy személyi érdekeknek 
akarjon szószólója lenni, kicsinyes osztályérdek sem vezérli fel
szólalásában; még távolabb áll tőle, hogy a minisztérium egyik 
vagy másik érdemes tisztviselőjét akarná előhaladásában akadá
lyozni. Hiszen a közoktatási minisztérium oly sok szolgálati 
ágat foglal magában, hogy a jogos aspiratiók, a szerzett jogok
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más ügyosztály keretében is bízvást kielégíthetők. Különben is a 
kérdés lényege nem az, hogy a minisztériumon belül vagy kívül 
találja-e meg a középiskolai ügyosztály a maga hivatott vezető
jét, hanem a tisztre való rátermettség, a munkakör szakszerű
sége, melyre nézve ismételten kijelenti, hogy a középiskolák 
vezetése nem lehet puszta administrativ functio már csak azért 
sem, mert a közoktatási tanács mellett épen ez ügyosztálytól 
várja a középiskola azőkat az irányító elveket és termékenyítő 
eszméket, melyek újabb vérkeringést vihetnek szervezetébe.

E mellett midőn két tanügyi képzettségű férfiú távozik a 
középiskolai ügyosztály köréből, szinte aggódva gondolunk azon 
benső viszony meglazulására, mely az újabb időkben a minisz
térium és középiskolai tanárság közt kifejlődött. Pedig e viszonyt 
ápolni és erősíteni a középiskola legfőbb érdekei közé tartozik, 
ez pedig legtermészetesebben csak az által érhető el, ha a tan
ügyi szakképzettség tanáregyesületünk régi kivánságához képest 
nagyobb tért hódít magának a középiskolai ügyosztályban, s ha 
maga az ügyosztály vezetője is oly kiváló szakférfiú, kinek egyéni
sége erős kapcsául szolgálhat a miniszter és a tanárság közt 
kifejlődő bizalomnak.

Ezek alapján elnök indítványozza, hogy kérje föl tanári 
körünk a tanáregyesület központi igazgatóságát, hogy a közokt. 
minisztériumban történt személyváltozásokat alkalmul használva, 
föllépésének erkölcsi súlyával igyekezzék oda hatni, hogy ezen 
kérdések a középiskola érdekeinek megfelelően oldassanak meg, 
s a tanáregyesület 1897. évi közgyűlésén kifejezett kívánsága 
szerint a középiskolai ügyosztályban a tanügyi szakképzettség lehe
tőleg erősbíttessék. Indítványozza továbbá, hogy e nagy fontosságú 
kérdésben keresse meg tanári körünk a társköröket is javaslatának 
támogatása végett, hogy ez által, a magyar középiskolai tanárság 
óhajtása mentői teljesebb egyetértésben jusson kifejezésre.1

A kör dr. Gulyás István és Kardos Albert helyeslő felszó
lalása után egyhangúlag hozzájárul az elnöknek meggyőző erő
vel fejtegetett nézeteihez s megbízza az elnökséget, hogy e tárgyban 
a kör határozatáról értesítse úgy a tanáregyesület igazgatóságát, 
mint az összes vidéki köröket.

I. A gyűlés aztán meghallgatta dr. Horvay Róbert felolvasását 
franczia nyelvi tanáraink gyakorlati képzéséről. Előadó ismerteti 
azon intézkedéseket, melyeket a németek és osztrákok tesznek a 
franczia szakbeli tanárok succrescentiájának biztosítására. Külö
nösen helyesli azt a tervet, hogy a Párisba küldendő ifjaknak, 
vagy akár kész tanároknak álljon rendelkezésökre egy párisi 
középiskolai tanár, esetleg igazgató, a ki kellő útbaigazítással,

1 E tanárköri határozat oly időben hozatott, mikor még a középiskolai 
ügyosztály vezetőjének személyére nézve bizonytalanságban voltunk, azért 
a határozat első része, hogy t. i. a tanáregyesület erkölcsi befolyásával ha
tást gyakoroljon az ügyosztály vezetőjének kinevezésére, ma már tárgyta
lanná vált. Szerk.
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minden irányú jó tanácscsal, sőt ismeretek formális közlésével is 
elősegítse a kiküldött tanárokat czéljuk elérésében. Nagy fontos
ságot tulajdonít az előadó a nyári szüneti tanfolyamoknak is, a 
milyeneket Francziaországnak és Svájcznak több egyetemén szok
tak rendezni és a melyeket nem kevés haszonnal látogatnak minden
féle nemzetbeli tanárok.

A kör az előadás alapján, melyért elismerő köszönetét 
nyilvánít dr. Horvay Róbertnek és a melynek a Közlönyben 
való megjelenését is kívánatosnak tartja, a következő tételeket 
fogadja el.

1. Küldjön ki a közoktatási minisztérium minden évben 
5—6 végzett tanárjelöltet, esetleg már működő tanárt Párisba 
vagy más egyetemi városba évi 2400 korona ösztöndíjjal.

2. Lépjen összeköttetésbe a kormány egy arra való párisi 
középiskolai tanárral vagy igazgatóval a ki, megfelelő tisztelet
díjért az egyes jelölteknek alkalmas családokat ajánlana, a hol 
a nap legnagyobb részét mint családtag tölthetné.

A vezető tanár útbaigazítja a jelölteket az egyetemi és 
egyéb előadások hallgatására nézve, esetleg társalgási s fonetikai 
gyakorlatokat tart velők, átalában minden lehető módon meg
könnyíti tanulmányaikat.

3. Küldjön ki a minisztérium a franczia nyelvi nyári tan
folyamokra évenkint 8 —10 működő tanárt 4—400 korona segít
séggel.

A körbe és az egyesületbe belép új tagul Molnár Kálmán 
r. kath. hittanár, a debreczeni Theresianum-árvaház igazgatója.

Kardos Albert.

VEGYESEK.

Felolvasás. A budapesti körben (Ujvilág-utcza, 2. III.) a jövő 
szerdán (nov. 6-ikán) délután 5 órakor Balassa József tagtársunk 
tart felolvasást A magyar helyesírás és az iskola czírnen, melyre a 
kör vendégeket is szivesen lát. Ugyanez alkalommal fog a kör eszme
cserét folytatni Beöthy Zsoltnak a művészeti nevelés ügyében tar
tott drezdai congressusról szóló előadása fölött is.

Wlassies-kollegium. Az Országos Nőképző Egyesülettől női 
egyetemi hallgatók számára alapított Wlassies-kollegium az idén már 
megkezdte működését. A valóban szükséges és hasznos intézmény a 
Nőképző Egyesület elnökségének, illetőleg egyik elnökségi tagjának 
és az intézet kúrátorának — ez idő szerint Beöthy Zsoltnak — a 
felügyelete alatt áll, igazgatója pedig dr. Láng Margit úrnő, a ki 
a növendékek közvetlen vezetését viszi. Az intézetnek az a czélja, 
hogy 400 írtért, illetve kedvezmény útján 300 írtért megfelelő 
otthont nyújtson a női egyetemi hallgatóknak, őket tanulmányaikban 
támogassa, iskolai és magán életökben vezesse, képezze. Teljesen
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alapos kilátás van rá, hogy ezt a nemes feladatát az intézet kurátora 
lelkes szakértelmével és szellemi irányításával, valamint igazgatónője 
gyöngéd, tapintatos, czéltudatos vezetésével valóban el is fogja érni. 
Nagyon helyes dolognak tartjuk, hogy az intézet tanárjelöltjeinek 
a gyakorlati kiképzésére is oly nagy súlyt helyeznek, s a Nőképző 
Egyesület leány-gymnasiumában alkalmat adnak nekik hospitálásokra, 
próbatanításokra is. Ez elméleti és gyakorlati képzésen kivül nagy 
gondot kell fordítani véleményünk szerint a fiatal lányok nevelésére 
is. A nevelés az érettségi vizsgálat letevésével koránt sincs befe
jezve. Azután következik annak teljes befejezése, betetőzése. Nagyon 
ügyelni kell ezeknél a fiatal lányoknál, hogy igazi nők. művelt, 
gyöngéd lelkű, derék nők váljanak belőlük, ne tudós nők. A szak- 
tudományaikban való támogatás mellett igen jó volna a lányok művé
szeti képzéséről is gondoskodni. Ha valakinek, hát a női léleknek 
nélkülözhetetlen ékessége a műérzék, a szép szeretete. Meg vagyunk 
róla győződve, hogy az intézet jelenlegi vezetői ez irányban is tel
jesen megteszik a magukét, s kipótolják az alapszabályoknak e 
tekintetben való hiányosságát.

Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy az intézet 8 növendéke 
közül 5 a bölcsészeti szakon van. 3 orvosnövendék. Az 5 bölcsészet- 
hallgató közül 3 a mathematika-fizikai szakon van, 2 a magyar-német 
szakon.

Helyreigazítás. A brüsszeli középiskolai congressusról szóló 
közleményünkbe több sajtóhiba mellett, —  m int: intérés, commuwel, 
une peuple, Dupef (Dufief), izellesi (ixellesi), van der Hussen (Dus- 
sen), Greyrot és G-eynot (Greynst), Picolarcsa (Picalausa) — a követ
kező értelemzavaró hibák csúsztak be : a 136. lap 5. és 6. sora össze van 
hányva és helyesen így szól: (A leányok középoktatását . . .) törvény 
szabályozta. A már említett hivatalos formaságok miatt kissé elkésve 
13-án este érkeztem sat.

A 141. lapon »én Letage minister« helyett: én. Lepage, a 
minister olvasandó.

A 142. lapon Caembnrgs »luxemburgi« akar lenni.
A 143. lapon németországi vendégekről van szó szentpéter

váriak helyett.
Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Tóth 

Mihály nagyváradi községi polgári iskolai igazgatót, a IS . fizetési 
osztály 2-ik fokozatába való sorolás mellett a nagyváradi állami főreál
iskolához rendes tanárrá nevezte ki.

N É V S O R A
azon tagoknak, kik az 1901. junius 25-töl október 23-ig tagdíjat fizettek.

1890/1-re: Czink Lajos (2 K).
1891/2-re és 1892/3-ra: dr. Mayer György, Pintér Ede.
1893/4-re: Lengyel Vilmos.
1894/5-re: Éder Géza, Göllner Károly, Horváth József (Csurgó), 

Lengyel Vilmos.
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1895/6-ra: Cserey Adolf, Éder Géza, (2 K), Göllner Károly (0-75), 
Horváth József (Csurgó), Lengyel Vilmos, Oláh Gyula (még 3 K), dr. Vajda 
Emil (L).

1896/7-re : Cserey Adolf (2), Hehelein Károly, Horváth József (Csurgó), 
Lengyel Vilmos, Oláh Gyula (2 K), Zanbauer Ágoston.

1897/8-ra: Hehelein Károly, Horváth József (Csurgó), Janka Sándor 
(5 K), Markovics Sándor (még 1 K), Zanbauer Ágoston.

1898/9-re: Hehelein Károly, Horváth József (Csurgó), Markovics Sándor, 
Szemerjay Karoly, Zanbauer Ágoston.

1899/900-ra: í'elméri Albert (7 K), Frick János (II.), Hehelein Károly, 
dr. Hetyei Modeszt, Horváth József (Csurgó), Horváth Lajos, Markovics 
Sándor, Molnár János (II.), Strache B. Tivadar (még 6 K), Szemerjay Károly 
(1-60), Wiesinger Károly, Zanbauer Ágoston.

1900/1-re: Baltazár Gábor, Bleyer Jakab, Bihari Ferencz, Bürner 
Sándor (5 K), Deák Géza, dr. Fodor Gyula, Fiilöp Árpád (2 K), Hehelein 
Károly, dr. Hetyei Modeszt, dr. Horváth József (Csurgó), Horváth Lajos, 
Janny László, dr. Janicsek József (4 K), Kiss Pál, Kovács János (Sz.-Udvar- 
hely), Kranze Ervin, Kummergruber Emil (L), Kunfalvi IL Rezső, dr. Kurtz 
Sándor, Lehóczky József, Markovics Sándor, Michnay Gyula (5 K), Orosz 
József (még 3 K), Radlinszky József, dr. Schőber Emil, Somogyi István, 
Strache B. Tivadar, Stuhlmann Patrik, Szakács Béla, Tamás Albert (II), 
dr. Tóth György, Udvardy Vincze (2 K), Varga Sándor (II.), Veress Ignácz. 
Zágróczky Jolán, Zanbauer Ágoston.

1901/2-re: Dr. Boros Gábor, dr. Bódiss Jusztin, Bründl Ödön, 
dr. Burány Gergely, Danilovics János, Dsida Ottó, Ebenspanger János, 
Ferenczi Gyula, Halbik Cziprián, Hanusz István, dr. Jahn Károly, Karl K. 
Lajos, Kárpáthy Gusztáv, dr. L. Keczer Géza (L), Király Ernő, özv. Király 
József Pálné, Kotunovics Sándor, dr. Kovács Gábor, Kratochvill Péter, 
Kutlik Endre, Lévay István, Madzsar Gusztáv, Müller József, Müller László, 
dr. Oláh Béla, Ölti Mózes, Orbán Ferencz, dr. Ottó József (I.), Pintér Elek, 
Pólya Ferencz, Rubner Adolf, Ruzsicska Aurél, Schüssler Álbert, Simon 
Tádé, Stettner Gyula, Szenczy Győző, Szeremley Barna, Székely Károly, 
Széky István, Szőke Béla, Szölgyémy Ferencz, Teschler György, dr. Vass 
Bertalan, dr. Várkonyi Odilo, Vojnits Döme, dr. Wallner Ignácz, Weber 
Jáczint, Zalai Mihály, Zoltvány Irén.

1902/3-ra: Kovalszky Lajos, Sárhegyi Lajos.

Előfizettek:
1900/1-re: Szabadkai fógymnasium.
1901/2-re : Bajai fógymnasium, Baltzár Ágoston (Modor), besztercze- 

bányai kir. főgymn., békéscsabai Rudolf-főgym., bonyhádi gymnasium, Kapu
vári áll. polg. iskola, Kecskeméti r. k. főgymn., keszthelyi kath. főgymn., 
kismartoni áll. polg. iskola, Lévai fógymnasium, dr. Németh Antal (Győr), 
nyíregyházai főgymn., Seraphin G. A. (N.-Szeben), soproni főreáliskola, 
szabadkai főgymn. (L90).

1902/3-ra: Soproni Szt. B. rendű székház, Tata gymnasium.

T a r ta lo m : A budapesti kör okt. 23-iki ülése. Dr. Lévay Edétől. — Egye
sületi élet: Köri tudósítás. (Debreczeni kör.) — Vegyesek. — H ir
detések.

Budapest 1901. október 23.

(I). =  I. felét. 
(II.) =  II. felét.

Müller József, 
egyesületi pénztáros,

(V. kér. áll. főreáliskola, lakása: II. Áldás-u. 4.)
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S z é c h e n y i  f ö l l é p é s é t ő l  a k i e g y e z é s i g
Irta

Endrődi Sándor.
Kiadta az Athenaeum. Ára díszes yászonköt. 6 kor.
Bégóta nehezen várt könyv ez az Endrődi Sándoré, amely az ihletett 
poéta édes szózatával regél; cseveg a magyar irodalom, a mi iro
dalmunk nagyjairól, akiket idáig talán tudósok szemüvegén keresztül 
néztünk, és most egyszerre mintegy varázsütésre, meglepetve nézzük 
az ő csodálatosan lebilincselő egyéniségüket. A ragyogó nyelvű, 
tüzes érzésű poéta, életet, szint varázsol a tudomány szürke vász
nára és irodalmunk történetének vezéralakjait mindenek számára 
érdekessé teszi; bemutatja mint írókat, művészeket és embereket.

Kapható minden könyvárusnál és a kiadó Athenaeumban, 
Budapest, X erepesi-ut 54. sz.

Az Athenaeum Zsebszótárai.

Magyar és Német Zsebszótár.
T ek in te tte l a k é t  nyelv szó lá sa ira .

------- 3-ik k iad á s . —

I. rész: Német-Magyar. II. rész: Magyar-Német.
Szerkesztette WOLFF BÉLA.

Minden rész külön csinos vászonkötésben 2 korona.
A két rész erős félbőrkötésben 4  korona.

Franczia és Magyar Zsebszótár.
I. rész: II. rész :

Franczia-Magyar. Magyar-Franczia.
Szerkesztette UJVÁBA BÉLA.

Minden rész külön csinos vászonkötésben 2 korona.
A két rész egy erős félbőrkötésben 4  korona.

Horvát-Magyar és № agyar- H orvát Szótár.
Szerkesztette MABGALITS EDE.

Ara csinos vászonkötésben ..................................................  2 korona.

Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.
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ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI ТАКÁPE GYE SÜLETI

KÖZLÖNY.
A z eg y esü le t h iv a ta lo s  üg y e ib en  

m inden  ir a t

D r . N É G Y E S Y  L Á S Z L Ó
fő titk á rh o z  k ü ld e n d ő , U jv ilág -u tcza  

2. sz . a lá .

S ze rk esz ti

BALOGH P É T E R
I.,  O rsz á g h á z -u tc z a  12. szám .

Az eg y esü le t any ag i ügye i, va lam in t 
a lap  k ia d á sá t il le t»  ü g y ek

M Ü L L E R  J Ó Z S E F
p én z tá rn o k  (V . k e rü le ti á ll. fő re á l

isko la ) h a tá sk ö ré b e  ta r to z n a k .

Előfizetési dij egy évfolyamra 8  kor. — Évi tagdíj 8  kor.

GY M .1'
ADATOK A KÖZÉPISKOLÁKRÓL.

l
A vallás- és közoktatási minisztériumnak még a múlt iskolai 

évben megjelent jelentéséből átveszszük a középiskolákra vonatkozó 
adatokat, mert ezek a középiskolai oktatásügyről annyira hű és jel
lemző képet adnak, hogy azoknak folyton szemünk előtt jó állani.

i:

A magyar anyaországban az 1898/99-iki tanévben a gym- 
nasiumok száma 162-ről 163-ra növekedett, minthogy a buda
pesti Fekete-féle magán főgymnasiummal szemben, a mely meg
szűnt, 2 új állami gymnasium (Szegeden és Fogarason) nyílt 
meg. A szaporodás ismét kizárólag az állami intézetekre esik, a 
melyek száma, minthogy a két új intézeten kívül a gyöngyösi 
községi gymnasium is állami kezelésbe ment át, 30-ról 33-ra 
növekedett. A reáliskolák összes száma (32) változatlan maradt, 
az állami intézetek száma azonban szintén növekedett, minthogy 
itt is egy községi intézet, a sümegi községi reáliskola, állami 
kezelésbe vétetett.

A gymnasiumok közül főgymnasium volt 108, nem teljes 
gymnasium 55, a reáliskolák közül mind a 8 osztálylyal birt 25, 
nem teljes volt 7, az összes intézeteket tekintve teljes volt 133, 
vagyis 6 8 ' 2 ° / o ,  nem teljes 62, azaz ЗГ8°/0. A tannyelvet tekintve 
a gymnasiumok közül 148-ban, a reáliskolák közül 28-ban, 
összesen 176 intézetben (90’3°/o) magyar volt az oktatási nyelv, 
2-ben ( l ‘o°/o) magyar és német, 9-ben (4'6°/0) német, 1-ben 
(0'5°/0) oláh és magyar, 5-ben (2'e°/0) oláh, 1-ben olasz és magyar, 
1-ben szerb.

Az intézetek jellegét tekintve az állam rendelkezése alatt 
álló (állami és királyi katholikus) intézetek száma 72 volt 
(36'9°/o), az állam vezetése alatt állott 64 intézet (32*s°/o) közöt
tük 10 községi, 45 róm. kath., 2 gör. kath.. 1 izraelita feleke
zeti, 1 alapítványi és 5 magán, az autonom felekezetek közép
iskoláinak száma 59 volt (ЗО'з°/0) közöttük 4 görög keleti, 25
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ágostai evang., 27 evang. református, 2 unitárius felekezeti és 
1 egyesült protestáns intézet. Az előző évvel szemben növekedés 
csupán az állam rendelkezése alatt álló intézetek számában 
tapasztalható (-8 4), a mit az új állami intézetek felállítása és 
a 2 községi intézet államosítása magyaráz meg, ez utóbbi körül
mény folytán csökkent azonban az állam vezetése alatti intézetek 
száma 67-ről 64-re; az autonom felekezeti intézetek száma válto
zatlan maradt.

Középiskoláink belterjes fejlődését mutatják az intézetek 
helyiségeire és felszerelésére vonatkozó adatok. Az összes oktatási 
helyiségek száma 4807-ről 4944-re, vagyis 137-tel növekedett; 
különösen jelentékeny volt az osztálytermek szaporodása 1594-ről 
1623-ra, eléggé számot tesz a tápintézeti, valamint az internátus- 
beli helyiségek szaporodása is 237-ről 268-ra és illetőleg 451-ről 
474-re.

Figyelmet érdemel még a rajz- és tornatermek szaporodása, 
257-ről 263-ra és illetőleg 189-ről 203-ra, a mi eléggé mutatja 
a rajz és tornaoktatás fokozatos felkarolását, de nyilvánul ez a 
rajzminták, valamint a tornaszerek számának erős növekedésében 
is, a szabadkézi rajzminták száma 168.404-ről 173.518-ra, a 
mértaniaké 49.043-ról 50.896-ra, a tornaszerek száma 44.492-ről 
47.115-re emelkedett. Az egyéb tanszerek és eszközök számában 
is általában emelkedés látható: a természetrajzi tanszerek száma 
1,307.588-ról 1,355.098-ra, a természettani szerek és eszközök 
száma 76.895-ről 78.318-ra, a vegytaniaké 83.284-ről 84.250-re, 
a földrajziaké 31.321-ről 32.696-ra növekedett. A tanári könyv
tárak az 1897/98. évi 999.137 művel és 1,772.082 kötettel 
szemben 958.266 művet foglaltak magukban 1,774.017 kötettel, 
itt tehát a művek számában visszaesés, a kötetek számában is 
csak csekélyebb mérvű emelkedés mutatkozik, az ifjúsági könyv
tárak állománya azonban ügy a művek, mint a kötetek számát 
tekintve jelentékeny mérvben szaporodott, 73,384-ről 84‘779-re 
s illetőleg 322.297-ről 333.280-ra.

A tanárok összes száma 3556 volt az 1898/99. tanévben, 
2873 a gymnasiumokon és 683 a reáliskolákon, 14-gyel több 
mint az előző tanévben; közöttük 1998 ( +  42) rendes, 342 
(—3) helyettes, 125 (—11) intézeti, 619 ( + 4 )  bejáró vallás
tanár, 84 (—25) egyéb rendes tárgyat tanító bejáró óraadó, 
134 (—3) csupán tornát tanító és 254 (+ 1 0 ) csupán rendkívüli 
tárgyat tanító. Örvendetes tény, hogy az állami oklevéllel biró 
rendes tanárok száma ismét erősen növekedett, 1604-ről 1663-ra, 
minélfogva arányuk az összes rendes tanárok között is 82'o°/0-ról 
83'2°/0-ra emelkedett, sőt emelkedett az oklevéllel biró rendes 
tanárok aránya általában 89°/o-ról 89'9°/0-ra. Ezzel szemben 
azonban erősen apadt az okleveles és növekedett a nem okleveles 
helyettes tanárok száma, ami arra mutat, hogy a rendes taná
rokká kinevezett okleveles h. tanárok nagy része nem volt okle
veles egyénekkel pótolható. Hasonlóképen jelentékenyen csökkent
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a  középiskolai törvény 29. §-a által meghatározott elismeréssel 
biró tanárok száma 210-ről 191-re.

Középiskoláink tanulóinak összes száma az 1898/99. tanév 
végén 56.441 volt, 1765-tel vagyis 3*23 %-kal több, mint az 
előző tanévben; ezek közül gymnasiumba járt 46.877 ( +  1.614, 
vagyis 3'57°/o), reáliskolába 9564 ( +  151, vagyis Гбо°/о). Reál
iskoláink tanulóinak számában is mutatkozik tehát emelkedés, 
ellentétben az előző évvel, midőn a tanulók száma fogyott volt. 
De az emelkedés sokkal csekélyebb mérvű, mint a gymnasiumokon. 
1895 óta egyébiránt állandóan nagyobb mérvű a tanulók számá
nak növekedése gymnasiumainkon mint a reáliskolákon, a mint 
ezt az alábbi számok m utatják:

A tanulók száma növekedett vagy fogyott (—) az előző 
évhez képest °/0-okban

1891-ben a gymnasiumokban 2*99, a reáliskolákban 6 '29
1892-ben 3*79, » 6*32
1893-ban » 4*16, » 6*85
1894-ben » 4-37, » 4*39
1895-ben » 4 ‘оз, » 2*59
1896-ban » 4*75, » 4*61
1897-ben » 2*86, » 2*47
1898-ban » 3*77, » 1*32
1899-ben » 3*57, » 1*60

A reáliskolai tanulóknak viszonylag csekély szaporodásával 
kapcsolatban csökkent az utóbbi években a középiskolai tanulók ösz- 
szes számából a reáliskolai tanulókra eső °/o-os arány is; 100 közép
iskolai tanuló közül ugyanis 1897/98-ban csak 17*27, 1898/99-ben 
csak 16‘95 járt reáliskolába, míg ez az arány az 1893—1896. 
években állandóan meghaladta a 18°/0-ot.

Az összes középiskolai tanulók közül az 1898/99. tanévben 
21.393, vagyis az összes tanulók 37’90°/0-a az állam rendelkezése 
alatt álló intézetekbe, 18.705 vagyis 33‘i4°/0 az állam vezetése 
alatt álló intézetekbe, 16.343 azaz 28‘96°/0 pedig az autonom 
felekezeti intézetekbe járt, (közöttük 955 — Гбб°/о a görög keleti, 
6478 — l l ‘48°/o az ágostai hitv. evang., 8108— 14‘36°/o az ev. 
református, 336 — O‘60°/o az egyesült protestáns és 466—0'83°/0 az 
unitárius intézetekbe). Az előző tanév adataival szemben csupán 
az állam rendelkezése alatt álló középiskolák csoportjánál, a hol 
a tanulók száma 19.649, vagyis 35'94°/0 volt mutatkozik úgy 
abszolúte, mint viszonylag számba jövő növekedés, míg az autonom 
felekezeti intézetek csoportjánál a tanulók abszolút száma 16.190-ről 
16.343-ra némileg emelkedett ugyan, viszonylag azonban 29'6i°/0-ról 
28‘96°/0-ra csökkent; az állam vezetése alatt álló intézetek cso
portjánál pedig, a hol a tanulók száma 1897/98-ban 18.837 
vagyis 34'45°/o volt, úgy abszolúte mint viszonylag határozott 
csökkenés mutatkozik, a mi az ezen intézetek számában előfordult 
és fent említett változásban találja magyarázatát. A tisztán

12*
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állami intézetekbe 1897/98-ban 15.111 (27’64°/o), 1898/99-ben 
16.839 ( 2 9 ‘83°/o) tanuló járt.

Az 56.441 középiskolai tanuló közül 55.255 nyilvános és 
1186 magántanuló volt, 100 tanuló közül tehát 2'i, a mi az 
előző évek arányának felel meg. Az 1196 magántanuló között 
gymnasiumi tanuló volt 1115, reáliskolai 71.

A tanulók közül ismétlő volt 3322, vagyis 5'9°/0. A leg
nagyobb az ismétlők aránya az I. osztályban, a többi osztályban 
pedig egyenkint a következő volt: a II. oszt. 5 '73, a Ill-b an  6Ч2, 
a IV-ikben + 47, az V-ikben 5 ‘69, a VI-ikban 3 ‘46, a VII-ikben 
3‘34 és a V lII-ikban 1*97°/0. Megjegyzendő, hogy az 1897/98. 
tanévben több tantárgyból bukott 3406, ez a szám tehát már 
magában is meghaladja az 1898/99. tanévben tényleg ismétlők 
számát. Minthogy azonban ezenkívül eléggé jelentékeny számmal 
vannak oly 1 és 2 tárgyból bukottak, a kiknek javítóvizsgájuk 
nem sikerül, valamint vannak a 2 tárgyból bukottak között 
olyanok, a kik javítóvizsgára nem bocsáttatnak, nyilvánvaló, 
hogy a tényleg ismétlők száma alatta marad az osztályismétlésre 
utasítottak számának s így a középiskolák évről-évre meg
szabadulnak a haladást gátló elégtelen előmenetelű tanulók egy 
részétől.

Az előmenetelt tekintve 3561 tanuló (6'3i°/o) nyert az 
1898/99. tanévben mindenből jeles osztályzatot, 9898 vagyis 
17‘54°/o végezte jó, 30.728 vagyis 54'44°/0 elégséges eredménnyel 
tanulmányait, 12.254 (21'7i°/0) pedig megbukott, közöttük 5716 
(lO'i3°/o) egy, 2954 (5’23°/0) 2 és 3584 (6'3s°/0) több tantárgyból. 
Az arányszámok általában megfelelnek az előző évek adatainak.

Jó magaviseletét tanúsított 40.080 tanuló, azaz 7 2 ‘53°/0 (az 
előző tanévben 72'6i°/0), szabályszerű magaviseletű volt 14.653 
vagyis 26 o2°/o (26'42°/o-kal szemben), kevésbbé szabályszerű maga
viseletét tanúsított 479—0'87°/o (0‘94 %-kal szemben). A fegyelmi 
eseteket tekintve, megrovásban részesült 2369 vagyis 4'зо°/0, az 
előző évben 4'i2°/0, tanács folytán távozott 205—0'36°/o (1897/98- 
ban 0'3i), kizáratott 37, azaz 0’07 az előző évi 0’o8°/o-kal szemben.

A tanulók egészségi állapota az 1898/99. tanévben sokkal 
kedvezőtlenebb volt, mint az előző évben, könnyen megbetegedett 
89.243 ( +11.080), súlyosan beteg volt 4791 ( +  941), járványosán 
megbetegedett 2339 ( +  843), meghalt 133 ( +  4) tanuló. A bete- 
gedések gyakoribb voltával függ kétségkívül össze a leczkemulasz- 
tásoknál mutatkozó növekedés, a mulasztott órák száma ugyanis 
az előző évvel szemben 1,148.058-ról, 1,304.192-re növekedett, az 
igazolatlan órák száma ellenben 15.286-ról 15.002-re csökkent.

Az összes tanulók közül 44.206 vagyis 7 7 ‘32°/0 az egész 
tandíjat megfizette, egészen tandíjmentes volt 7507 (13*зо°/0), 
részben mentes volt 4728 (8'38°/0). Az előző évvel szemben tehát 
a tandíjfizetők aránya némileg csökkent, hasonlókép csökkent az 
egészen tandíjmentesek aránya (13’5o); ellenben a részben mente
seké ( 7 ‘78° / o )  emelkedett. E jelenség megfelel egyébiránt az álta-
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lános irányzatnak, a mely szerint az egészen tandíjmentes tanulók 
aránya fokozatosan csökken, míg a részben menteseké megfelelően 
emelkedik.

A  tanulók vallási és anyan yelv i viszonyai tekintetében 
nem látunk lényegesebb változást az előző évi adatokkal szemben. 
Némi eltérés csupán a görög keleti, valamint az ev. református 
tanulóknál tapasztalható, az előbbiek aránya az eddigi fokozatos 
csökkenéssel szemben a gymnasiumokon némileg emelkedett, az 
utóbbiaké a fokozatos emelkedéssel szemben ugyancsak a gymna
siumokon némileg csökkent. Az egyes felekezetekre eső °/o-os 
arány egyébiránt a következő volt: a róm. katholikusokra az 
összes középiskolákban 4 3 * io  (a gymnasiumokban 43*92, a reál
iskolákban 39'os), a görög katholikusokra 4*20 (4'93—О'ез), a görög 
keletiekre 5*09 (5‘34—3 '8 s ) ,  az ágostai evangélikusokra 9*89
(9 '6 9 — 1 0 '8 i ) ,  az evang. reformátusokra 14'зо (16*09—5'54), az 
unitárius tanulókra 0 '78  ( 0 ’S9—0*25), az izaelitákra 22*64 ( 1 9 '1 4 —  
—  30-81 °/o).

Az anyanyelvi viszonyok tekintetében az általános irány
zatnak megfelelően növekedése tapasztalható a magyar anyanyelvű 
tanulók arányának, viszont csökkent a német anyanyelvüeké és a 
ruthéneké, az általános irányzattól eltérőleg azonban némileg 
emelkedett a tót tanulók aránya a reáliskolákban, az oláh és 
horvát-szerb tanulóké a gymnasiumokon. A °/o-os arány az egyes 
nemzetiségek szerint a következő volt az 1898/99. tanévben: 
1 0 0  tanuló közül magyar volt az összes középiskolában 75*68 (a 
gymnasiumokon 76*15, a reáliskolákon 7 3 ’37), német 12*34 (1 0 '6 2  —  
— 20*79), tót 3*28 (3*66— ] *43) , oláh 5*96 (6*59—  2*90), ruthén 0*16 
(0*19—O’oi) és horvát-szerb 2*13 (2 * зз—l ’io), a mi mellett egyéb 
nemzetiségekre 0*45 (0*46—  0*4o) arány jutott. Magyarul tudott a 
gymnasiumokban a tanulók közül 45.702 vagyis 97*49°/0 : a reál
iskolákban 9474 vagyis 99*06°/0; az összes középiskolai tanulók 
közül 55.176 vagyis 97*76°/0.

Kiváló figyelmet érdemelnek még gymnasiumainkat illetőleg 
a görögpótló tanfolyamban résztvett tanulókra vonatkozó adatok. 
Az 1898/99. tanévben azokban a gymnasiumokban, a melyekben 
a görögpótló tanfolyam életbe volt léptetve, az V-ik osztálybeli 
tanulók közül 1401, vagyis 37*oo°/o választotta a görög helyett meg
határozott tárgyakat, az összes V—V III. osztályokban pedig a 
görögpótló tanfolyamban résztvett 4877, a tanulók 38*9i°/0-a. 
1897/98-ban az V. osztálybeli tanúlók 36*oo°/0, az összes V— V III. 
osztálybeli tanulók 32'43°/0-a tanulta a görögpótló tárgyakat.

Középiskoláinkon az 1898/99. tanévben érettségi vizsgálaton 
első ízben jelentkezett 3609, szóbelire bocsáttatott 3483, a jelent
kezők 96*5i°/0-a (az előző évben 94*57), a szóbelin érettnek nyilvá
níttatott 2980, a vizsgázók 85*56°/0-a (1897/98-ban 86*2i°/0-a), 
2528 a gymnasiumokon, 452 a reáliskolákon; javítóvizsgára 
jelentkezett 223, a vizsgát sikerrel letette 205, ismétlő vizsgára 
jelentkezett 191, a vizsgát letette 105, összesen tehát érettségi



182

bizonyítványt nyert az 1898/99. tanévben a gvmnasiumokon 2809 
(95-tel több mint 1897/98-ban), a reáliskolákon 481 (-1-74), együtt 
3290 ( +  169).

Középiskoláink bevételei, illetőleg kiadásai az 1898 99. 
tanévben 16‘66 millió koronára rúgtak, 2'02 millió koronával 
többre, mint 1897/98-ban. A bevételeknél 5*38 (+Гьз) millió 
korona az állampénztárból, 2’3i ( +  0'1з) millió korona tandíjakból, 
0 '54  ( +  0 '02) millió korona felvételi díjakból, 842 ( +  0 'з з )  millió 
korona egyéb forrásokból folyt be, a kiadásokból 8 ‘ő2 ( +  0 ’29) 
millió korona esett a személyi járandóságokra, 4 '73  ( +  0 '28) millió 
korona a dologi szükségletekre, Г 1 5  millió koronát ( + 0 '07  m.) 
tettek az ösztöndíjak és segélyek, 2 '26  milllió koronát (+ 1  ‘39 m.) 
átmeneti kiadások emésztettek fel. Az államkicstár által a közép
iskolákra fordított költségekből 0 '72  ( +  0 'о б ) miliő koronát tettek 
az iskolafenntartó autonom felekezeteknek nyújtott segélyek. 
A középiskolák bevételeiből, illetőleg kiadásaiból 12’si millió 
korona a gymnasiumokra, З'ьз miiló korona a reáliskolákra esett. 
A  gymnasiumok vagyona 6 0 ’65 millió koronát, a reáliskoláké lO 'o ö  
millió koronát tett.

A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNELMI TANFOLYAMRÓL.
Kultuszminiszterünk évek óta rendeztet előadásokat külön

féle tanerők okulására. Ilyet tartatott az idei nagy szüneten is 
többet. így a művelődéstörténelmit a középiskolai történet és 
magyar nyelv tanárai részére julius 20 első napján. E tanfolyamot 
Békeíi Rémig dr. a budapesti egyetem tanára rendezte, 24 vidéki 
tanár hallgatta.

A tudományegyetemen, egyetemi és múzeumi könyvtár
ban meg iparművészeti múzeumban tartott előadások tárgyai a 
következők voltak: A  közoktatás és tudom ány története, kiváló 
tekintettel a művelődéstörténeti kútfőkre 20—20 órában előadta 
Békefi. A  középkori könyvészetet 6 órában bemutatta Varjú  
Elemér, a n. muzeum levéltári tisztviselője. A  könyvnyom tatás 
történetét fejtegette 6 órán át F erenczy Zoltán  dr. egyetemi 
könyvtárigazgató. A z ötvösség történetét tárgyalta 8 órában 
M ihalik József az iparművészeti muzeum őre. Mindenik előadó 
sok mutatványnyal kísérte előadását. Bőven nyilt alkalom meg
tekinteni, kézből-kézbe adva szemlélni, szinről-szinre látva meg
érinteni számtalan régi, eredeti vagy másolt oklevelet, kéziratot, 
ősnyomtatványt, gyéren található vagy egyetlen példányú, szer
fölött drága őshajdani művet, metszetet, képet, könyvet, edényt, 
emléket, művészeti iparczikket, díszes könyvkötést, remek tárgyat, 
utánzatot, hamisítványt.

Lássuk az egyes előadásokat.
A közoktatás történetében  sok újat hallottunk. Számos 

dologra nézve tájékozódtunk tüzetesebben. Félszeg állítások, melyek
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sok könyvben dísztelenkednek, helyreigazító és alaposan meg- 
czáfolt bizonyítás folytán szélbordta pozdorjaként tűntek el lelki 
világunkból. S néhány órai tanulságos hallomás után a hazai 
tudománynak sok olyan becses adatához jutottunk, a melyek 
középiskolai bokros tennivalóink mellett csak hosszas búvárkodás 
és fáradságos böngészet után tudtak volna lelkűnkben rendszeres 
tudássá kijegeczesedni. Valóban föltárúlt a hallgatók előtt a 
megvilágított korok adathalmaza, eloszlott sok borongó homály, 
megszűnt sok ferde nézet, a melyek még sokirodalmi és históriai 
művünkben kísértgetnek s a nemzeti hiúságnak hízelegve hamis 
állításokat bocsátnak világgá. Az előadó, mint nemesen érző, de 
az igazságot szem elől soha el nem tévesztő magyar tudós meg
adta a nemzeti önérzetnek és a vallásfelekezeteknek is az őket 
megillető elismerést és méltányolást, de nem zárkózott el az 
igazság kimondásától még akkor sem, ha talán az lerontana is 
valamit a hazaíiúi túláradozás és nemzeti elbizakodás, önhittség 
fellegváraiból. Pl. adatokkal bebizonyította Békefi, hogy Veszprém
ben nem volt egyetemünk soha, csak a studium generálét magyaráz
ták félre, másrészt kétségtelenné tette, hogy a magyarnak a 
régibb időben is voltak nagy számmal tudós elméi és magvas 
elmetermékei, olyanok is, a kikről és a mikről eleddig kevésbbé 
vagy éppen nem volt tudomásunk. Békén méltatva a magyar 
szerzetesrendeknek az iskolaügy terén teljesített szolgálatát, beszélt 
a középkori iskolázásiul. Bőven ismertette a triviumot, quadriviu- 
mot. Azután a székesegyházi, káptalani, plébániai és városi iskolák 
belsejét világította meg, majd a lovagi oktatást és középkori 
nőnevelést tárta föl. Az egyetemek keletkezését tárgyalva, a 
pécsi, óbudai és pozsonyi egyetemeket, hazánkfiainak külföldi 
iskolázását s az akkori különféle tanításmódokat magyarázta, 
nem mellőzvén a tanulók, tanárok, egyetemi hivatalok fejtege
tését sem. Itt különösen érdekesek voltak a következők:

A középkori egyetemen nyáron reggel 5 órakor kezdődött 
az előadás s 8-ra elvégezték; télen 6 — 9-ig tartott, d. u. 4—5 
óra közt. Nem arra törekedtek, hogy új ismeretre tegyenek szert 
a hallgatók, hanem hogy az ismeretkört jól megtanítsák. Nem
csak a filozófiai facultásnál, hanem a többinél is az volt a czél, 
hogy a tananyagot jól megértessék, hogy aztán arról a hallgató 
disputáim is tudjon, még pedig nyilvánosan. A tanár e szerint 
járt e l : praemitto, scindo, summo, casumque figuro; perlego, do 
causas, connoto, obiicio. A tanár elvitte az előadásra a kéziratot, 
glosszát nagy mennyiségben. Praemitto, azaz a mi a czimben 
volt és a technicus terminusokat megmagyarázta. Scindo: részekre 
osztotta a punctumot. Summo: elmondta rövid tartalmát. Casum 
figuro: eseteket hozott fel részint a tartalomból, részint a maga 
fejéből. Perlego: végig olvasta a mondatokat, a varians lectiókat 
megmagyarázta. Do causas: bebizonyította a punctumok okait. 
Connoto: locus communis felhozása, a bizonyítás tényeinek elso
rolása. Obiicio: az ellenvetéseket felhozza és megczáfolja.
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A tananyag fel volt osztva részekre, Ennek elvégzésére 
tanárt vagy baccalaureust küldtek ki. A ki a tananyagot punctu- 
mokra osztotta, az volt a punctator. A beosztott tananyag pon
tos megtartására kötelezve volt a tanár. Ha nem tartotta meg, 
büntetés várt reá. Kérhette: adjanak még 1—3 órát. Adtak. 
Ha akkor sem végezte el a kiszabott punctumot, megbüntették. 
Átugorni nem volt szabad semmit. A rector 4 hallgatót megbiz- 
hatott, ezek följelenthették! Fizetéses tanár kevés volt. Inkább, 
vagy nagyobbára promoveálandók tanítottak. A  bolognai egye
temen az ifjaknak két csoportja volt: universitas citramontana 
és ultramontana. Mindenik csoport a maga kebeléből választott 
19 —19 ifjút. Ez utóbbiak választották a tanárt és a rectort is, 
tehát 2 rectoruk volt. Legnagyobbrészt felnőtt emberek voltak a 
hallgatók 24—30—45—60 évesek, tehát csalódás nem lehetett. 
A tanárt minden évben újonnan választották.

A tanítás neve lectio praelectio volt. Ez utóbbi már dis- 
cursiv alakban. Azután következett a disputa. A disputatio
gyakorláss-zámba ment. Ez így történt. Bement a baccalaureus; 
utána több tanár. Volt olyan is, hogy minden tanárnak ott
kellett lenni. Főszerepet játszott a promoveálandó. A fővezető
tanár fölvetette a kérdést. Minden magisternek opponálni kellett 
a tétel ellen. (Disputatio quodlibetiana.) A jelöltnek teljes szak
értelmet kellett tanúsítani. Ennek eredménye a legnagyobb fokozat 
elnyerése, a mi nagy solemnitással, templomi istentisztelettel, 
zenével (síp, dob, harsona) ment végbe.

A tanulók részint bursákban, részint collegiumokban. részint 
kint a városban laktak. A kintlakókra nézve volt egy bizottság, 
mely 4 egyetemi hallgatóból és 4 városi polgárból állott. Ez a 
bizottság állapította meg a lakás árát. Ez a taxatorság. A házi 
úr a megállapított ár ellen nem föllebezhetett. Ha civil és
egyetemi hallgató kérte a lakást, ez utóbbinak volt elsősége. 
A lakásbért föllebb csapni nem lehetett. Az egyetemi hallgatónak 
joga volt három évig ott lakni. Ez kivált Olaszországban volt 
így, hol inkább a jogtudomány virágzott. Ha egyetemi hallgatót 
megvernek vagy megölnek, s az ilyen bűnöst elmenekülni hagyják, 
ott a szomszédok (10 ház lakosai) átok alá estek s oda senki 
sem mehetett lakni. A tanároknál megvolt a diktálás. Néha 
csakis ebből állott az előadás. Ezzel visszaélés is történt. A tanár 
csinos leányát küldte el előadásra, s ez függöny mögött diktált. 
A tanár kathedrán, a hallgatók padokon, székeken ültek, a filozófia 
hallgatói a párizsi egyetemen a földön, szalmán vagy szénán.

Az egyetem tisztviselői voltak a rector és consiliariusa, 
collegák, iuratusok, tanárok, punctator, taxatores, stationarii 
V . exemplatores. Ez utóbbiak (stationarii) a könyvboltosok, a 
a kiktől kapták a hallgatók a kéziratokat. Ugyanis az egyetem 
megbizott egyes embereket, hogy kéziratokat szerezzenek. Ezek 
a stationariusok nagyon sok óvadékot tettek le, hogy jó kézirato
kat kerítsenek. A stationariusok tehát az egyetemhez tartozván,
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jogokat és kötelességeket teljesítettek. A könyvboltos a hallgató
nak bizonyos összegért kikölcsönözte a könyvet, mit eladni nem 
volt szabad. A könyvboltos nagy betűkkel tartozott kifüggeszteni 
az ő jogait és kötelességeit. Nyerészkednie nem volt szabad. 
A kéziratokat nem lehetett kevesbíteni elvivés stb. által. Meg 
volt szabva a szöveg, hogy jó legyen. A petionarii (petia a 
quaterno fele; egy quaterno =  16 oldal) minden évben kitűztek 
egy időt, amikor a könyvboltosok tartoznak a kéziratokat fel
mutatni. A tanároknak is meg kellett ezt cselekedni. A scriptorok 
a másolók, a miniatorok a könyv képeinek a kimérői, festői, 
díszítői voltak. — Az egyetemek részletes, sőt kimerítő ismer
tetését követte az újkori magyar kath. és protestáns tanítás
ügy tárgyalása. Bezárta ez előadásokat az állami közoktatásügy 
tárgyalása.

A tudományok történeteben kiemelkedett sz. G-ellértnek a 
korhoz képest kiváló tudományossága, Deliberatiójának forrása, 
ösmertetése, a magyar legendák és a többi magyar történeti 
kútfő széleskörű fejtegetése. Kim utatta Békefi többak közt, hogy 
a Szt. István Intelmeinek szerzője a nagy hittérítő G-ellért 
püspök, s e munka forrásának felderítése után szólt arról, hogy 
Anonymus müve III . Béla idejéből származik. A krónikák 
hitelességének meghatározása után igen érdekesen ösmertette az 
előadó a váradi regestrumot. Majd a humanista, aztán a 16. szá
zadi történetírásról értekezett behatóan. Sorra vette s egyenként 
méltatta Benczédi Székely István, Heltai, Mártonfalvi Imre, 
Gyulafi Lestár, Szamosközi magyar történeti müveit, majd latin 
nyelvű történetíróinkat: Szerémi Györgyöt, Brodaricsot, Oláh 
Miklóst, Verancsics Antalt, Forgách Ferenczet, Brutust, Zermeg 
Jánost, Zsámbokit, Simig Jánost, Baranyai Decsit, Istvánffi 
Miklóst, felbecsülvén értéküket és megemlítvén jelesebb kiadá
saikat.

A  könyvnyom tatás történetében az előző kísérletek említése 
után Ferenczy könyvtárigazgató a Gutenberg életét, viszontag
ságait, találmánya fejlődését, annak lassú, majd rohamos előre
haladását, tökéletesedését, a nevezetesebb kiadásokat, a sok érdemű 
jeles holland, franczia kiadókat ösmertette folytonos mutatvá
nyokkal.

Varjú Elemér a középkori könyvészetet a múzeumi könyv
tár e nembeli becses emlékeinek mutogatása közben fejtegette. 
Régi könyvtáraink ismertetése mellett a magyar viszonyokról, 
melyek a könyvekre vonatkoznak, aztán a kezeinkben megvolt 
könyvek sorsáról szólott. Azt bizonyítgatta, hogy nálunk az 
Árpádkor végén 2000 drb. lehetett a templomokban használt 
könyvek száma és a 13. század végén legalább 4000 kézirat volt 
az országban és e nagy tömegből ma már mindössze valami 8—10 
darabot tudunk felmutatni, s ezek közül is csak 3-ról tudjuk 
kétségtelenül kimutatni, hogy nálunk készült. A 15. században 
az ország kéziratkészlete 10,000-ekre ment, s abból a rengeteg
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codexből alig egy századrész maradt fenn. Pázmány Imádságos 
könyve egy évszázad alatt 9 kiadást ért, egy-egy kiadása lehe
tett 2000 példány, száz év alatt tehát 18000 példány kerülhetett 
ki sajtó alól, s e sokból ma csupán csak 30 darabot tudunk fel
mutatni. I t t  aztán megmagyarázgatta az előadó, hogy a könyvek 
ily nagy mérvű pusztulásának mi volt az oka. A sok háború, a 
viszontagságos idők? Azok is, de legtöbb kárt okozott — bizo- 
nyítá Varjú — a magyar könyvekre nézve József császár kora, 
a midőn a kormánybiztosok a szerzetek eltörlésekor felsőbb 
rendeletre bekivánták a könyvtárak könyveit. Ekkor pusztult 
el a legtöbb régi könyvtár, a legtöbb régi emlék hazánkban, 
elkallódtak, elvesztek, külföldre kerültek könyveink. Azután azt 
adta elő Varjú Elemér, hogyan maradt meg mégis sok becses 
kéziratunk, könyvünk lelkes könyvbarátok, papok, tudósok buzgó- 
sága, áldozatkészsége árán.

Végül még elvezetett bennünket az előadó a múzeumi 
könyvtár egyes termeibe, elsorolta a könyvbeosztást, az elhelye
zéseket, bemutatta sok becses maradványunkat, jeleseink kézirat
gyűjteményét, a Széchenyi-szobát, a levéltárt, a hirlapköny vtárt stb.

Mihalik az ötvösség múltját, az ötvöstárgyak készítését, nemeit 
feltüntetve, tárgyalta a magyar ötvösség fejlődését, czéhrendszerét, 
magasfoku emelkedését, és felhívta a ügyeimet és érdeklődést az 
efféle remekek, emlékek iránt, buzdított bennünket az effajta tá r
gyak megkímélésére és hazánk érdekében való felhasználásra. 
Megelevenült előttünk előadásainak hatása alatt a múltban élt 
vigadó magyar társas élet, a mint asztalnál ülve, pogánypénzes, 
pikkelyes vagy egybenjáró poharakból, serlegekből iszogattak, 
vagy a templomba seregelve, a szent edények, ereklyék, úrmutatók 
előtt letérdelve, buzgón fohászkodtak. A kaczagányos mentéjű, 
kócsagtollas harczüak ezüst-arany zománczczal ékesített öltözetben, 
ragyogó kardokkal, a nők drága ékszerekkel, násfáikkal, kösön
tyűikkel, fülönfüggő csecsebecséikkel megjelentek lelkünk előtt 
Mihelik előadásakor. Mindezt nem lehet eléggé leírni. Ezeket 
látni és hallani kellett volna annak, a ki erről tiszta képet 
óhajtana nyerni!

Előadások után a hallgatóság melegen búcsúzott el az elő
adóktól. Az utolsó napokban Boncz Ödön osztálytanácsosnál és 
Zsilinszky államtitkárnál tisztelgett egy küldöttség, nekik élőszó
val, míg a távollevő miniszternek táviratban köszönve meg a ren
dezett szép és tanulságos előadásokat.

(Munkács.) R. У о z á r  у  G yula.
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EGYESÜLETI ÉLET.

Temesvár-kerületi kör.
(A temesvári tanárgyíilés zárszámadásai. — Szabad Lyceum. — Alapítvány 
a Tanítók Háza és az egyesületi segélyzö alap javára. — A »Közlöny« 

megjelenési formája. — Tisztújítás.)

A temesvár-kerületi kör f. évi június hó 12-én tartotta 
múlt évi záró- és október hó 29-én idei alakuló közgyűlését 
dr. Schönvitzky  Bertalan elnöklete alatt.

I. A júniusi gyűlésnek főtárgya a tisztviselők jelentésén kívül 
a temesvári közgyűlés zárszámadásainak végleges megállapítása 
volt. A H aupt Mihály és dr. Steiner Simon számvizsgálók részé
ről felülvizsgált számadások szerint a közgyűlés és a vele kap
csolatos tanszerkiállítás rendezése, valamint Temesvár város 
monographiájának kiadása alkalmából bevétel volt 1769 kor., 
kiadás 1759 kor. 47 fillér, a bevételi többlet tehát 9 kor. 53 fillér. 
A bevételek között szerepel Temesvár város 500 koronás, a 
kereskedelmi minisztérium 300 koronás és a temesvári kereske
delmi és iparkamara 300 koronás segélye. A közgyűlés alkalmá
val rendezett kirándulásnál a bevételek 7673 koronára, a kiadások 
7670 kor, 70 fillérre rúgnak; a bevételi többlet tehát itt 2 kor. 
30 fillér. A kör részéről fenntartott Szabad Lyceum tavalyi összes 
bevétele 1161 korona, összes kiadása 304 kor. 48 fillér, tiszta 
jövedelme tehát 856 kor. 52 fillér.

II. Az októberi gyűlésen a kör elhatározta, hogy az összes 
rendelkezésére álló bevételi többleteket jótékony czélokra fordítja. 
Nevezetesen a Szabad Lyceum tiszta jövedelmének 10°/0-át, vagyis 
85 kor. 65 fillért a Vidéki H irlapirók Országos Szövetségének 
adományozza; a fennmaradó 770 kor, 87 fillérhez hozzácsatolta 
a 39 kor. 41 fillért tevő időközi kamatokat, a temesvári tanár
gyűlés rendezésénél megmaradt 9 kor. 53 fillért és a kirándulás 
rendezésénél megmaradt 2 kor 30 fillért. Az ilyen módon 822 
kor. 21 fillérre rugó összeget a kör saját pénztárából, 177 kor. 
79 fillér hozzácsatolásával, 1000 koronára egészítette ki és ezen 
1000 koronát a »Ferencz József Tanítók H áza« ja vá ra  a lap ít
ványképen  az országos »Eötvös-alap«-nak adományozta, még 
pedig az Eötvös-alap rendkívüli tagjainak alapja javára.

Elhatározta továbbá a kör, hogy azt a 100 koronát, melyet 
az egyesületi választmány a körnek a temesvári közgyűlés alkal
mából felmerülendő költségek fedezésére megszavazott, nem veszi 
igénybe, hanem az egyesületi segélyzö alapnak javára adomá
nyozza s ezáltal a segélyzö alapnál meglévő a lap ítván yát 1600  
koronáira emeli fel.

A Szabad Lyceumot a kör az idén is fönntartja és annak 
szervezésére és vezetésére külön bizottságot küldött ki, melynek 
elnöke Bergm ann  Ágost, titkára dr. Herczeg Árpád. Az ünne
pélyes megnyitó előadást minden valószinüség szerint dr. Konkoly-
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Thege Miklós, az orsz. meteorologiai és földmágnességi intézet 
igazgatója fogja tartani.

Az októberi gyűlésen szóba került a »Közlöny« szerkesztő
jének a körökhöz intézett azon kérdése is, vájjon nem volna-e 
czélszerűbb az egyesületi folyóiratot ezentúl havi füzetekben 
kiadni? A kör egyhangúlag azon óhajának adott kifejezést, hogy
a »Közlöny« továbbra is hetenlcint jelenjen meg. A kör ugyan 
teljesen osztja a szerkesztő azon véleményét, hogy a »Közlöny« 
mostani formája nem kedvez a maradandóbb értékű dolgozatok
nak, de úgy tartja, hogy ezekre elég más folyóirat áll még ren
delkezésre. A hetenkinti megjelenést pedig azért tartja a kör 
továbbra is szükségesnek, mert egyrészt a »Közlöny« actualis 
czikkeit még most is nagyon fontosaknak gondolja, másrészt pedig, 
mert a havonkinti megjelenés esetében megszűnnék, vagy legalább 
is nagyon meglazulna az az állandó, élénk és gyors összeköttetés, 
mely ez idő szerint a köröket egymáshoz és az egyesületi köz
ponthoz kapcsolja és mely kétségen kívül egyik főtényezője az 
egyesületi élet mostani virágzásának.

A tisztújításnál a kör eddigi tisztviselőit erre az évre újból 
megválasztotta. E szerint elnök: dr. Schönvitzky Bertalan, alel- 
nökök: Bergmann Ágost és Putnoky Miklós (Lugos), I. t itk á r: 
Ries Ferencz, II. t i tk á r : dr. Herczeg Árpád, pénztárnok: Tőkés 
Lajos, háznagy: Mészáros Jenő.

A kör eddigi tagjai közül elköltözés miatt kilépett: Kroll 
ítezső ésr Szkokén Sándor, viszont újonnan beléptek a körbe: 
Káldor Ágost és dr. Szőke József, áll. főgymn. tanárok és Kesztler 
Károly, tanítóképző tanár. Ries Ferencz,

a kör titkára.

Kassai kör.
(Tanárok szövetsége. Nem állami tanárok vasúti kedvezménye.)

Október 31-én tartotta a kassai tanári kör második gyűlé
sét. Dr. Gerevich elnök a gyűlést megnyitva, üdvözli körünk két 
uj tagját, JErny Gilbert főgymn. tanárt és Varga Kálmán gaz
dasági tanintézeti tanárt. Ezután megemlékezik a minisztérium 
У. ügyosztályában történt személyi változásokról. A kör melegen 
emlékszik meg Hóman Ottó miniszteri tanácsos és Fináczy 
Ernő osztálytanácsos érdemeiről, másrészt pedig örömmel és teljes 
bizalommal üdvözli az ügyosztály új vezetőjét, dr. Boncz Ödön 
osztálytanácsost új állásában, s az elnököt kéri fel, hogy ezt vele 
közölje.

Miután elnök még jelenti, hogy a kassai nemzeti színház 
igazgatója a kör tagjait 30 °/o-os kedvezményben részesítette, 
következik a gyűlés főtárgya: Czigler Ignácz áll. felsőbb leány
iskolái tanárnak »A mi szövetségünk« czimű felolvasása. Mivel 
ezen érdekes felolvasás Közlönyünkben egész terjedelmében meg-
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jelenik, csak röviden érintjük tárgyát. Czigler az Országos Tanár- 
egyesület kebelében a bécsi »Wohlfahrtsverein der Arzte Wiens« 
mintájára a tanároknak oly szövetségét óhajtaná létesíteni, a 
melynek bár anyagi czélzata van, nem kevéssé növelné a tanárok 
erkölcsi összetartozóságát is. Arról van ugyanis szó, hogy a 
tanárok országosan szövetkezzenek arra a czélra, hogy ha közülük 
valamelyik meghal, a szövetség többi tagja két-két koronát fizessen 
be, s az így összegyűlt összeget azelhunyt özvegye, családja vagy 
más horzátartozója kapja meg. A kérdés részleteit és a kivitel 
módját is gondosan és szépen fejtegeti Czigler felolvasásában.

A kör nagy és általános érdeklődéssel fogadja Czigler ezen 
indítványát s hálás köszönetét fejezi ki neki, hogy ezen életre
való eszmét felszínre hozta. Miután többen, mint dr. Horváth 
Balázs igazgató, Kolacskovszky Elza igazgatónő, Bóbita Endre, 
Baczoni Albert és Horváth Lajos tanárok az ügy egyes részletei
hez hozzászólottak, továbbá Czigler az alapszabályok egy terveze
tét is felolvasta, a kör az indítványt egyhangúlag magáévá tette 
s annak megvalósítását minél előbb kívánja; elhatározza, hogy 
körlevelet intéz az összes iskolák igazgatóihoz, továbbá a körök
höz, hogy a kérdést vitassák meg, a testületekhez pedig, hogy 
nyilatkozatot adjanak arról, vájjon az eszme megvalósításakor 
hajlandók-e a szövetségbe belépni. A válaszokat Czigler Ignácz- 
hoz küldjék be, kit a kör megbíz, hogy az ügyet a deczemberi 
választmányi gyűlés elé terjeszsze s ott róla referáljon.

Végül dr. Horváth Balázs, prémontrei főgymn. igazgató 
emel szót a nem állami tanárok vasúti kedvezménye ügyében. 
Sikertelen kísérletek után kérelmüket Horánszky Nándor orsz. 
képviselőhöz terjesztették fel, kérvényük most van a kereskedelem
ügyi minisztériumban is. Arra kéri a kört, hogy magáévá téve 
az ügyet, kérje meg annak pártolására Kassa képviselőjét, Beöthy 
Ákost is. A kör egyhangúlag eleget óhajt tenni Horváth kéré
sének, még pedig annál örömestebb, mert jogosnak és méltányos
nak találja, hogy a nem állami tanárok is, kik az államiakkal 
egy eszmét, egy ügyet szolgálnak, e tekintetben is velők egyenlő 
kedvezményben részesüljenek. Elnök a kör határozataképen 
kimondja, hogy megkéri nemcsak képviselőjét, de a Tanár- 
egyesület központi elnökségét is, hogy az ügyet felső helyen 
pártolja és szorgalmazza.

** *

November 1-én a kör diszelnökénél, dr. Takács Menyhért 
jászóvári prépost-praelatusnál, tisztelgett, hogy a diszelnökké 
való megválasztatásáról szóló köri oklevelet neki átadja. A díszes 
okirat, valamint a hozzávaló szekrény remek mestermunka, mely 
Handmann Adolf, főreálisk. tanár és festőművész művészetét 
dicséri. Dr. Gerevich szép beszédben üdvözölte Takácsot s tolmá
csolta & kör tagjainak azt a lelkes szeretetét és tiszteletét, mely- 
lyel diszelnöküket körülrajongják. Meleg szavakkal köszönte meg
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Takács e kitüntetést, melyet ő mindennél többre tart, mert volt 
kartársainak igaz szeretetéből fakad. Kiemelte a tanári kör 
erkölcsi hivatását, fontosságát és jelentőségét, s ígérte, hogy ezután 
is teljes erejével a tanügynek s a tanároknak az érdekében fog 
munkálkodni.

Sírasser Sándor,
a kör jegyzője.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

A Semsey-pályázat és a tanárok.
Sokat foglalkoztak az elmúlt héten a lapok a Semsey-pálya- 

tételek ismételt meddőségének okaival. A tanárokról is sok szó esett 
ezen kérdés megvitatásánál. Elitélő • és dicsérő egyaránt.

Helyes nyomon is jártak azok. kik ezen tudományos pálya
tételek meddőségén való ámulatukban a tanárvilág felé vetették kérdő 
s némileg feddő tekintetüket. Mert hiszen a tanári kathedráról elő
adott szaktudományokra volt hirdeive a pályázat. S a magyar tanár
ság nagyra van véle, hogy a tudományos irodalom nálunk három 
negyedrészben az ő munkásságából telik ki. Nemcsak a tanárok 
mondják ezt magukról.

Hol voltak tehát a tanárok a Semsey-pályázatnál ? Itt lett 
volna alkalmuk megmutatni, hogy mennyit érnek. Mért hiányoztak 
a pályázatnál ? Mit csináltak addig ?

Egy szóval sem tagadhatjuk, hogy jogos kérdések ezek a 
magyar mívelt közönség részéről, s a mívelt közönség szócsövétől, a 
sajtótól. Külföldön is a tanárok mívelik nagyobbrészt a szaktudomá
nyokat ; nálunk is az a hit róluk.

Csakhogy ezen szemrehányó s alapjában jogos kérdések fel
állításánál a nagyközönség és a sajtó nem vette kellőképen tekin
tetbe a magyar tanárság tudományos munkásságának kerékkötőit.

A magyar tanárság tudományos búvárkodásának akadályai 
között mindenekelőtt egyetemeink csekély számára kell utalnunk. 
Egyetemeink szaporításának kényszerítő okául mindig csak az egye
temi hallgatók nagy számát szokták nálunk felhozni. Arra azonban 
senki sem gondol, hogy egyetemeink számát szaporítani kellene (s 
bizony nemcsak egygyel) azért is, hogy alkalom adassák hivatott 
egyéneknek a nyugodt tudományos munkálkodásra. Igen sok tanár 
ül nálunk középiskolai kathedrán csak azért, mert kénytelen vé le; 
de hivatásánál, hajlamainál fogva nem oda való, hanem egyetemi 
kathedrára. Nem akarom megnevezni azokat a tudósokat, a kiket a 
középiskolai tanítás kénytelensége akadályoz meg abban, hogy telje
sen a tudomány mívelésének szentelhessék idejüket. Azonban utalok 
arra, hogy újabb időben nem egy fiatal tudósunk külföldi egyetemen 
keresett és kapott magának állást azért, mert nálunk csak a közép
iskolai kathedra várt volna rájuk.



191

Nehezíti a helyzetet, hogy az a tudományos búvárkodásra 
hivatott középiskolai tanár kénytelen az iskoláján kívül való óra
adással is megélhetését biztosítani ; vagy pedig kénytelen tudásának 
kincseit apró pénzre fölváltani: hirlapokba irni, tankönyveket készí
teni. Sem ideje, sem módja nincs nagyobb, rendszeres munkában 
lerakni tanulmányainak összeségét.

A tanári állás kevés becsével az emelkedésre csekély kilátást 
nyújtó állapotával jár együtt, hogy erre a pályára a jobb módú és 
az ország ügyeiben vezetéssel bíró magyar középosztály fiai nem 
lépnek. Nem kell hinnünk, hogy csak a bajiam és a hagyomány 
csalogatja a vagyonosabb osztályok fiait a politikai és a jogi pályára ; 
az elérhető sikerek csábítják inkább oda. S ezek hiánya miatt ide
genkedik a tudományos pályától.

Nevelésünk és tudományunk nemzeti szellemén is csorba esik 
e m iatt; de a tudomány előbbvitele is hiányt szenved. Mert a jobb 
módú családok fiai több időt szentelhetnének és nagyobb áldozatot 
hozhatnának tudományos kiképeztetésüknek. Nem kényszerítené őket 
a megélhetés, az egyetem végeztével azonnal állást keresni. Külföldi 
tanulmányutakat is tehetnének; s hazatérve, nyugodt tudományos mun
kásságra adhatnák magukat. Csakhogy a tapasztalat arra tanít, hogy 
nálunk a tudományosság bírására fordított tőke nem hozza meg a maga 
kamatait sem elismerésben, sem előhaladásban. Az előhaladáshoz nem 
is nagyon szükséges a tudomány. Az egyetemeket sem a tudományok 
forrásának szeretjük tekinteni, hanem inkább diplomagyáraknak.

Ez a tapasztalat eredményezi, hogy a magyar tanárnak a fia 
is ritkán folytatja apja mesterségét, a mi pedig — az átöröklés és 
a gyermekkortól való egyirányú gyakorlás révén — a tanítási mes
terség és a tudományos törekvés fejlesztésének hathatós emeltyűjévé 
válhatnék, mint a tudós nagy nemzetek példái bizonyítják.

Az utolsó évtized tanárhiánya — mi az itt érintett mozzana
tokkal szoros kapcsolatban áll — szintén belejátszik tudományos 
életünk tökéletlenségébe. Mig a tanítás és jórészt a tudomány is a 
felekezetek kezében volt nálunk, addig az egyházak, különösen a 
protestáns felekezetek alkalmat adtak az érdemesebb tanároknak arra, 
hogy hosszabb időre terjedő tanulmányutakat tegyenek. Wlassics 
miniszter is kilátásba helyezte egyik parlamenti beszédében, hogy a 
tanárhiány megszűntével nem fog elzárkózni attól, hogy érdemes 
tanárok egyévi szabadságot kapjanak tanulmányaik mélyítése végett. 
A tanárhiány jobbára megszűnt, de az a kijelentés mindeddig 
inkább csak mondott maiaszt maradt.

Sok minden okát felhozta a sajtó a Semsey-pályázatok siker
telenségének; felhozták a pályázati feltételek túlságos szigorúságát; 
említették az esélyek számbavételét, mint elriasztó okot; szóltak a 
pályázaton való bukás következményéről, hogy hosszú évek fáradságos 
munkája teljesen kárba veszne miatta; beszéltek klikk-uralomról, mi 
senkiben sem keltett bizalmat a pályázaton részt venni.

Azonban ezen okok mellett a Semsey-pályázatok meddőségének 
okát — úgy hiszszük — igazában mégis azon mozzanatokban (vagy
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legalább ezekben is) kell keresnünk, melyekről ezen czikkely szólott: 
egyetemeink kevés számában, a tudományos munkásságra alkalmas 
tér szűk voltában, a tanárság megélhetésének tudománysorvasztó 
feltételeiben, a tanári és tudományos pálya kecsegtető hatásának 
hiányában.

(Pozsony.) Dr. Bencz János.
Tartalom : Adatok a középiskolákról 1898—99-ből. — A művelődéstörté

nelmi tanfolyamról. R. Vozáry Gyulától. — Egyesületi é le t: Köri 
tudósítások. (Temesvár-kerületi, kassai kör.) — Kisebb közlemények. — 
Hirdetések.

Kerüljük a Germanizmust!
M agyaros szerkesztésre vezető  •

német-magyar betűrendes szólásgyüjtemény.
A nyelvőri irodalom nyomán szerkesztette

- * J  Szigeti József. **********
Ára ............ ........................  60 fillér.

S Z Á Z A D U N K
MAGYAR IRODALMA KÉPEKBEN,

S z é c h e n y i  f ö l l é p é s é t ő l  a  k i e g y e z é s i g
Irta

Endrődi Sándor.
Kiadta az Athenaeum. Ára díszes yászouköt. 6 kor.
Kégóta nehezen várt könyv ez az Endrődi Sándoré, amely az ihletett 
poéta édes szózatával regél; cseveg a magyar irodalom, a mi iro
dalmunk nagyjairól, akiket idáig talán tudósok szemüvegén keresztül 
néztünk, és most egyszerre mintegy varázsütésre, meglepetve nézzük 
az ő csodálatosan lebilincselő egyéniségüket. A ragyogó nyelvű, 
tüzes érzésű poéta, életet, szint varázsol a tudomány szürke vász
nára és irodalmunk történetének vezéralakjait mindenek számára 
érdekessé teszi; bemutatja mint Írókat, művészeket és embereket.

Kapható minden könyvárusnál és a kiadó Athenaeumban, 
Budapest, Kerepesi-ut 54. sz.

Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.
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A MAGYAR HELYESÍRÁS ES AZ ISKOLA.
(Felolvastatott a Budapesti körnek 1901. nov. 6-ikán tartott felolvasó ülésén.)

A helyesírásról szóló vitákban rendesen két ellentétes elvet 
állítanak egymással szembe: a fonetikus és az etimologikus (szó
fejtő) írás elvét, s ez által már az első lépéssel megzavarják a 
kérdés sikeres tárgyalását. Az irodalmilag művelt nyelvek írás
módja nem lebet sem fonetikus, sem következetesen etimologikus. 
A fonetikus irás tudományos czélú s csakis a szaktudósnak szóló 
írásmód, melynek az a feladata, hogy egy nyelvközösségben az 
egyén kiejtését minden aprólékos részletében híven feljegyezze. 
Pontos fonetikus írásra nagy szüksége van a nyelvtudomány
nak, de senkisem óhajtja és nem is lehetséges, hogy általánosan 
használt írásmóddá váljék.

Következetesen etimologikus írásmód szintén lehetetlenség, 
ha az etimológia követelményét úgy magyarázzuk, hogy az irás 
módja megmutassa a szó eredetét. A szó eredete és mai alakja 
között rendesen oly nagy a különbség, hogy a kettőt egy írás
mód össze nem kötheti. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk 
azt sem, hogy igen sok szónak nem is ismerjük az eredetét, más
részt meg egyes szók eredetét illetőleg gyakran változik a tudó
sok felfogása, s az írásmódnak ez esetben folyton változnia kel
lene a tudomány haladásával. Erről azonban nem is szükséges 
bővebben szólani, ily értelemben vett etimologikus irás sohasem 
volt és nem is lesz.

A mai művelt nyelvek írásmódja vagy a múlt hagyomá
nyain alapszik, vagy pedig a kiejtéshez igyekszik alkalmazkodni. 
Az angol, franczia, svéd, dán nyelvek írásmódja nem etimologikus, 
hanem hagyományos, a mennyiben az irás a nyelvnek egy régibb 
alakját őrizte meg, csakhogy azt sem következetesen. A szó írott 
alakja elmaradt a mai kiejtéstől, úgyannyira, hogy az írott és beszélt 
alak között mesterségesen kell megcsinálni a kapcsolatot. Evvel
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szemben az olasz, orosz, horvát s bizonyos mértékben a spanyol 
és német nyel? írásmódja is igyekszik a kiejtéshez alkalmazkodni 
s kevesebb tért ju tta t a múlt hagyományainak.

E két elv, a hagyomány és a mai kiejtés elve küzd minden 
európai írásmódban; s a helyesírás mindig annál könnyebb és 
czélszerűbb, minél közelebb jut igazi feladatához, az élő szó pon
tos feljegyzéséhez. A magyar írásmód az összes európai nyelvek 
között a legegyszerűbb és legvilágosabb, mert legkevesebb benne 
az ósdi hagyomány, az egyes hangok írásában pedig a legkövet
kezetesebb. S ha egy franczia iró az ő nehéz és következetlen 
helyesírásukat nemzeti szerencsétlenségnek nevezte, mi bátran 
tarthatjuk nemzeti szerencsének a mi egyszerű és könnyű Írás
módunkat.

A magyar írásmód alapelve a kiejtés. Az egyes szavakat 
úgy írjuk le, a mint ma az irodalmilag művelt ember ajkán 
hangzanak, csak igen kis mértékben hat a szavak alakjára a 
múlt hagyománya, mint pl. ezekben: tegnap, m indnyájan , m ind
já rt, sohsem, éhség, éhgyomor, s a szóvégi h ezekben: cseh, moh, 
düh, céh, pléh, potroh. Ez a h a mai kiejtésben néma s csak egy 
elveszett mássalhangzónak megmaradt jele. A szófejtés elve Írás
módunkban csak annyiban érvényesül, hogy a tő és a rag vagy képző 
érintkező helyén lehetőleg világosan megmarad mindkettőnek alakja, 
hacsak nagyobb hangtani változás nem történt velük. Ily világos, 
egyszerű elvek mellett valóban azon kell csodálkoznunk, hogyan 
keletkezhetett nálunk valóságos helyesírási harcz, hisz oly köny- 
nyű volna a megegyezés. Elveink világosak, csak czélszerüen kell 
őket alkalmazni. S ha ma zavarról, összevisszaságról beszélünk, 
ez csak az elvek alkalmazásának módjában mutatkozik. Minthogy 
a nyelv folyton változik, az írásmód sem maradhat hosszú időn 
át változatlanul egyforma. Nálunk is a harcz azért keletkezett, 
mert a hivatalos írásmód évtizedeken át megállapodott, míg az 
újságok és könyvek írásmódja változott; úgy hogy ma, habár 
nem is nagy nehézségeket okozó, de mindenesetre kellemetlen s 
az iskola szempontjából káros ingadozás állott be. Az irodalom
ban nem is tartom nagy bajnak a teljes megegyezés hiányát. 
Hiszen beszédmódunk, kiejtésünk, stílusunk sem egyforma, nem 
kívánhatjuk tehát, vagy hiába kívánjuk, hogy írásmódunkban ne 
legyen semmi egyéni vonás; a szembetűnőbb és zavaróbb eltéré
seket úgyis elsimítja a korrektor tentája. Egészen más az iskola 
szempontja. Ott ingadozásnak, következetlenségnek, egyéni szeszély
nek helye nincs. Balogh Péter közgyűlési előadásában nagyon 
helyesen fejtegette, milyen fontos pedagógiai okok követelik, hogy 
az iskola helyesírása egyöntetű legyen (1. közlönyünk ez évi 
folyamának 49—50. lapján), úgy hogy ennek bővebb fejtegetését 
feleslegesnek tartom. Feltétlenül csatlakoznom kell tehát köz
gyűlésünk egyhangú határozatához, mely kívánatosnak (sőt hozzá
tenném: nélkülözhetetlennek) tartja az egyöntetűséget az összes 
iskolák helyesírásában. S e helyt külön ki kell emelnem, hogy
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•ebben az elemi iskolára is gondolnunk kell, a hol már meg kell 
vetni a helyesírás tanításának alapját.

H a ez álláspontra helyezkedünk, s ebben azt hiszem mind
nyájan egyetértünk, most már azt a kérdést kell tisztáznunk, 
milyen legyen a helyesírás az iskola szempontjából. Minthogy a 
helyesírás nem tudomány, hanem gyakorlati készség, mondhatnám 
ügyesség, s csak nélkülözhetetlen segédeszköz arra, hogy anya
nyelvűnket írásban is minél alkalmasabban használhassuk, ter
mészetesen arra  kell törekednünk, hogy a tanuló minél könnyeb
ben és gyorsabban tanulja meg. Szerencsénk, hogy Írásmódunk 
oly könnyű, hogy az irás-olvasás tanulásával együtt a hat éves 
gyermek már a helyesírást is tanulhatja, sőt kellő szoktatás és 
gyakorlás mellett az elemi iskola jóformán el is végezhetné ezt 
a feladatot. Értékesítsük tehát Írásmódunknak ezt az egyszerű
ségét s ne nehezítsük felesleges és tudákos szőrszálhasogatások- 
kal. Egyáltalán tisztában kell lennünk azzal, hogy a helyesírás 
megtanulását nem szabad nehezebbé tenni azért, hogy a gyermek 
azon tanulja a nyelvtant; ép ellenkezőleg a nyelvtan tanulása 
segítse őt a helyesírás teljes és biztos elsajátításában. Ha van 
ingadozás írásmódunkban, mindig az egyszerűbb és könnyebb 
írásmódot kell elfogadnunk. Erről tanúskodik helyesírásunk tör
ténete is. Lassanként elhagytuk a felesleges hiányjeleket ( á  a 
város’ bírája), a kettős n  írását a ban és n  ragokban, az Hlyen, 
ollyan  kettős £-jét stb. Nem szabad szaporítani a helyesírásban 
a szőrszálhasogató aprólékoskodást csak azért, hogy minél nehe
zebben lehessen megtanulni s hogy szándékosan minél szélesebb 
falat építsünk vele a müveit és műveletlen emberek közé.

A mi helyesírásunk egyszerűség szempontjából is felülmúlja 
a többi európai nyelv írásmódját. Azonban egy kis tudákosság 
vagy tudóskodás mégis van a mi Írásmódunkban is. így pl. semmi 
szükség sincs arra a szabályra, hogy máskép írjuk a hosszan 
ejtett kétjegyű mássalhangzókat, ha a szótőben fordulnak elő, 
mint a tő és rag határán ; tehát kétfélekép írandó vissza  és iszsza, 
hosszú és oszszuk. A gyermek előbb tanul írni s csak évekkel 
később tudja a szót grammatikailag elemezni; addig tehát ez a 
megkülönböztetés értéktelen és terhes. Ha pedig tudja már ele
mezni a szavakat, ismeri a tőt és a ragot, akkor meg felesleges 
a megkülönböztetés, de még mindig terhes és csak arra való, 
hogy dolgozatában több legyen a helyesírási hiba. Nincs helye 
a helyesírásban a tudákos vagy akár tudós etimologizálásnak 
sem. A szótő megőrzéséhez csak akkor ragaszkodjék az írásmód, 
ha a laikus nyelvérzék is érzi még a tőt vagy igen könnyen 
tudatára juthat, mint pl. ilyenekben: biztat, költség, egyszer, 
hatszor, küldtem. De ha csak tudós fejtegetés ju ttat el a szó erede
tének felismeréséhez, vagy ha az írásmód helytelen eredetet sej
tet, ezt már nem szükséges megőrizni írásmódunkban. írjuk  tehát 
hadd, aggat, szaggat, nyaggat, lagzi, tennap, kesztyű, ming у  á r t ; 
továbbá iktat, poggyász, iccze, sőt még a kösség, egésség Írást is
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czélszerűbbnek tartom az etimologizáló, s a mellett az olvasásba» 
kétértelműséget okozó község, egészség írásmódnál.

Mai írásmódunknak másik nehézsége az iskola szempont
jából a gyakori ingadozás. Százával sorolhatnám fel a szavakat, 
melyekkel a mai irodalomban két vagy háromféle alakban is 
találkozunk. Csak néhány példát akarok a sok közül elsorolnia 
millió V . miliő, pellengér v. pelengér, szakáll v. szakái, szollá v. 
szőlő, porczellán  v. porczelán, ótalom v. oltalom, bosszú v. hoszú, 
orvvadász v. orvadász, esso v. eső, to rn ázn i v. tornászni, közzé, 
közzül v. közé, közül, csengettyű, sz iva ttyú  v. csengetyü, szivatyú , 
gally  v. galy, önkényt, önkénytes v. önként, önkéntes. E szavak
ban a kiejtés rendesen vidékenként vagy egyénenként ingadozik,, 
s feltétlenül egyik írásmódot sem róhatjuk meg. Az iskola követ
kezetessége azonban megkívánja, hogy a két alak közül egyet 
ajánljunk, még pedig azt, a melyik könnyebb és egyszerűbb vagy 
pedig általánosabb használatú. Kétféle Írásmódot csak kivételes 
esetben szabad megengednünk, ha a szónak valóban kétféle 
alakja él egymás mellett, mint pl. avval és azzal, hétfő és hétfő, 
foldoz és foltoz.

Helyesírásunknak legkényesebb és legtöbbet vitatott kérdése 
az idegen szavak Írásmódja. Az irodalomban a két véglet küzd 
egymással; az az irány, a melyik mindent idegenül s a másik, 
a melyik mindent magyarosan akar írni. Az egyik irány ép oly 
helytelen, mint a másik. A közönséges, mindennapi használatban 
élő idegen szavakat, mint kollega, aszfalt, fiók  szóra, börze, csokoládé,, 
tea, gipsz, sablon, gim názium , próza, klasszikus, freskó, tragédia , 
eposz, stilus, himnus, szonett idegen alakba öltöztetni felesleges 
és írásmódunkat ok nélkül tarkává és zavarossá teszi. Sőt néme
lyikről azt se tudnám megmondani, hogy Írjuk idegenül; pl. a sab
lont németül vagy francziául írjuk-e le. Még helytelenebb a minden 
tekintetben idegen szónak, mely nem honosodott meg nyelvünkben, 
magyaros Írása. Ez kettős veszedelemmel jár. Egyrészt könnyelműen 
beviszi a nyelvbe a felesleges és könnyen elkerülhető idegen 
szókat, másrészt meg oly szóalakokkal tarkítja Írásunkat, melyek 
a magyar szemnek és fülnek csúnyák, s a magyar szavak közül 
valósággal kirínak, mint pl. reixrát, büdzsét, fetakkompli, presz
tízs, szán  zsén.

S e szavaknak ilyen írásmódjával az a baj is jár, hogy az. 
idegen kiejtést nem lehet pontosan átírni magyar betűkkel, tehát 
a mellett, hogy az idegen szó helytelen alakban terjed el, egy
úttal tökéletlen kiejtést is terjeszt. Néha még az is megesik,, 
hogy a szó használója nem is tudja hogy kell azt a szót az 
illető idegen nyelven olvasni. Pl. a svéd ski (ill. skida) (hótalp} 
szót egy napilapunk így irta le szkí, pedig a svédek «г-nek olvas
sák ; egy másik napilapunk a Scheweningen fürdőhely nevét így" 
irta le Seveningen, pedig azt a hollandok szkeveningen-nek 
ejtik. Tehát egy holland nevet német kiejtés szerint irt le ma
gyarul.
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Az idegen szók írását illetőleg helyes az akadémiai helyes
írás szabálya, hogy magyarosan csak a meghonosult szókat Írjuk, 
a  valóságos idegen szók közül pedig csak azokat, melyek nem 
latin-irású nyelvekből vannak véve. A vita oka nem is az elv, 
hanem annak mikénti alkalmazása. Nem is könnyű dolog eldön
teni, mit tartsunk meghonosodott szónak s mit idegennek, mert 
hisz egyes szavak használatában folytonos ingadozás van, s a mi 
ma még idegen, egy-két év múlva meghonosodott szó lehet. 
Egyénenként is változik a felfogás, s előttem idegen lehet az a 
szó, a mit más minduntalan használ s magyar szónak érez. Ebben 
a kérdésben az ingadozást nem lehet elkerülni, s nem csodálkoz
hatunk rajta, ha egy, a klasszikus nyelvekben jártas író a maga 
művében a latin és görög szavakat idegen helyesírással írja, de 
nem kívánhatja, hogy az elemi iskolás fiút is megtanítsuk rá, 
hogy a gipszet és stílust y-nal írja, vagy hogy annak az iskolá
nak a nevét, a hova egy év múlva jut, nagyon czifrán kell leírnia, 
mert az már tudós iskola; a filokszéra nevét is p h - \al és y -nal 
a kolerát pedig ch-val kell írnia. Azt sem veszem rossz néven, 
ha a M. T. Akadémia saját kiadványaiban tudósabh helyesírást 
követ, de nem kívánhatjuk, hogy az elemi iskolás, vagy a gim
názium alsó osztályába járó tanuló ép oly tudós legyen. Idegen 
írásmódról szó sem lehet oly szavakban, melyek a kis iskolás 
gyermek tollára kerülnek. Hiszen még tanítójától sem követelhet
jük meg, hogy tudja, vájjon milyen nyelv írásmódját kell ismer
nie, ha le akarja írni az ilyen szókat, mint tea, csokoládé, kassza, 
kaszinó, tas, koksz, aszfalt, múzeum, sál, blúz. S a minden áron 
idegenszerű írásmódra törekvéssel még az a baj is jár, hogy a ki 
az illető idegen nyelvben nem eléggé jártas, nem is tudja hogy 
kell a szót pontosan leírni. Ezért látjuk gyakran a philologia, 
philosophia szókat ?/-nal írva, a physica, gym nasium , rhythm us  
s más nehezebb irásmódú szavakkel pedig öt-hatféle alakban is 
találkozunk.

Az iskola szempontjából tehát azt kell kívánnunk, hogy 
magyarul Írjunk le minden idegen eredetű, de már magyarrá 
vált szót, még pedig nemcsak a teljesen meghonosodottakat, 
melyekre nézve kétség nincs, hanem az újabban polgárjogot nyert 
szavakat is.

Magyarosan kell tehát írnunk minden oly szót, mely egy 
közkeletű fogalom neve s melyre a magyar nyelvben más szó 
nincs, mint pl. csokoládé, gipsz, konyak, gim názium , kaszinó, 
klikk, kolera, fess, m iniszter, múzeum, posta, tus, próza, szonett, 
elégia, óda stb. Továbbá az olyan idegen szókat, melyek hang
alakjukban a magyar nyelv hangrendszeréhez illeszkedtek, habár 
csak részben is : czigaretta, eklézsia, frázis, muzsika, pásztor, 
p tílu s ; ide tartoznak a nép nyelvében is elterjedt idegen szók: 
blúz, czopf, fiskális, kassza, kompót, kontó, sarzsi, stáczió, szála, 
szósz, taksa, traktál, telefon, telegráf, vakáczió, viccz stb. Végűi 
magyarosan írandó minden szó, mely magyar képzővel van ellátva,
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mint affeMál, aszfaltoz, forszíroz, Tcapaczitál, kapitalista, prózai,, 
sablonos, teáz stb.

Ellenben idegen írásmóddal kell írnunk tudományos kézi
könyvekben az idegen nyelvű műszókat. A teljesen idegen szava
kat pedig, melyekre szükségünk nincs, az iskolában kerüljük, 
sőt üldözzük. De az irodalomban már türelmesebbeknek kell 
lennünk az idegen szókkal szemben, mert az iró gyakran kény
telen őket használni, csakhogy ezeket mindenesetre úgy kell 
leírni, a hogy az illető idegen nyelv írja. Talán felesleges még 
azt is megjegyeznem, hogy a latin betűket használó idegen népek 
tulajdonneveit soha és semmi körülmények között sem szabad 
magyarosan átirni.

A helyesírási viták részleteibe nem akarok elmerülni, csak 
az elveket akartam tisztázni, melyek szerint a magyar helyesírás 
kérdése az iskolában leghelyesebben volna megoldható. Nem tar
tom nagyon fontosnak azt sem, hogy ki állítsa össze a helyesírás 
szabályait. Akár az akadémia, akár a közoktatásügyi tanács, vagy 
egy megbízott szakember dolgozza ki a szabályokat, mi az iskola 
érdekében csak azt kívánjuk, hogy ez a helyesírás minél egy
szerűbb és könnyen megtanulható legyen.

Indítványozom tehát, mondja ki a kör, hogy csatlakozva a 
közgyűlés határozatához, szükségesnek tartja az egyöntetűséget 
az összes iskolák helyesírásában és azt óhajtja, hogy ez az egy
séges helyesírás mai írásmódunk alapelveihez alkalmazkodva,, 
minél egyszerűbb és könnyebb legyen, hogy elsajátítása a tanu
lónak minél kevesebb külön nehézséget okozzon.

Balassa József.

KÖNYV-ISMERTETÉS.

Történeti tankönyvek a gymnasiumok és reáliskolák szá
mára. írták  M ika Sándor és A ngyal D ávid . I. II. kötet. Bpst. 
1901. 1902. Lampel Róbert. — A magyarok története. A közép
iskolák III . és IV. osztálya számára. Ir ta  A ngyal D ávid . U. o.

Csodálatos, hogy a tankönyveknek oly hihetetlen túlterme
lése mellett a hivatalos bírálatokon kívül az egyes szakközlönyök
ben mily kevés bírálat vagy ismertetés jelenik meg, mely a hiva
talos bírálati szabályzat pontjain kívül is szakavatott kézből 
fölvilágositást nyújt az egyes használandó vagy máris használt 
tankönyvekről.

Tudvalevő dolog az is, hogy az ismertebb tankönyvkiadók, 
csakhogy piaczot szerezzenek könyveiknek, sokszor egy szakmából, 
sőt egy-egy középiskolai osztály számára több írótól eredő tan
könyvet adnak ki, hogy ezzel a kiadó czég elismert jelességével 
más kiadásokat az iskolákból kiszorítsanak és az ismertebb írók
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munkáit szélesebb körben elterjeszszék. Az áldozat, mely e vállal
kozással jár, nem felel meg majd a várakozásnak és bármely 
magyarázata legyen is a dolognak, mindenesetre a tankönyvírás 
jövedelmezőségén csorbát ütöttek, sőt sok tekintetben saját gyön
gébb kiadásuk esetleges alkalmazásával czégük hitelét is meg
ingatják. Mit a vámon elvesztenek, azt nem nyerik meg a réven.

Az új tanterv átalakító szellemének egyik eredménye ez a 
sok tankönyv, mely a hivatalos birálaton kivül még az oktató
nak gyakorlati eredményének föltüntetésére, hozzászólására is 
szorul, sőt kívánatos volna e hozzászólás akkor, amidőn a tan
könyv már egy-két évig használatban volt — nem várva be a 
szabályszerű három évet — és a tanár annak üdvös vagy káros 
hatását tapasztalta, kívánatos volna, hogy erről a tapasztalatáról 
beszámoljon s vele a tanárok más tanári karok figyelmét akár 
a hibákra hívja föl s ezzel a könyvet az intézetekből kiszorítsa, 
akár annak jelességeit magyarázza és így használatát s elterje
dését biztosítsa. így lehet talán a túltermelésnek is némileg 
gátat vetni. Jólehet azonban a tankönyvi túltermelés bármeny
nyire káros a szülőkre, a tankönyvirókra és kiadókra, mégis egy 
didaktikai hasznát már most ki lehet aknázni, és ez az, hogy igaz
ságos bírálat, lelkiismeretes használat után adott vélemény sze
rint szabad válogatást enged a jó tankönyvek közt, s vele a 
tanítás intensivitását, egyöntetűségét és eredményességét moz
dítja elő.

Ily intensiv, egyöntetű és egységes eredményt várunk az 
új tanterv szellemében szélesebb alapra fektetett magyar törté
neti tankönyvektől, midőn hazánk történetét nem száraz adatok 
garmadájában adják, hanem fölhasználva a szükséges külföldi 
vonatkozásokat és a műtörténeti, művelődéstörténeti adalékokat 
a történet psychologiai és aesthetikai igazságait a politikai és 
erkölcstaniakkal együtt alaposabban, behatóbban s egyszersmind 
világosabban is tárják a tanuló ifjúság elé.

Ily eredményes tankönyv a Lampel czég kiadásában meg
jelent Történeti tankönyvek elseje, Angyal Dávid Magyarok tör
ténete.

A modern magyar történeti kutatás oly sok és érdekes 
újabb dolgot hozott fölszinre, hogy a tankönyvirónak, hogyha egy
úttal nem történetbuvár is, aligha sikerül egy modern, az új 
tanterv szellemének megfelelő iskolai Magyarok történetének 
megírása, mivel a másod, vagy épen harmad kézből vett adatok, 
hogy így mondjam, a platói idea másolatának halványságában 
fog szenvedni. Egyszóval közeledünk ahhoz a szerencsés állapot
hoz, mely Angliában már oly régen termi áldásos gyümölcseit, 
hogy egyenesen a tudományos kutatók kezéből veszsziik az iskolai 
tankönyveket.

A szóban forgó Magyarok története eredeti kútfő tanul
mányokból leszűrt gondolkodás alapján készült mű, melyben a 
széles látókörű és eleven képzeletű író kiválogatta az ifjúságra
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nézve hasznosat, nemesítőt és egyúttal lelkesítőt, melyet egyszerű 
stílussal tár az olvasó elé, úgy hogy a tankönyv ifjúsági olvas- 
mánynyá lett, melyet az szívesen forgat, mert élvezetes.

Ebben a tekintetben nevezetes a könyvnek az az líjítása 
is, mely a tanuló érdeklődését kellemesen izgatja és a történeti 
tanulságok elsajátítására nézve is nagy haszonnal van, s ez a 
szöveg közé — petite — nyomtatott részleteknek (Уárostromok, 
kisebbb életrajzok, mívelődéstörténeti adalékok, szószerint idézett 
kútfők, anekdoták) a maguk helyén fölvilágosító és élvezetes adatai. 
Ezeknél a tanuló az általános történeti folyamat mellett belát
hat az egyes intézmények jelentőségébe, az egyes személyek lelki 
tevékenységébe, és mivel ezek nem szigorúan vett memorizálandó, 
megtanulandó dolgok, hanem csak emlékeztetők, a tanuló kép
zeletét kellemesen hangolják, az ismeret körét önkénytelenül is 
tágítják, a kíváncsiságot ébren tartják és lelkesítenek.

A könyv fölosztása is újabb módszerű. Az események részle
tesebb tárgyalása után rövidebb fejezetekben a történelmi tanulsá
gokat is egybefoglalja és az egyes uralkodók tevékenységét és 
ennek hatását jellemzi, súlyt fektetvén nemzeti küzdelmeink igaz
ságos voltára. Mindebben tárgyilagos komoly kritika, intensiv 
tudás és történeti elfogulatlanság vezérli.

Hasznosnak találtuk az emlékeztető összefoglalásokat, a 
nevezetes események kortani összeállítását, melyek minden kötet 
végén találhatók.

A képek eredetiek és tanulságosak.
— m gy -

EGYESÜLETI ÉLET.

Budapesti kör.
(A magyar helyesírás és az iskola.)

A budapesti tanári kör november hó 6-án tartott felolvasó
gyűlésén 42 köri tag vett részt.

D r. Веке Manó elnök a gyűlés megnyitása után sajnálat
tal jelentette, hogy egyesületünk elnöke, dr. Beöthy Zsolt, gyön- 
gélkedése miatt nem jelenhetett meg a mai ülésen, s így a múlt
kori előadásához fűződhető eszmecserét ma nem indíthatjuk meg. 
Hiszi azonban, hogy bármely másik összejövetelünk alkalmával, 
szívesen ad ő majd minden, a drezdai kongresszusra vonatkozó 
kérdésre nézve útbaigazítást vagy felvilágosítást. — Ezután fel
szólította jDr. Balassa Józsefet, hogy a mai tárgysorra kitű
zött »A m agyar helyesírás és az iskola« czimű értekezését 
olvassa föl.

D r. Balassa József általános figyelemmel kisért s tetszés- 
nyilvánításokkal többször megszakított előadását Közlönyünk  mai

M AGYW
TU aeM A N Y O S A U C É M A  

KCNYVUÍA.
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száma egész terjedelmében hozza, s így itt csakis előadó határo
zati javaslatának közlésére szorítkozunk. E szerint: Mondja ki 
a kör, hogy csatlakozva a közgyűlés határozatához, kívánatosnak 
tartja az egyöntetűséget az összes iskolák helyesírásában és azt 
óhajtja, hogy ez az egységes helyesírás mai írásmódunk alapelveihez 
alkalmazkodva, minél egyszerűbb és könnyebb legyen, hogy elsa
játítása a tanidónak minél kevesebb külön nehézséget okozzon.«

Az előadáshoz többen hozzászólottak.
Dr. Gyomlai Gryula előadónak az idegen szavak Írásmódjára 

nézve nyilvánított kívánságához óhajt megjegyzéseket fűzni. Véle
ménye szerint, talán az egy olasz nyelvet kivéve, minden más 
nyelv a magyarhoz viszonyítva hangszínbeli különbséget mutat. 
Ez a különbség főképen a magánhangzók kiejtésében nyilvánul s 
éppen a magánhangzók azok, melyekre nézve a kiejtésbeli különb
séget legkevésbbé tudjuk a magyaros írásmódban feltüntetni. 
Úgy, a mint mi magyar beszélgetésben a »genre«, »sans géné« 
stb. szavakat kimondjuk, a franczia sohasem ejti ki e szókat. 
О tehát azt hiszi, hogy az az idegen szó, nuályet mi beszélgetés 
közben használunk, nem idegen szó többé; az az eredeti helyes
írás daczára is magyar szóvá lesz. Nehézséget lát az idegen szók 
magyaros Írásában azért is, mert az így leírt szók semmiféle 
szótárban sem lesznek feltalálhatok s így olyanok számára, a kik 
azoknak értelmét keresik, hozzáférhetetlenekké válnak. Ellentétben 
előadóval az a felfogása, hogy az idegen szókat ügy Írjuk le, 
amint azt az illető nyelv helyesírása megköveteli.

Dr. Wagner Alajos furcsának találja előadó azon állítását, 
hogy a helyesírást nem lehet grammatikai alapon tanítani. 
Kiemeli azt a fontos szerepet, a mi a helyesírás elsajátításában 
a füllel ellentétben a szemnek jut. Hiszi, hogy hozzá hasonlóan 
mások is vannak, a kik pusztán hallás után nem tudnak helyesen 
leírni olyan szavakat, a melyeket leírva sohasem láttak. Azt sem 
mondhatja következetes eljárásnak, hogy Balassa megengedhető
nek tartja, hogy a tudós könyvek más helyesírást kövessenek. 
Nem vezethet ez majd oda, hogy valamely könyvre csakis az 
abban követett helyesírás nyomán reásütik, hogy tudós könyv?

Dr. Waldapfel János úgy véli, hogy érdemen felül sokat 
beszélnek a fonetikai alapra fektetett helyesírásról. Ahány ember 
van, annyiféleképen ejtik ki a szavakat, s így a kiejtés nagyon 
kevéssé tájékoztathatja a rossz hallású, vagy nem magyar vidéken 
felnőtt egyéneket. A millióféle kiejtéssel szemben az irás lehet 
egyféle; erre nézve lehetnek hagyományok, s éppen e hagyomá
nyoknak kell, már csak azokra való tekintetből is, a kik írásból 
s nem kiejtés után tanulják meg a nyelvet, minél nagyobb tért 
biztosítani. A helyesírás kérdésében is döntsön az, hogy: in 
necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Semmi 
szín alatt sem szeretné, hogy parancsszóra egységes helyesírást 
teremtsenek. A teljes egyöntetűséget sem tartja túlságosan fontos
nak. Járjon el ki-ki saját legjobb belátása szerint.
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Posch Jeno alapjában helyesli előadónak az egyöntetű, és 
könnyű helyesírás megállapítására irányuló nézeteit. Némi aggálya 
van azonban paedagogiai szempontból. Kiindulva abból, hogy 
minden tanításnak csakis akkor lehet valódi értéke, ha a tanuló 
a tanártól hallottakat s a tankönyvében foglaltakat az életben 
is igazolva látja; úgy hiszi, hogy némileg visszás helyzet fog 
keletkezni akkor, ha mi a »genre« »budget« stb. szók magyaros 
leirását követeljük, s a tanuló más könyvet véve kezébe, ugyan
azon szók leírásában eltérést fog a könyv s a tanultak közt 
tapasztalni ? Az életben el nem tagadható az ingadozás. Szabad-e 
az iskolának az élet és irodalomtól létesíthető megállapodások
nak elébe vágni? Nézete szerint nem; még akkor sem, ha ez a 
megállapodás nagyon későn, vagy sohasem történik meg. Ez sem 
olyan nagy baj. Nekünk azonban számot kell vetnünk azzal, hogy 
az iskola nem az egyetlen csatorna, melyen át a tanuló ismere
teit szerzi, hanem azonkívül még száz más forrásból is merít; 
tankönyvein kívül más könyveket is olvas, s bizonyára rosszul 
eső érzés szállja meg, ha azt látja, hogy a tanár hibának minő
sít olyanokat is, a miket helyesen, bár nem az iskolai helyesírás 
szerint, irt le. Korainak tartja a mozgalmat s az a javaslata, 
hogy az iskola óvakodjék bármely pártállás elfoglalásától.

FialovszJcy Lajos nagyon is óhajtja, hogy az iskola az 
előadótól fejtegetett nézetek elfogadásával jó példát mutasson, s 
az a meggyőződése, hogy vele egy véleményen van mindenki, a 
ki hozzá hasonlóan, gyakran érezte az egységes megállapodás 
hiányából származó ,bajokat.

Dr. Császár Árpád szerint Posch nagyon mereven fogja 
fel a dolgot. Hiszen a helyesírás tulajodonképen úzus, mód, és 
semmi sem könnyebb, mint megértetni a tanulóval azt, hogy 
egy-egy szót kétféleképen is lehet ész- és czélszerüen leírni. Baj 
csakis abból támad, ha nagyon mereven ragaszkodunk az iskolá
ban a megállapítandó törvényekhez. О előadó nézeteit helyeseknek 
tartja, ám hangsúlyozni kívánja, hogy a megalkotott helyes
írási szabályok semmi körülmények közt se nyerjenek dogma- 
szerű színezetet.

Dr. Négyesy László nem tartja a kör feladatának a döntő 
szó kimondását s annak szükségét nem is látja. Az idegen 
szavak írásában s általában minden vitás kérdésben döntsön az 
élet és az irodalom. Elég lenne most annyit kimondanunk, hogy 
kívánatos lemne az egyöntetű és egyszerű helyesírás, ám annak 
megállapítását az arra illetékes fórumoktól várjuk. Külön intéz
kedést azonban a minisztériumtól mi ne kérjünk; nem is kér
hetjük a rendeleti intézkedést, ha meggondoljuk, hogy az iskolát 
nem lehet az élettől teljesen különválasztani. Még egy-két részlet- 
kérdésre is tesz megjegyzést.

Dr. Balassa József úgy látja, hogy a vita eltért abból a 
mederből, melybe azt szorítani óhajtotta volna. Neki nem volt 
czélja rendeletet provokálni az iskolai helyesírás ügyében. Tár-
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gyalta a kérdést, mert a közgyűlés a körökhöz utasította, s most 
nem Ítélheti azt az iskola szempontjából mellékes kérdésnek. Abból 
indult ki, hogy azon esetben, ha valóban kell az iskolában egy
öntetű helyesírást megállapítani; az csakis könnyű és egyszerű lehet. 
Ez legyen egyedül a döntő irányelv. Hogy most már mi a könnyű, 
annak tárgyalásába egy rövidre fogott határozati javaslatban 
nem lehet kiterjeszkedni. A helyesírás megegyezés dolga. Arra 
azonban nem várhatunk, mig az élet és irodalom egységes meg
állapodásra jut, mert erre örökké kellene várnunk. Ez sehol 
sincs meg, nálunk sem lesz meg soha. Ausztriában miniszteri 
rendelettel adták ki a helyesírási szabályokat, még sem követik 
általánosan. Mi sem kívánhatjuk, hogy az irodalomban mindenki 
a mi helyesírási megállapodásainknak vesse magát alá. Azonban 
hiszi, hogy az iskola egyöntetű helyesírása hatalmas előmozdítója 
lesz annak, hogy egy nemzedék során már létrejöjjön a kívánatos 
megállapodás, mert az iskolában elsájátított helyesírást már 
csak kényelmi szempontból sem fogja senki megváltoztatni. — 
Waldapfel kicsinyesnek mondja a kérdést. Valóban az. csak azt 
lehet sajnálni, hogy tudós emberek annyi időt, hónapokat, éveket 
töltöttek el a vele való foglalkozásban. Jól mondja Louis Havet, 
a franczia reformmozgalom egyik vezére, hogy nem fontos dolog 
ugyan a helyesírás, de annál fontosabb az idő és a fáradság, 
a mit a gyermekek a helyesírás megtanulásával eltöltenek. Öt 
csakis az a szempont vezette, hogy a mint foglalkoznak azzal, hogy 
pl. megkönnyítsék a gyermeknek a betűvetést, épen úgy fog
lalkoznunk kell azzal is, hogy a helyesírás elsajátítását könnyebbé 
tegyük. — A hagyományhoz való ragaszkodás szép a tudományos 
életben, de azt hiszi, hogy mikor e ragaszkodásnak egyéb követ
kezménye nincs, mint hogy nehezebbé teszi a gyermek munkáját; 
akkor kár a hagyományhoz ragaszkodnunk. A kiejtéshez való 
alkalmazkodás épen azok érdekében fontos, akik. írásból tanul
ják meg a nyelvet, mert csakis ez alapon tanulhatják meg egy
úttal a helyes kiejtést is. Arra a kérdésre, hogy milyen szigorral 
ítéljük meg a helyesírási hibákat, az a felelete, hogy irányadó 
csakis az lehet, a mit a franczia közoktatásügyi miniszter is 
kimondott, hogy hibának csakis azt tekintsük, a mi tudatlanság
ból származik. A helyesírásnak nincs törvénykönyve, ám kívánatos, 
hogy az iskolában egyféle írásra szoktassuk a tanulókat, minden
kor ama nyílt kijelentéssel, hogy a helyesírásban vannak bizonyos 
eltérések. Ezt tudva a tanuló nem fog annak nagy tudományos 
értéket tulajdonítni. Wagner azon állításának, hogy a helyesírást 
szemmel és nem füllel tanulják, nálunk kevesebb jelentősége van, 
mint a németeknél; ez azonban más kérdéshez vezetne bennünket, 
t. i. ahhoz, hogy hogyan kell a helyesírást tanítani. Gyomlaynak 
felelve elfogadja, hogy magyar beszélgetésben némileg magyarrá 
lesz a kiejtett idegen szó, de nem tagadható, hogy egyének 
szerint a kiejtés nem egyenlő s a ki tud is pl. angolul, magyar 
beszéd közben máskép ejti ki az angol szót, mint ha angolul



204

beszél. Ebből azonban nem következik, hogy minden idegen szót 
idegenül írjunk le. Mikor a »sans géné«-hez hasonló szavakat 
kimondjuk, érezzük, hogy idegen szót mondunk k i ; érezzük azt 
akkor is, ha idegen nyelvű idézeteket használunk s ilyenkor 
azokat mégsem mondjuk ki egészen magyarosan. Mikor azonban 
a gipsz, blúz stb. szavakat használjuk, nincs meg az emberben 
az a belső érzés, hogy most nem magyar szót ejt ki. Ez a belső 
érzés lehet irányadó a szó miként való leírásában is. Nyomta
tásban, úgy mint az angoloknál, nálunk is dűlt betűkkel lehetne 
feltüntetni az idegen szavakat. — Ezekután újra felolvassa s 
elfogadásra ajánlja határozati javaslatát.

D r. N égyesy  László elfogadja az előadó határozati javasla
tát, s tekintettel arra, hogy előadó sok új szempontot hoz fel a 
helyesírás kérdésének tisztázására, óhajtja, hogy nézetei minél 
szélesebb körben terjesztessenek.

Ezután az elnök a megejtett szavazás alapján kimondja, 
hogy a kör előadó határozati javaslatát egyhangúlag elfogadja, s 
egyszersmind előadónak mély tudományú, rendkívül tájékoztató 
s a kérdést sok oldalról megvilágító előadásáért a kör hálás 
köszönetét fejezi ki.

Végül bejelenti az elnök, hogy a kör következő felolvasó 
ülése november hó 20-án d. u. 5 órakor lesz, s ez alkalommal 
Dr. W aldapfel János fogja ismertetni az új porosz tantervet. 
Ezt a felolvasást 1/2 5 órakor választmányi ülés előzi meg.

D r. L é v a y  E de,
a kör titkára.

K ISE B B  K Ö Z L E M É N Y E K

Még egyszer a középiskolai ügyosztályról.
Eddigelé minden elfogulatlan tanárember teljes elismeréssel 

adózott a Közlönynek amaz elvi állásfoglalásáért, melynek ez év
folyam 5. számában adtunk kifejezést. Jól megfontolt, tisztán a közép
iskolai oktatásügy érdekeit szem előtt tartó nézetünk az, egyrészt 
hogy a középiskolai oktatásügy vezetésére rendszerint a középiskolai 
oktatás elméletében és gyakorlatában teljesen otthonos szakember 
való, másrészt hogy a magyar tanárság kebelében ma már nem 
hiányoznak az olyan szélesebb szemhatárú férfiak, a kikben meg
volnának az ügyosztály vezetéséhez szükséges egyéb qualitások is a 
szorosabb értelemben vett tanári szakképzettségen kívül. Kimondot
tuk akkori czikkünkben azt is, hogy ez elvi álláspontunk fenntartá
sával korántsem akarunk bizalmatlanságot fejezni ki az ügyosztály 
újonnan kinevezett vezetője iránt, sőt kiváló qualitásaira való 
tekintetből elvi álláspontunk mellett is bizalommal tekintünk műkö
dése elé. Igyekeztünk ezt az álláspontunkat az ügy fontosságához 
való komolysággal kifejteni és kellő érvekkel támogatni.
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Legnagyobb meglepetésünkre olyan oldalról részesültünk erő
sen elfogult támadásban ezért a teljesen érthető és megokolható állás- 
foglalásunkért, a honnan legkevésbhé vártuk, mert onnan eddig csak 
támogatást, s legfeljebb objektiv kritikát kaptunk. Az Egyetértés 
tanügyi rovata volt ez a támadó.

Közlönyünk ez évi 5. számát ismertetvén az Egyetértés nov. 
10-iki száma, részletesebben foglalkozik A középiskolai ügyosztály új 
vezetője czímű czikkünkkel. A nélkül, hogy csak egy szóval is czá- 
folná érveinket és gyöngíteni próbálná elvi álláspontunkat, állás- 
foglalásunkban nem lát egyebet, mint ama régi »felvont szemöldökű« 
tanárok eljárását, kik »a polgári élet viszonyait is a kiskorúak meg
szokott mértékével mérik, s csupa következetességből nekimennek a 
falnak«. Szemünkre veti, hogy megkritizáljuk az új ügyosztály-vezetőt, 
(ki tette ezt ?); Bonczczal szemben leszólja Eináczyt, a középiskolai 
ügyosztály eddigi tanár-tisztviselőjét, (vájjon mire jó ez ?), meglehetős 
satirával Írván ez utóbbi működéséről, a kit most a miniszter elbocsá
tott rendes tanárnak az egyetem paedagogiai tanszékére, (a mi bizony 
nem egy embernek fáj !). Végül szemére veti a tanároknak, hogy 
támadják a minisztériumot, a miért nem középiskolai tanárt (?!) állí
tott az ügyosztály élére, magok pedig a saját hatáskörükben, a közép
iskolai tanáregyesületben, sem követik a magok hangoztatta elvet: 
Beőthyt állították az egyesület élére, s általában egyetemi tanároktól 
vezettetik magokat.

Nem hiszszük, hogy az Egyetértésnek ez a támadása bővebb 
czáfolatot tenne szükségessé. Maga a czikkíró is aligha számított rá, 
hogy czáfolni fogják czikkét, különben néhány tetszetős érvet csak 
megpróbált volna fölhozni álláspontunk ellen. Sehol semmi érv. Csupa 
újságírói szellemeskedés és vagdalkozás az egész, a mi a lap élénkí
tésére szorult helyzetekben egész jó lehet ugyan, de komoly czáfolatra 
egyáltalán nem alkalmas. Nagy részét a czikknek személyes ügyek fog
lalják el, személyi ellentétek kiélesítése a főczélja; erre a térre pedig 
mi nem követhetjük az Egyetértés czikkíróját. Különben is a Boncz 
személyét nincs okunk támadni, a Fináczyét nem szükséges védeni.

A czikknek egyik vádját azonban nem hagyhatjuk szó nélkül: 
azt, hogy a saját hatáskörünkben, a tanáregyesületben, sem közép
iskolai tanártól, hanem egyetemi tanároktól vezettetjük magunkat. 
Hát igaz, elnökünk egyetemi tanár. Beöthy azonban éveken át volt 
középiskolai tanár az V. kér. áll. főreáliskolában, sőt a Nőképző 
Egylet leánygymnasiumában még most is középiskolai tanári műkö
dést teljesít. Azonfelül elnöke a középiskolai tanárvizsgáló bizott
ságnak, s mint ilyen, vezetője, irányítója a középiskolai tanárképzés
nek. És a mi a legfőbb, szive egész melegével lelkesedik a közép
iskolai tanárságért, annak hivatásáért, nemes czéljaiért. Mikor mi 
tanári szakembert kívánunk az ügyosztály élére, nem azt kívánjuk, 
hogy az egyik közembert tegyék meg közülünk vezérnek, s kijelent
jük az Egyetértés czikkirója előtt, hogy mindenkor megelégednénk a 
középiskola ügyosztály élén is olyan szakemberrel, a minő jelenleg a 
középiskolai tanáregyesület élén áll.
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V E G Y E S E K .

Felolvasás. Folyó hó 20-ikán d. u. 5 órakor a budapesti tanári 
körben (Ujvilág-utcza, 2.) dr. Waldapfel János gyakorló iskolai 
tanár tart felolvasást az új porosz tantervekróí. E nagy érdekű fel
olvasásra, melynek tanulságai a mi középiskolai reformunkra is döntő 
hatással lehetnek, felhivjuk nemcsak a tagoknak, hanem az összes 
fővárosi tanárságnak is a figyelmét.

A Közoktatási Tanács tagjai. A Közoktatási Tanács tagjaiul 
a következő 5 évi cyclusra a vallás- és közoktatási miniszter kine
vezte előadó tanácsosokká: Alexander Bernátot, Bokor Józsefet, 
Fináczy Ernőt, Hegedűs Istvánt, Heinrich Gusztávot, Kisfaludy A. 
Bélát, König Gyulát, Lakits Vendelt, Medveczky Frigyest, Pauer 
Imrét, Riedl Frigyest és Szuppán Vilmost; tagokká pedig: Badics 
Ferenczet, Balogh Pétert, Bartoniek Gézát, Bánóczi Józsefet, Веке 
Manót. Boldis Ignáczot, Capesius Józsefet, Cherven Flórist, Demeczky 
Mihályt, Dezső Lajost, Dóczi Imrét, Fenyvessy Ferenczet, Fölkér 
Gusztávot, Fölser Istvánt, Fröhlich Izidort, György Aladárt, Ilosvay 
Lajost, Juha Adolfot, Кару Gyulát, Kiss Aront, Komáromy Lajost, 
Komlóssy Ferenczet, Kovács Jánost, Lánczy Gyulát, Lád Károlyt. 
Kisfaludi Lipthay Sándort, Marusák Pált, Nagy Ernőt, Négyesy 
Lászlót, Novák Lajost, Pál Istvánt, Pásthy Károlyt, Papp Gézát, 
Paszlavszky Józsefet, Popovics Istvánt, Rajner Ferenczet, Rauscher 
Lajost, Rombauer Emilt, Schmidt Ágostont, Simonyi Zsigmondot. 
Schulek Frigyest, Sretvizer Lajost, Stőhr Antalt, Szamosi Jánost, 
Szász Károlyt, Téglás Gábort, gróf Teleki Sándort, Újvári Bélát, 
Vécsey Tamást és Zoltvány Irént. A tanács kebelében az emlitett 
idő alatt tartandó tárgyalásokra a Szabályzat 8-ik §-a alapján a 
következő tanügyi tisztviselőket rendelte k i : Molnár Viktort, Axaméthy 
Alajost. Morlin Emilt, Halász Ferenczet, Kuliszeky Dezsőt, Kacskovics 
Mihályt, Neményi Imrét, Radnai Rezsőt, Verédy Károlyt, Boncz 
Ödönt és Erődi Bélát.

Ungarische Pädagogische Revue. Revue Pédagogique Hongroise. 
Ezen a czímen Kemény Ferencz igazgató főszerkesztésében és Szőllősi 
Jenő felelős szerkesztésével német és franczia nyelvű paedagogiai 
folyóirat indult meg a magyar közoktatásügynek küfiöldön való 
megbízható ismertetése czéljából. A folyóirat természetesen első sor
ban külföldiek számára készül, s évenkint 6 füzet jelenik meg belőle. 
Ára egész évre 6 korona (6 márka, 8 frank). — A legjobb sikert 
kivánjuk a derék vállalkozáshoz!.

Egységes Nemzeti Közoktatás czímen új egyetemes paeda
gogiai folyóirat indiílt meg az idén Szombathelyen Deme Károly 
ismert nevű paedagogiai iró szerkesztésében. Nagyon üdvös dolog 
volna, ha valamennyi nevezetesebb vidéki városunkban ki tudna 
fejlődni akkora paedagogiai élet, a mekkora egy folyóirat fenn
tartásához és fölvirágoztatásához szükséges. Erre azonban kevés 
reménység van. Nemcsak kellő számú olvasó közönséget lesz nehéz



207

az új folyóiratnak összehozni, hanem, a mint az eddig megjelent 
számok mutatják, még nagyobb nehézséggel fog járni tartalmas, érté
kes dolgozatokat kapni. Örvendetes dolog volna, ha a kedvezőtlen 
körülmények daczára is sikerülne az Egységes Nemzeti Közoktatásnak 
egy újabb vidéki paedagogiai góczpontot teremteni Szombathelyen.

Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. V e r e s s  
Endre dévai állami főreáliskolai rendes tanárt rendes tanári minő
ségében véglegesen megerősítette.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönyének összes, 
teljes számú kötetei — részben kötve — igen jutányos áron megszerez
hetők. Fölhívjuk a körök és az újonnan keletkezeit tanintézetek figyelmét 
ez alkalmi vételre könyvtáraik számára.

Értesítéssel a szerkesztőség szolgál.

T arta lom : A magyar helyesírás és az iskola. Balassa Józseftől. — Könyv- 
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Angyal Dávid: A magyarok története, mgy-tói. — Egyesületi élet: 
Köri tudósítás (Budapesti kör.) — Kisebb közlemények. — Vegyesek. — 
Hirdetések.

S Z Á Z A D U N K
MAGYAR IRODALMA KÉPEKBEN.

S z é c h e n y i  f ö l l é p é s é t ő l  a  k i e g y e z é s i g
.....................  Irta .....................

Endrődi Sándor.
Kiadta az Athenaeum. Ára díszes vászonköt. 6 kor.
Régóta nehezen várt könyv ez az Endrődi Sándoré, amely az ihletett 
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dalmunk nagyjairól, akiket idáig talán tudósok szemüvegén keresztül 
néztünk, és most egyszerre mintegy varázsütésre, meglepetve nézzük 
az ő csodálatosan lebilincselő egyéniségüket. A ragyogó nyelvű, 
tüzes érzésű poéta, életet, szint varázsol a tudomány szürke vász
nára és irodalmunk történetének vezéralakjait mindenek számára 
érdekessé teszi; bemutatja mint írókat, művészeket és embereket.

Kapható minden könyvárusnál és a kiadó Athenaeumban, 
Budapest, K erepesi-ut 54. sz.
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A MI SZÖVETSÉGÜNK.

I .vL'Ui Г.ЛКЛШ ЙШ  
I KÖNYVTÁRA

(Felolvastatott a kassai kör október 31-én tartott gyűlésén.)

Az egyes érdekkörök szervezkedése, összetartása tán egy 
korszaknak sem volt annyira jellemző' vonása, mint a mostaninak. 
A hatalom birtokosai mindig összetartottak. De ma már az elha
gyottak, sőt az elnyomottak is szervezkednek s a müveit államok 
nemcsak hogy nem akadályozzák őket az összetartás erejének 
kifejtésében, hanem még támogatják is. Ha a tőkepénzesek 
ringeket alkotnak, az állam velők szemben takarék, fogyasztási 
stb. szövetkezeteket szervez. A munkaadók kérlelhetlenségével 
szemben az államok törvénybe igtatják a munkás korának 
minimumát, a kötelező biztosítást baleset ellen, halálesetre, s 
ma már alig van olyan érdekcsoport, mely a létért való küzde
lemben ki ne használná az összetartás minden előnyét.

Nekünk tanároknak anyagi érdekeink megóvására kenyér
adóinkkal szemben alig van szükségünk külön nagy szövetségekre. 
A mi anyagi érdekeink előmozdítását mindég állami, nemzeti 
érdemnek tekintették. Mi nem állunk az iskolafentartókkal szem
ben ügy, mint más érdekkörök egymással szemben: ellenségesen. 
Tanárok sztrájkjáról anyagi érdekeik megóvására még sobsem hal
lottunk beszélni. De azért nekünk is fel kellene használnunk az 
összetartás nyújtotta előnyt, mi is többet tehetnénk anyagi érde
keinkért, mint a mennyit teszünk.

Igaz, hogy az 1883-iki középiskolai és az 1885-iki Csáky 
féle törvény óta magyar tanár nyomornak nem lehet kitéve és 
özvegye, árvái sem juthatnak koldusbotra; mert nem kap nyilvá
nossági jogot az olyan iskola, mely tanárainak nyugdíjat, özvegyi 
eltartást nem biztosít. De ha nem is kell attól tartanunk, hogy 
özvegyeink, árváink alamizsnára szorulnak, ha van mód, hogy 
nekik többet is nyújtsunk, mint a mennyit számukra a törvény 
biztosít, azt felhasználni — úgy hiszsziik — erkölcsi kötelességünk.

O R S Z . K Ö Z É P IS K . T A N Á R E G Y E S . K Ö Z L . 1 4
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Már pedig volna ilyen, ha erre a czélra egymással országosan 
szövetkeznénk.

A múlt év tavaszán a bécsi orvosok — más hasonló szei’- 
vezetek mintájára — alakítottak egy szövetséget ily czím a la tt : 
»Wohlfahrts verein für Hinterbliebene der Arzte Wiens.« E szövet
ség minden tagja a megalakuláskor befizetett 1 frt-ot és kötele
zettséget vállalt, hogy ha valaki közülük meghal, ismét fizet 
ugyanannyit. Az így befizetett egész összeg pedig mindig az 
elhunyt törvényes örököseinek vagy annak jut, a kinek ő azt 
hagyományozta. Az egyesület alakuló gyűlését 1900. márcz. 6-án 
tartotta. Akkor volt 462 tagja. Aug. 16-án meghalt egy tagtár
suk. Annak örökösei elvitték a 462 frt.-ot. Ennek hirére a 
tagok száma felemelkedett 600-ra, s mikor okt. 1-én megint 
elhunyt az egyesület egy tagja, örökösei már 600 frt-ot kaptak. 
Az alakulás évfordulóján kiadott jelentés szerint addig a 600 
tag közül az év alatt csak ketten haltak meg s a tagok száma 
600, az előre elkészített örökség ugyancsak 600 frt.

Már most ha mi is alakítanánk ilyen szövetséget, nem 
teljesítenénk-e erkölcsi kötelességet szeretteink és egymás iránt? 
Csak az a kérdés, milyen a tanárok halálozási aránya. Az 
összes középiskolai tanárokra nézve csak maga a minisztérium 
állapíthatná meg hivatalos adatok alapján. De az állami alkal
mazottak és a tanulmányi alapból díjazottak névsora közkézen 
forog. Azt mindenki maga megnézheti, utána járhat, kik hiány
zanak a megelőző névsorból akkor, mikor egy év múlva kiadják 
az újat. Leszámítja belőlük a más intézményhez áthelyezette- 
ket (a hivatalos tiszti czím- és névtár abc.-rendben is közli 
minden köztisztviselő nevét, annak segélyével kideríthető minden 
áthelyezettről, hova került) s így megtudhatja, hány ember halt 
el és ment pensióba az év alatt az állami és királyi középisk. 
tanárok közül. Az így nyert százalékszám valószinüleg érvényes 
az összes középisk. tanárokra is.

Az 1899-ik év deczember 31-én lezárt rangsor 12 főigaz
gatója 14 tollnokával együtt 1900 Sylvester napján is irányítja 
az egyes tankerületek középiskoláit. А VII. fizetési osztály 
23 igazgatója és gyakorló gymn. tanárja nevét is közli mint az 
1900 végén lezárt rangsor is, Rozsnyai Károly szolnoki gymn. 
igazgatóé kivételével, a ki tudtunkkal pensióba ment. А VIII. osz
tályba sorozott 38 igazgató és gyakorló gymn. tanár is mind 
megéri az új századot; (közűlök Веке Manó az egyetemre került). 
А VIII. osztályú 233 tanár közül már négy hiányzik. Jeszenák 
Rafael losonczi gymn. és Bach Nándor nagyváradi reáliskolai 
tanár nyugalomba vonúl, Held Károly budapesti VII. kér. és 
Malesevics Miklós zombori gymn.-i tanár az év folyamán itt 
hagyták a küzdelmes életet. (Klug Lipót a kolozsvári egyetemre, 
Kürschák József pedig a műegyetemre jutott.) De a 411 IX. osz
tályú tanár közül is csak 2 múlt ki az év a la t t : Fleischhacker 
Fridolin soproni és Sárffy Aladár lőcsei főreáliskolai tanár.
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(A többi hiányzó név mind megtalálható a tiszti czini- és névtár 
segélyével.) Úgy, hogy a 731 állami főigazgató, igazgató, tanár és 
főigazgatósági tollnok közül 1899 dec. 31-től 1900 dec 31-ig ter
jedő év alatt összesen 4 ember halt el és 3 vonóit nyugalomba.

A tanúlmányi alapból fentartott 9 gymn. igazgatója mind 
átéli ez évet (csak a zsolnaié reáliskolai igazgató lett, mert az 
iskola átalakúlt); de már az 52 V III. osztályú tanár soraiból 
kidült Turjay László beszterczebányai tanár, a ki most Ungvárt 
élvezi jól megérdemelt pensióját, a 114 IX . osztályba sorozottak
ból pedig Danielovics Kálmán trencséni főgymnasiumi tanár, a ki 
oly szerencsétlen véget ért.

A felsőbb leányiskola tanító személyzete 1899 dec. 31-én 
149 emberből áll, egy év múlva a 149 névből 1 hiányzik: Kozma 
József temesvári tanáré, a ki njugdijaztatta magát; (de nem 
sokáig élvezhette az otiumot, most a napokban halála hirét hoz
ták az újságok.)

Ezen hivatalos és mindenki által könnyen ellenőrizhető 
adatok szerint az állami és királyi középiskolák 1055 tanárja 
közül az egy év alatt 5 halt meg, a mi alig 0'5 °/o halálozási 
arányra mutatna. Csakhogy ezen arányszám legfölebb csak a 
tényleges szolgálatban állókra nézve lehet érvényes, azokra nézve 
is csak most, a jövőben alig. .Az állami iskolák nagy része a 
80-as, sőt a 90-es évek alkotása, tehát nagyohbára fiatal intéz
mény. Ha magok az intézetek megöregszenek, személyzetök is 
korosabb lesz, s akkor a halálozási arány is nagyon lassan ugyan, 
de mindenesetre emelkedni fog. Meg aztán az ilyen szövetségben 
természetesen a nyugdíjasok is benne maradnak, azok között 
pedig nyilván nagyobb a halálozási arány. Ügy hogy azt hiszszük, 
sokkal inkább megközelítjük a valóságot, ha a múlt év nyug
díjazottjait is — csak a számítás alapossága érdekében, bocsás
sanak meg érte! — a halottak közé számítjuk. Fel kell tehát 
tennünk, hogy 1055 ember közül nem 5 hanem 10 halt el egy 
év alatt, a mi körülbelül l°/o.

Hogy az arányszám megállapítása érdekében szükségünk 
van e feltevésre, bizonyítja a Tanáregyesület tagjainak halálozási 
aránya. Az Egyesületben vegyesen vagyunk állami és egyházi 
alkalmazottak, tehát fiatal és öreg intézetek tanárai valamint 
activ tanárok és pensionáltak, vagyis olyanok, amilyenek a szövet
ség tagjai is lennének. És milyen köztünk a halálozási arány? 
Érdemes főpénztárosunk, Müller József szives közlése szerint az 
utóbbi 4 év alatt meghalt összesen 71 tagtársunk. A ciclus első 
évében volt az egyesületnek 1201 tagja, a ciclus végén 1379. 
Átlag tehát 1285-öt számíthatunk. Elosztva köztük a 4 év 71 
halottját, az egyesület tagjainak halálozási aránya volna Г37°/0, 
a mi jelentékenyen nagyobb arány, mint az állami és királyi 
tanároké. De azt hiszszük, jobban megközelítjük a valóságot, ha 
egy olyan szövetség tagjainak halálozási arányszámául az utób
bit, sőt esetleg az l'5°/o-ot fogadjuk el.

14*
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Normalis viszonyok között tehát ezer tanár közül évenkint 
10—15 hal el. Úgy hogy ha ezer tagból álló szövetségünk volna 
évi 10 —15 írt. járulékért minden magyar tanár szeretteinek 
ugyanannyi forintot hagyományozhatna. Ha ugyanakkora össze
get biztosító társulat útján akarunk szerezni, a járulék a belépő 
korától függ. S már a 30 éves ember is kétszer akkora járulékot 
fizet: 2370 ftot és 4 frt. illetéket. A 40 éves 32’50 írt. az 50 
éves 4570 frt, a 60-as pedig plane 7Г30 frtot. A mi igen termé
szetes is, mert az egyes korosztályok halálozási aránya tekintet 
nélkül a foglalkozásra általában jóval nagyobb, mint a tanár
világé korra való tekintet nélkül. Aztán meg a biztosító társu
latnak nagy hivatalnok-apparatussal kell dolgoznia és a részvé
nyesek is nyerni akarnak. De még a szövetkezeti alapon álló 
biztosítók sem tudtak eddig jelentékenyen kisebb díjtételekkel 
boldogulni, mert valamennyinek van valami mellékczélja is : tarta
lék-alap gyűjtés, segélyezés, egyesek díjazása stb.

Nekünk minderre nem volna szükségünk. Ha egyszer a 
szövetség megvan, fentartja saját életereje minden tartalék- 
alap stb. nélkül is. Még a bécsi orvosok is kénytelenek külön 
tartalékalapot gyűjteni; mert ki vannak téve az eshetőségnek, 
hogy egyesek elszegényednek, vagy nem tudnak dolgozni, s akkor 
még azt a csekély illetéket sem fizethetnék. Az ilyenekért a 
tartalékalap fizet. Azért minden újonnan belépő korához mért 
10 — 200 K. közt változó felvételi dijat is fizet. Nekünk erre 
sem volna szükségünk. A tanár javadalma mindenesetre kijár, 
még akkor is, ha betegeskedik, vagy aggkora miatt egyáltalán 
nem dolgozhatik. Fizetése és rendes nyugdíja egyaránt elég arra, 
hogy belőle azt a csekély járulékot megtakaríthassa. Rendkívül 
ritka kivétel, hogy tanár idő előtt kénytelen pensióba menni, vagy 
elveszti állását, ezek számára tartalékalapot teremteni fölösleges. 
Az országos középisk. tanáregyesület segélyalapja sohsem hagyott 
magyar tanárt elpusztulni, s ha a szövetség valamelyik tagja vagy 
annak családja beigazolja, hogy nem tudják a forintokat tovább 
fizetni, a segélyző alap mindig inkábbb fizeti belyettök abban a 
tudatban, hogy megment a család számára ezer frtot, mintsem 
hogy az továbbra is segítségére szoruljon.

De az administratio sem okozna költséget. A tagdíjak 
begyűjtését, nyugtázását elvégzi a postatakarékpénztár s ugyanaz 
meg is őrzi az összegyűjtött összeget mindaddig, míg érte az 
örökös nem jelentkezik, sőt még 3°/o-os kamatot is fizet a jól 
megőrzött összeg után, és be is jelenti az elnökségnek minden 
egyes haláleset után minden egyes tagtársról külön-külön, hogy 
lefizette az illetékét, tehát olyan practicus módon, hogy a befize
tések ellenőrzését, ha egyszer a tagok névsora, törzskönyve rend
ben van, minden íródeák elvégezheti egyesületünk főtitkárjának, 
vagy helyettesének vezetése alatt. De postaköltség sincs. A halál
esetet közhírré tehetné egyesületünk közlönye, s ha egyszer az 
alapszabály azt mondja, az a hivatalos híradás, mindenki köteles



213

tudomásul venni. Igaz, hogy nem minden magyar középiskolai 
tanár tagja az országos egyesületnek; de nincs tanári kar, 
melynek Közlönyünk szeme elé nem kerül, s az egész kar minden 
egyes tagjának egyéni érdeke lévén, hogy minden kartársa eleget 
tegyen kötelezettségének, bátran kimondhatná a szövetség szabály
zata, hogy az hivatalos lapja.

Csak a postatakarékpénztár befizetési lapjai (egy-egy kraj- 
czár) és az íródeák fizetésére kellene valami alapot keresni. Ha 
arra is, erre is minden egyes örökségből visszatart a szövetség 
annyi krajczárt, a hány forintot utalványoz, megvan mindkettőre 
a fedezet. Ezer tag után minden egyes haláleset után jutna az 
íródeáknak 10 frt., tehát évenkint körülbelül 150 frt. Annyiért 
szívesen dolgozik évenkint 15-ször egy-két órát, mert tovább 
alig ta rt annak constatálása, ki tett eleget kötelességének, ki nem.

Volna, igaz, még más munka is, olyan, a mit csak tekin
télyes emberre bizhatunk. Minden egyes tag a belépés alkalmá
val beadná zárt, az iskola igazgatójának pecsétjével is ellátott 
borítékban, rendelkezését az ő részéről, kinek őrzését már nem 
bízhatnék akárkire és discrét kibontása is csak olyanokra volna 
bizható, akiknek önzetlenségéhez még a gyanú árnyéka sem fér. 
De ez sem okozna nehézséget. Meg ezért sem kellene még 
egyetlen gyűlést sem tartania a szövetségnek, a mi úgyis szinte 
lehetetlen volna. Az országos középiskolai tanáregyesület vezető
sége, elnöke és főtitkárja, valamint azok helyettesei, olyan orszá
gos tekintélyek mindenkor, hogy biztosabb kezekre keresve sem 
találni. Ok őrizhetnék együttesen e végrendeleteket, ők együtte
sen bontanák fel azokat s nekik volna meg ugyancsak együttesen 
az utalványozási joguk is.

Egy ilyen szövetség tehát kétségkívül áldás volna a magyar 
tanárságra. Emelné az állás tekintélyét, jobban összeforrasztana 
bennünket és példát mutatna más erkölcsi testületeknek is. Ha 
már egyszer megvolna a szövetség, mint élő szervezet, önmaga 
fejlődnék. Mert igaz, hogy elhalnak egyes tagjai; de a tagok 
száma azért sohasem kevesbednék. Mert minden egyes meghalt 
katedráját betöltik s ha egyszer a szabályzat azt mondja, a 
megalakulás után új tag csak fiatalon, akkor vehető fel, mikor 
tanárnak alkalmazzák, a szövetség régi tagjainak mindig lenne 
annyi befolyásuk az új tanárra, hogy az a szövetségben is elfog
lalná elődje helyét.

De hiába látjuk be, hogy javunkra válnék az ilyen szövet
ség, megalkotása nagy nehézségekbe ütközik. Ha ránk oktrojálná 
valami felsőbb hatalom, áldanók érte. De ha kinek-kinek tetszé
sére bízzuk, belépjen-e a szövetségbe, vagy ne, ismeretlen ténye
zőkkel kell számolnunk; mert a mi statisztikánk halálozási arány
száma a szövetségre nézve csak úgy igaz, ha abban is olyan 
vegyesen lennének már az .alakuláskor fiatalok, öregek, mint a 
tanárok közt általában. Ez pedig csak úgy történhetnék, ha az 
alakuláskor csakis csoportos belépések volnának. Ha az egyes
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tanár csak az egész tanári karral együtt jelentkezhetnék. Ez 
esetben a szövetség tagjainak kora megegyeznék általában a taná
rok korával, másként nem. Attól függ tehát az eszme megvaló
sítása, vájjon van-e akkora befolyása az egyes tanári karok 
seniorának, öregebbjeinek a fiatalokra, hogy kimondhassák az 
egész testület csatlakozását. Ha igen, úgy az eszme rövid idő 
alatt testet ölthet.

Ha magáévá teszi egy kör, felszólítja az egyes tanári karo
kat, vitassák meg a dolgot s értesítsék őt megállapodásukról. 
Van ez idő szerint vagy 200 középisk. (gymn., reálisk., felsőbb 
leányisk.) s benne körülbelül 3800 olyan rendes, helyettes, inté
zeti hittan- és torna-tanár, tehát állandóan tanító tanár, a ki 
beléphetne. Ha ezek közűi csak ezer, tehát vagy 50 középiskola 
tanárja helyesli az eszmét, meg lehet alkotni egy ezres csopor
tot. Az illető kör az egyesület legközelebbi választmányi ülésén 
az ezer megbízásából felkéri az Egyesületet, hogy a szervezést 
vállalja el s rövid idő alatt életbe léphet a mi szövetségünk. Ha 
többen helyeselnék, az egyesületre lehetne bízni, hogy másik cso
portot is alkosson vagy összetartson mindnyájunkat egy nagy 
érdekszövetségben: a mi szövetségünkben.

Nem valószínű, hogy mindjárt kezdetben a tanári karok 
többsége tenné magáévá az eszmét. A szerzetes testületekre alig 
számíthatni; de szász atyánkfiái is inkább lesznek hajlandók ez 
idő szerint még külön szövetséget szervezni és a szerb meg a 
román tanári karok is aligha nem húzódozni fognának az érdek- 
közösségtől. Sőt biztosra lehet venni, hogy több magyar czivil 
tanártestület is idegenkedéssel fogadja ezt a majd gründolásnak 
csúfolt szövetséget. De az is csak javára válik. A szövetség meg
alakulhat akármilyen csekély számú tanártestülettel. És ha egy
szer megalakult, ellenállhatlan erővel vonzza magához a conser- 
vativabb testületeket is. Sőt jobb, ha nem fogadja el most mind 
egyszerre. Ez idő szerint még nincs akkora javadalmazásunk, 
hogy egy 2—3 ezres csoport évi járulékait is fizethetné minden 
magyar tanár egyaránt. De pl. egy ezres csoportét igen. Idővel 
majd csak emelkedik a mi javadalmunk is, s akkor igazán orszá
gos lehet ez a mi szövetségünk és minden magyar tanár ren
delkezhetik akkora hagyatékkal, amivel már szerettei valamihez 
foghatnak.

Vitassa tehát meg a t. Kör ez átplántált eszmét, s ha 
olyan életrevalónak tartja, amilyennek látszik, hívja fel rá a 
testvérkörök s az egyes tanártestületek figyelmét, hogy gyökeret 
verjen itt a hazai talajban s váljék javára nemzetünknek, mint 
annyi más intézmény, a mely messze idegenből került hozzánk.1

(Kassa.) Czigler Ignácz.

1 A kör határozatát 1. a Közlöny 7. számában.
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KÖNYV-ISMERTETÉS.

Német Nyelv-, Olvasó- és Gyakorlókönyv szemléltető' 
alapon. írták  Markovics Sándor és Dr. Hegedűs Izidor. I  Rész. 
Budapest, 1900; (A gymnasiumok III., a reáliskolák, felsőbb 
leányiskolák és polgári iskolák I  osztálya számára.) és u. az. 
II. Rész. Budapest, 1901. (A gymn, IV., a reál. isk., fels. 
leányisk. és polg. isk. II. oszt. számára.)

Szivből üdvözöljük e bátor, derék könyvecskét, melyben 
végre megtestesülve látjuk a tanférfiak részéről pár évtized óta 
»óhajtva sejtett« középiskolai német nyelvtant. Nincs kétségünk 
az iránt, hogy a modern nyelvek kezdő tanítása fokán a jövő 
azé a módszeré, mely a könyvet nem választó fal gyanánt tolja 
tanító és tanítvány közé, hanem csak útbaigazító segédeszköz
nek tekinti a nyelvanyag eleven, ajakról-ajakra szálló közlésénél, 
és a derék győri kollegák műve, szakítva a hagyománynyal, ezt a 
direkt eljárást vezeti be rendkívül szerencsés módon modern 
nyelvtanításunkba. Ezzel a methodussal különösen szülőhazájá
ban, Németországban, igen nevezetes eredményeket értek el, s 
hogy értékét másutt is mennyire megbecsülik,1 mutatják pl. a 
franczia közoktatásügyi minisztériumnak 1890-ben kiadott utasí
tásai, melyekben a modern nyelvek tanítására vonatkozólag többek 
közt a következőket olvashatjuk: »Pour apprendre une langue, 
il faut commencer par l’isoler . . . .  Une langue s’apprend par 
elle-méme et c’est dans la langue, prise en elle-méme, qu’ il faut 
chercher les régies de la méthode.« Majd: Si l’école possede des 
tableaux servant aux legons de choses, on ne manquera pas d'en 
profiter.«

Ha egyébként nem volnánk is meggyőződve e módszer 
egyedüli helyességéről, a külföldön vele elért sikerek egyenes 
kötelességünkké teszik, hogy szembeszálljunk mindennemű törek
véssel, mely gátat akar vetni iskoláinkban történő használatának, 
mielőtt kipróbálásához hozzáfogtunk volna. Mert fájdalom, a modern 
nyelvi oktatás magyar reform-kisérlete ellen is fölütötte már 
fejét a reactio egy rideg, igazságtalan birálatban, mely Teveli 
Mihály tollából a »Magyar Paedagogia« tavalyi évfolyamában

1 L. K. A. Martin Hartmann, Beiseeindrücke und Beobachtungen 
eines deutschen Neuphilologen in der Schweiz und in Frankreich. Lipcse, 
1897. Főbb, e módszer szellemében szerkesztett munkák: Fr. Gouin, L’art 
d’enseigner et étudier les langues, Paris, 1880. — J. Carré, Méthode pratique 
de langage etc. Paris. (Bretonok, flandriaiak, délfrancziák, baszkok és a gyar
matok bennszülöttei számára irt franczia nyelvtan. Előttem 14. kiadása 
1897-ből.) — Rossmann-Schmidt, Lehrbuch der französischen Sprache auf 
Gründe der Anschauung. Bielefeld és Lipcse. (Előttem 9. kiad. 1897-ből.) — 
Schmidt F. Lehrbuch der englischen Sprache auf Gründl. d. Ansch. u. o. — 
Schweitzer, Méthode directe pour P enseignement de 1’ Allemand 1-re et 
2-e série. Paris, 1900.
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jelent meg Markovics és Hegedűs könyvének első része ellen. 
Magáról a munkáról elismeri ugyan a bíráló úr is, hogy ügyesen 
van megszerkesztve, hanem a rendszer ellen van és lesz kifogása. 
Szerinte a középiskola feladata első sorban nem a német nyelv 
gyakorlati oktatása, hanem igenis, az idegen irodalomban rejlő 
szellemi tőke kiaknázása tanítványaink szellemi és erkölcsi kikép
zésére. »Ha majd a jövő középiskolája leszáll ideális magas
latáról és a német nyelv tanára nyelvmesterré lesz, akkor ez a 
könyv teljesen megfelel rendeltetésének.« Első tekintetre szín
aranynak vélhetnők e szépen csengő-pengő mondásokat, de ha 
megkísértjük apró pénzre váltani őket, csakhamar meggyőződ
hetünk hamis voltukról. Teveli úr okoskodása szerint bátran 
állíthatná valaki, hogy a zongora- vagy hegedűtanítónak első 
sorban arra kell törekednie, hogy tanítványai »a nagy zeneszerzők 
műveiben rejlő szellemi tőkét aknázzák ki«, maguknak az illető 
hangszereknek a kezelése mellékes dolog. Nos, szeretném azt az 
apát látni, ki ilyen elveket valló mesterre bízná gyermekei zenei 
kiképeztetését. A dolog természetesen úgy áll, hogy a zenében 
rejlő »szellemi tőkét« csak akkor tehetjük egészen magunkévá, 
ha valamely hangszerhez értünk, ehhez pedig gyakorlat kell és 
megint gyakorlat, sok, sok gyakorlat. Azt hiszem, hogy a hason
lat most az egyszer nem sántít, de még csak nem is biczeg. 
Egy idegen iró gondolatvilágába mindenesetre mélyebben, köz
vetlenebbül fog behatolni az, ki az illető nyelvében maga is 
otthonosnak érzi magát, úgy hogy a gondolat és kifejezése har
monikus egységgé olvadnak lelke kohójában, mint egy másik, 
kinek nyelve folyton csetlik-botlik a neki szokatlan idióma nehéz
ségei között s mire a maghoz hozzáfér, alaposan beléfárad a héj 
tördelésébe, mihez nincs elég ereje.

Szóval, igenis, legyen a modern nyelv tanára a kezdő fokon 
nyelvmester. Mennél mesterebb, annál jobb. Az »ideális magas
latot« nincs oka sajnálnia; hisz tudatosan szállott le róla, hogy 
fokonkint oda vigye magával tanítványait. Kezdő nyelvtanítás 
fokán nem szabad a tanítónak szem elől tévesztenie, hogy első 
feladata a nyelvérzék felébresztése a gyermek lelkében az eleven 
gyakorlás ezernyi ezer mesterfogásával s hogy ezt az érzéket csak 
később, lassankint kell nyelvtudattá fejlesztenie. Az így felfogott 
módszer természetesen föltételezi, hogy a tanító az első percztől 
kezdve az illető nyelven szóljon tanítványaihoz s mellőzze az 
észszerű nyelvtanítás legfőbb akadályát, az egyik nyelvről a másikra 
való fordítást. »On apprend mai une langue, quand on Tapprend 
par la traduction«, Carrénak, a neves franczia paedagogusnak 
e mondása legyen jelszavunk nekünk, szerény nyelvmestereknek, 
s ne felejtsük êl soha, hogy az a tanítvány, a ki csak fordít, 
nem fog soha a tanult nyelven gondolkozni; e nyelv szavainak 
nem lesz reá nézve soha saját, direct értéke, hanem azok mindig 
csupán aequivalensek maradnak számára. Azt a rendkívüli 
nehézséget, hogy a gyermekkel mindjárt kezdetben egy előtte
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ismeretlen nyelven akarjuk megértetni magunkat, a szemléltetéssel 
hárítjuk el. Eleven szemlélet kapcsán beszélgetünk tanítványaink
kal először a tanterem őket körülvevő tárgyairól, majd áttérünk 
az emberi test- s annak részeire, számtani műveleteket végez
tetünk velők, azután fali táblák (igen praktikusoknak bizonyultak 
e czélra is Hölzel szemléltető fali táblái) s a tankönyvbe nyomott 
képek, továbbá az osztály előtt végzett, vagy vele végeztetett 
cselekvések segélyével egyre tágítjuk nyelvkincsüket, mely a 
gyakorlatok közben egészen természetesen fog a többi beszéd
részek (melléknevek, névmások, praepositiók, határozok és kötő
szók) kategóriáival bővülni; míg másrészt a tényleges nyelv
gyarapodással párhuzamban hovatovább a nyelvalakok tudatos 
használata is kikristályosodik a tanulók lelkében. Hogy mindezt 
hogyan lehet minden erőltetés nélkül s a gyermekek figyelmét 
rendkívül lebilincselő módon elérni, arról fényesen tanúskodik 
Markovics és Hegedűs reformkönyve, melyet egészében merész 
conceptiója mellett a részletek aprólékos pontossággal s szerető 
gonddal végzett kidolgozása is jellemez. A  gyermek lélektanát 
ismerő tanárember igazi gyönyörűséggel fogja tapasztalni a szerzők 
lépésről-lépésre haladó módszeres eljárását, mely lehetővé teszi 
a tanuló számára, hogy a második évfolyamban, a tisztán szem
léleten alapuló beszédgyakorlatok mellett, már jórészt olvasmányok 
megbeszélése alapján haladhasson tovább; de szerencsésnek mond
hatjuk a csupán lényeges mozzanatokra szorítkozó nyelvtani össze
foglalásokat is s kiválóan sikerültnek szerzőinknek a concentricus 
módszer szellemében követett abbeli eljárását, hogy a második 
rész az első kötetben nyújtott nyelvtani keretet megismételve, 
ebbe helyezi el az újonnan megismert nyelvi jelenségeket. Persze 
a czéhbeli paedagogiának szemet szúr a tanítás »lármás« menete, 
mely az egész osztály folytonos közös foglalkoztatásával együtt 
jár; aztán, uram fia, ezek a »nyelvmesterek« még mulattatni 
sem átallják a gyermekeket figyelmük lekötése érdekében! Nem 
akarunk itt vitába bocsátkozni az ilyféle nézetek paedagogiai 
értékéről, hanem utaljuk egyszerűen a megbotránkozókat Schweitzer 
fönnemlített könyvének előszavára, mely a következő mondattal 
kezdődik: »Chers enfants, dans ce petit volume et dans ceux 
qui le suivront nous nous sommes proposés de vous enseigner 
l’allemand en vous amüsant.« Megjegyezzük, hogy ez a Schweitzer 
nem valami paedagogiai polichinelle ám, hanem a párisi tanár
világ egyik büszkesége, a »Société pour la propagation des langues 
étrangéres« elnöke, kinek áldásos működését e téren a francziák 
modern nyelvtanítását kissé sötét színben látó Hartmann sem 
győzi eléggé magasztalni.

Részünkről egyik fő kifogásunk a győri kollegák tanító 
eljárása ellen éppen az, hogy a »lármás« és »mulattató» mozza
natok egyikéről, a didaktikailag annyira gyümölcsöző énekel tetős
ről teljesen megfeledkeztek. Vagy tán technikai akadályok kény
szerítették őket a fontos paedagogiai eszköz mellőzésére ? Bármint
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legyen is, ezen a hiányon a következő kiadásokban okvetetlenül 
segíteni kell. A direct módszer, könnyű gyermek- és népdalok 
énekeltetése nélkül, hatásának éppen egyik legfőbb tényezőjétől 
van megfosztva.

Szintéü az esetleges új kiadásokra való tekintettel óhajtom 
még a következő megjegyzéseket tenni: Könyvünk első része a 
Hölzel-féle tavaszkép, második része pedig a többi évszak képének 
kisebbített mását adja a tanuló kezébe az otthon való ismétlés 
kisegítő eszközéül. Ez magában véve helyes; csakhogy a czél- 
szerű kezelés szempontjából a képeket úgy kellett volna alkal
mazni, hogy a könyv szélességében két- vagy többrét hajtott 
papirosnak a könyvön kívül eső felére jussanak (a belső üres 
marad). Az így nyomtatott képet azután nem a reá vonatkozó 
anyag elé, hanem annak végére kell fűzni úgy, hogy a tanuló 
a képet kihajtván, ez a szöveggel együtt, minden visszaforgatás 
nélkül, folyton szeme előtt legyen. Szerzőink ugyan könyvük 
második részében kétrét hajtott papír külső felén alkalmazzák 
a képeket, de ezek mégsem állnak ki egészen a könyvből s ezen 
kívül a rájuk vonatkozó gyakorlatok elé vannak fűzve, mely 
körülmény használatukat nagyon megnehezíti. — Kifogásom van 
még a tanmenet belylyel-közzel túlságosan gyors tempo-ja ellen; 
a külföldi hasonló irányú nyelvtanok ebben a tekintetben jóval 
óvatosabbak. így pl. sokallom mind a három nemhez ^tartozó 
főnév s a személyes névmások accusativusának (I. 4. Übung); 
a főnév összes többes számú nominativusainak (I. 5. Ü .); a főne
vek és személyes névmások többes számú accusativusának és ezek
kel együtt a zeigen és sehen igék indic, praesensének (I. 6. Ü.); 
a névelő, birtokos névmás és főnév összes genitivusainak (I. 16. U.) 
egy-egy gyakorlatban való tárgyalását. Ezeknél a pontoknál 
okvetetlenül szükségesnek tartom, hogy az anyag elapróztassék, 
mi annál könnyebben megtörténhetik, mert viszont akadunk a 
könyvben a nyelvtan szempontjából henye gyakorlatokra is (20. 
21. 30. 31. 40. 4L), egyes beszédrészek meg, pl. a praepositiók, 
túlságosan bő tárgyalásban részesülnek. Erőszakoltnak tartom a 
német nyelven folyó grammatizálást mindjárt az első leczkétől 
kezdve. Valóban, nem tudom elképzelni, hogyan értse meg az 
a tanuló, kinek friss nyelvkincse a »Thür,« »Fenster,« »Decke,« 
»Fussboden« s még néhány, e körbe tartozó szóra szorítkozik, 
tanítójának következő felszólítását: »Schreibet die Hauptwörter 
auf und setzet vor jedes den bestimmten Artikel!« Azt hiszem, 
ebből engedni kell. — A tanítás menetének élénkítésére szol
gáló rejtvények között van néhány túlságosan nehéz; így pl. a 
82. lapon a következő: »Die Hälfte, das Drittel und Viertel der 
Stunden ist mit einer Stunde grösser, als die Zahl der Stun
den. Wieviel hatte es geschlagen?« Ez, kérem — elsőfokú 
egyenlet s bizony kárbaveszett fáradság első osztályú reál- vagy 
polgári iskolai tanulót »mulattatni« vele. — Tárgyi tévedésektől 
szerzőink könyve szinte teljesen ment; mindössze két elcsuszam-
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last jegyeztem ki belőle magamnak. Az egyik az 54. lap követ
kező mondata: »Das Messer hat eine Klinge, eine Fläche und 
ein Heft;« a másik egy grammatikai fölfedezés a 73. lapon, 
mely szerint a négy species a nyelvtani kategóriák közé tartozik.

A kivitel e hibáival szemben, melyekhez pár sajtóhiba is 
tartozik, dicsérettel kell kiemelnünk szerzőink szabatos német 
beszédét. És ez a punctum saliens. Mert a direct módszerrel 
csupán az a tanító boldogulhat, ki az illető idegen nyelvben 
teljesen otthonos, és e módszer Német- és Francziaországban való 
általános elterjedésének is egyik főakadálya épen az, hogy az 
odavaló modern philologusok jó része az idegen nyelvekben nem 
járatos annyira, a mennyire azt e methodus megköveteli. (L. H art
mann, i. m. 161. 1.) Nálunk e tekintetben a viszonyok, legalább 
a német nyelvet illetőleg, tán mégis kedvezőbbek, s azért remény
iem, hogy Markovics és Hegedűs nyelvtana utat fog törni magá
nak középiskoláinkba. Készemről didaktikailag képzett, lelkes s 
németül jól tudó tanárainknak a legmelegebben ajánlhatom e 
könyvet, mely nem veri a tanuló lelkét a grammatika bilincseibe, 
hanem szárnyakat kölcsönöz neki, melyeken idővel az idegen 
szellemvilág magasabb régióiba is könnyedén eljuthat.

(Brassó.) B in d er  Jenő.

EGYESÜLETI ÉLET.

A kolozsvári kör.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület kolozsvári köre 

nov. 9-én tartotta meg I. felolvasó ülését. Az ülés Dante Alighie- 
rinek, a legnagyobb olasz költőnek, a nemzetek egyik legnagyobb 
tanítójának, emlékezetét ünnepelte meg abból az alkalomból, 
hogy most van száműzetésének 600. évfordulója.

A rendkívül nagy számban egybegyült tagokat és vendége
ket, kik között a nagyenyedi, székelyudvarhelyi és sepsiszent
györgyi tanárok is csaknem teljes számmal képviselve voltak, 
dr. Márki Sándor, egyetemi tanár, a körnek megalakulása óta 
fáradhatatlan buzgó elnöke, üdvözölte.

Dr. Imre Sándor tartalmas titkári jelentésében a folyó 
tanév programmjára nézve sok érdekes eszmét vetett fel. Kívá
natosnak tartja az új porosz tanterv bemutatását különösen a 
módszeres utasításaira való tekintettel. A jövő gyűléstől kezdve 
a titkári jelentésben fel lesz említve minden olyan fontos mozza
nat, a mi a köri és egyesületi életen kívül esik ugyan, de 
vagy iskolai szempontból fontos, vagy egyáltalában olyan dolog, 
a mely a kör tagjainak érdeklődésére számíthat. Ide tartoznék 
a magyar közoktatás minden kiemelkedő eseménye, a hozzáfér
hető — magyar és külföldi — folyóiratok minden nevezetes és 
tudtunkra jutó közleménye.
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Azután dr. Cs. Pap József tartotta meg »Dante az iskola* 
ban«# czímü felolvasását, Dante gyermek- és ifjúkori tanulmányai
ról. Összefoglalta, a mit erről a kérdésről a tudományos kutatás 
eddig földerített. Milyen hatása lehetett rá az apai háznak ? 
Kik voltak játszótársai ? Kik lehettek tanítói ? Hol kezdtek 
fakadozni ama dús források, melyek tartalmukat beöntötték az 
isteni költeménybe. Mily kezdetleges elemekből alakultak ki azok 
a mély ismeretek, a melyek az egész korszaknak minden tudását 
felölelték nagyszerű művében.

Positiv adatok hiányában a költő saját művei igazidnak 
útba. Felolvasó megrajzolta az akkori Flórencz képét; megemlé
kezett az olasz és flórenczi történet főbb eseményeiről, melyek 
Dante gondolat- és érzésvilágának fejlődésére hatással voltak; 
családi viszonyairól, melyekről a költő következetesen hallgat; 
bemutatja a középkori iskola képét, benne a költővel. Megismertet 
Dante neveléstani elméletével, mely különösen a növendék pálya- 
választására s az egyéni nevelésre foglal magában olyan taná
csokat, melyeknek megvalósításától még ma is nagyon messzire 
állunk. Kimondja a nagy tanítómester, hogy nem a nevelés dolga 
jellemek teremtése, szülék és tanítók szeszélye szerint, hanem 
elégedjék meg azzal a szerény, de felséges hivatással, hogy a 
megadott jellemet, a vele született tehetségeket vezesse, fejleszsze.

A felolvasó ismerteti végül az 1301. évi gyászos novemberi 
napokat. Bemutatja a költő ellen kibocsátott számüzetési Ítélet 
másolatát, a flórenczi levéltárban őrzött eredetiről. Hivatkozik 
arra, hogy mily rokoszenvesen nyilatkozott rólunk magyarokról 
s nekünk miért van kétszeres okunk is arra, hogy kegyelettel 
emlékezzünk meg a megváltás költeményének bujdosó Írójáról.

De Gerando Antonina, a kolozsvári felsőbb leányiskola 
érdemes igazgatója, iskolája történetéből sorolt fel érdekes adato
kat. Elmondta az új épület keletkezésének történetét és érdeke
sen fejtegette azokat az irányelveket és eszméket, melyeket az 
intézetben érvényre juttatni igyekezett.

Azután az intézetet tekintette meg a társaság, melynek 
mintaszerűsége az igazgató érdeme, ki lekötelező szívességgel 
kalauzolta a társaságot. Tóth Ernő

____  jegyző.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
Szülői értekezlet a gyakorló iskolában. E hó 21-ikén délután 

5 órakor tartotta meg a budapesti gyakorló főgymnasium az idén az 
első szülői értekezletet szép számú szülőközönség részvételével. Ezúttal 
a következő tételek voltak kitűzve megbeszélés végett: 1. Vannak-e 
jelenségek, melyek azt mutatják, hogy a tanulók munkatérbe és 
munkabírása között nincs meg a kellő arányosság ? 2. S ha vannak, 
mennyi része van ez aránytalan megterhelésben az iskolának, és
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mennyi a házi nevelésnek? Tehát a túlterhelés kérdésében akarta 
az iskola hallani a szülők tapasztalatait, nézeteit.

Miután B a d ic s  F e r e n c z  igazgató kiemelte a kérdés fontosságát, 
W a ld a p f e l  J á n o s  tanár pedig, mint a kérdés előadója, röviden a túl
terhelés történeti fejlődését, valamint a kérdés vitatásából származó 
közvetett eredményeket (a módszer javítása, az iskolai hygienia) 
rajzolta: megindult és közel két óra hosszáig tartott az eszmecsere 
a kitűzött tétel fölött.

Az eszmecsere elég érdekes vo lt; de mint az előadó meg is 
jegyezte összefoglaló felszólalásában, mégsem elégíthette ki teljesen 
az iskola várakozását. A  gyakorló iskola első sorban a szülők köz
vetlen tapasztalatait szerette volna hallani gyermekeik iskolaéleté
ből, mert ezeknek vehette volna leginkább hasznát. E helyett azonban 
kapott bár helylyel-közzel meglepően ügyes, de alapjában mégis — 
egynek kivételével — tisztán dilettáns jellegű általános fejtegeté
seket a túlterhelés kérdéséről. Ennek oka részben tán a szülők ért
hető tartózkodása volt, részben pedig — és tán nagyobb részben — 
a gyakorló iskolára nézve kedvező azon kürülmény, hogy az ott 
alkalmazott módszer, meg a csekély létszám engedte beható foglal
kozás az egyes tanulókkal jóformán kizárja a túlterhelést.

Az értekezlet eszmecseréjének általános jellege mellett is 
érdekes, tanulságos és hasznos volt. A szülők — persze művelt 
fővárosi szülők — meglepő józanságot tanúsítottak e kényes kérdés 
megítélésében. Az általános nézet az volt, hogy a tantervet átlag 
megbírja az ifjúság; a hol a tanulók túl vannak terhelve, ott részint 
a gyermek gyönge szervezete, elégtelen táplálkozása az ok, részint 
az egyes tanárok hibás módszere némely más intézetben, részint a 
túlságos sok házi foglalkozás (zene, nyelvek).

Különösen érdekes, mert szakszerű volt a S c h w a r c z  A r th ú r  dr. 
idegorvos fejtegetése, kinek, mint egyetemi magántanárnak, a poly- 
klinikán bőséges tapasztalatai vannak e kérdésben. Általában tagadja, 
hogy a mai iskolai rendszer túlterhelné az ifjúságot. Sok gyermek 
megfordul keze alatt, kiken szemmellátható az ideges kimerülés, de 
ezt sok esetben nem az iskola idézi elő. Van azonban elég nagy 
számú oly tapasztalata is, hogy az iskola rongálta meg a gyermek 
idegzetét. így  különösen az állatgyógyintézet, a zsidó tanítóképző, a 
polgári és kereskedelmi iskolák, meg az egyetem bölcsészeti facultá- 
sának a növendékei mutatják határozottan az iskolai túlterhelést. 
Ez iskolák közül az állatgyógyintézet, a tanítóképző, a polgári és 
kereskedelmi iskolák tananyaga nem nehezebb, mint pl. a középiskoláké; 
világos tehát, hogy nem a tanterv az oka túlterhelésűknek, hanem 
maguk a tanulók, a gyöngébb anyag. Ez iskolákba részint a közép
iskolákból kiszorult gyöngébb elemek húzódnak, kiknek természetesen 
a kisebb tananyag is sok; részint — mint a zsidó tanítóképzőkbe 
és bölcsészeti facultásra — szegényebb sorsú, rosszúl táplált, nélkü
lözésekkel küzdő fiatalemberek, kiknek energiájok, ellenálló képessé
gűk kisebb, szervezetük hamarabb kifárad. A túlterhelés oka tehát 
inkább a ta n u ló a n y a g b a n  van, mint a ta n a n y a g b a n . Nem az a baj,
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hogy túlságos sokat tanulnak az iskolában, hanem az, hogy túlságos 
sokan tanulnak, olyanok is, a kik képességeiknél fogva nem felsőbb 
tanulmányokra valók. Az ilyen tanulóknál aztán természetesen hamar 
beáll a túlterhelés. — Bajűak tartja azt is — és ez szerinte már 
az iskolának is hibája — bogy az iskola nem individualizál, nincs 
eléggé tekintettel az egyes gyermek sajátos hajlamaira, képességeire. 
Ha erre tekintettel volna, sokkal kevésbbé fenyegetné az ifjúságot 
a túlterhelés veszélye, mert a mire a gyermeknek hajlama van, azt 
könnyen és kedvvel tanulja, abban tehát nem egy könnyen lehet őt 
túlterhelni, ellenben a hajlamaival és képességeivel ellentétes tárgy 
untatja, fárasztja, megterheli. Ebből a szempontból éppen nem tudja 
helyeselni az egységes középiskola eszméjét, mert ez még jobban 
uniformizálna s még kevésbbé individualizálna, mint a mai iskola. — 
A házi nevelés is sokat hibáz a gyermeknevelésben. Divat után 
indul, nem a gyermek egyénisége után. A nyelveket és zenét senki 
el nem engedi, akár van szüksége és tehetsége rá a gyermeknek, 
akár nincs. Vannak a zene iránt teljesen érzéketlen gyermekek, a 
kikre, a divatnak hódolva, mégis ráerőszakolják a zongorát, s ezzel 
agyonkínozzák, idegessé teszik a gyermeket, a szülői házat, de még 
a szomszédokat is.

Úgy ez, mint a többi felszólalás több ízben is hangsúlyozta, hogy 
bíráló megjegyzéseik teljességgel nem vonatkoznak a gyakorló iskolára.

Az értekezletnek egy gyakorlati eredménye is volt. Sajnálattal 
konstatálták a szülők, hogy az intézetnek nincs külön torna- és 
játékhelye, mert az intézetnek szomszédos üres telkét a minisztérium 
már évek óta négyszáz forintért bérbe adja egy fuvaros vállalkozó
nak. Egy jó anya azt indítványozta, a beiratkozás alkalmával adják 
össze a szülők a szükséges bérösszeget (fejenkint mintegy 2 — 3 frtot) 
s béreljék ki ők a telket a minisztériumtól az iskola számára. Az igaz
gató fölvilágosításai után Kassai min. tanácsos indítványára az érte
kezlet fölkérte az iskola igazgatóját, hogy tegyen fölterjesztést e szülői 
értekezlet kérésére a vallás- és közoktatási minisztériumhoz, és kérje a 
szülők nevében is a játék- és tornabely kérdésének végleges megoldását.

Amint e rövid tájékoztatásból is látható, az értekezlet elég 
érdekes és eredményes volt. Legfőbb eredménye azonban tán az a 
programmon kívüli barátságos együttérzés volt, mely az intézet 
tanári testületét és a szülőket közösen áthatotta a közös munkásság, 
a közös czél tudatában. Ha másért nem, már ezért is megérdemelnék 
a szülői értekezletek, hogy a viszonyokhoz alkalmazott módon másutt 
is kísérletet tegyenek vele.

VEGYESEK.
Berendelés a minisztériumba. A közoktatási minisztérium 

középiskolai ügyosztályába a Fináczy Ernő távozása folytán szüksé
ges középiskolai szakember munkakörének ellátása végett Matskásy 
József VI. kér. főreáliskolai czimz. igazgatót rendelte be a miniszter.
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Matskásy képzett szakember nagy nyelvismeretekkel, s kiváló munka
erő, a ki tanügyi kiállítások rendezése alkalmával már eddig is több 
ízben — utoljára a párisi nemzetközi tanügyi congressus alkal
mával — kiváló sikerrel járt el a minisztériumtól reá bizott fel
adatok megoldásában. Kívánjuk, hogy mostani megbízatása is hasznára 
legyen a középiskolai oktatásügynek. Ehhez azonban föltétlenül szük
séges volna, hogy Matskásynak minél előbb önálló hatáskört adjanak. 
E nélkül a szakszerűség ugyancsak szerény szerepre lesz kárhoztatva 
a közoktatási minisztériumban.

Áthelyezés. A vallás- és közokt. minisztérium Schuber Mátyás 
dévai áll. főreáliskolai tanárt a budapesti VI. kér. áll. főreáliskolá
hoz helyezte át.

A II. országos és egyetemes tanügyi kongresszus végrehajtó 
bizottsága a millenniumi ünnepségek idején lefolyt kongresszus végső 
befejezésekép f. hó 23-ikán záró ülést tartott, melyen beszámolt a 
kongresszus pénzügyi kezeléséről.

Bevételek voltak :
1. A nagymélt. Y. és K. Minisztérium részéről segély: 4600 frt — kr.
2. A Napló 1000 példányáért a Y. és K. Minisztériumtól 1000 » — »
3. A fő- és székváros részéről segély:   5000 » — »
4. Adományok: ................................................................  1391 » 95 »
5. Tagdíjak: ..........................................................................  8884 » — »
6. Előfizetési d íjak: ............................................................ 189 » 98 »
7. Kamatjövedelem: .............................................    876 » 01 »
8. Egyéb bevételek (albérlet, berendezési tárgyak el

adása stb.) ................................................................. 166 » 47 »
Összeg: 22108 frt 41 kr.

Kiadások voltak:
1. Szervezési, kezelési, irodai, kisebb nyomtatási stb.

költségek:........................................................ 6416 frt 40 kr.
2. Nyomdai költségek (Hiv. Közi., Napló stb.) ... 11839 » 24 »
3. A kongr. Napló szerkesztéséért ........................... 785 » 97 »
4. A tagok elszállásolása és ellátási költsége ..........  1666 » 80 »
5. Gyorsíróknak ................................................................  1400 » — »

Összesen: 22108 frt 41 kr.
Halálesetek. Dischka Győző, a pécsi állami főreáliskola igaz

gatója, hirtelen halállal múlt ki Pécsett f. hó 15-ikén 54 éves korában, 
tanári működésének 32-ik, igazgatói tevékenységének 19-ik évében.

Dömötör Iván nyug. pozsonyi kir. kath. főgymnasiumi tanár 
f. hó 14-ikén hosszas szenvedés után meghalt Budapesten, életének 
44-ik évében.

Fertig Alajos szarvasi ág. hitv. ev. főgymnasiumi tanár meg
halt élete 41-ik, tanári működésének 6-ik évében nov. 19-ikén.
T arta lom : A mi szövetségünk. Czigler Ignácztól. — Könyvismertetés: 

Markovics Sándor és Hegedűs Izidor: Német Nyelv- Olvasó- és Gya
korlókönyv szemléltető alapon. Binder Jenőtől. — Egyesületi élet: 
Köri tudósítás. (A kolozsvári kör.) — Kisebb közlemények. — Ve
gyesek. — Hirdetések.



Az ATHENAEUM részv.-társ. kiadásában Beöthy Zsolt szerkesztése alatt

ISK O LA I K Ö N Y V TÁ R
czim alatt egy gyűjteményes vállalat indult meg, mely az uj tanterv által 
kijelölt irányban az ifjúság komoly irodalmi mivelésének szolgálatába lép. 

Ezen iskolai könyvtár l-sö része:

Magyar Olvasmányok Tára.
Szerkeszti BEÖTHY ZSOLT.

Ezen gyűjteményben eddig a következő munkák jelentek meg, melyeket a 
nmeit, vallás- és közoktatásügyi miniszter ur a középiskolai könyvtárakba 

való beszerzésre ajánlotta :
1. Petőfi válogatott lyrai költeményei. Kiadja Badics Ferencz. Ára kötve 1 kor.

A miniszteri ajánlás száma 1889/13732.
2. Petőfi válogatott elbeszélő költeményei. Kiadja Badics Fér. Ára kötve 1 kor

A miniszteri ajánlás száma 1889/13732.
3. Tasso, Megszabadított Jeruzsálem. Kiadja Pintér Kálmán. Ára kötve 2 kor.

A miniszteri ajánlás száma 1900/3202.
4. Beöthy Zsolt, Széchenyi. Kiadja Tóth Rezső .......... Ára kötve 1 kor. 20 fill.

A miniszteri ajánlás száma 1900/3202.
5. Madách, Ember tragédiája. Kiadja Alexander Bernát.......  Ára kötve 3 kor.

A miniszteri ajánlás száma 1900/3202.
6. Cervantes. Az elmés nemes Don Quijötte de la Mancha. Győri У. fordítása

alapján átdolgozta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Huszár Vilmos. 
Ára kötve ..............................................  ..................................  2 kor. 50 fill.

A miniszteri ajánlás száma 1900/2444.
7. Csokonai Vitéz Mihály válogatott munkái. Kiadja Tóth Rezső.

Ára kötve... ..............................................................  ..................  1 kor. 60 fill.
A miniszteri ajánlás száma 1900/2444.

8. Berzsenyi Dániel költői és prózai müvei, — Szemelvények. — Közzéteszi
Dr. Váczy János....................................................  Ára kötve 1 kor. 80 fill.

9. Az oktató mese és szemelvények magyar meseirókból. — Szerkesztette
Dr. Holtai Virgil..................................................  Ára kötve 1 kor. 40 fill.

10. Katona József Bánk-bánja. Magyarázta Dr. Hevesi Sándor.
Ára kötve .........................................................................................  1 kor. 80 fill.

E lőkészü le tben :
Dante, Divina Commedia..........................................  Kiadja B a lo g  Á r m in .
Gvadányi, Peleskei nótárius ..................................  » B a d ic s  F e ren cz .
Kölcsey Paraenesise ..............................................  » B e ö th y  Z so lt.
Szemelvények Széchenyi, Kossuth, Deák beszédeiből > B a r á th  F e ren cz .
Zrínyi, Sziget veszedelme ...........    > E r ő d i  B é la .
Shakespeare-Petöfi, Coriolán ..................................  * H e v e s i S á n d o r.
Kazinczy, Pályám emlékezete.................................. » A n g y a l  D á v id .
Szemelvények Erdélyi János müveiből .................. » E r d é ly i  P á l.
Régi magyar mondák ..............................................  » E r d é ly i  F á i.
Rokonfaju népek mondái .......................................... » G om bocz Z o ltá n .
Nagy gondolkozók......................................................  » W a ld a p fe l  J á n o s.
Kölcsey válogatott beszédei .................................. » K a r d o s  A lb e r t.
Szemelvények a kurucz-költészet emlékeiből .....  » B a d ic s  F e ren cz .
Euclides és Bolyai .................................................. » В е к е  M an ó.
Szemelvények а XVI—XVIII. századbeli magyar

történetírókból ..................................................  » M o ra v c s ik  G éza .
Szemelvények Széchenyiből ..................................  » W a ld a p fe l  J á n o s.
A magyar novella Jósikáig......................................  » B e ö th y  Z so lt.
Corneille, Cid ..........................................................  » M a ts lcá ssy  J ó zs e f .

A z  á r a k  te r je d e lm ü k h ö z  k é p e s t a  lego lcsóbbra  sza b a tn a k . 
Kaphatók a kiadó tá r su la tn á l ,  valam int minden könyvkereskedésben.

Az Athenaeam r. társulat könyvnyomdája.
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O R S Z Á G O S
KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET!

KÖZLÖNY.
A z eg y esü le t h iv a ta lo s  ü g y e iben  

m inden  ir a t

D r . N É G Y E S Y  L Á S Z L Ó

S zerkesz ti

BALOGH P É T E R
Az eg y esü le t anyag i ügyei, va lam in t 

a lap  k ia d á sá t ille tő  üg y ek

M Ü L L E R  J Ó Z S E F
fő titk á rh o z  k ü ld e n d ő , U jv ilág -u tcza  

2. sz . a lá . I . ,  O rsz á g h á z -u tc z a  12. szám .
p é n z tá rn o k  (V . k e rü le ti á ll. fő reá l

isko la ) h a tá sk ö ré b e  ta rto zn ak .

Előfizetési dij egy évfolyamra 8 kor. — Évi tagdij 8 kor.

I MAR V. áKADSMIAj 
t КОУТ У  TÁRA A j IDEI BUDGET.

Előttünk fekszik a vallás- és közoktatási minisztériumnak 
jövő évi költségvetése. Legjelentősebb mozzanata általános szem
pontból az, hogy mint évről-évre folytonosan, úgy az idén megint 
tetemesen emelkedett a közoktatásügyre fordítandó összegek meny- 
nyisége. Még pedig emelkedett nemcsak absolut véve, a mi min
den más közigazgatási ágnál bekövetkezett, hanem emelkedett 
relative a többi közigazgatási ágakhoz viszonyítva is. Míg az 
1894. évben hazánk összes rendes kiadásainak csak 2.2°/0-át for
dította kulturális czélokra (19,178,576 Kt), úgy hogy Európa 
nemzetei közt akkor mi állottunk az utolsó helyen a kultusz- 
budget aránylagos nagysága tekintetében; most összes rendes 
kiadásainknak majdnem 4°/0-át fordítjuk kulturális czélokra, 
992,204,074 K-ból 39,337,805 К -t, úgy hogy e rövid idő alatt 
közoktatási kiadásaink megkétszereződtek.

Ez örvendetes eseménynyel szemben, mely vezető politiku
sainknak és főleg AVlassics miniszternek elévülhetetlen érdeme 
marad mindenkor, nem lesz talán szerénytelenség, ha rámutatunk, 
hogy épen a mi egyesületünkből indult ki határozottabb alakban 
az az eszme, hogy közoktatási költségvetésünk a legszegényesebb 
egész Európában. Az egyesületnek 1896-iki memoranduma szám
szerűleg összeállította Európa nevezetesebb államaiban a közok
tatási költségvetés viszonyát az egész budgethez. Adataink akkor 
meglehetős feltűnést keltettek a magyar politikai világban. Az 
újságok átvették, képviselők beszédeikben idézték számadatainkat, 
és sokan hangoztatták azóta évről-évre a kultus-budget tárgyalása

ORSZ. K Ö Z É PISK . TA N Á RE G Y ES. KÖZL.
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alkalmával ezt a nevezetes, fájdalmas, de megczáfolhatatlan igaz
ságot : a magyar kultusz-budget feltűnő szegénységét. Most jól 
esik látnunk, hogy gyönge szózatunknak, legalább némi részben, 
meglett az eredménye: közoktatási költségvetésünk azóta meg
kétszereződött. Még mindig nem áll ugyan budgetünk azon a 
magaslaton, a melyen egy müveit, a jövőjén dolgozó nemzet 
budgetjének állania kellene; de a haladás megindult, még pedig 
elég gyors tempóban. Van rá remény, hogy még kellő időben 
elérjük azt a magaslatot, a melyet el kell érnünk, ha számottevő 
nemzet akarunk maradni Európában.

A másik mozzanat — s ez már bennünket tanárokat érde
kel főképen — az, hogy az idei költségvetés teljesen beváltja a 
Csáky-féle ígéretet: a középiskolai igazgatók és tanárok létszámát 
megfelezi a VII. és V II lik , illetve a VIII. és IX. fizetési osz
tály között, s mindenik osztályban egyenlően osztja be az igaz
gatókat és tanárokat az egyes fokozatokba is, a mint azt a 
törvény is rendeli. Ennyit vártunk, ennyit kaptunk. Többet most 
méltányosan nem is várhattunk, tekintetbe véve hazánk pénzügyi 
helyzetét és a többi tisztviselők fizetési viszonyait.

Ez első komoly lépés megtétele azonban a tanári állás 
méltányos és szükséges emelése érdekében egyúttal megbízható 
záloga a második lépés megtételének, a pótlékok emelésének és 
rendezésének is. E nélkül a tanári állás, melyen jóformán semmi 
emelkedés nincs, még mindig nem részesülne egyetemi pályához 
méltó és hivatása fontosságának megfelelő elbánásban az állam
kormány részéről. A pótlékok emelése, de egyúttal a sokféle 
visszás állapot megszüntetése czéljából újabb rendezése elkerül
hetetlen. E  nélkül méltányos rend és szükséges nyugalom hiva
tali viszonyainkban sohasem lesz. Mig ellenben a pótlékok emelése 
és rendezése egyszerre meghozná a mintegy tiz éve várva-várt 
nyugalmat a tanárság körébe.

Nem kívánunk mi sem méltánytalan, sem lehetetlen dolgot. 
Számot tudunk vetni az ily nagy feladatok nehézségeivel; tudunk 
várni, megtanultunk tűrni is. Csak lássuk a komoly szándékot a 
szükséges áldozatok meghozatalára. A mostani (és a tavalyi) költség- 
vetés ezt a komoly szándékot mutatja meg nekünk, azért, ha nem 
tartalmaz is ránk nézve valami előre nem látott kellemes meg
lepetést, mégis szívesen fogadjuk. Bízunk benne, hogy a ki minisz
tersége rövid ideje alatt meg tudta kétszerezni tárczája költség- 
vetését, az meg fogja tudni kétszerezni a tanárság pótlékait is.
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A főbb költségvetési tételek.
A főbb kiadási tételek az idei és a tavalyi költségvetésben 

a  következők:
A minisztérium rendes kiadásai- 1902-re 1901-ben

nak összege................... ...........
A minisztérium összes kiadásai-

39,337,805 K. 35,394,81 K.

nak főösszege ...........................
A középiskolák tételénél

47,295,308 K. 41,795,660 K.

a) rendes kiadások:
Tankerületi főigazgatóságok ...... 165,600 K. 165,530 K.
Állami gymnasiumok................... 2,210,358 K. 2,016,310 K.
Állami reáliskolák ................... 1,706,484 K. 1,633,657 K.
Felekezeti stb. iskolák segélyezése 1,481,756 K. 1,368,000 K.
Internatusok, convictusok .......... 59.800 K. 53,600 K.
Áll. felsőbb leányiskolák .......... 973.381 K. 913,131 K.
Vizsgálati bizottságok .............. 43,000 K. 39,500 K.
Utazási ösztöndíjak, útisegélyek 12,000 K. 12,000 K.
Debreczeni Apaffy-alap .............. 8,000 K. 8,000 K.

b) rendkívüli kiadások:
Állami gymnasiumoknál .......... 91,200 K. 80,200 K.
Állami reáliskoláknál .............. 2,400 K. 11,630 K.
Középiskolák segélyezésénél ...... 253,280 K. 214,500 K.
Áll. felsőbb leányiskoláknál...... 107,000 K. 6,000 K.

c) beruházások:
All. gymnasiumoknál ............... 273,000 K. 292,000 K.
Áll. reáliskoláknál....................... 80,000 K. 200,000 K.
ü li. felsőbb leányiskoláknál...... 800,000 K. 234,000 K.

A rendkívüli kiadásokból az 1902. szeptember elején önálló
sítandó VII. kerületi külső gymnasium két új osztálya fölszere
lésére 4000 К  esik; a játékdélutánok fokozottabb mértékű gyakor
lási czéljaira 9000 К  (tavaly 5000 K); a szemléltető oktatás 
czéljaira 3000 K, a miből a miniszter egy sorozatot fog elkészíttetni 
vetíthető képekből, s ezeket az intézetek közt közforgalomba fogja 
hozatni.

A beruházásokból a beregszászi főgymnasium épületére és 
felszerelésére esik 60,000 К  (3-ik részlet), a szegedi áll. főgym- 
nasiumnak a felsőbb leányiskola épületébe való áthelyezéséhez 
kell 65,000 K, a fogarasi áll. főgymnasium épületére 120,000 К  
(l-ső részlet).

A személyi kiadások részletezése.
1. Főigazgatóságoknál:

a) 6 főigazgató 6000 Kval 
6 » 5000 »

15*
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h) 5 tollnok 2000 Kval
4 » 1800 »
4 » 1600 »

c) 2 Írnok 1400 Kval
2 » 1200 »

2. Áll. gym nasium oknál:
ai 7 igazgató a VII. osztályban 4800 Kval 

7 » » 4400 »
6 » » 4000 »

10 » а V III. osztályban 3600 Kval
9 » » 3200 »

Ъ) 73 r. tanár а V III. osztályban 3600 Kval
73 » » 3200 »
73 » » 2800 »

109 » а IX. osztályban 2600 Kval
109 » » 2400 »

c) 5 számfeletti tanár 2800 Kval

d) 1 helyettes tanár 2000 Kval
12 » » 1600 »

e) 7 r. tornatanító 2000 Kval
7 » 1800
6 » 1600 »

2. Áll. reáliskoláknál
a) 5 igazgató а V II. osztályban 4800 Kval.

5 » » 4400 »
4 » » 4000 »
7 » а V III. osztályban 3600 »
6 » » 3200 »

b) 52 r. tanár а V III. osztályban. 3600 Kval.
52 » » 3200 »
51 » » 2400 »
78 » а IX . osztályban 2600 »
77 » » 2400 »

c) 4 számfeletti tanár 2400 Kval

d) 16 rk. latin ny. tanár 1600 Kval

e) 6 helyettes tanár 1600 Kval

f) 4 rendes tornatanító 2000 Kval
3 » » 1800 »
» » » 1600 »
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3. Gyakorló isk o lán ál:
a) 1 igazgató a V II. osztályban 4800 4- 600 Kval

b) 2 r. tanár а V II. osztályban 4800 Kval 
1 » » 4400 »
1 » » 4000 »
4 » а  V III. osztályban 3600 Kval

4. Áll. felsőbb leányiskoláknál:
■a) 3 igazgató а VII. osztályban 4800 Kval

3 » » 4400 »
2 » » 4000 »
3 » а V III. osztályban 3600 Kval
2 » » 3200 »
2 » » 2800 »

b) 11 r. tanár V. tanítónő а V III. osztályban 3600 Kval
11 » » » 3200 »
11 » » » 2800 »
16 » » а IX . osztályban 2600 Kval
15 » » » 2400 »

c) 20 r. tanítónő а X. osztályban 2000 Kval
20 » » 1800 »
20 » » 1600 »

d) 14 segédtanítónk а XI. osztályban 1400 Kval
13 » » 1200 »
13 » » 1000 »

Iskolák segélyezése.
Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélye

z ése  az 1 9 0 1 . évben : Korona
Aradi főgymn........................................................ 32,000
Aszódi ág. algymn................................................  7,000
Békési ref. gymn................................................. 16,000
Békéscsabai ág. gymn........................................  22,000
Bonyhádi ág. gymn............................................  11,000
Brassói kath. gymn............................................  28,000
Bpesti ág. főgymn................................................. 32,000
Bpesti ref. főgymn.............................................  36,000
Bpesti nőképző leánygymn...............................  24,000
Bpesti IV. kér. kath. főgymn..........................  2,000
Csiksomlyói kath. főgymn................................  18,000
Csurgói ref. főgymn............................................  31,400
Debreczeni kath. gymn....................................  14,000
Eperjesi ág. főgymn............................................  32,000
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Érsekújvári községi főgymn................................  12,000
Esztergomi közs. reálisk.................................... 8,000
Félegyházi kath. főgymn.................................... 20,400
Gryönki ref. gymn................................................. 7,000
Gyulafehérvári kath. főgymn...........................  29,356
Hajdúnánási ref. főgymn...................................  10,000
Hódmezővásárhelyi főgymn................................ 28,000
Iglói ág. főgymn................................................. 28,000
Karczagi ref. főgymn........................................  10,000
Kecskeméti kath. főgymn...................   2,000
Kecskeméti ref. főgymn....................................  18,000
Keszthelyi kath. főgymn...........................    14,600
Kézdivásárhelyi kath. algymn...........................  8,000
Kézsmárki ág. főgymn........................................  8,000
Kisszebeni kath. algymn.................................... 2,000
Kisújszállási ref. főgymn.................................... 32,000
Kolozsvári kath. főgymn....................................  14,000
Kolozsvári ref. főgymn........................................  20,000 .
Kolozsvári unit. főgymn.................................... 32,000
Lévai kath. főgymn..............  *........................... 2,00* >
Magyaróvári kath. algymn...............................  2,000
Mai'osvásárhelyi ref. főgymn...........................  12,000
Marosvásárhelyi kath. főgymn...........................  12,000
Mármarosszigeti kath. algymn...........................  2,000
Mármarosszigeti ref. főgymn...........................  32,000
Mezőtúri ref. főgymn............................................ 20,000
Miskolczi ref. főgymn........................................  30,000
Nagybecskereki közs. főgymn...........................  17,000
Nagykanizsai kath. főgymn...............................  2,000
Nagykárolyi kath. főgymn................................. 2,000
Nagykőrösi ref. főgymn......................................  22,000
Nagyszalontai közs. gymn.................................. 5,000
Nyíregyházi ág. főgymn.....................................  32,000
Nyitrai kath. főgymn.......................................... 2,000
Pápai ref. főgymn...............................................  32,000
Podolini kath. algymn........................................ 2,000
Pozsonyi ág. főgymn...........................................  32,000
Pozsonyszentgyörgyi algymn.............................  2,000
Privigyei kath. algymn....................................... 2,000
Rimaszombati prot. főgymn..............................  32,000
Rozsnyói ág. főgymn........................................... 32,000
Rózsahegyi kath. főgymn....................................  24,000
Sátoraljaújhelyi kath. főgymn........................... 2,000
Selmeczbányai ág. főgymn................................ 32,000
Selmeczbányai kath. gymn...............................  5,000
Szepsiszentgyörgyi ref. főgymn.......................  32.000
Soproni ág. főgymn............................................  28,000
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Korona
Szarvasi ág. főgymn............................................. 32,000
•Szászvárosi ref. főgymn....................................  28,000
Szatmári ref. főgymn........................................  30,000
Szegedi kath. főgymn..........................................  16,000
Székelyudvarhelyi kath. főgymn.......................  22,000
Székelyudvarhelyi ref. főgymn..........................  24,000
Tatai kath. algymn.............................................  2,000
Temesvári kath. főgymn....................................... 2,000
Ujverbászi közs. gymn........................................  8,000
Уáczi kath. főgymn...............................................  2,000
Vágújhelyi közs. alreálisk......................     9,000
Veszprémi kath. főgymn....................................... 2,000
Zentai közs. főgymn............................................ 12,000
Zilahi ref. főgymn................................................  30,000
Bpest reáliskolái.................................................  20,000
Egyéb segélyezések ............................................. 54,000
Nyudíjintézet ...................................................... 120,000
Felekezeti hitoktatók ......................................... 12,000

Összesen 1,481,756

KÜLFÖLDI TANÜGY.

Az új porosz tantervek.
(Előadta a szerző a budapesti kör nov. 20-án tartott ülésén.)

Midőn arra vállalkoztam, hogy az új porosz tanterveket kö
rünkben ismertessem, természetesen nem gondolhattam arra, hogy 
minden osztály külön feladatát minden tantárgyra nézve tár
gyaljam. Ha ily részletes ismertetés egyfelől a rendelkezésemre 
levő idő rövidsége miatt nem lehetséges, másfelől talán nem is 
szükséges. Valamely napjainkban létrejött idegen tanterv tanul
ságai ugyanis -  véleményem szerint — két irányban keresendők. 
Egyfelől tanulságos annak szemlélése, miképen viszonyúik az 
illető új tanterv az őt közvetlenül megelőző tantervhez, és ennek 
alapján az illető ország tanterveiben mutatkozó fejlődésmenet 
irányának a meghatározása. Ez irány, ha ilyen határozottan 
kimutatható, rendesen nem az illető országra szorítkozó elszige
telt jelenség, hanem többnyire megnyilatkozik benne egy nemzet
közi európai áramlat eszmei tartalma, néha az áramlat eleje, 
néha dereka, néha pedig vége, a minek megállapítására csak 
további összehasonlítás vezetheti a műveltégtörténeti kutatót.

A másik tanulság abban áll, hogy megtudjuk, miben tér 
el a mi tantervűnk az illető nép tantervétől. I tt  is kevésbbé 
érdekesek az egyes eltérések, mint inkább ez eltéréseknek esetleg



232

kimutatható közös iránya, hogy úgy szóljak, törvényszerűsége. 
Az eltéréseknek ily állandó volta mindenesetre gondolkodóba 
ejthet bennünket és felvetteti a kérdést, mi ez állandó eltérések 
közös oka, mennyiben jogosult ez ok, mennyiben rejlik benne 
előny vagy hátrány.

E mai előadásomban nem bocsátkozhatom sem az egyik, 
sem a másik fajta tanulságok levonásába. Az első helyen említet
tekébe azért nem, mert a nemzetközi egybevetés, ha alapos 
kívánna lenni, nagyon messze elterelne tulajdonképi tárgyamtól. 
A második helyen jelzett tanulságok összeállítására pedig ez 
alkalommal már azért nem vállaikozhatom, mert ez nem történ
hetnék bíráló pillantások nélkül mostani tantervűnkre. E bírálat
nak, legalább a nyilvánosság előtt való bírálatnak, nézetem sze
rint még nem jött meg az ideje.

I t t  most csak annyit tehetek, hogy e kétfajta tanulság 
szempontjából próbálom ismertetni az új porosz tanterveket, a 
tanulságok vonását máskorra hagyom, illetőleg hallgatóimra bízom. 
Ha az adatok sorából a legfontosabbakat úgy tudom majd 
kiemelni, hogy kellő alapot szolgáltatok e kétfajta tanulság 
levonására, megtettem azt, a mit itt és ez alkalommal tehetek.

Az új porosz középiskolai tantervek 1901. április havában 
léptek életbe. Keletkezésük történetéből, illetőleg annak előzmé
nyeiről legyen szabad a következőket előrebocsátanom.

Azoknak a tanterveknek, melyeket az itt ismertetendő új 
tantervek sírba döntöttek, 9 évjg — 1892 óta — tartott az 
életük. Tudvalevőleg sub auspiciis regis jöttek létre és közvetlen 
kifolyásai voltak az 1890-ben Vilmos császártól egybehívott 
és saját elnöklete alatt tartott hires deczemberi conferentiának. 
A császár megnyitó beszéde akkor a klasszikus tanítás korláto
zását, a német tanítás valamint az újabb és legújabb hazai tör
ténet erősebb művelését, a tanulók házi munkájának csökkenté
sét és a testgyakorlás nagyobbmérvű ápolását tűzte volt ki a 
reformok czéljául. A conferentia határozatai pedig kimondták, 
hogy szűnjenek meg a reálgymnasiumok, és azontúl csak gymna- 
siumok és latin nélkül való reáliskolák legyenek, hogy a humanis- 
tikus és a realistikus műveltség egyenlőértékü, a tantervekben 
legyen nagyobb szabadság, és 9 osztályú középiskolák 6-dik osz
tálya (az Untersecunda) után szervezzenek az önkéntességi jog 
elnyerése végett egy külön vizsgát (Abschlussprüfung). A deczem
beri conferentiát aztán nyomon követték a császár hajdani nevelő
jének, Hinzpeternek, elnöklete alatt összegyűlt bizottság tanácsko
zásai. Ez a közoktatásügyi minisztériummal együtt dolgozva, 
kiadta 1892-ben azokat a tanterveket, melyek a folyó év április 
haváig érvényben voltak. A tantervek és a velük járt intézke
dések nagyobbára teljesítették a conferentia, illetőleg a császár 
kívánságait — csak a reálgymnasiumokat nem szüntették meg. 
Az Abschlussprüfung-ot behozták a paedagogiai közvélemény 
erős felzúdulása mellett, és az összes filológusok fájdalmára
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jelentékenyen megnyirbálták a gymnasiumban a latint és görögöt, 
részben a német, a természettudományok és a rajz javára, de 
nagyrészt csak a tanulók terhének megkönnyítésére, a mennyi
ben az összes óraszám a gymnasiumban 16-tal apadt (a latin 
maga 15 órát vesztett, a görög 4-et), a realgymnasiumokban 21 
órával (a latin 11-et vesztett), a főreáliskolákban pedig 18 órá
val (itt a franczia veszített 9, a szabadkézi rajz 8 órát). Azon
kívül megkezdték a kísérleteket az ú. n. reformiskolákkal is 
(milyenek a frankfurti, altonai stb.), a melyek egy latin nélkül 
való 3 osztályos alsó tagozaton építik fel részben gynmasiumi, 
részben reálgymnasiumi, illetőleg reáliskolai felső tagozataikat.

A filológusok, mint már említettük, általános sajnálko
zással fogadták az újításokat, és jóllehet már 1895-ben meg
engedte egy miniszteri rendelet, hogy a latin tanítás a legfelső 
három osztályban emeltessék egy-egy órával, a humanistikus 
irány bivei féltették a régi gymnasiumot a maga nagy hagyo
mányaival. így a Baumeister-féle Handbuch filológus szerkesz
tője azt jósolta 1896-ban, hogy a porosz gymnasiumok filológiai 
jellege a 19. század végéig egészen el fog tűnni. Midőn Közlönyünk 
1897 /98-iki évfolyamában Baumeister munkájának II. kötetét 
ismertettem és a szerkesztőnek e jóslatát is megemlítettem, azt 
a megjegyzést koczkáztattam, hogy újabb fordulat készül, mely, 
úgy látszik, nem Baumeister jóslatát fogja igazolni. S a dolgok 
legújabb fordulata csakugyan megczáfolta Baumeister jövendölését.

1900 június havában ismét összehíttak egy porosz tudósok
ból, iskolavezetőkből és minisztériumi főtisztviselőkből álló con- 
ferentiát, mely a közoktatásügyi miniszter elnöklete alatt 3 napig 
tanácskozott az eléje tett, a középiskola reformjára vonatkozó 
kérdésekről. Sajnálatomra az idő kimértsége nem engedi, hogy e 
rendkívül érdekes és tartalmas tanácskozásokról ez alkalommal 
részletesebb képet adjak, csak első nagyfontosságú határozatáról 
akarok megemlékezni, melyet a conferentia majdnem egyhangú
lag hozott. »A ki — úgymond e határozat — bármely kilencz- 
osztályú középiskola érettségi vizsgálatát letette, avval megsze
rezte a jogosítást a főiskolai tanulmányokra és a megfelelő élet
pályákra minden szakból. De mivel a háromfajta 9 osztályú 
intézet specialis ismeretekre és az összes műveltség nemére nézve 
különbözőképen készít elő a különböző életpályákra, azért kifeje
zetten megjelölendő minden egyetemi tanulmány részére a leg
alkalmasabb intézetnem. Ha a hallgató másféle intézetbe járt (és 
nem a legjobban megfelelőbe), akkor főiskolai előkészítő cursusok 
által vagy más megfelelő módon kiegészítendők a középiskolai 
tanulmányok. Erről a kiegészítésről minden szakon külön intéz
kedésekkel gondoskodnak.«

A júniusi conferentia megállapodásainak visszhangja volt 
az a császári rendelet, mely a múlt év november havában jelent 
meg (Kölönyünk is egész terjedelmében közölte). E rendelet 
kimondta, hogy a jogosítások kérdése a gymnasium, reálgymnasium



234

és főreáliskola egyenlőértéküségének szempontjából oldandó meg, 
és ez egyenlőértéküség elvi elismerése módot nyújt arra, hogy 
mindegyik iskolanem a maga sajátos jellegét erősebben érvénye
sítse. így például a gymnasium és a reálgymnasium a latint 
megfelelően erősítse; hogy a görög mellett az Untersecundáig (tehát 
a hatodik osztályig a későbben reális jellegű intézetekbe átlépők 
vagy a középiskolából távozók részére) angol pótlótanfolyam 
legyen. A császári rendelet megjelölte továbbá az egyes tantár
gyakra nézve a tantervreform irányát, kívánatosnak jelezte az 
»Abschlussprüfung« eltörlését és a reformiskolákkal való további 
kísérletezést. A rendelet azzal a reménynyel végződött, hogy a 
legközelebb várható intézkedések a humanistikus és a realistikus 
irány hívei között fennforgó ellentéteket enyhíteni fogják.

A reform végrehajtása csakhamar követte a császár ren
deletét. Mindenekelőtt jött m. é. deczemberben az »Abschluss
p rü fu n g « ^  eltörlő rendelet, ezt követte 1901. februáriusában 
az a fontos rendelet, mely mind a három iskolanemet (gymnasium, 
reálgymnasium és reáliskola) egyformán jogosította a tanárjelöltek 
előkészítésére, azaz mind a három iskolanem abituriensei előtt 
megnyitotta a philosophiai facultást, és április havában kibocsá
tották, illetőleg életbe léptették az új tanterveket is, melyeket a 
porosz közoktatásügyi minisztérium hivatalos lapjának junius- 
juliusi füzete már ? módszeres útmutatásokkal együtt közölt. 
Ennyit a tantervek historicumáról.

Az új tantervek1 — tekintetbe véve a hozzájuk fűződő 
módszeres utasításokat is — különösen a következőkben mutat
nak jelentősebb eltérést 9 évvel előttük megjelent elődjeikkel 
szemben.

Az új tanterveknek legjellemzőbb vonása az, hogy a három 
iskolanem (gymnasium, reálgymnasium és főreáliskola) tantervei 
most összességükben vagy mondhatni körvonalaikban jobban 
hasonlítanak egymáshoz, mint azelőtt, de e körvonalakon belül a 
részletekben jobban érvényesítik az egyes iskolanemeknek meg
felelő sajátos jelleget. így most majdnem egészen egyenlő az 
összes óraszám a három intézetnemnél (a gymnasiumé 3-mal 
kisebb, mint a másik kettőé). Az összes nyelvi tanítás czélmeg- 
határozásaiban nagyobb az egyöntetűség; mindenütt előtérbe lép 
a tárgyi elem, és a formális elem, bár igen szigorúan követelik, 
mégis csak eszköznek, nem czélnak van feltüntetve; a gymna- 
siumok tantervei a latin és görög tanítástól, a reáliskolák a 
francziától várják az illető nép szellemi és művelődési életébe 
való bevezetést. Másfelől pedig a gymnasiumokban a latin-görög 
tanításra nézve fokozódnak a követelmények (a latinnak óraszáma 
is növekszik 6-tal), ellenben a természettudományokra vonatkozó 
követelmények csökkennek, viszont a reáliskoláknál emelkedik a 
franczia és mathematika már az általános követelményekben is.

1 Az általános tantervek táblázatát Közlönyünk 5. száma hozta.
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Azaz a tantervek arra törekednek, hogy a három intézet taní
tásának összes értéke — a részletértékek erősebb variálása 
mellett is — lehetőleg ugyanakkora legyen. De természetesen 
vannak mind a három intézetben egészen egyenlő tantervrészletek 
is, így egyenlők a követelmények mind a három intézetben a 
vallástanra, a német nyelvre, a történelemre, a szabadkézi rajzra 
és egészben véve aföldrajzra is.

A mi a részleteket illeti, az 1892-iki tantervekkel szemben 
a következő változásokat akarjuk kiemelni.

A német nyelvben a grammatikai tanítás még egy évet 
kapott, úgy hogy most az első öt osztályban foglalkoznak az 
anyanyelv grammatikájával. Valamivel gyarapodott a követelés a 
középfelnémet irodalom tanítására nézve is. Az olvasmányok 
kánona több klasszikus prózát vesz fel. Ezen a helyen — t. i. a 
némettel kapcsolatban — megemlítendő az is, hogy a philoso- 
phiai propaedeutika, mely az 1892-iki tanterv feladatmeghatá
rozásaiból egészen hiányzott és a módszeres megjegyzésekben is 
igen kicsinylő elbánásban részesült, most ismét nagyobb szerep
hez jut. Mint önálló tantárgy ugyan ez alkalommal még nem 
kapott helyet, de a felső három osztály német oktatása részére 
kijelölt pensum evvel a jelentős mondattal végződik: »Kivánatos 
a logika és az empirikus psychologia főpontjainak szűk határok 
közt tartandó megbeszélése.«

A latinra nézve a gymnasiumban, mint már említettük, 
mindekelőtt a czélmegbatározás változott és az óraszám is gyara
podott (6-tal). Míg a régebbi tantervben az általános czél ez 
volt: »a rómaiak jelentékenyebb klasszikus Íróinak megértése és 
nyelvi-logikai iskolázás,« (tárgyi és formalis czél coordináitak), 
addig most ez a czél: »A jelentékenyebb római klasszikus Íróknak 
megértése grammatikai iskolázás alapján és ez úton bevezetés az 
ókor szellemi és művelődési életébe.« (A formalis czél alá van 
rendelve a tárgyi czélnak.) Az iskolai olvasmány kánonja most 
sokkal részletesebb, mint volt. Cicerónak, melvlyel az 1892-iki 
tanterv igen mostohán bánt, újból nagyobb tér jutott; philoso- 
phiai és rhetorikai iratai is helyet foglalnak most beszédei és 
levelei mellett. Figyelemreméltó változásokat mutatnak a latinra 
vonatkozó módszeres megjegyzések is. Különösen kiemelendő, hogy 
a latinra fordítás gyakorlását nagyobb mértékben, illetőleg nehe
zebb szövegen követelik, és az inductiv eljárást, bár szó van 
róla, kevésbbé melegen ajánlják, mint az előbbi tantervek.

Sokkal határozottabb lett a czél a görögben. Míg a régi 
tanterv csak egész általánosságban kívánta a görögök jelentéke
nyebb klasszikus Íróinak megértését, most a czélmeghatározás 
ezt kívánja: »A tartalomra és formára nézve legbecsesebb írók
nak kielégítő nyelvi tudáson alapuló ismerete és ez által beve
zetés a görög ókor szellemi és művelődési életébe.« Fontosabb 
methodikus változások az ex abrupto-fordításoknak melegebb aján
lása és a görögre való fordítás gyakorlásának erősebb követelése.
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A franczia a gynmasiuinban majdnem változatlanul maradt, csak 
a beszédgyakorlatokat hangsúlyozza erősebben az új tanterv. 
A reálintézetektől követelik a bevezetést a franczia nép irodalom- 
és művelődéstörténetébe, itt is nagyobb mértékben kivánják a 
beszédgyakorlatokat, melyeknek nemcsak az olvasmányokhoz kell 
füződniök, hanem a franczia nép irodalmára és culturájára is 
vonatkozniok.

A történelem általános czéljának meghatározása mindjárt 
az elején bővült egy jellemző járulékkal. »A korszakot alkotó 
események ismeretét« kivánta a régi tanterv, »hely és időre 
nézve meghatározott ismeret«-ről beszél az új tanterv, és ennek 
megfelelőleg a részletczéloknál is mindig emlegeti a bevésendő 
évszámok kánonját. A mathematika egészben változatlan maradt, 
csak a főreáliskolák anyaga gyarapodott — igaz, hogy csak 
alternativaképen — az ábrázoló, synthetikai vagy analytikai 
geometria továbbvitelével. A természettudományok anyaga a 
gymnasiumban csökkent valamivel (a zoológiából elmaradtak az 
állatgeographia elemei), a főreáliskolában pedig gyarapodott 
különösen az ásványtan geológiai és technológiai elemeinek hang
súlyozásával.

A felsorolt részletkülönbségek a régi és új tantervek 
között — csak a legfontosabbakat emeltük ki — igazolják, a 
mit bevezetőleg mondtam, hogy a gymnasium humanistikusabb, 
a reál-intézetek modernebbek és realistikusabbak lettek, mint 
voltak, azaz a háromfajta intézet bizonyos quantitativ egyenlő- 
értéküségre való törekvés mellett qualitativ tekintetben jobban 
differentiálódott. Az új hivatalos normalis tantervek tehát Porosz- 
országban is a különféle typusú, de egyenlő jogosítású közép
iskola 'ideálja felé viszik a középiskola fejlődését. Az egységes 
középiskola eszméjének megvalósítható részével csak a reform- 
iskolák — melyeket újabban is hivatalból melegen pártol
nak — kísérleteznek tovább. Methodus dolgában bizonyos vissza
térés mutatkozik a régibb eljárásokhoz, különösen az alapvető 
formalis és a memóriára bízandó elemek szigorúbb követelésével. 
Ha egy formulában akarnám az új tantervek jellemző vonásait 
összefoglalni, azt mondanám, hogy tartalmi részükben moder
nebbek, radikálisabbak, de methodikus részökben — legalább a 
régi hagyományú tantárgyakra nézve — conservativabbak, óva
tosabbak, mint a régiek, sőt egyik-másik részletben sokan hatá
rozottan retrograd irányt fognak láthatni.

Ha az új porosz tanterveket összehasonlítjuk a mi tan
terveinkkel, a feltűnő fontosabb különbségeket a következő pon
tokba foglalhatjuk össze:

1. Kevésbbé erős a nemzeti elem kiemelése a porosz tan
tervekben, mint a mieinkben. Mig amott csak a német nyelvre és 
a történelemre szorítkozik a hazai és hazafias mozzanatok hang- 
súlyozása, addig nálunk — nem szólva arról, hogy a történelem 
tanításában is erősebben uralkodik a nemzeti szempont — a föld
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rajz és természetrajz czélmeghatározásában is benne van a hazai 
viszonyokra való tekintet.

2. A porosz tantervek a 9 évfolyamú porosz középiskolák 
számára többnyire — igen kevés kivétellel — alacsonyabb általános 
czélokat tűznek ki, mint a mi tanterveink a mi 8 évfolyamú 
középiskoláink részére. Csak egy-két feltűnőbb példával kívánom 
ezt illustrálni. Mig például nálunk a magyar nyelvi tanítás 
czélja: a) »a magyar nyelv és stil főtörvényeinek ismerete; b) írás
ban és szóval világos és szabatos előadó képesség; c) a magyar 
irodalom fejlődésének olvasmányokon és az aesthetikai alapfogal
mak körüli tájékozottságon alapuló ismerete« — addig a porosz 
tantervek német tanításának csak az a czélja: »Készség az anya
nyelv helyes szóbeli és írásbeli használatában, a német irodalom 
történelme legfontosabb szakaszainak ismerete az olvasottak kap
csán és a hazafias érzés emelése különösen a germán monda
világba és a német irodalomnak az iskola szempontjából leg
jelentősebb remekeibe való bevezetés által«. A latin tanítás 
czélja nálunk: a) a nyelvtan ismerete alapján a kiszemelt classicus 
irók megértése és szabatos fordítása; b) a római nép állami, 
társadalmi és művelődési viszonyainak ismerete a tárgyalt iro
dalmi művek alapján. A porosz tantervekben pedig csak ez a 
czél: »Róma jelentékenyebb classicus Íróinak megértése gramma
tikai iskolázás biztos alapján és ez líton bevezetés az ókor szel
lemi életébe és művelődésébe.« — Hasonlóképen áll a dolog még 
más tantárgyakra nézve is.

3. Sokkal kisebb tér jut a porosz tantervekben az össze
foglaló elméleti és történeti tanulmányoknak, mint a mieinkben. 
Nemcsak összefüggő irodalomtörténetről nincsen sehol szó, még a 
német irodalom terén sem, hanem rendszeres stilistikáról, rhetori- 
káról vagy poétikáról sem, ép oly kevéssé régiségtani vagy más 
ehhez hasonló összefoglalásról.

4. A grammatikának minden irodalmi tanulmányban több 
időt (több esztendőt is) szánnak, mint a mieink.

5. Az olvasmány dolgában, különösen a modern nyelveknél, 
kevésbbé részletezők a porosz tantervek.

6. A számtani tanításban a tárgyi körök nincsenek oly hatá
rozottan megjelölve, mint minálunk, sőt, bár a porosz tantervek 
is természetesen súlyt helyeznek a polgári életből vett számítá
sokra, a methodikus utasítások egy helyen egyenesen óvnak oly 
feladatoktól, melyek a tisztán üzleti életnek a tanulók előtt 
érthetetlen eseteire és szokásaira vonatkoznak.

7. A rajztanítás, nevezetesen a szabadkézi rajz tanítása a 
gymnasiumokban sokkal erősebb, mint minálunk, és az utóbbi 
majdnem kizárólag tárgyak után (természet, mindennapi hasz
nálat és művészet köréből) való rajzoltatásból áll.

8. A görögpótló tanítás, mely az Untertertiától az Unter- 
secundáig, azaz a negyedik osztálytól a hatodikig bezárólag tart 
(és oly tanulók számára való, kik a gymnasiumot az Unter-



238

secunda után elhagyják, illetőleg a kik utána valamely reál- 
gymnasiumba vagy főreáliskolába akarnak átlépni), első sorban 
modern nyelvek tanításából, angolból és a francziának erősítéséből 
azonkívül egy kevés mathematika és természettudományból áll.

Ezek nézetem szerint a legfontosabb különbségek a porosz 
tantervek és a mieink között. Kisebbrendű eltérés van természe
tesen még nagy számmal, de ezeknek elsorolása nagyon sokáig 
tartana, és aránylag kevés tanulsággal járna. Különben, mint 
már bevezetőleg mondtam, a felhozottakból sem kívánom most a 
tanulságokat levonni.

S evvel zárhatnám is előadásomat. Még csak azt akarom 
említeni, hogy az új tanterveket a porosz tanárok nagy része, 
különösen a humanistikus irány hívei, nagy örömmel fogadják 
és folyóirataikban már is elismeréssel tárgyalják. A reformmoz
galmak emberei csalódással fogadták és retrograd czélzatokat lát
nak bennük. Már parlamenti ostromot is kiállottak az új tervek. 
Szemükre vetették a porosz országgyűlésen, hogy a császár inten- 
tióinak, illetőleg múlt évi novemberi rendeletének nem felelnek 
meg. A miniszter védte az új tanterveket a hogyan tudta — de 
azért a küzdelem ellenük és mellettük tovább fog folyni a külön
féle táborokban. Addig fog folyni, mig egy újabb revisió ismét 
sírba nem dönti a mostani terveket. Ez pedig — úgy látszik — 
még egy évtized lefolyta előtt fog bekövetkezni.

Waldapfel János.

Egy genfi szünidei tanfolyam tanulságai.
Páris, Grenoble, Nancy a franczia, Genf, Lausanne, Neu- 

chätel a svájczi városok közül minden nyáron a franczia nyelvet 
és kultúrát közvetlenül, a helyszínen tanulmányozni vágyó idegene
ket fogad vendégeiül. Ezekben a városokban rendezett nyári 
tanfolyamok közt Francziaországban az Alliance-Frangaise ren
dezte párisi, Svájczban pedig a genfi a leghíresebb, s így leg
látogatottabb is. Czéljuk. hogy alkalmat szolgáltassanak szünidei 
hónapjaik hasznos és kellemes eltöltésére a franczia nyelv, iro
dalom, élet és művészet iránt érdeklődő külföldieknek, első sorban 
a hazájukban franczia nyelvet tanító tanároknak és tanítónők
nek, különösen azoknak, kiknek körülményeik nem engedik, hogy 
hosszabb időt Francziaországban vagy a franczia Svájczban 
töltsenek. A következőkben a genfi egyetem e nyáron tartott 
szünidei tanfolyamán szerzett tapasztalataimat akarom összefog
lalni, és pedig száraz ismertetés és konvenczionális dicséretek 
helyett egybevetve egyszersmind a francziaországi, első sorban a 
grenoblei szünidei kurzussal, melyről szintén közvetlen tapasz
talataim vannak.

Gyakran felvetett, de nem eléggé tisztázott kérdés, hogy 
vájjon a franczia nyelv tanulása szempontjából nem elhibázott
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dolog-e Svájczba, vagy Francziaország valamely vidéki városába 
menni? E kérdést illetőleg úgy a magyar művelt osztályokban, 
mint tanárkörökben meglehetős ellenmondó vélemények vetődnek 
felszinre. Általában az a nézet uralkodik. — s különösen maguk 
a párisiak s a csak Párisban járt magyarok állítják ezt — hogy 
a párisi nyelv és kiejtés az egyedül helyes, az egyedül üdvözítő, 
a vidéki és svájczi franczia városok beszédmódja pedig helytelen, 
hibás, telve vidékies különösségekkel, melyek tévútra vezetik a 
francziául tanuló idegen nyelvérzékét. A párisi beszédmód e 
kizárólagos jogosságának elve határozottan helytelen úgy tudo
mányos, mint gyakorlati szempontból, s ellene számos érvet hoz
hatunk fel. Komoly nyelvész vagy nyelvtanító sohasem beszélhet 
a svájczi és vidéki franczia kiejtés hibáiról; az eltérések nem 
hibák, hanem nyelvtények, teljesen jogosult, kiír thatatlan saját
ságok. melyeket az iskola is hiába igyekszik megmásítani. 
Ez az előitélet még abból a korból maradt fenn. midőn a 
dialektusokat valamely irodalmi vagy köznyelv fattyúhajtásainak 
tekintették. Van azonban egy más körülmény is, mely álláspon
tunkat támogatja. Egy olyan hatalmas s oly különböző elemek 
felszívásából alakuló városban, minő Paris, lehetetlen egységes, 
példaszerű beszéd-, főleg kiejtésmódct megállapítani, ép úgy, mint 
nem lehetne, még ha fővárosunk teljesen magyar volna is, egy 
mintaszerű, budapesti magyar dialektust megfigyelni. A legki
válóbb élő franczia kísérleti fonetikus, Iiousselot abbé, Párisban 
igen érdekes hangtani megfigyeléseket tett; azt észlelte, hogy 
Párisban nemcsak minden társadalmi osztálynak, de egyúttal 
minden városrésznek más a beszédmódja, különösen a magán
hangzói. Egy montmartrei például egész más hangtannal és 
melódiával beszél, mint egy Szajna-balparti. Erős centralizáló 
képességénél fogva, mint minden főváros, úgy Páris is folytonos 
összeköttetésben van a vidékkel; s a vidékiek Párisban is meg
őrzik hangtani és hangsúlyozási sajátságaikat. Ismeretes, hogy 
Penan bretagnei. Alphonse Daudet délfranczia beszédmodorá
ról egész életükben, bár állandó párisi lakók lettek, felismer
hetők voltak. S különben is a müveit osztályok nyelve, kikre 
erősen hat az iskolázás, s kiknek gondolkodásmódját és 
beszédmódját az irodalom, első sorban a hírlapi sajtó nyelve 
folytonosan befolyásolja, majdnem az egész franczia nyelvterü
leten egyforma. A délfrancziaországi vagy svájczi művelt ember 
beszéde a párisiétől nem nagyon különbözik. Hogy annak a város
nak, vidéknek, tartománynak, melyben születtek, vagy melyben 
legalább beszéd, kiejtés szempontjából legfontosabb időszakuk, a 
gyermekkor lefolyt, aprólékos fonétikai és hangsúlyozási saját
ságait megőrzik, az egész természetes és önkénytelen dolog. Ez 
eltérések azonban legtöbbször lényegtelenek. Francziául tanulni 
pedig nem a csekély műveltségű, vagy műveletlen osztályoktól 
kell, hanem művelt emberektől; ezeknek nyelve pedig az egész 
franczia nyelvterületen lényegében megegyezik.



240

Semmiféle veszedelem nem rejlik tehát abban, ba svájczi 
francziáktól tanulunk; ha intelligens franczia tanártól tanultuk 
kezdetben a kiejtést, az úgyis megvéd bennünket attól, hogy a 
svájczi kiejtés feltűnő sajátságait, szavait elsajátítsuk. És Svájcz- 
ban s a vidéki franczia városokban az az előnye van meg a 
francziát tanuló idegennek, hogy jobban nyílik alkalma ismeret
ségeket kötni, családokba bevezettetni, s valamely családnál lakva, 
igazán alkalma nyílik az élet nyelvét megfigyelni és megtanulni, 
mig Párisban s minden hasonló arányú nagy városban az egy 
félévet vagy évet töltő idegen legtöbbször honfitársai vagy egyéb 
külföldiek társaságába kerül, kiktől egy kozmopolita, zagyva 
nyelvet hall beszélni, s azonkívül pinczérektől, üzleti alkalma
zottaktól megtanul egy csomó szót és kifejezést, s efféle boule- 
vardi, vendéglői és kávéházi szókincscsel gyarapodva, de a franczia 
nyelv valódi, alapos tudása nélkül tér haza.

Francziaországi tartózkodásukhoz a külföldiek néha nagyon 
vérmes reményeket szoktak kötni; bárminő hosszú időt töltsünk 
is francziák közt, bármily folyékonyan beszéljünk is, a gyermek
korunkban megtanult anyanyelv hangjaival és hangsúlyával fogjuk 
a francziát is mindenkor beszélni. Az olasz erős, zenei, éneklő 
hangsúlyától, az angol s a német szaggatott, minden szót külön
választó hangsúlyától sohasem fog szabadulni; és így megvan a 
magyar nyelvnek is a maga külön melódiája, hangszine, melyet 
levetkőzni fonetikai kísérletekkel is csak nagy nehezen tudunk. 
A grammatikai hibákat észreveszszük; s igyekezünk javítani, de a 
hangsúlyozás különösségét nem tudjuk megváltoztatni. Ne töre
kedjünk tehát arra, hogy úgy beszéljünk francziául, mint egy 
született franczia, mert ez tudományos szempontból lehetetlenség; 
a petit accent étranger mindig meg fog maradni.

A párisi dialektus hegemóniájának kétségbevonásával koránt
sem szándékozom Páris értékéből bármit is levonni. Sőt ellen
kezőleg; hisz Párisnak minden külföldire, különösen a tudomány 
és a művészet iránt fogékony emberre olyan faszczináló hatása van, 
melylvel Európa egy fővárosa sem rendelkezik. S az igazi franczia 
kultúra, tudomány és irodalom megismerése ránk, magyarokra 
nézve rendkívül fontos és gyümölcsöző, hogy ellensúlyozhassuk 
vele a német kultúra egyoldalú nyomását. De nyelvtanulás szem
pontjából, különösen kezdőknek a vidék és Svájcz sokkal aján
latosabb. Gfenfben a szünidei tanfolyamot a Faculté des Lettres et 
des Sciences socialez rendezi, élén Bouvierval, a modern nyelve 
egyetemi professzorával. E  nyáron a tanfolyam juh 16-tól aug. 
28-ig tartott.1 A hallgatók száma majdnem 200-ig emelkedett, 
köztük legnagyobb számmal németek s olaszok; 8 hallgatóval 
(3 hölgy) a magyarságis képviselve volt. A hallgatóknak körülbelül 
felét hölgyek tették k i ; s három csoportba (section) osztattak

1 A tanfolyam egész tartamára a beiratkozás díja 40 frank; az igaz
gató felhatalmazásával lehet azonban ez összeg feléért rövidebb jpdőre is 
beiratkozni.
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be. A heti óraszám 12—15 volt; délutáni órákban előadások 
csak kivételesen tartattak. Az előadásokat egyetemi professzorok, 
privátdocentek s egyéb genfi tanárok tartották. A programra az 
egész kurzuson át egyforma maradt, voltak azonban a rendeseken 
kívül rendkívüli előadások is, melyek közt különös dicsérettel 
kell kiemelnem egy genfi művésznek és müvészettanárnak, Maurice 
Bálidnak a Modern művészet individuális és socialis nyilvánulásai 
czímű két órás, mély és magvas előadását. A rendes programmon 
kívül külön díj mellett (5 frank) be lehetett iratkozni társalgási 
gyakorlatokra, melyeket valami genfi tanító vagy tanár tartott 
15—20 részvevőnek. E gyakorlatokon a hallgatók nagy száma 
akadályozta az eredményt; sokkal hasznosabb valamely egye
temi hallgatótól vagy hölgytől magánórákat venni. Egy mellék
kurzuson írásbeli gyakorlatokat, fordításokat és fogalmazványokat 
lehetett beadni, melyeket a tanár kijavítva adott vissza.

A programúiban foglalt rendes előadások elég hasznosak
nak voltak mondhatók. A tanfolyam vezetői arra törekedtek, 
hogy túlságos sok előadás tartásával se önmagukat, se hallgatói
kat ki ne fáraszszák; s az utóbbiaknak is legyen idejük a gyakor
lati órákra, fordításokra, szövegmagyarázatokra készülni. Ezért elő
adások csak délelőtt voltak, s a hét egy teljes napja, szombat, 
a pihenésnek s a közös kirándulásoknak volt szentelve. A genfi 
tanfolyam szellemére, általános irányára a francziaországiaktól 
lényegesen eltér. A genfi kurzus főleg gyakorlati, paedagogiai, 
grammatikai ismereteket kívánt adni, maga a franczia irodalom- 
történet nagyon csekély szerepet játszott (heti 2 óra), még 
kevésbbé jutott szerepe a művészettörténetnek, franczia törté
nelemnek, filozófiának. Rousseau szülővárosában nagyon actuá- 
lis lett volna egy-két órán át megemlékezni a nagy filozófus
ról, s egyéb hires svájczi írókról, mint Staelné, Toepfer, Cherbu- 
liez, Amiéi, Rod; kettős érdeklődéssel hallgattunk volna elő
adásokat Svájcz kulturális, sociális viszonyairól, az Alpok geográfiái, 
természetrajzi, kulturhistóriai érdekességeiről. A hasznosságuk 
mellett is elvégre untató grammatikai, stilisztikai kiejtési órák 
szárazságát s egyoldalúságát efféle előadásokkal kellett volna 
enyhíteni. A francziaországi kurzusokon az ilyen locális színezetű 
előadásoknak nagy tér jut. Grenobleban Emilé Augierről, a 
dauphinéi nagy drámaköltőről, Napoléon grenoblei tartózkodásá
ról, a Rhőne-völgyi római emlékekről, a francziaországi socialista 
mozgalmakról volt alkalmam érdekes, helyi vonatkozású elő
adásokat hallani. A franczia kurzusok tehát sokkal szélesebb- 
körüek, változatosabbak, ha talán a nyelv szempontjából kevésbbé 
praktikusak: a franczia nyelv tanítója Grenfben, a franczia 
irodalom és műveltség búvára pedig inkább Francziaország 
tanfolyamain talál alkalmat ismeretei növelésére. A franczia 
grammatika és gyakorlati paedagogia ez előtérbe helyezését talán 
a hazájukban franczia nyelvet tanító idegen tanítónő-hallgatók 
nagy száma fejti meg, ha nem is indokolja.

OESZ. K Ö Z ÉPISK . TA N Á RE G Y ES. KÖZL. 16
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A tanfolyam előadásai közt legérdekesebbek Bouviernak, 
a kurzus vezetőtanárának, franczia irodalomtörténeti órái voltak 
a modern, X IX . századi regényírókról s a költők közül Hugsról. 
Ugyancsak ő tartotta hetenként egyszer-egyszer az Exposes et 
Discussions és a Lecture análytique czimű órát. Az elsőn vala
mely hallgató tarto tt szabad előadást valamely prózai vagy verses 
szöveg, szemelvény alapján; a másodikon maga Bouvier fejtege
tett, folyton kérdezgetve hallgatóit, stilusi és irodalomtörténeti 
szempontból modern prózairókat. Fejtegetései, a módszer, mely- 
lyel a franczia próza szépségeit felfedni s az irói egyéniséget 
megvilágítani törekedett, paedagogiai szempontból is nagyon 
hasznosak voltak. Zbinden professzor paedagogiai előadásokat 
tarto tt a franczia nyelvnek Francziaország iskoláiban s a kül
földön való tanításáról. Nagyon alapos, világos gyakorlati elő
adások voltak, de egy részük nem felelt meg a szünidei kurzus 
czéljának. Hasonló irányúak voltak Mercier profeszor előadásai 
is. Voltak ezenkívül fordítási gyakorlatok, németből, olaszból, 
angolból francziára, és kiejtési, kísérleti fonetikai gyakorlatok, 
melyek Bouvier előadásai mellett legtöbb haszonnal jártak.

A genfi szünidei tanfolyam látogatását tehát francziául 
tanulni kívánó tanárainknak jó lélekkel ajánlhatom; meg vagyok 
azonban győződve, hogy azok számára, kik a franczia nyelvben elő- 
haladottabbak, s kiknek maga a franczia nyelv és előadás értése 
már nehézségükbe nem kerül, a francziaországi kurzusok sokkal 
több hasznot és érdeket nyújtanak változatosabb, szélesebb körű 
programmjuknál fogva. Csak mellékesen említem, hogy Glenf 
kellemes, mérsékelten meleg éghajlata és bájos környéke miatt 
nyári tartózkodásra nagyon alkalmas, s az ottani életet kellemessé 
teszi a professzoroknak s a tanfolyam iránt érdeklődő egyéb 
genfieknek áldozatkész és szeretetre méltó figyelme. Óvatosságot 
ajánlok azonban az esetleg a jövő esztendők nyarán Genfbe menő 
magyar kollegáknak lakásuk megválogatása tekintetében. Svájcz- 
ba az idegeneket első sorban az ottani penziókban feltalálható 
fesztelen, családias élet ecsetelésével szokták csábítani. E tekin
tetben nagyon könnyen csalódhatik az ember. Belekerülhet vélet
lenül egy nemzetközi társaságba, melynek tagjai nemzetiség sze
rint apró csoportokat képezve, nemzeti nyelvükön beszélnek, s 
könnyen megeshetik, hogy az ilyen penzióba csöppent magyar 
többet hall angolul, németül, olaszul beszélni, mint francziául 
genfi tartózkodása alatt. S különben is Genf nagyon kozmopolita 
város, telve a német kantonokból beköltözött németekkel, s e 
keveredés hatással van magára a nyelvre is. Grenoble helyzeténél 
fogva a kirándulások, látnivalók dolgában ugyanolyan előnyöket 
nyújt, mint Genf; népe tiszta franczia, a város nem annyira 
központja s országút ja az idegen turistavilágnak, s így nyelv- 
tanulás és szünidei tanfolyam látogatása czéljából Géninél hatá
rozottan előnyösebb.

D r. B irk á s  Géza.
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Népszerű előadások az osztrák középiskolákban.
Az a törekvés, mely a különböző fokú és irányú taninté

zeteket a tudományoknak és ismereteknek az iskola falain kivül 
való terjesztésére és népszerűsítésére igyekszik felhasználni, mind
inkább terjed. Egész sora támadt az olyan intézményeknek, a 
melyek a nép és a közönség, szóval a felnőttek oktatását és 
továbbképzését vették czélba. Az University Extension ma már 
minden modern államban polgárjogot nyert, de tartok tőle, hogy 
a túlzások és erőszakoskodás révén még idő előtt, s mielőtt valódi 
eredményeket érlelt volna, ellenhatást fog támasztani.

Ebből a fontos kulturális feladatból tevékeny részt vesz 
ki magának a középiskola is. a melynek napszámosait hagyomá
nyos idealismusuk itt sem hagyja el. E tekintetben elég, ha 
Egyesületünknek akárhány vidéki körére utalok, mint a melyek 
az illető városoknak valóságos kulturális melegágyai és gócz- 
pontjai. — Szélesebb körben ide tai'toznak a szülői értekezletek 
is, melyeket a lefolyt iskolaévben több elemi iskolában és tud- 
tunkkal csak egy középiskolában kíséreltek meg. Hogy ezt a 
legújabb paedagogiai elixirt sokan még kétes mosolylyal fogadják, 
azt jórészt annak tudom be, hogy e tekintetben még magunk is 
tapogatódzunk, és ezen értekezletek részére nem találtuk még 
meg sem a kellő tartalmat, sem a megfelelő formát és vezetést.

Mindezeket pedig annak ötletéből mondottuk el, mert az 
osztrák kultuszminiszter f. é. május 10-én 13.694 sz. a. igen 
figyelemreméltó rendeletet bocsátott ki »a középiskolákban rende
zendő népszerű előadások tárgyában«, a melyről annál szívesebben 
veszünk tudomást, mert jól esik látnunk, hogy mi is helyes 
nyomon járunk. Ez a rendelet különben még azért is nevezetes, 
mert okos fejtegetéseivel és észszerű megokolásával, nemkülönben 
a tanárság öntudatához annyira méltó hangjával, mely főleg a 
befejező sorokban nyer kifejezést, utánzásra méltó mintája a 
hivatalos rendeleteknek.

Most pedig közöljük az idézett rendeletet egész terjedel
mében.

»Megelégedéssel vettem tudomásul, hogy a középiskolákban 
szülők, tanulók és a résztvevők szélesebb köre részére különböző 
nyilvános előadásokat rendeznek. Amaz első irányban a bécsi közép
iskolákban végeztek nevezetes kísérleteket. Egyik gymnasium az 
év folyamán több ízben meghívta a tanulók szüleit vagy fele
lős helyetteseit azokra az előadásokra, a melyeket ott az igazgató
ság rendezett. Ezen előadások tárgyai voltak: »A humanisztikus 
gymnasium jelentősége napjainkban«, »Iskola és család«, »Vizs
gálat és osztályozás« és hasonlók. Aktuális kérdésekre vonatkoz
tak tehát és bevallott irányzatuk az volt, hogy a szülők részére 
a jelen tükrében megvilágítsák a középiskolák szervezetét és 
különleges intézményeit, eloszlassák a szervezet és tanterv körül 
felmerülő téves nézeteket, az iskolát egyoldalú s nem ritkán rossz

16*
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akaró kritikával szemben megvédelmezzék; továbbá megbeszéljék 
a tanítás- és neveléstannak azon részeit, melyeknek sikeres meg
valósítása a szülőknek közreműködését szükségképen feltételezi.

A tanintézetben szerzett tapasztalatokból kiindulva, ez elő
adások czélja az volt, hogy szorosabb viszonyt létesítsenek az 
iskola és a család között egy új módon és olyképen, hogy sok 
olyan dolgot világítsanak és vitassanak meg, a minek megbeszélése 
vagy egyáltalában nem. vagy csak részben lehetséges azon infor
máló órákban (Sprechstunden), a melyek a szülőknek különös tájé
koztatására immár valamennyi tanintézetben rendszeresítve vannak.

Ezeket az előadásokat, a melyek alkalmasak arra, hogy a 
középiskolákat a jelenkor bizonyos követeléseivel és szükségletei
vel közelebbi vonatkozásba hozzák, a szülők és helyetteseik igen 
buzgón látogatták.

A nyilvánosság előtt is teljes elismerésre talált ez a kísér
let, és több oldalról máris nyilvánult az a kívánság, vajba ez az 
intézmény tovább fejlesztetnék és szélesebb alapon bővíttetnék.

Nem kevésbbé figyelemreméltó egyes tantestületeknek az a 
vállalkozása, hogy különös alkalmakkor a tanulók összessége vagy 
többsége előtt és a szülők jelenlétében is olyan kérdéseket 
vitattak meg, melyek az egészségtanból vagy az iskolai rend- és 
fegyelmi szabályzatból voltak merítve. Ide tartozik például az az 
előadás, a melyet nemrég egyik bécsi reáliskolában »a szeszes 
italokkal való visszaélésről« tartottak.

Ezen különleges előadásokhoz csatlakoznak a népszerű 
tudományos előadások, a melyeket nagyobb közönség részére 
már évek óta tartanak középiskoláinkban. A tanügyi kormány, 
mely a továbbképzést egyik legfontosabb és legkiválóbb eszköz
nek tekinti a középső oktatás emelése érdekében, tekintélyes 
összegeket fordít főleg a nyelvi, a történelem-földrajzi és termé
szetrajzi szakok középiskolai tanárainak támogatására, és utazni 
küldi őket főleg Olasz- és Görögországba, Franczia- és Angol
országba és a bel- és külföldnek földrajzi és természetrajzi szem
pontból érdekes vidékeire. Megelégedéssel tapasztaltam, hogy ezek 
az ösztöndíjasok, a mikor hazájukba visszatértek, azon voltak, 
hogy újonnan szerzett ismereteiket és tapasztalataikat az iskolán 
túl terjedő körökkel közöljék előadások és kisérleti bemutatások 
útján, gyakran a skioptikon értékesítésével, és ilyen módon tudo
mányos területeket népszerűsíteni igyekeztek. Abból a módból, a 
melylyel ezen előadásokat nyilvánosan megbeszélték, és maguknak 
az elődásoknak a napilapokban és folyóiratokban történt reprodu
kálásából azt a meggyőződést lehetett meríteni, hogy ezzel a 
közönség kívánságának tettek eleget, és hogy az az iskola, a 
melyből ezek az előadások kiindulnak és a melynek falai között 
rendszerint megtartatnak, az érdekelteknek köszönetét és elisme
rését biztosra veheti.

Az említett intézményben, a miket már az iskolaünnepélyek 
megtartásáról szóló 1897 szept. 22-én 27.941/1896 sz. a. k.
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rendeletemben kifejtettem, új eszközt látok arra, hogy az iskola 
és család kívánatos közelségbe hozassanak és szakíttassék azzal 
a még sok helyt fennálló balvéleménynyel, hogy az ifjúság nevelé
sének eme két legfontosabb tényezője között beérhetni a hivatalos 
érintkezésnek egy bizonyos nemével is.

Nagy súlyt helyezek rá, hogy a tanárság mindig tudatában 
legyen a tanügyi kormányzat ezen szándékának mind a megjelölt 
irányban, mind pedig egyébként.

A fenti fejtegetések alapján felkérem a t. ez. főigazgatósá
got. hogy a megjelölt nemű előadások megtartását mozdítsa elő 
azon középiskolákban, a hol a helyi viszonyok megengedik és 
kívánatossá is teszik; de felmerülő esetben arra is ügyeljen, hogy 
ezen előadások csak az iskolához méltó úton-módon rendeztesse- 
nek és mindennemű visszaélés kizárassék.

Minthogy azonban az ilyen feladat tartalom és alak sze
rint helyesen és sikeresen csak önkéntes vállalkozás útján oldható 
meg sikeresen, a tanári testületektől minden kényszer távol
tartandó.

Az évi főjelentések felterjesztésekor erről az ügyről is jelen
tés teendő és a szükséghez képest a továbbiakra indítvány tehető.«

K. F.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

Az iskolai felügyeletről. Nagy érdekű előadást tartott dr. Hein
rich Gusztáv egyetemi tanár, a Paedagogiai társaság elnöke, nov. hó 
23-ikán a Paed. Társ. felolvasó ülésén a középiskolai felügyeletről.

Eles, nagyon éles bírálat alá vette jelenlegi középiskolai 
administratiónkat. Az a véleménye róla, hogy az bámulatosan rossz. 
Jellemzi a lassúság, nehézkesség, akadékoskodás, következetlenség, a 
«habion és slendrián uralma, rendeletgyártás, meg a sok irkafirka. 
A kik eddig a kérdéshez szóltak, rendszerint a vezetésre alkalmat
lan emberekben látták a bajok okát, azért ezeket akarták javítani; 
pedig a rendszerben van a hiba. A vezetők magok nem ismerik jól 
a bajokat. A tanárok jól ismerik, magok közt eleget beszélnek is 
róluk, de nyiltan beszélniük bajos, mert elüljáróik csak azokat része
sítik elismerésben és jutalmazásokban, a kik dicséreteket zengenek 
rólok. A kritika e téren jóformán egészen megszűnt.

A főigazgatói tisztet mai alakjában teljesen fölöslegesnek, mert 
a reá váró feladatok megoldására képtelennek tartja. A főigazgató 
tiszte volna a sok administrationális munkán kívül az intézetek 
szellemi vezetése, ő volna első sorban felelős az egyes intézetek 
tanulmányi és fegyelmi előhaladásáért. És micsoda eszközei vannak 
e nagy feladatok megoldására ? Négy napi látogatás, az érettségi 
vizsgálatokon való elnöklés, meg egy csomó irkafirka. Ezekkel az 
eszközökkel azokat a nagy feladatokat megoldani lehetetlenség.
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Azért aztán nem is lehet felelőssé tenni a főigazgatókat a tanul
mányi eredményért sem. Annál kevésbbé, mert a főigazgató nem 
lehet mindenben szakember, nem érthet mindenhez, hasztalan ipar
kodik iskolakönyvek áttanulmányozásával pótolgatni minden oldalú 
fogyatkozásait. Ép az a baja, hogy mindenhez kell értenie; ezért 
nem képezheti magát tovább szakmájában sem, nem lehet igazán 
képzett szakember. Hogy vezethesse ily körülmények közt az iskolát, 
hogy mondjon Ítéletet a nálánál képzettebb szaktanár munkájáról ? 
A főigazgatók a mai rendszer mellett nem ismerhetik alaposan sem 
az intézeteket, sem a tanárokat; azért nem is lehetnek felelősek sem 
a tanulmányi állapotokért, sem a tanárok és igazgatók kinevezéséért. 
Szóval az a felügyelet, melyet ma a főigazgatók végeznek, érték
telen valami.

Az intézetek anyagi és szellemi ügyeiért tehát nem lehet a 
főigazgató felelős, hanem tisztán csak az igazgató, a ki folyton szem
mel tartja az intézet egész életét. Az igazgató ezt a felelősséget 
nem is oszthatja meg senkivel, mert a megosztott felelősség nem 
felelősség. Az intézetek szellemi vezetése czéljából azonban az igaz
gatót meg kell tenni azzá. a mi rendeltetése: az iskola leikévé, 
tanártársai vezetőjévé, a paedagogiai tudomány munkásává. E végből 
föl kell szabadítani a sok irkafirkától és a pénzkezeléstől, ezeket rá 
kell bízni az intézetnek erre alkalmas tanárára, ha pedig nincz 
alkalmas ember, egy számtisztre a városban. Az intézet vezetésében, 
sőt a tanárok kinevezésében is a mostaninál nagyobb hatáskört kell 
adni az igazgatóknak.

Az igazgató mellett a főigazgatói hivatal mostani alakjában 
teljesen fölösleges. A mi felügyeletre van szükség a középiskolákban, 
azt elvégzi az igazgató és a központi kormány. He nem is annyira 
felügyeletre van szüksége az iskoláknak és tanároknak, hanem kiváló 
szakférfiak készséges, jóakaró közreműködésére, tanácsaira. Ma a 
vidéki tanárság helyzete szaktudományuk művelhetése szempontjából 
igazán szánalmas. Semmi és senki nincs a vidéken, a mi és a ki 
bennük szaktudományuk szeretetét élesztené. A főigazgatók nem 
lévén szakemberek minden szakban, a legtöbb esetben sem a bajt, 
sem a törekvést meg nem látják.

A főigazgatókat legjobb volna beosztani a központi szolgálatba, 
hogy ne legyenek egyetlen egy tankerülethez kötve, és s z a k f e lü g y e le t 
t e l  kellene megbizni. Itt a fővárosban kiváló szakférfiakká válná
nak ismét, a minők azelőtt voltak, mielőtt főigazgatókká lettek. 
A központi kormány fontos orgánumai lennének, testületileg dolgoz
nák föl a középiskolák ügyeit. így  aztán igazán lehetne vezetni, 
irányítani középiskolai oktatásunkat. A  m in is z té r iu m  m a i  s z e r v e z e té 
ben  a  k ö z é p is k o lá k  v e z e té s é r e , k ö z é p is k o la i  o k ta tá s ü g y ü n k  i r á n y í t á s á r a  
se m  n em  k é p é s , se m  a r r a  h i v a t v a  n in csen .

Ezek voltak Heinrich előadásának főbb gondolatai. Alkalom 
adtán még visszatérünk az előadásra.

Testi túlterhelés. Ha jól emlékszem, a nyolczvanas évek vége 
felé született meg Francziaországban ez a szó » s u n n e n a g e  in te l le c tu e l« ,
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azaz szellemi túlterhelés, mely olyan szerencsésen jellemezte a kora
beli közoktatásügyi viszonyokat, hogy szárnyra kelt és szálló ige 
módjára bejárta az egész művelt világot, melynek oktatásügye ugyan
azon bajban sinlődött. TJgy látszik azonban, hogy az emberiségnek, 
minden erőlködése daczára, az a végzete, hogy fejlődése hullámvonal
ban halad, hogy egyik végletből a másikba csap át. Magam is ennek 
akartam elejét venni, a mikor ismételve óvtam a túlzásoktól s figyel
meztettem arra, hogy eleink többet tanultak és hivatalosan keveseb
bet tornáztak, s mégis biztosabb tudású és erősebb szervezetű nemze
dék voltak mint mi. Hiába, a szellemi tehermentesítés (geistige 
Entlastung) és az egyirányú physikai megterhelés haladt tovább, 
s ma odáig jutottunk, hogy az ellenkező visszahatástól kell tarta
nunk, mint a következő adat bizonyítja.

Ugyancsak Francziaországban hangzott el először ez az eredeti 
felkiáltás: surmenage physique! A »Le Stand« czimű párisi test- 
nevelési közlönyben dr. Seure reimsi orvos czikksorozatot közöl a 
testi nevelésről; ennek a lapnak f. évi október 10-iki számában buk
kantam a »testi túlterhelés« új fogalmára a következő kivonatosan 
közölt fejtegetések keretében.

A torna az egészségtannak egyik eszköze, mely megóvhatja az 
egészséget, feltéve, hogy mértéket tart. Nem cselekszünk bölcsen, ha 
ifjú tornászokkal erő és idő tekintetében túlzott gyakorlatokat végez
tetünk, mert minden kirívó mutatvány károsan hat a fiatal szerve
zetre. Mi orvosok gyakran vagyunk abban a helyzetben, hogy olyan 
if jaknál, kiket túlkorán ösztönöztek athletikai gyakorlatokra, a szívnek, 
tüdőnek, csuklóknak és csontoknak rendellenes állapotát, avagy sérvet 
konstatálhatunk. A testi túlterhelés néha fájdalmas csúzt vagy a nyak
hártyáknak gyuladását is eredményezheti, holott a mértékletes és 
arányos tornázással egész embereket nevelhetünk. Vannak gyakor
latok. a melyeket ifjak és felnőttek egyaránt végezhetnek (pl. tömeg- 
és szabadgyakorlatok, ugrás), de a szergyakorlatok a kar és a 
képességek figyelembe vételével szigorúan osztályozandók. Nem szabad 
a tornászok túlbuzgalmának engedni, mert a becsvágy rossz tanácsadó. 
Az akarás és tudás (vouloir et savoir) közt rendesen ür van s a 
tornászok nem ritkán túlfeszítik magukat. — Ezután a czikkíró sok 
meggyőző erővel szóvá teszi a felnőttek és az iskolalátogatás és 
katonai szolgálat alól felszabadultak részére a test gyakorlásának 
szükséges voltát, majd így folytatja : A testgyakorlatok nehézségének 
és tartamának mindenkor az ifjak korához és képességéhez kell alkal- 
mazkodniok; e tekintetben az elemi és a középiskolákban nagy óva
tosságra és körültekintésre van szükség. Itt valamint a kezdő torná
szoknál és a leányok tornáztatásánál a legnagyobb mérséklettel 
és tapintattal kell eljárni. Erre pedig annál sürgősebben kell figyel
meztetni, mert sok helyt az az egészen elhibázott gyakorlat uralko
dik, hogy a testi nevelés kezdőfokán fiatal, tapasztalatlan és felüle
tes előtornászokat alkalmaznak, akik szivesen gyakoroltatják saját 
kedvencz gyakorlataikat és inkább a tetszetős mutogatásra töreked
nek, mintsem a gyakorlatok tervszerűségére.
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A franczia orvosnak jól megfontolt szavait mi is osztjuk, jól
lehet nálunk a testi túlterhelés réme legfeljebb az iskolán kivül 
kisért. De azért nem árt elménkbe vésni, hogy a testi kultúrának 
is megvan a határa, s hogy jogosultsága csak addig ér és annyira 
terjed, a mig a nevelés általános czéljának keretén belül mozog. 
A haladásnak és tökéletesítésnek legközelebbi állomása — szerin
tem — az volna, hogy ezt az összhangot teljesebbé tegyük, hogy a 
testi kultúrába bevonjuk annak egyik fontos alkotórészeként az okos. 
tehát mértékletes életmódot, s hogy az eredmények értékesítésénél a 
testieket ne tekintsük külön, hanem a szellemiekkel kapcsolatban. 
Erre a két utóbbi szempontra alkalmilag még visszatérek. (kf.)

EGYESÜLETI ÉLET.
Budapesti kör.

(Választmányi ülés. Az új porosz tanterv.)
I. A budapesti tanári-kör választmánya november hó 20-iki 

értekezletén egyrészt az ezután tartandó felolvasó-gyűlések tárgy
sorát állapította meg, másrészt a debreczeni kör egy átiratára 
vonatkozólag hozott határozatot.

Az elnök és a titkár együttes javaslata alapján kimondta 
a választmány, hogy a kör deczember hónapban, a tanárok 
nagyobb elfoglaltságára való tekintettel, felolvasó-gyűlést nem 
tart. A legközelebbi ilyen gyűlést 1902. január 15-ikére tűzte 
ki, a mikor Bogyó Samu fog értekezni az özvegyek n yugdíj- 
kérdéséről. Majd február 19-én dr. N égyesy  László ta rt előadást 
a tankönyvekről és a tankönyvbírálatról. Ezek után sorra kerül
nek még: dr. Ottó József értekezése a tornaversenyek tanu l
ságairól; dr. Kovács János ismertetése az elemi és középiskola 
viszon yáró l; dr. Bozóky Endre jelentése a tanulók fizika i gya 
korlataiban elért eredményekről. A választmány felhatalmazta 
a kör elnökségét, hogy a tárgysorra nézve, az adandó körül
mények számbavételével, saját hatáskörében, legjobb belátása 
szerint intézkedhessék.

Ezután a debreczeni kör azon átiratát tárgyalta a választ
mány, mely a középiskolai ügyosztály vezetésében beállt vál
tozásokkal és ama kívánsággal foglalkozik, hogy hasson oda 
az egyesület igazgatósága, hogy jövőben a középiskolai ügyosztály 
vezetői tisztére a középiskolai oktatás terén kiváló érdemeket 
szerzett, széles látókörű szakférfiút állítsanak és ez úton a közép
iskolai ügyosztályban a tanügyi szakképzettséget erősítsék. — 
A választmány ezt az átiratot egyszerűen tudomásul vette, egy
részt mert első része már úgyis tárgytalanná le t t ; másrészt 
mert az a meggyőződése, hogy a mint az igazgatóság eddig is 
magáénak vallotta az átiratban körvonalozott elvi álláspontot, 
úgy azt a jövőben is a maga teljességében fenntartja.

* * *
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II. A választmány értekezlztét felolvasó-gyűlés követte, 
melyen 38 köri tag vett részt. D r. Веке Manó elnök a gyűlés 
megnyitása után bejelentette a tárgysorozatra vonatkozó választ
mányi megállapodásokat s azután felkérte D r. W aldapfel Jánost, 
hogy az ú j porosz tan terv ismertetését czélzó, mára kitűzött elő
adását tartsa meg.

A Közlöny mai számában megjelenő előadás nagy tetszést 
aratott és élénk eszmecserére adott alkalmat. Ennek során 
dr. L évay  Ede a természettudományok beosztásáról, dr. Веке 
Manó a mértani rajz tanításáról, Balogh Péter a görögpótló 
tanfolyamról és dr. F in áczy  Ernő, meg dr. W agner Alajos az 
egységes jogosítás alapjáról s az egységes középiskola ügyének 
állásáról kért felvilágosítást.

Előadó sorban megfelelt a feltett kérdésekre. A természet- 
tudományoknak a gymnasiumok minden osztályában heti két óra 
jut. Az alsó osztályokban természetrajzot, majd kémiát s a 
három legfelsőbb osztályban fizikát tanítanak. A mértani rajzot 
és általában a mértant bizonyos előismeretek közlése után nagy
jában úgy tanítják, mint nálunk. A szerkesztéseket azonban a 
számolási feladatoknál többre értékelik. A számtanban a tárgy
körök nincsenek oly szabatosan meghatározva, mint nálunk. 
A görögpótló tanfolyam most stabilizálva van. A görög helyett 
a középső három osztályban angolt tanulhatnak azok, a kik majd 
átszándékoznak lépni a reális tanulmányokon. A gymnasiumok 
két legfelsőbb osztályában természetesen már csak görög tanítás
ról lehet szó. Az egységes jogosítás abból fejlődik ki, hogy a 
tantárgyak közűi ötöt, az iskoláknak mind a három fajtájában, 
csaknem egyenlő terjedelemben tanítanak. Ez az öt tantárgy,
t. i. a vallás, német, franczia, történelem és rajz. az iskolák közös 
törzse, a melyekhez az egyes iskola-fajoknál, különleges czéljaik 
szerint, más és más tantárgyak járulnak. Az egységes iskolák esz
méje nem foglalkoztatja most már oly élénken a tanügyi köröket, 
mint régebben. Ezek csirája a reform-iskolákban maradt fent.

D r. K em ény  Ferencz figyelmét az új porosz tantervben két 
pont ragadja meg: az egységes jogosítás s az egységes iskolának 
az új tantervhez való viszonya. Nagy haladásnak tartja, hogy
Németországban a tanárjelöltekre nézve meg van az egységes 
jogosítás. Annak okát, hogy nálunk a modern nyelvek tanáraiban 
hiány van, abban látja, hogy mi azoktól is megkívánjuk, hogy 
gymnasiumot végezzenek. Nálunk még mindig a nagyobb tudo
mányos művetséget és nem a kielégíthető reális követelményeket 
tartják szem előtt. Óhajtaná, hogy az egységes iskola érdekében 
legalább annyit tegyünk meg, hogy a két alsó osztályban meg
egyező tantervvel biró iskolákat létesítsünk. Ezt minden nagyobb 
veszély nélkül megkoczkáztathatjuk. — Utal arra, hogy a régi 
porosz tanterv a lehető legrövidebb ideig, 9 évig tartott. Elő
adóval egyetértve az újnak sem jósol hosszú életet, s ebből meg
nyugvást merít a mi új tantervűnk élettartamára is.
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Dr. Fináczy Ernő szerette volna, ha előadó megismerteti, 
milyen összefüggésben van az uj porosz tanterv az általános 
európai szellemi mozgalmakkal.

Dr. Веке Manó nem óhajtja, hogy az eszmecsere szélesebb 
mederbe terelődjék. Még kevésbbé, hogy kritikát mondjunk csak 
most életbe lépő uj tantervűnkről. Ennek az előadásnak csakis 
ismertetés volt a czélja s megnyugvással hallhattuk, hogy Német
országban már megvalósult az egységes jogosítás, a mit nálunk 
pendítettek meg legelébb, még pedig nem az iskolák egységesíté
sével, hanem oly módon, a mint azt egy alkalommal nálunk is 
kívánták. E mellett már kevesebb örvendezéssel fogadhatjuk az új 
porosz tantervben mutatkozó methodikus visszaesést. A módszer 
kérdésében nagyon is kívánatos, hogy várakozó álláspontot fog
laljunk el. Sajnálja, hogy előadó nem terjeszkedett ki arra, vájjon 
mit valósít meg a szóban forgó tanterv a rajz tanítása, a művé
szeti oktatás és a testi nevelés tekintetében. Az is kívánatos lett 
volna, hogy bővebben megemlékezzék a tantervet megelőző con- 
ferentiákon elhangzott eszmékről. Jó  lenne, ha a Közlönyben 
ezekről bővebb ismertetést nyújtana; érdekelné az nemcsak a 
budapesti kör tagjait, hanem az egész magyar tanárvilágot; még 
pedig nem abból a szempontból, hogy a németeket utánozzuk, 
hanem, hogy azokból, a mit ott elmondottak, a mi viszonyainkhoz 
mérten tanulságot merítsünk.

Rajner Ferencz a tantervek fontosságát nem az egyes 
tantárgyaknál kitűzött czélok magasságában, hanem abban látja, 
hogy mit lehet azokkal a való életben, a gyakorlatban elérni. 
Ha tehát a külföldi viszonyokból tanulságokat akarunk levonni, 
közvetlen tapasztalat alapján arról kell tudomást szereznünk, 
hogy folyik ott a munka az iskolákban, hogy járnak el a taní
tásban és mit tudnak elérni az egyes tantárgyak keretében. A fő 
dolog tehát az lenne, hogy minél több tanárnak alkalom nyuj- 
tatnék a külföldi tapasztalatok megszerzésére. E  czélból azt indít
ványozza, hogy kérje fel a kör az egyesület igazgatósága útján 
a minisztériumot, hogy a tanév folyamán küldjön ki külföldi tanul
mányútra tanárokat, gondoskodván arról, hogy azok az előadá
sokon résztvehessenek. Ezek jelentései mindenesetre igen jól tájé
koztatnának bennünket a külföldi álláspontokról s mindenről, a 
mit a mi viszonyaink közt hasznosíthatunk.

Dr. Веке Manó pártoló felszólalása után a gyűlés Rajner 
Ferencz indítványát egyhangúlag elfogadta.

Az elnök felhasználja még az alkalmat arra, hogy Matskássy 
József ez. igazgatót a minisztériumba történt berendeltetése 
ötletéből üdvözölje. Mindig közénk tartozott ő s hiszi, hogy 
ezentúl is mindig közénk tartozónak fogja magát érezni. Ismeri 
a tanárság minden baját, minden kívánságát, meg van benne 
a jóindulat is s így mi bízunk benne, hogy a tanárság minden 
jogos és méltányos kívánságának szószólója lesz. Őszinte szívből
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üdvözli őt a kör nevében, s kívánja, hogy megelégedést találjon 
új hatáskörében.

Matskássy József azon ígérettel mond köszönetét az elnök 
szavaiért, hogy új hatáskörében mindig a tanügy érdekeit fogja 
szem előtt tartani s a közjóért mindig lelkiismeretes buzgalommal 
fog munkálkodni.

Végül Tiber Ágost indítványozza, hogy a kör saját tagjai 
s általában a tanári családok számára farsangi mulatságot ren
dezzen. A gyűlés e mulatság előkészítésére Dr. Chovantsák István 
elnöklete alatt egy Tiber Ágost, Balog Mór, Dr. Lévay Ede és 
Mikola Sándor köri tagokból álló bizottságot küldött ki.

Ezzel a gyűlés véget ért. „  r , ^ ,0,7 ö Dr. Leuay Ede,
a kör titkára.

Szatmár-vármegyei kör.
(A középiskolai nevelés némely kérdése. Tisztujítás. Egy casus.)
A kör november 3-án Szatmáron tartotta ez évi első ren

des gyűlését, a melyen a nagybányai és nagykárolyi tagok is 
szépen voltak képviselve.

I. Orosz Alajos tartott szabad előadást: »Észrevételek a 
középiskolai nevelés némely kérdéséről« czimmel, a melynek 
kivonatát itt közöljük.

Az előadó először is arra mutatott rá, mennyire fontos, 
hogy a középiskola ne csak tanítson, hanem neveljen is. Meg
jegyzi, hogy nem szándékozik csak egyik-másik kérdésre kiter
jeszkedni s ha talán valaki előadásában oly fontos kérdések 
tárgyalását nélkülözné, mint a valláserkölcsiség, hazaűság éi’zése 
stb., ez azért van, mert tudja, hogy azoknak főfontosságáról 
a kör minden egyes tagja úgyis lelke mélyén meg van győ
ződve. Bekezdés. Fontosnak tartja az előadó, hogy a tanulók az 
iskolában kapjanak helyes útmutatást a másokkal, főleg idő
sebbekkel, felebbvalókkal szemben köteles tisztességtudó és formás 
fellépésre, a mely úgy a testtartásban, mint a beszéd választékos
ságában nyilvánul, mivel a tanulók nagy részének családi és házi 
viszonyaik miatt alig van alkalma, hogy ilyen útmutatást más
hol is nyerhessen, mint az iskolában. Nem szabad e dolgot 
kicsinyelni, hogy t. i. a tanár ilyesmivel is bíbelődjék, s ne utal
juk e tekintben a megszokást az életre, mert ez ily módon talán 
csak oly korban kezd hatni az ifjúra, a mikor már talán későn 
is jön. Hogyan kell valakihez közeledni, előtte megállani, meg
hajolni, milyen módon kell a kérelmét előadni, valamit meg
köszönni, minderre aprólékos gonddal mindjárt az I. osztályban 
kell szoktatni a tanulót. Két dolgot értessünk meg azonban jól 
a tanulóval. Az egyik, hogy erre a tisztelettudó fellépésre nem 
a tanárnak, hanem neki van szüksége, az ilyen útmutatás az ő 
érdekében történik; a másik pedig, hogy a kellemes, művelt
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modornak belső lelki nemesség és tisztelet feleljen meg, mert 
ezek nélkül az első csak szineskedés, képmutatás. Rámutat az 
előadó itt arra, hogy társadalmi életünknek egy divatos, korcs 
kinövése ellen már az iskolában kell elkezdenünk a harczot, s ez 
az aszfaltbetyárság. Hogy deákjaink között nem egy nagyreményű 
aszfaltbetyárjelölt van, azt sajnosán tapasztaljuk. Elfajzása ez 
annak a természetes mozgalomnak, a mely a pubertas felléptekor 
a másik nem iránt ébred. De épen ez elfajulás ellen kell küz
deni, a mely ellenkezik a magyar lovagias nőtisztelettel és sérti 
a társadalmi közillemet. Tilalom e tekintetben nem sokat hasz
nál, még az illetlenség megmagyarázása sem igen. Legjobb a 
fejlődő önérzetre appellálni, s hogy mennyire árthat az eljárásuk 
a nő hirnevének. a melyet védelmezni épen lovagias kötelességük 
volna.

A fegyelmezésben a laza nembánomság és a nagyon is 
kemény szigorúság között haladó arany középútnak barátja, a 
mely igyekszik fenntartani a rend és törvényszerűség követelmé
nyeit, de számot vet az ifjúi kedély természetszerű s azért jogos 
elevenségével, a melyet lenyűgözni, békóba verni nem lehet, de 
nem is helyes. Megvonunk bizonyos határokat, de azokon belül 
bizonyos fesztelenséggel mozogjon a kedély élete. E  korlát ne 
csak a tanári tilalom legyen, hanem a lassanként hússá és vérré 
váló helyes erkölcsi és illemérzék, mert hiszen a legideálisabb 
eredmény e tekintetben az önfegyelmezés megszokása volna, hogy 
a tanulókat, a kik a rend és erkölcsiség törvényei szerint öntu
datosan megszoktak élni, nyugodt lelkiismerettel lehessen majd 
az életbe kibocsátani.

Egy nagyon sarkalatos társadalmi erénynek, az igazmondás
nak, megszilárdítása igen fontos feladat, mert társas érintkezé
seinknek ez egyik legszilárdabb alapja. Már pedig a tanulót 
hibás önszeretete vagy a rosszul felfogott testületi szellem nem 
egyszer csábítja az igazságtól való eltérésre. Az igazmondásnak 
azonban nemcsak a tanuló erkölcsi érzéke a forrása, banem a 
tanár iránt való bizalom is, ezt pedig szerető, s egyúttal pártat
lan bánásmód hozza létre. Ki van zárva a bizalom ott, a hol a 
tanárnak választottjai (kegyenczei) vannak, a kiket talán csak 
csinosabb arczuk qualificál erre, mert ilyen esetben a kevésbbé 
kedveltek, a mellőzöttek egyenesen hadi lábon állanak a kegyen- 
czekkel és a tanárral.

A kor materiális, önző felfogásával szemben különösen han
goztatni kell az élet kötelességeinek ideális felfogását, hogy tud
jon az ifjú nemes és magasztos dolgokért hevülni, s eszébe se 
jusson, hogy azt mérlegelje, mi hasznom van belőle? Neveljük 
oda az ifjúságot, hogy törődjék a mások érdekeivel is, mozdítsa 
elő embertársainak helyes törekvéseit s hivatali teendőin kívül 
a közügyekért is áldozzon. Ezt a tanár annál nagyobb hivatott- 
sággal teheti, mert nincs ideálisabb pálya a tanárénál, a mely 
a nemzeti élet egyik legnemesebb feladatát végzi — ki nem
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elégítő anyagi ellátás mellett s hivatali körén kivül is a köz
művelődési téren annyi odaadással és önzetlenül működik, mint 
semmiféle más pálya képviselői.

Az n. n. protectio-hajhászás hivatalszerzésnél és vállalatok
nál oly szépen virágzik e szép hazában; tiltva van ugyan, de a 
tilalomnak csak annyi az eredménye, hogy a szemérmetesebb 
koldusok félre állanak (s üres is marad a tarisznyájok). Ez az 
utálatos társadalmi bűn már az iskolában is jelentkezik, a mikor 
a tanulók szüleik vagy sok esetben, mások felhasználásával ipar
kodnak kiszorítani egy-egy elégségest vagy más jobb jegyet. Az 
ilyen alkalmakat fel kell használni a protectio ellen való küz
désre, az életre való vonatkozásaiban megmutatni, hogy a pro- 
tectio-hajhászás bűn mások ellen, a kiknek érdekeik sérelmével 
jár, de bűn az egyénnek önmaga ellen is, mert a férfias önérzet
nek szégyenletes megalázása. A rra biztassuk tanulóinkat, hogy 
igen is szereljék fel magokat kellő fegyverekkel az élet harczára, 
haladjanak egyenes úton önerejükre támaszkodva, de ne igyekez
zenek mások kikunyorált kegyével érdemesebbeknek felébe kere
kedni. Vajba magasabb helyen is megértenék e gyönge szózatot 
s nyerne hathatós támogatást ez irányú nevelői törekvésünk; 
mert az egyénnek önerejére való támaszkodása csak a tisztességei 
versenyben  járhat eredménynyel.

A középiskolai nevelés eredményének hathatósabbá tételére 
és biztosítására szükséges a szülőkkel és a szállásadókkal való 
szorosabb érintkezés. Tagadhatatlan tény, hogy a szülők nincse
nek a tanárok iránt azzal a bizalommal, a melyet a közös érde
kek megkívánnának. Ennek többféle oka van: egyik szülő sze
rény, nem mer közelíteni, a másik közömbös, a harmadik az 
iskolával szemben egyéb kötelességet nem ismer a tandíj lefize
tésénél, a negyedik előkelő kicsinyléssel tekint a jámbor profesz- 
szorra, mig az ötödik (s ezek száma legio) a tanár valamely 
fegyelmi intézkedését vagy calculusát tartja sérelmesnek, s elfo
gultságában duzzogva ignorálja az iskolát, illetőleg annak veze
tőségét? — Hogyan teremtsük meg a szükséges szoi’osabb érint
kezést. A szülői conferentiák a fővárosban sem váltak be, a hol 
pedig intelligensebb szülők vannak, mint a vidéken. Úgy látszik, 
hogy ezeken a conferentiákon a szülők inkább tanítani, mint 
tanulni akarnak. — Czélravezetőbbnek látszik a Közlöny indít
ványa, hogy a szülők hivassanak meg az évmegnyitó ünne
pélyekre, ahol megmagyarázva hallhatják meg, hogy mit kiván 
a tanulótól az iskola. — Lehetne a helyi lapokban is felhívni 
a szülők figyelmét az iskolával való jó viszony ápolására, 
úgyszintén az Értesítőben is mentői gyakrabban fejtegetni a 
kölcsönös jó viszonyból és megértésből származható üdvös ered
ményeket. Különösebb utánjárást követelnek az oly tanulók 
házi viszonyai, a kik szállásadóknál laknak s így nincsenek köz- 
vetetlen szülői felügyelet alatt. Ezek nem egyszer ki vannak 
téve az erkölcsi züllésnek, mert a házigazda rideg felfogással
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gyakran csak üzletnek tekinti a kosztadást s a tanuló erkölcsi 
és tanulmányi dolgaival mit sem törődik. Az ilyen tanulókat 
néha föl kell a szállásukon keresni, dolgaikat a szállásadókkal 
megbeszélni, ezeket kötelességeikről szép szerével kioktatni, a hol 
bajok vannak, ott erélyesebben is fellépni.

Az előadás nyomán bővebb eszmecsere indult meg, a mely
ben Kereskedő László, dr. K u r tz  Sándor, R atkovszki Pál, K iss  
Gábor, dr. Fodor G yula , dr. Feclitel János, Lehoczky József, 
K iss Gábor különösen azt hangoztatja, hogy a szülők szoktatják 
a tanulókat a hazudozásra, a mikor ok nélkül mulasztást enged
nek meg s azutáu hamis bizonyítványt adnak; a házi nevelés 
— jobb házakban — azzal hibáz, hogy a tanuló fiukat a társa
ságban felnőttekként szerepelteti, tíirteléshez szoktatja s idő előtt 
blazirttá teszi. Fodor G yula  a nyilvános helyeken, színházban 
való helyes magatartásra való figyelmeztetést tartja szükségesnek. 
R atkovszki Pád óhajtja a szülőkkel a kölcsönös bizalmon alapuló 
érintkezést, de nem tartja czélravezetőnek a szülők megjelenését 
a tanulókhoz intézett beszédek alkalmával; a szülők kevés szám
mal fognának eljönni, s az igazgatói beszédnek az elemi magyaráz- 
gatás körében kellene mozogni, holott azoknak magasabb eszmé
ket is kell hangoztatni, a melyek megvalósítása nem igen függ 
a szülők és szállásadók közreműködésétől Üdvösnek látja azon
ban a szülők és tanárok viszonyának az Értesítőben való tárgya
lását s a fegyelmi szabályoknak a szülőkkel, illetőleg szállásadók
kal való közlését.

II. A körbe s egyúttal az Egyesületbe új tagokul jelentkeztek 
Bagossy Bertalan, Haller Jenő, Kereskedő László, Kovács Gergely, 
Ucsvár Rezső, Sándor Venczel szatmári főgymnasiumi és Lengyel 
József szatmári tanítóképző intézeti tanárok.

III. A tisztikar lemondása után H ain  József korelnök elren
deli a választást, majd kihirdeti annak eredményét: elnök: R at- 
kovszki Pál, alelnök: Orosz Alajos; titkár: Sándor Venczel; 
pénztáros: dr. K u r tz  Sándor.

Az indítványok során Poór Jánosnak, a kör elhunyt mun
kás tagjának érdemeit jegyzőkönyvbe iktatja a kör.

I V. Orosz Alajos egy casust vei fe l: Egy VII. osztálybeli 
tanuló (az idei év végén) több tárgyból bukik meg s így az osz
tályt ismételni kénytelen. Ámde megbukott a poétikából is. A jövő 
VII. osztály azonban már nem fog poétikát tanulni — mert az 
idén tanulja a VI. osztályban — hanem irodalomtörténetet, s 
így ama tanulónak nincs arra alkalma, hogy a poétika újra
tanulásával pótolja e tárgyban hiányosaknak maradt ismereteit. 
Mi itt a teendő? Tegyen-e az ilyen tanuló javító vizsgálatot a 
poétikából, bár különben ismételnie kell? Pedig ez látszik itt az 
egyedül helyes eljárásnak. A kör a kérdést nyitva hagyja s az 
e. igazgatóságnak s a kormánynak figyelmébe ajánlja. A felszóla
lások során kitűnik, hogy ugyanez az eset áll a polit, földrajz
nál és az állattannál is. O rosz A la jo s ,

volt titkár.
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VEGYESEK.

Szabad Lyceum Temesvárott. A temesvári szabad lyceum. mely 
a temesvári tanári kör vezetése alatt áll, nov. 22-ikén kezdte meg 
előadásait s folytatni fogja egészen a jövő márczius 14-ikéig, nagyon 
változatos tartalommal. így a többek közt előadást tartanak: K o n k o ly -  
T h e g e  M ik ló s  a csillagászati megfigyelésekről, továbbá az utazásról a 
Gotthard-szoroson át (vetített képekkel); S z a b o lc s b a  M ih á ly  Csokonai 
költészetéről, L e n d v a i  M ik ló s  várm. tb. főjegyző Temesvár magyaroso
dásáról. O z o r a i  J á n o s  áll. főgymn. tanár Arany János költészetéről, 
T e lb is z  K á r o l y  polgármester Temesvár történetéről, K á l d o r  Á g o s to n  
áll. főgymn. rajztanár a secessionismusról, Gerő Vilmos áll. főreálisk. 
tanár a tűzről (kísérletekkel), S te in e r  S im o n  áll. főreálisk. tanár a 
holdról. B e r g m a n n  Á g o s t  állami főreáliskolai tanár a komikumról, 
azonfelül még többen a város és a vidék intelligentiájából.

Hittanárok mozgalma. Az állami középiskoláknál alkalmazott 
hittanárok mozgalmat akarnak indítani nyomasztó anyagi helyzetűk 
javítására. Kérvényt akarnak benyújtani a vallás- és közoktatási 
miniszterhez, melyben a következőket akarják kérni: 1. A benyúj
tandó kérvényt terjeszsze be a miniszter a vallás- és tanulmányi 
alapokat ellenőrző bizottsághoz kedvező elintézés végett. 2. Szüntesse 
meg a miniszter azt a megkülönböztetést, mely a már kinevezett 
hittanárok között van (három van a IX. fiz. osztálynak 2-ik. kettő 
pedig a 3-ik fokozatában), sorolja valamennyit a IX. fiz. osztály 
2-ik fokozatába. 3. A kinevezendő hittanárokat a többi rendes taná
rokkal egyenlő fizetési osztályokba nevezze ki. 4. A hol a vallás
tanár a szükséges képesítés híjával van, vagy nem tölti be a rendes 
heti 16 órát, ott mint helyettes tanár alkalmaztassák és minden 
egyes intézetnél az óraszámnak megfelelő méltányos fizetésben része- 
síttessék. A mozgalmat B u d a y  G e r ő  zombori hittanár szervezi. A kér
vényt január második felében akarják átadni a miniszternek. — 
Valóban, magának a vallástanításnak és a vallásnak az érdekei is 
megkövetelik, hogy tanárai a többi tárgyak tanárainál ne részesül
jenek mostohább elbánásban.

F ig ye lm ezte tés  és kérelem . A tagdíjfizetés és az előfizetés leg- 
czélszerííbben és legolcsóbban az első számhoz mellékelt pósta ta rékpén z-  
tá r i  befizetési la p p a l történik, a melyigei az illető díjnak a postán 
az egyesület javára való befizetése teljesen díjtalanul történik. Kérem e 
befizetési lap szives felhasználását. A körök székhelyeire menő példányok
hoz ily befizetési lap nincsen mellékelve.

Müller József,
eg y e sü le ti p é n z tá r o s  (V . k é r . á ll. fő re á lis k o la .)

T arta lom : Az idei budget. — K ü lf ö ld i  t a n ü g y : Az új porosz tanter
vek. W a ld a p fe l Jánostól. Egy genfi szünidei tanfolyam tanulságai. 
D r . B ir k á s  Gézától. Népszerű előadások az oszták középiskolákban. 
K . F.-től. — K ise b b  közlem én yek . — E g y e s ü le t i  é l e t : Köri tudósí
tások. (Budapesti, szatmár-vármegyei kör.) — V egyesek . — H ird e té sek .
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\ Latin-magyar Zsebszétér ^
k ö z é p i s k o l á k  s z á m á r a .

Szerkesztette
S C H M I D T  J Ó Z S E F

állam i fogym ri. ta n á r .

'—  I. r é s z :  1 4^  Á r a  v á s z o n k ö t é s b e n
L a t i n - m a g y a r ,  "V&- z z z =  2  k o r o n a . ____

A Schmidt József-féle latin-magyar zsebszótár aránylag kis helyen mindazt 
nyújtja, a mire a tanulónak szüksége van. Schmidt szótára nem hagyja a tanugl 
kérdéseit sohasem felelet nélkül, mert előtte épen csak a kérdések lebegtek folyton 
munkája készítésénél. Minden egyes szóczikken meglátszik, hogy a könyve 
felett görnyedő tanulóra gondolt a szerző, ennek a szemével igyekezett látni, 
egyre arra gondolt, hogy ennek munkáját könnyítse.

Meg vagyunk győződve, hogy ezt a szaktanárok is fel fogják ismerni és 
úgy a tanítás, mint a tanuló szempontjából maguk fogj tk legjobban előmozdítani 
az értékes munkának gyors elterjedését. Ez a munkájuk annál könnyebb lesz, 
mert a díszes vászonkötésü, nyomdailag is szép kiállítású, a szemre nézve kelle
mes betűkkel szedett szótár ára mindössze 2 korona..

Megjeleni és kapható az ,,ATHENAEUM“ írod. és nyomdai
részvénytársulatnái Budapesten, VII., Kerepesi-ut 54. sz.

- - - - - - S Z Á Z A D U N K :- - - - - - - - - - -
MAGYAR IRODALMA KÉPEKBEN.

S z é c h e n y i  f ö l l é p é s é t ő l  a k i e g y e z é s i g
Irta

Endrődi Sándor.
Kiadta az Athenaeum. Ára díszes vászonköt. 6 kor.
Eégóta nehezen várt könyv ez az Endrődi Sándoré, amely az ihletett 
poéta édes szózatával regél; cseveg a magyar irodalom, a mi iro
dalmunk nagyjairól, akiket idáig talán tudósok szemüvegén keresztül 
néztünk, és most egyszerre mintegy varázsütésre, meglepetve nézzük 
az ő csodálatosan lebilincselő egyéniségüket. A ragyogó nyelvű, 
tüzes érzésű poéta, életet, szint varázsol a tudomány szürke vász
nára és irodalmunk történetének vezéralakjait mindenek számára 
érdekessé teszi; bemutatja mint Írókat, művészeket és embereket.

Kapható minden könyvárusnál és a kiadó Athenaeumban, 
Budapest, Kerepesi-ut 54. sz.

Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.
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ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY.

A * eg y esü le t h iv a ta lo s  ü g y e iben  
m inden  ir a t

D r . N É G Y E S Y  L Á S Z L Ó
fő titk á rh o z  k ü ld e n d ő , U jv ilág -u tcza  

sz . a lá .

S zerkesz ti

BALOGH P É T E R
I . ,  O rsz á g h á z -u tc z a  12. szám .

A z  eg y esü le t anyag i ügyei, va lam in t 
a lap k ia d á sá t ille tő  ügyek

M Ü L L E R  J Ó Z S E F
p én z tá rn o k  (V . k e rü le ti á ll. fő reá l

isko la ) h a tá sk ö ré b e  ta r to z n a k .

Előfizetési dii egy r>yf^y'Jrr1rn 8 úvj taedii 8 kor.
---------------- МАКУ. АКАПМ V  '----------------

K Ö N Y V T Á R T  I
AZ ELŐIVÍENETELVTATiSZTIKÁJÁRÓL.

Évek hosszú során át közlik már a tanév végén megjelenő 
értesítőkben a középiskolai igazgatók az egyes intézeteknek gyak
ran n^gy gonddal és fáradsággal összeállított statisztikáját, hogy 
azokból úgy a felsőbb tanhatóság, mint a nagy közönség bepil
lantást nyerhessen az illető intézetek belső életének minden 
phasisába és magának Ítéletet alkothasson a tanerők és tanulók 
munkálkodásáról.

Az értesítők statisztikájában előforduló sokféle viszonyok 
közül a tanulóifjúság előmenetelének kimutatásához kívánnék hozzá
szólni, mert ezt egyrészt nem teljesnek, és a hol az akar lenni, 
ott hibásnak találom; másrészt pedig azért, mert a felsőbb tan
hatóságoknak az ellenőrző tanácskozmányokból felterjesztendő és 
a tanulóifjúság előmenetelét megállapító kimutatásai, legalább 
ott, a hol azokat ismerem, hibás alapra vannak fektetve.

A középiskolai rendtartás az előmenetel minősítésére jeles, 
jó, elégséges és elégtelen jegyek használatát rendeli el. Ézen 
jegyek alkalmazásával igen különböző tanerők, illetőleg tan
testületek vannak megbízva. Hogy ezen alkalmazás az ország 
különböző intézeteiben, sőt egy és ugyanazon intézetben sem 
lehet teljesen összevágó, a dolog természetében fekszik. A töké
letes megegyezés csak oly tanulónál fordulhat elő, ki mindent 
vagy semmit se tud abból, mit tudnia kell, kinek előmenetele 
tehát vagy a legjobb »jeles,« vagy tiszta »elégtelen.« Az elő
menetel további megítélése többnyire az illető tanerő egyéni
ségétől és még gyakran más körülményektől is függ. Hisz 
a legokosabb emberek is más- és másként ítélnek ugyanazon 
dologban. Ily módon készül el valamely intézet classificati ója, 
melyből az igazgató a felsőbb tanhatóságok, illetőleg a nagy közön
ség részére az előmenetelre vonatkozó statisztikát készíti egyszerű 
kimutatások alakjában.

ORSZ. K Ö Z É PISK . TA N Á REG Y ES. KÖZL. 17
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Ezen statisztikában az volna a legérdekesebb, hogy előmene
telre nézve mily sorrendben következnek valamely osztály tárgyai 
és az egész intézet osztályai egymásután; melyikben legnagyobb, 
melyikben legcsekélyebb az előmenetel, és végre egy számmal 
kifejezve azt is, hogy milyen az egész intézet előmenetele, hogy 
ezt más intézet előmenetelével össze lehessen hasonlítani. E helyett 
azonban azt kapjuk az értesítőknek erre vonatkozó és még a 
legrészletesebben készült statisztikájából is, hogy hány tanuló 
kapott valamely tárgyból jeles, hány jó, elégséges vagy elégtelen 
tanjegyet. Egy-egy tárgyban elért előmenetel tehát nem egy, hanem 
négy, különböző számmal van kifejezve, melyek más tárgyban tett 
előmenetel összehasonlítására ily alakban közvetlenül nem hasz
nálhatók fel. Ez képezi ezen statisztikának nem teljes voltát.

A hol pedig az előmenetel végeredményében egy számmal 
is ki van fejezve, ott azt kapjuk meg, hogy a classificált tanulók 
hány százaléka felelt meg, hány bukott meg. Ezt az eljárást 
hibának találom még pedig először is azért, mert hogy ha a 
résznek vagyis az egyes tanulónak valamely tárgyban tett elő
menetelét bizonyos jegyekkel minősítjük, akkor az egésznek, 
tehát az összes tanulóknak ugyané tárgyban tett előmenetelét is 
ugyanazon jegyekkel kell minősítenünk, és így az egész intézet 
összes kötelező tárgyaiban elért előmenetelt is, nem pedig új, 
hibás jegyekkel, a tanulók százalékaiban kifejezett számmal, mely 
azt mondja, hány százalék feleli meg, hány bukott. Hibásnak 
tartom továbbá azért, mert ezen számban az egy, két vagy 
több tárgyból bukott tanulóknak azon tárgyakban tett előmene
telük, melyekből nem buktak, teljesen figyelmen kívül hagyatott, 
holott az intézet általános előmenetelébe ez is beszámítandó. 
Végre pedig még azért is, mert a megfeleltek százalékaiból nem 
látjuk, hogyan feleltek meg. Ugyanis lehet két intézetben a 
megfeleltek száma 80°/o, de az egyikben elégségesen, a másikban 
igen jól feleltek meg, azért e két intézet előmenetele csak nem 
lehet ugyanaz; vagy lehet valamely intézetnek 70°/o elégségesen, egy 
másiknak 80°/o, de jól megfelelő tanulója, melyiknek előmenetele 
előbbre való? Látni ebből, hogy ezen számok az intézetek elő
menetelének statisztikai kimutatására nem alkalmatosak.

A legczifrább dolgot látjuk azonban az ellenőrző tanácskoz- 
mányokból felterjesztendő és szintén a tanuló ifjúság előmenetelét 
kitüntető kimutatásokban. I t t  valamely tárgy- vagy osztályban, 
valamint az egész intézetben elért eredményt jónak, kielégítőnek, 
kevésbé kielégítőnek és rossznak kell minősíteni. E  minősítésre 
egyedül irányadó a megbukott tanulók száma az osztályozott 
tanulók számának százalékaiban kifejezve: 17°/o-ig az előmenetel 
jó, 30°/o-ig kielégítő, 40°/o-ig kevésbé kielégítő, azon felül rossz. 
Mivel itt nemtudásból tudásra, csupán negativ adatokból positiv 
adatokra kell következtetni, könnyű belátni, hogy e következtetés 
gyakran nagy anomáliákhoz vezet. Ezen statisztika szerint azon 
tárgy, melyből és azon osztály vagy intézet, melyben egy tanuló



259

-sem bukik, legelső helyen áll, ha mindjárt csupa elégséges tanulója 
van is. Vagy pedig a statisztika szerint a tárgy vagy osztály az 
nlső helyen áll, de hozzá írandó, mivel tanulói a középszerű
ségen alul állanak, a harmadik helyre teendő. Ez már csak nem 
lehet helyes statisztika. Ez épen olyan, mintha különböző vidékek 
vagyonosságát egyedül az azokon előforduló koldusok számából 
itélnők meg s azt mondanék, hogy a hol nincsen koldus, az a 
leggazdagabb, a hol legtöbb a koldus, a legszegényebb vidék, 
holott ennek ellenkezője is igaz lehet.

Miután a tanügy fejlesztésére nézve nem lehet közömbös 
megtudni azt, melyek azon tárgyak, illetőleg osztályok és inté
zetek, melyekben az előmenetel a kívánt követelményeknek nem, 
vagy csekélyebb mértékben felel meg, azért szükségünk van oly 
statisztikára, mely ezt a classificatio alapján pontosan kitünteti. 
Ezt elérjük, hogyha az előmenetel minősítésére a rendtartásban elő
irt jegyek használata mellett maradunk ugyan, de az egyes tárgyak
ban osztályokban és intézetekben tett előmenetelt végeredményében 
egy számmal, a behozandó középkalkulussal minősítjük, mely a 
részek minősítésének középértékét, vagyis az átlagos előmenetelt 
fejezi ki. Valamely tárgyban tett előmenetel minősítésére haszná
landó középkalkulus alatt értem azt a tanjegyet, melyet e tárgy 
mindegyik tanulójának adni kellene, ha e tárgyban tett és a 
megállapított classificatioval minősített előmenetelt ezen tannlók 
között egyenlően osztanék fel. Mivel az előmenetelt egységekkel 
fejezzük ki. azt nézzük, hány egységre tettek szert az összes 
tanulók valamely tárgyban; ezeket ezen tanulók között felosztjuk, 
megkapjuk hány egység esik egy tanulóra, vagyis a középelőmene
telt e tárgyban. Pl. valamely tárgynak van 5 jeles, 8 jó, 10 
elégséges és 2 elégtelen tanulója; ezen 25 tanuló előmenetele 
5X1 +  8 X 2 -b 10X3 +  2X 4 összesen 59 egységet tesz ki, melyek
ből egy tanulóra 2’36 egység esik. Ez e tárgy középkalkulusa. 
Ez azt fejezi ki, hogy e tárgyban az előmenetel a tiszta jónál, 
mely 2-vel jelöltetik, 0‘36-dal kisebb. Egy másik tárgynak volna 
8 jeles, Ki jó, 3 elégséges és 4 elégtelen tanulója; e tárgy közép
kalkulusa 2’12, előmenetele tehát 0‘24-dal jobb, mint az előbbié, 
daczára annak, hogy ez utóbbiból kétszer annyi bukott, mint az 
előbbiből, t. i. 16° o és 8°/o. így azt olvassuk a budapesti VI. kér. 
főreáliskola értesítőjének igen gondosan készült statisztikájában 
a 96-ik oldalon, hogy a magyar nyelvből az I. A)-ban 23'53°/o, a 
Vl-ik osztályban pedig Г92%  bukott, a miből következnék a 
fentebb jelzett statisztika szerint, hogy a Vl-ik osztály sokkal 
jobb e tárgyban az első A) osztálynál, mert 17°/0-nál kevesebben 
bukván, előmenetele jó, tehát első helyen áll, holott az I. A), 
melyben 17°,'o-nál többen buktak, csak a 2-ik helyre kerül. 
A középkalkulus szerint az I. A)-ban 2‘64, a Vl.-ban 2'65 átlagos 
előmenetelt nyerünk, mely mind a két osztályban erős elégségesnek 
felel meg, és még valamivel jobb az I. A)-ban, mint a Vl.-ikban. 
Ezekből láthatni, hogy egyedül a bukott tanulók számával vala

17*
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mely tárgyban tett előmenetelt minősíteni nem lehet, hanem, hogy 
e minősítésre az összes alkalmazott jegyeket számításba kell venni. 
Ha ily módon valamely osztály összes kötelező tárgyainak közép
kalkulusát meghatároztuk, látjuk, hogy előmenetel tekintetében 
mily sorrendben következnek ez osztály tárgyai egymásután. E tá r
gyak középkalkulusaiból megállapítjuk az osztály középkalkulusát, 
mely alatt azt a tanjegyet értem, melylyel az osztály valamennyi 
kötelező tantárgyaiban tett előmenetelt minősíteni kellene, ha e 
tárgyakban tett és a megállapított classificatioval minősített elő
menetelt ezen tárgyak között egyenlően felosztanék. Ezt úgy 
számítjuk ki, hogy az osztály egyes tárgyainak középkalkulusait 
összeadjuk és ezen összeget a tárgyak számával elosztjuk, tehát 
az előbbiek középértékét vesszük. Az osztályok középkalkulu
sai mutatják, mily sorrendben következnek az osztályok egy
másután.

Ezeknél fontosabb megtudni valamely tárgyban elért közép
előmenetelt egy-egy intézetben és az ország összes intézeteiben. 
Ezt vagy közvetlenül a classificatióból nyerjük úgy, hogy e tárgy
ban tett és az összes jeles, jó, elégséges és elégtelen tanjegyekkel 
minősített előmenetelnek megfelelő egységeket összeadjuk és ezen 
összeget e tárgy tanulóinak számával elosztjuk, vagy pedig úgy 
is, ha e tárgy középkalkulusát az egyes osztályokban már meg
állapítottuk, hogy ezeknek számtani középértékét vesszük. Mind
két esetben ugyanezt az eredményt kapjuk. Valamely tárgy inté
zeti középkalkulusa tehát azt fejezi ki, hogy e tárgy minden 
tanulója milyen tanjegyet kapna, ha e tárgyban tett előmenetelt 
ezen tanulók között egyenlően felosztanék. Pl. a fehértemplomi 
állami főgymnasium múlt tanévi magyar nyelvű középkalkulusa 
2'72. Ez azt jelenti, hogy ez intézet tanulói a magyar nyelvben 
és pedig kiki a maga tananyagában átlagosan a tiszta elégsé
gesnél, mely 3-al jelöltetik, 0'28-dal jobb előmenetelt tanúsí
tottak.

Rendkívüli szép eredményt értek el a kalocsai érseki főgym- 
nasiumban, mely intézet kötelező tárgyai előmenetelre nézve 
következőképen sorakoznak egymás mellé:

Tárgy
Philosophia... 
Vallástan ...
Földrajz ......
Természettan 
Természetrajz 
Magyar nyelv 
Történet ......

Középkalkulus
Г28 
Г47 
Г 71 
P75 
Г83 
1 87 
1 88

Tárgy
Görög pótló rajz 
Görög nyelv ... 
Német » 
Mennyiségtan ... 
Rajzoló geomet. 
Latin nyelv ... 
Görög pót. irod.

Középkalkulus

Г97
2-04
205
216
2'28
2-29
237

Itt egyetlenegy tárgy sincsen, melyben az átlagos előmenetel 
elégséges volna.
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Az aradi kir. kath. főgymnasiumban az egyes tárgyak múlt 
tanévi középkalkulusai a következők:

Tárgy
Vallástan .........
Görög pót. irod. .
Történet .............
Bölcsészet .........
Természetrajz ... . 
Görög nyelv ... . 
Magyar nyelv ... .

Középkalkulus
1- 84
2- 08 
2'09 
2-11 
219 
2-25 
234

Tárgy
Német...............
Görög pót. rajz 
Természettan ...
Földrajz ..........
Rajzoló mértan 
Mennyiségtan ... 
Latin nyelv ...

Középkalkulus
2'36 
2'37 
2 38 
2.38 
2-40 
2-53 
273

Ha ily módon valamely intézet tárgyainak középkalkulusait 
megállapítottuk, meghatározhatjuk az e tárgyakban tett előmene
telt az ország összes intézeteiben, úgy hogy valamely tárgy összes 
intézeti középkalkulusainak számtani középértékét vesszük.

Valamely intézet tárgyainak középkalkulusaiból meghatároz
hatjuk végre az intézet középkalkulusát, mely ismét az egyes 
tárgyak középkalkulusainak számtani középértékével egyenlő. 
Ez azt fejezi ki, hogy milyen tanjegyet kapna az intézet minden 
tanulója, ha az előmenetelt a tanulók és tárgyak között egyen
lően felosztanók. A kalocsai és aradi főgymnasiumok múlt tanévi 
középkalkulusai 1‘92, illetőleg 2'28. Az elsőben minden tanuló 
minden tárgyból a tiszta jónál 0'08-dal jobb, a másodikban 
0'28-dal rosszabb átlagos tanjegyet kapna.

Ezekből látnivaló, hogy a középkalkulus behozatalával 
képesek volnánk az egyes tárgyak, osztályok és intézetek elő
menetelét a megejtett classificatio alapján egymással pontosan 
összehasonlítani és ebből a tanügyre nézve érdekes és fontos 
következtetéseket vonni.

(Fehértemplom.) H uzsilc  J a ka b .

AZ 1900/1-IK TANÉVI KÖZÉPISKOLAI PROGRAMM-ÉRTE-
KEZÉSEK.1

a] Magyar nyelv és irodalom.
Barcsa János: A X V II. század magyar történetirodalma. — 

Hajdúnánási ev. ref. gymnasium, 3 — 86. 1.
Balázs Gyula: Vörösmarty drámái. — Nagybecskereki 

közs. főgymnasium, 3 —39. 1.

1 Közöljük a tudományos értekezések czimeit. Mellőztük — az eddigi 
szokás szerint — a pusztán alkalmi czikkeket, ünnepi beszédeket és költe
ményeket, könyvtár-jegyzékeket, nekrológokat, meteorologiai feljegyzéseket, 
jubilaeumi megemlékezéseket stb. Abban az esetben, ha netán valamelyik 
értekezés czíme az illető értesítő be nem küldése miatt elmaradt volna, 
kérjük a helyreigazítást, a jövő számban való pótlás végett.
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Bergmann Ágost; Irányok és vezéreszmék a tizenkilen- 
czedik század irodalmában. — Temesvári áll. főreáliskola, 11—47. L

Czeizel János: Bacsánvi jegyzetei Kis Jánosnak 1815-ben 
kiadott költeményeihez. — Lőcsei kir. kath. főgymnasium, 3—40. 1.

Czunya Sándor: A diftongusok a magyar nyelvben. — 
Sümegi áll. alreáliskola, 3 — 32. 1.

Domcinovszky Sándor: Zalkai László glossái. — Pozsonyi 
áll. főreáliskola, 1 —17. 1.

Erdélyi Lajos: A mai nyelvtanhoz. Az összevont mondat 
modern szempontból. — Budapesti ev. ref. főgymnasium, 3—9. 1.

Gyulai Ágost: Csokonai a kathedrán. — Budapesti László 
Mihály-féle főgymnasium. 14 — 21. 1.

Irsik József: A magyarok megtérése (iskoladráma). — 
Magyaróvári kath. algymnasium. 5—22. 1.

Kovács Ferencz: Zilahy Károly pályája (1838—1864). — 
Zilahi ev. ref. főgymnasium, 3—82. 1.

Kováts Antal: Vörösmarty humora. — Kecskeméti kath. 
főgymnasium, 3 — 20. 1.

Latkóczy Mihály: Madách Imre őseiről. — Budapesti V II. 
kér áll. főgymnasium, 3—48. 1.

Madarász Flóris: Magyar olvasmányok a gymnasium felsőbb 
osztályaiban. — Bajai kath. főgymnasium. 3—26. 1.

Novák Béla: Káldy György élete és munkái. — Szombat- 
helyi kath. főgymnasium, 1 — 23. 1.

Perényi József: Irodalomtörténetirásunk első munkásai. — 
Nagykanizsai kath. főgymnasium. 3—38. 1.

Pröhle Vilmos: A magyar nyelv és rokonai. — Nyiregy- 
házi ág. h. ev. főgymnasium, 5—31. 1.

Suhajda Lajos: Földi János. — Selmeczbányai ág. hitv. 
ev. főgymnasium, 21—39. 1.

Szegedy Rezső: Az irodalomtörténeti tanítás módszeréről. — 
Pécsi áll. főreáliskola, 13—24. 1.

Török Konstantin: Vörösmarty emlékezete. — Székes- 
fehérvári kath. főgymnasium. 5 — 28. 1.

Varjas Endre: Az újabb katholikus vallásos lyra. — 
Kolozsvári kath. főgymnasium, 5 — 54. 1.

Vincze József: Az elbeszélő költészet legújabb irodalmunk
ban. — Budapesti IV. kér. kath. főgymnasium, 3—45. 1.

Zayzon Ferencz: Bacsányi és Kazinczy viszonya. — Sepsi
szentgyörgyi ev. ref. főgymnasium, 3—15. 1.

b) Classica philologia.
Bászel Aurél: Költői példatár a latin esettanhoz. — Fehér

templomi áll. főgymnasium, 7—17. 1.
Böhm János: A latin nyelv tanításának czélja és eszközei. — 

Bimaszombati egyes. prot. főgymnasium, 3—7. 1.
Bordeaux Árpád: A római tisztviselők életkora a köztár

saság folyamán. — Brassói kath. főgymnasium, 3—18. 1.
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Farlcas Ignácz: L. A. Seneca Medeája és Hippolytosa. — 
Aradi kir. főgymnasium, 11—38. 1.

Hajas Béla: A verbális iniuria Plautusnál. — Felső-lövői 
ág. hitv. ev. gymnasium, 5—51. 1.

Haraszti János: Horatius és Maecenas. — Keszthelyi 
kath. főgymnasium, 5 — 60. 1.

Holczhammer János: A clientela valószínű eredete, mivolta 
és fejlődése a római köztársaság korában. — Soproni ág. hitv. 
ev. főgymnasium, 3—27. 1.

Málly Ferencz: A görög grammatika virágzásának fény
kora. — Jászberényi kath. főgymnasium, 5—18. 1.

Molnár Károly: A görög elégiáról. Solon, mint elégikus. — 
Nagyenyedi ev. ref. főgymnasium. 5—22. 1.

Némethy Géza: Vergilius negyedik eclogája. — Budapesti 
V. kér. áll. főgymnasium, 3—17. 1.

Paulovics K ároly: Horatius levelei. Első könyv. — Czeglédi 
áll. főgymnasium, 3—37. 1.

Polgár György: Grörög és római államrégiségek. — Mis- 
kolczi kir. kath. algymnasium, 9—15. 1.

Tomory Imre: Horatius levele Piso fiaihoz. — Munkácsi 
áll. főgymnasium, 3—25. 1.

c) Modern philologia.
Gräser Gusztáv: Той ExíXXsp tpSyj vj тсер:. той хшоот<; sXXr,- 

v.a&eisot. — Medgyesi ág. hitv. ev. főgymnasium, 5—10. 1.
Hadady Géza: Cid a történelemben és Herdernél. — Sá

toralj a-új helyi kath. főgymnasium, 3—23. 1.
Krebsz E rnő: Középiskolai német nyelvtanításunkról. — 

Rozsnyói ág. hitv. ev. főgymnasium. 3—8. 1.
Megyesi Ferencz. Shakespeare. — Zombori áll. főgymna

sium, 3—25. 1.
Nasch Fülöp: Hans Sachs bibliai drámái. — Yágújhelyi 

közs. alreáliskola, 3—32. 1.
Takács Gyula: Voss J . H. idylljei. — Verseczi közs. 

főreáliskola, 7—32. 1.
Vértesy Sándor: Hallermündei Platen Ágost gróf mint 

drámairó. — Miskolczi ev. ref. főgymnasium, 5—33. 1.

d) Történelem és segédtudományai.
Darvas Orbán: A Hei*z-féle római pénzgyüjtemény ismer

tetése. — Soproni kath. főgymnasium, 3—63. 1.
Junker László '■ A reformatio hatásáról. — Kecskeméti 

ev. ref. főgymnasium, 1—12. 1.
Kelemen Ferencz: Honi városaink keletkezése és a polgári 

elem az Árpádok alatt. — Marmarosszigeti ev. ref. főgymnasium, 
77—107. 1.

Laukó Albert: A görögök földrajzi ismeretei Homerostól 
Polybiusig. — Aradi áll. főreáliskola, 3—37. 1.
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Molnár E rv in : Aristides, mint ember, hadvezér s állam
férfiú. — Komáromi kath. algymnasium, 3—28. 1.

Nagy Béni: A ferenczes szellem és hatása hazánkban. 
Egri kath. főgymnasium, 5—85. 1.

Porst Kálmán: Az erdélyi fejedelemség önállósága, meg
szűnésének okai és következményei. — Félegyházi közs. főgymna
sium, 3—63. 1.

Pszotka Ferencz: Görgei Arthur a bányavárosokban. 1849. — 
Körmöczbányai áll. főreáliskola, 3 — 54. 1.

Pózna József: Gróf Esterházy Miklós nádor politikai 
szereplése és jelentősége. — Lévai kath. főgymnasium, 3—73. 1.

Schmidt Fiilöp: A Gracchusok tragikuma. — Zentai közs. 
algymnasium, 3—31. 1.

Schmollinger Antal: Magyarország politikai és kultúrái 
hivatása az európai államrendszerben. — Marmarosszigeti kath. 
algymnasium, 3—20. 1.

Seraphin Vilm os: Eine Kronstädter Handschrift des Jacobus 
de Voragine. — Brassói ág. hitv. ev. főgymnasium és alreál- 
iskola, 3—14. 1.

S u rá n y i G yu la : Zrinyi Miklós a költő. — Tatai kath. 
algymnasium, 3—31. 1.

Téglás G ábor: A Krisztus születése előtti évezredből Hunyad 
megye területére vonatkoztatható első földrajzi adalékaink. — 
Dévai áll. főreáliskola, 3 — 7. 1.

T h ú ry  E tele: A felső Dunamellék reformácziója. — Pápai 
ev. ref. főgymnasium, 1—20. 1.

— A pozsonyi kir. kath. főgymnasium régiséggyüjteménye. — 
Pozsonyi kir. kath. főgymnasium. 3—14. 1.

(Vége következik.)

K Ö N Y V - I S M E R T E T É S .
A m agyar nem zet történelm e. Középiskolák alsó osztályai 

számára. Ir ta  Ujházy László állami főgymn. tanár. I. II. rész. 
A III. és IV. osztály számára. Budapest. A Szent-István tá r
sulat kiadása. 1900. Ára fűzve 1 К  80 f. kötve 2 К  20 f.

A Stephaneum ezúttal helyesen választotta meg »A magyar 
nemzet történelme« Íróját, aki annak idején egyik munkájával, 
a melyben a magyar történet korszakait állambölcseleti szem
pontból vizsgálja, minden oldalról érdemleges méltatásban részesült 
és mint objectiv kritikai fölfogású, hivatott tollforgató és jeles, 
élénk képzeletű stilista tűnt ki.

Tudjuk, hogy a Stephaneum főleg arra törekszik, hogy a 
katholikus felekezeti iskolákat lássa cl alapos tanulmányokkal
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rendelkező írók iskolai müveivel, és e tekintetben tényleg meg
térül a befektetett tőke.

Annak idején a hivatott toliból eredő hivatalos birálat 
(1493 —1900. sz. rend.) megjelölte ennek a könyvnek egyes 
csekély tévedéseit, a melyek azonban — és ebben is szerencsével 
és üzleti routine-nal dolgozik a kiadó — a könyvpiaczra nem 
kerültek, mivel a becsúszott toll- vagy sajtóhibák, a tárgyi téve
dések eltűntek a könyvből. Es erre vonatkozólag a Stephaneum 
követendő példát nyújtott. A hivatalos szóhoz sem hozzáfűzni, 
sem elvonni valónk nincsen. A könyvet immár két esztendeje, 
haszonnal forgatjuk.

A tankönyvirónak, a ki tulajdonképen -— és ez a mai 
könyvbirálatainknál többszörösen hangsúlyozandó — a kutatás 
biztos eredményeit tartozik fölhasználni és a problémáktól távol 
csakis ezeket tárja a tanuló elé — két forrásra támaszkodhatik 
munkásságában. Az első, midőn önálló kútfői tanulmányok alap
ján válogatja ki az ifjúság számára azt, a mit szellemi kifejlett
ségének szán; a második, midőn mások kutatásait használja föl 
és önti a tanulótól élvezhető formába. Mind a kettőhöz erős 
Ítélet, élénk képzelet és gondos kiválogatás szükséges. Ebben 
útbaigazító vezérként kisérik azok a szempontok, hogy a tan
terv tekintetbe vevésével a nemzeti öntudatot, hazaszeretetet, a 
nemzeti intézményeink iránt való tiszteletet és hazafias köteles
ségtudást az ifjú lelkében általánossá és állandóvá tegye, hogy 
az okuljon, bízzék, lelkesedjék és küzdeni tanuljon. Es e tan
könyv szerencsés írója ezt is el tudta érni a mértékletes beosz
tással, a töredékes vázolás és a terjengősség gondos kerülésével, 
anélkül, hogy az ifjúságnak tetszetős elbeszélési formát elhanya
golta volna. Nagy és sok hasznát vehette annak is, hogy oly 
kritikusok kísérték figyelemmel könyve szerkesztését és megírását, 
mint Békefi Rémig, Kai-ácsonyi János, Cherven Flóris és Lőrincz 
Gyula, a kiknek hasznos tanácsai és nagybecsű útbaigazításai 
feladatát nemcsak megkönnyítették, hanem vele együtt^ érezve, a 
sikert biztosították. Hogy ezt is fölemlítem, ne higyje senki rólam, 
mintha gáncsul vagy kisebbítésül hozom föl, hanem mivel így 
kellene minden jó tankönyvnek készülnie. Sőt tovább megyek és 
ez egyúttal mind a Stephaneumnak, mind az írónak is dicséretére 
válik, hogy a könyvben mindezek mellett meg van óva a feleke
zeti és a tudományos szempont. Egyiknek rovására sem csorbul 
a másiknak tekintélye. Egy felekezetileg fanatikusan elvakult 
iró elvitázhatatlanul beleesett volna abba a hibába, hogy mivelő- 
dési és politikai fejlődésünk nyilvánulatában kritika nélkül minde
nütt kirívóan a katholikus színezetet ju ttatta volna érvényre. 
Erről itt szó sincs, sőt irói lelkiismerettel megadja a császárnak 
a mi a császáré, az Istennek mi az Istené.

Fölosztásában a történetírásunkban megállapított korszako
kat követi. Ezekbe sorolja az alsóbbrangú fejezeteket. Különösen 
ügyet vetett arra is, hogy az egyes intézmények, állami institutiók
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fejlődését és magyarázatát is nyújtsa, a mi régibb történeti tan
könyveinkben hiányzott és a tanuló fogalmat tartalom nélkül 
tanult meg. Az iró a tanulót ezzel bevezeti közjogunk ismeretébe. 
Összefoglalásaiban külön-külön hely jut a politikai fejlődésnek, a 
művelődéstörténeti mozzanatoknak, az irodalomtörténetnek is és 
a vallásos tényezők hatásának úgy, a mint azt a történeti tárgyi
lagosság és a felekezeti tolerantia megkívánja. Nagy helye jut a 
katholicizmus hatásának (pl. 90. stb.), a mint az tényleg meg is 
volt, mert a regnum Stephaneum és Marianum alapjai mélyen 
benn gyökereznek kulturális fejlődésünkben. Ezeket a dolgokat 
pedig nem hangsúlyozhatjuk a Stephaneumnak minden könyvéről.

A könyvet »Előismeretek« vezetik be és*az új tanterv kívánta 
politikai földrajz fejezi be. Amabban a történeti alapfogalmak és 
segédtudományok tárgyaltatnak; oly dolog, melyet a régibb Bibáry 
könyveknél már ismerünk, de melyeknek újólagos fölfrissítése 
csakis haszonnal járhat.

A képek a magyar régiségtan köréből vannak véve. A tanuló 
fönnmaradt emlékekből látja elmúlt kultúránkat. És ez az egyedüli 
helyes tankönyv-illustratio. A térképek tetszetősek és tanulságosak. 
Ugyanezt mondhatjuk a genealógiai táblázatokról és a királyok 
sorrendjének összeállításáról. — т9У- —

K I S E B B  K Ö Z L E M É N Y E K .
Bizonyítványkönyvek.

Manap, midőn mindenki — tanár, tanügyi adminisztráczió. orvos, 
sőt képviselőjelölt — beszél a tanulók túlterheléséről, senki sem emlék
szik meg a tanárok és igazgatók túlterheléséről. Hogy ezek sok 
esetben túl vannak terhelve, a viszonyok alapos ismerője előtt kétség
telen. Jelen alkalommal ezen kérdéssel nem akarok tüzetesebben 
foglalkozni, hanem azon sok és fölösleges munkáról óhajtok meg
emlékezni, melylyel a bizonyítvány- és értesítő-irás jár, és pedig 
azért, mert ezen munkán igen könnyen lehet segíteni.

Mondhatom, valahányszor látom tanártársaimat a tanév végén 
a bizonyítványokat Írni, mindannyiszor sajnálom őket. Mily feszült figye
lemmel és a mellett mily lázasan dolgoznak, csakhogy néhány nap 
alatt a sok munkát képesek legyenek elvégezni. És ezen munká
jukban nem az osztályzatok irása a legnehezebb, hanem a váltakozó 
adatokat tartalmazó bizonyítványfejeknek megírása, mely legtartalma
sabb az érettségi bizonyítványokban, egyenként fel lévén sorolva, hogy az 
illető az egyes osztályokat hol végezte. Még sokkal nehezebb az igazgató 
munkája, a ki a bizonyítvány adatait és osztályzatait az anyakönyv
vel összehasonlítani köteles, hiszen a bizonyítványok a személyazonos
ság bizonyítására is szolgáló okmányok, melyeknek tehát a születési 
bizonyítványokkal egyezniük kell. Lehet, hogy ezer közül egy téves
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adatot tartalmazó bizonyítványra akad az igazgató, lebet, bogy egyet
len egyre sem, de azért neki ezen óriási munkát el kell végeznie.

Ezen szellemi megterhelés jutott eszembe, midőn a lefolyt 
nyáron Grenoble-ban az egyetem bölcsészi facultásán az idegenek 
számára a franczia nyelv elsajátítására létesített kurzuson részt- 
véve, a julius hó végén a baccalaureatusokra jelentkező lyceisták 
»livret scolaire*-jeit a pedellus asztalán az egyetemi épület előcsar
nokában feküdni láttam, a melyekben mindenki tetszés szerint lapoz
hatott. Ezen bizonyítványkönyv akkora, vagy valamivel nagyobb, 
mint egy füzet az Írásbeli feladatok számára. Kemény kötésének 
homlok-lapjára egy cédula van ragasztva : Livret scolaire felírással és a 
birtokos nevével; a birtokosra vonatkozó összes na,tionalékat azután 
a könyv első lapja tárja elénk. Ezentúl a baloldali (tehát páros) 
oldal mindig az osztályzatokat tartalmazza, franczia szokás szerint 
pontokban és zárójelben számban, hogy az illető ezen tárgyban tanuló
társai között a hányadik, jobboldalt (azaz a páratlan lapokon) pedig 
a tanuló jellemzését minden egyes tanár részéről. Ezen könyvben 
ilyenkép megvannak az összes adatok a tanulóra vonatkozólag és 
így az egyetemnek tanárai, habár a baccalaureátusra jelentkezőt 
sohasem látták, mégis tiszta képet alkothatnak maguknak az illető 
egyéniségéről.

De nem a tartalma érdekel jelenleg, hanem a kiállítása. Mig 
a magyar tanár minden tanévben és hozzá még érettségi alkalmával 
is kiállítja a fejet, addig a franczia tanár сзак egyszer végzi. Ez 
irányban tehát kilenczedrész munkát végez, helyesebben, a magyar 
tanár 8-szor felesleges munkával van minden ok nélkül megterhelve. 
Ma, midőn Wlassics Gyula miniszter mindenkép azon van. hogy 
a sok irka-firkát csökkentse, ilyen bizonyítványkönyvek elrende
lése által a tanárok és igazgatók évvégi munkáját tetemesen apasz
taná, még nagyobb mértékben akkor, ha ezen bizonyítványkönyvek
ben még az értesítők is helyet találnának.

De nem csupán a tanárok munkájának csökkentése ajánlja a 
bizonyítványkönyveket, hanem sok más körülmény, melyek közül csak 
néhányat akarok felsorolni. így  bárki kezéhez veszi az ilyen 
bizonyítványkönyvet tudja, mily szorgalommal és eredménynyel tanult 
birtokosa az egész középiskolán vagy tanítóképzőn végig. Érettségi 
vagy egyetemi vizsgák, az illető kinevezései, ösztöndíjért vagy tandíj 
alóli felmentésért való folyamodások alkalmával a bizonyítványkönyv 
adatai igen könnyen döntő befolyást gyakorolhatnak, míg jelenleg 
úgyszólván lehetetlen az összes bizonyítványokat mellékelni. Olyan 
esetben, midőn valamely tanuló múlt évben vagy években más iskolá
kat járt, a különbség a régi és jelenlegi osztályzás között önként 
kínálkozik. Végül egy bukott és osztályismétlésre ítélt tanulónak 
lehetetlen a jelenleg nem egy esetben követett visszaélés, hogy az 
előző tanévi bizonyítványával iratkozik be.

Ellenvetést csupán egyet lehet tenni; abban lehet kételkedni, 
hogy a tanulók ezen bizonyítványkönyvüket hosszú 8 éven át épség
ben tartják-e. A franczia diákok bizonyítványkönyvei, melyeket láttam,
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kifogástalan állapotban voltak, pedig nem egy igen gyenge tanulóé
ban lapozgattam. Nem akarom feltételezni, hogy magyar tanulóink 
rendszeretete csekélyebb volna, és ha egyik-másik tanuló bizonyít
ványkönyve rendetlen lenne, ezen körülmény is az illető jellemzésére 
szolgálna. Egyébként hasonló bizonyítánykönyvek már minálunk is 
forgalomban vannak. Ilyenek az elemi iskolák tanulóinak »kis 
könyvecskéi«, melyeket az osztálytanító havonta kitölt és melyeknek 
külső alakja mindig tiszta, pedig a nép legszegényebb rétegeiben is 
forog. Ilyenek az egyetemi hallgatók leczkekönyvei. melyekbe a 
letett szigorlatok eredményeit is bejegyzik és a melyek minden 
szigorlat alkalmával a vizsgázó tanár asztalán fekszenek. Csupán a 
középoktatás nélkülözi az ily könyveket, és a bizonyítványkönyvek 
behozatala által a középiskolákba voltakép az egész vonalon érvényre 
jutnának.

Hogy az ilyen bizonyítványkönyvek mit tartalmazzanak, arra 
nem óhajtok kiterjeszkedni. Nézetem szerint a francziáknál szokásos 
jellemzés ha nem is felesleges, de sokszor igen felületes. Én részem
ről a test fejlődésére és a testi egészségre vonatkozó adatokat sokkal 
szívesebben látnám. De a részletek kérdése nem tartozik hozzám.

Dr. Juha Adolf.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .
Kassai kör.

(Vallás-erkölcsi nevelés.)
November 14-én volt a kassai tanári körnek harmadik 

felolvasó-gyűlése, melynek főtárgyát dr. K lein  József felolvasása 
képezte a vallás-erkölcsi nevelésről. Ezt megelőzőleg dr. Gerevicli 
E m il elnök felolvasta dr. B oncz udön osztálytanácsosnak, a közép
iskolai ügyosztály új vezetőjének, meleghangú válaszát, a melyben a 
kör üdvözlését megköszöni. Elnök indítványára a kör elhatározza 
továbbá, hogy Z silin szky M ihály, vallás- és közoktatásügyi minisz
teri államtitkárt 40 éves működése alkalmából feliratilag üdvözli.

D r. K lein  József felolvasásában a hitoktatónak a feladatát 
fejtegeti az iskolában. A vallástanítás czélja az ifjakból jó embert 
s derék hazafit nevelni. E kettő tulajdonképen egy, összefoglal
ható ebben, hogy derék ember. Az élet folyamában rohan, sodor 
a szenvedélyek árja; a ki csak kissé belémerül is, nem szabadul 
belőle; biztos csónak rajta a vallás. E biztos csónakot, e biztos 
vezetőt nyújtani feladata a vallástanításnak. A hitoktató kezé
ben összpontosul tehát a legdiszkrétebb hatalom, de a legnehe
zebb is, mert a kormány más tantárgyakhoz képest alig szabja 
meg tantervét. Veszedelmes hatalom, mert a hitoktatót könnyen 
ragadhatja az exclusiv felekezetiség hibájába, ha nem igyekszik 
munkájával beleilleszkedni az iskola közös munkájába, beleillesz
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kedni a többi tárgyak közé úgy, hogy egymás hatását emeljék. 
A vallás tanítása három fokozatban vehet részt a közös munkában. 
A többi tárgy általában az ismeretek közlése segítségével neveli 
az érzületet; a vallás ellenkező irányban halad, az érzést neveli 
előbb, hogy ez hajtsa a tanulót a vallási ismeretek megszerzésére. 
A vallástanításnak tehát első sorban közvetlen hatása van az 
erkölcsi érzületre. Másodsorban, kiterjedve a tanulók általános 
viselkedésére, más tanórák alatt is jutalmazó vagy büntető lecz- 
kéivel az erkölcsi magaviselet felett őrködik. Harmadsorban őrkö
dik a tanulók kötelesség-teljesítésén, tudomást szerezve a tanulás 
általános eredményéről; a vallás meggyőző szavaival dicsér vagy 
dorgál. így szabadulhat a hitoktató az exclusiv felekezetiség 
hibájától, így vehet részt az iskola közös munkájában, így dolgoz
hat az ifjúság általános nevelésén, a nemzeti álhm  megalkotásán.

A szép nyelvezettel megirt értekezést a tanári kör nagy 
élvezettel és érdeklődéssel hallgatta, s miután Czigler és Strache 
tanárok egyes részletekhez hozzászólottak, a kör jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott a felolvasónak.

Slrasser Sándor.

VEGYESEK.

Haláleset. Egy igaz ember dőlt ki e hó 29-ikén sorainkból 
hirtelen, mint mikor villám töri ketté a hatalmas tölgyet.

Pólya Ferencz (1848 — 1901) szentesi tanár tölgy volt terme
tére, tölgy volt jellemére nézve. — Tipikus alakja az alföldi magyar
ságnak, a magyar kálvinistaságnak, az igaz lelkű magyar tanárságnak. 
Csodás módon egyesült benne az alföldi magyar embernek erős nem
zeti érzése, józan gondolkodása és becsületes nyiltsága, a kálvinista 
magyar embernek puritán egyszerűsége és minden irányú szabadelvü- 
sége, de megvolt benne a magyar tanárnak is minden jó tulajdonsága.

Szentesen született, ott nőtt fel, ott tanárkodott, ott érte 
utói az orozva reá törő halál. Senki nála jobban nem szerette ezt a 
szerencsétlen magyar várost, mely évtizedek óta a legkiméletlenebb 
politikai viszályoknak szinhelye volt.

Agglegényül halt meg, de azért a családi gondoktól sohasem 
volt ment. Özvegy édes anyjáról gondoskodott, a kire most reá szakadt 
a 80 év terhén kivül az egyetlen fia elvesztése miatti mérhetetlen 
bánat; azonkivül két unokahugát és két unokaöcscsét nevelte föl 
annyi szeretettel, annyi áldozattal, a mennyi a legjobb apának is 
dicséretére válnék.

De városának szeretete, családjának gondozása legkevésbbé sem 
vonta el őt az iskolától, a tanítványaitól. A régi kálvinista profesz- 
szornak patriarchalis erényeivel teljesen össze tudta olvasztani a 
modern felfogást, a tudományos haladást, az ismeretek gazdagságát. 
S nem is tudjuk eldönteni, hogy tanítványaira atyai jóságával, baráti
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támogatásával hatott-e inkább, vagy pedig romlatlan magyar nyelvé
vel, lelkes irodalmi és történelmi tanításával ? Csak annyi bizonyos, 
hogy növendékei szivébe kitörölhetetlenül belevéste a maga emlé
kezetét ; valamint az is bizonyos, hogy régibb és újabb növendékei
nek ezrei között nincs senki, a ki hálás tisztelettel ne gondolna reá.

Mint tisztviselő, a mai lázasan követelőző világban kivételes pél
dát nyújtott a kevéssel beérésre. Mikor fizetése mindenestül 1000 frt 
volt, azzal is megelégedett; mikor a város felemelte a tanári java
dalmat, és végül mikor állami szolgálatba került, mindez nem változ
tatott az ő egyszerű életmódján, a mint hogy nem fokozta, mert 
nem fohozhatta, tanári működésének lelkes buzgóságát. — Legyen 
áldott a derék kartárs emlékezete!

Állami segítség a debreezeni kollégiumnak. A protestáns 
középiskolák egymásután kérik és fogadják el azt a segítséget, 
melyet az állam nyújthat, illetve tartozik nyújtani nekik az 1883. 
évi XXX. törvény értelmében. Csak a debreezeni. nagyenyedi és 
sárospataki kollégiumok nem éltek e joggal, nemcsak az önállóság 
büszkeségéből, hanem és főkép az autonómia csorbítatlan jogköi'ének 
féltéséből. De e sorok írója már évekkel ezelőtt reá mutatott arra a 
módra, a mely szerint megnyerhető az állami segítség, a nélkül, hogy 
a felekezeti iskola egy betűt is feláldozna a maga autonómiájából, a 
nélkül, hogy külön tantervét föl kellene cserélnie az államival. 
Egyszersmindenkorra szóló, építkezésre, általános beruházásra fordí
tandó segítséget kérhet felekezet az államtól, a minek fejében semmi 
viszontkövetelést nem támaszt a kormány. — Erre az útra lépett most 
a tiszántúli ev. ref. egyházkerület, midőn elvben elfogadhatónak nyil
vánította az állami segítséget, sőt utasította a kollégiumi igazgató- 
tanácsot, hogy az immár elodázhatatlanul szükséges önálló internatus 
építésére és fölszerelésére eszközöljön ki a minisztériumtól építési 
segítséget. Kívánjuk, hogy ezt a lépést teljes siker kövesse, annál 
is inkább, mert a kollégiumnak az állami segítséggel megnövekedő 
anyagi ereje lehetővé teszi majd sok égető reformnak a meg
valósítását, többek között újabb rendes tanári székek fölállítását és 
a már papiroson fölemelt tanári korpótlékoknak tényleges kiegé
szítését. (K. A.)

Humbug. Egy tákolmány-füzet ment széjjel a napokban minden
felé az igazgatókhoz és tanfelügyelőkhöz. Czime : »Magyar diáknaptár. 
1902. Szerkesztette: Vathy István. Első évfolyam. (Minden jog 
fentartva.) Kiadja Eadó és Rózsa stb. Budapest.« A czimlap felső 
szélén az olvasható, hogy »A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úr által az összes középiskoláknak ajánltatott.« Az ajánlás
nak a számára azonban nem hivatkozik. A helyett a czimlap utáni 
levélen hasonmásban van közölve egy levél, mely »Tekintetes Yathy 
István hirlapiró úrnak Budapesten« van czimezve, s így aláírva: 
»Budapest, 1901. október, (nap nincs) Flassics Gyula (így!) vall. és 
közokt. miniszter« (a miniszter az állását nem is szokta a neve alá 
írni). A naptári rész után különféle jegyzeteknek való rovatozott 
lapok, szépirodalmi dolgozatok (ezek egy része nem is tanulóknak
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való) s ú. n. tudnivalók következnek. És utóbbiak azzal a találó 
kijelentéssel kezdődnek, hogy »Az iskolai tanév kezdete rendszerint 
szeptember eleje.« A többi szöveg is ilyen. »Kerületi tanfelügyelő 
van 18, — úgymond — főigazgató 4.« Benczések vannak szerinte 
Győrött. Kőszegen. Pápán, Sopronban, Mosonyban, Szegeden. Szolno
kon; czisztercziták Sz.-Pehérvárt, Szamosújvárt, Szegeden, Yerseczen, 
prémontreiek többek közt Debreczenben és Marosvásárhelyt. Van 
pedig 748 középiskolai intézet, ezek közt algymnasium 72, főgym- 
nasium 65. stb. »Jogi egyetem van Pozsonyban, Kolozsvárott és 
Budapesten.« — Ez ismertetés után egészen nyilvánvaló, hogy a 
fűzve 50 fillérért, kötve 1 koronáért vesztegetett férczmunka jogtala
nul bitorolja a miniszteri ajánlás jeligéjét, s a miniszter úr stilusát 
(ügyetlenül) utánzó fac-simile vakmerő apokriph. Illetékes helyről 
nyert értesülésünk szerint is a miniszter úr állítólagos levele és 
ajánlása közönséges hamisítvány. Szíveskedjenek az illető iskolai ható
ságok a füzettel ehhez képest elbánni.

Új tanárvizsgáló bizottsági tag. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter dr. Lengyel Béla miniszteri tanácsos egyetemi ny. r. tanárt 
a chemiai szakra a budapesti középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagjává kinevezte.

Véglegesítések. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Bán 
Aladár VIII. kerületi áll. főgymnasiumi. dr. Веке Lajos szolnoki 
áll. főgymnasiumi, Csallóközi Jenő miskolczi kir. kath. gymnasiumi, 
lovag Gruppenberg Fehrentheil Henrik erzsébetvárosi főgymnasiumi, 
Jánky Sándor podolini kath. algymnasiumi. Kiszelák Ferencz kecs
keméti áll. főreáliskolai, Mihelics Károly makói áll. főgymnasiumi, 
Orosz József bártfai áll. gymnasiumi és Walton Róbert deési áll. 
gymnasiumi ideiglenes rendes tanárokat rendes tanári minőségükben 
véglegesen megerősítette.

Irnoki kinevezés A vallás- és közokt. miniszter Göltl Arnold 
tanárjelöltet a szegedi tankerület kir. főigazgatóságához a XI. fizetési 
osztály 3-ik fokozatába Írnokká kinevezte.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönyének összes, 
teljes számú kötetei — részben kötve — igen jutányos áron megszerez
hetők. Fölhívjuk a körök és az újonnan keletkezeit tanintézetek figyelmét 
ez alkalmi vételre könyvtáraik számára.

Értesítéssel a szerkesztőség szolgál.

T arta lom : Az előmenetel statisztikájáról. Huzsik Jakabtól. — Az 
1900/1-ik tanévi középiskolai programm-értekezések. — Könyvismer
tetés : Ujházy László: A magyar nemzet történelme, mgy.-tói. — 
Kisebb közlemények. — Egyesületi élet: Köri tudósítás. (Kassai 
kör.) — Vegyesek. — Hirdetések.
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A Schmidt József-féle latin-magyar zsebszótár ar'inylagkis helyen mindazt 
nyújtja, a mire a tanulónak szüksége van. Schmidt szótára nem hagyja a tanuol 
kérdéseit sohasem felelet nélkül, mert előtte épen csak a kérdések lebegtek folyton 
munkija készítésénél. Minden egyes szóczisken meglátszik, hogy a könyve 
felett görnyedő tanulóra gondolt a szerző, ennek a szemével igyekezett látni, 
egyre arra gondolt, hogy ennek munkáját könnyítse.

Meg vagyunk győződve, hogy ezt a szaktanárok is fel fogják ismerni és 
úgy a tanítás, mint a tanuló szempontjából maguk fogj «к legjobban előmozdítani 
az értékes munkának gyors elterjedését. Ez a műnk juk annil könnyebb lesz, 
mert a díszes vászonkötésü, nyomdailag is szép kiállítású, a szemre nézve kelle
mes betűkkel szedett szótár ára mindössze 2 korona.L  mes be

L Megjelent és kapható az .,ATHENAEUM“ írod. és nyomdai 
részvénytársulatnál Budapesten, VII., Kerepesi-ut 54. sz.
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Irta

Endrődi Sándor.
Kiadta az Athenaeum. Ára díszes vászonköt. 6 kor.
Régóta nehezen várt könyv ez az Endrődi Sándoré, amely az ihletett 
poéta édes szózatával regél; cseveg a magyar irodalom, a mi iro
dalmunk nagyjairól, akiket idáig talán tudósok szemüvegén keresztül 
néztünk, és most egyszerre mintegy varázsütésre, meglepetve nézzük 
az ő csodálatosan lebilincselő egyéniségüket. A ragyogó nyelvű, 
tüzes érzésű poéta, életet, szint varázsol a tudomány szürke vász
nára és irodalmunk történetének vezéralakjait mindenek számára 
érdekessé teszi; bemutatja mint Írókat, művészeket és embereket.

Kapható minden könyvárusnál és a kiadó Athenaeumban, 
Budapest, K erepesi-ut 54. sz.

Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.
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I KÖNYVTÁRA 1
BAJOK ÁZ ISKOLAI FEGYELMEZÉSBEN.

Nagyon sajnáljuk azt a botrányt, mely a VI. kerületi gim
náziumban megesett. Egy képzett és lelkes fiatal kartársunk 
bosszú időre tönkre tette vele tanári reputatióját, a miért pedig 
talán egész ifjú életén át fáradozott. Csorba esett egy fiatal intézet 
jó hírén is, a mire pedig épen nevelő hatása érdekében minden 
iskolának elengedhetetlen szüksége van. A középiskolai tanárság 
egyeteme sem kerülhette ki a meghurczolást; a közönség és a 
sajtó egy része — ha hisebb része is — kapva-kap minden botrá
nyon, egyesek vétségét nagyon hajlandó az egésznek felróni bünül. 
Legszívesebben hallgattunk volna erről az egész dologról. Mint
hogy azonban olyan nagy port vert föl, hogy nemcsak a napi 
sajtóban, hanem még köri gyűlésen is szóvá tették az esetet, azért 
nem hagyhatjuk szó nélkül. Ha már megesett a baj, legalább 
okuljunk belőle.

Magáról a szóban forgó vétségről kevés mondanivalónk 
van. A testi fenyítéket, mint fegyelmezési eszközt, a leghatáro
zottabban elitéljük; azt egy nevelőhöz méltatlannak, lealázónak 
tartjuk, mely meggy alázza, önérzetében sérti a növendéket is, és 
rendszerint mindannak ellenkezőjét idézi elő, mint a mit vele 
elérni akarunk: maga-megadás helyett daczosságot, megjavulás 
helyett alattomosságot, a nevelő tisztelete helyett iránta ellen
szenvet, gyűlölködést. A régi paedagogia fegyelmezési eszközei 
közt előkelő helyet foglalt el a bot. Es vájjon jobbak voltak-e a 
tanulók tőle? A legszélsőbb eldurvulás, valóságos elvadulás lett 
a botozás eredménye. Hatósági intézkedésekkel kellett megfé
kezni a tanulókat. Manapság, mikor általában a tanitóemberek 
bánásmódja humánusabb lett és az iskola száműzte falai közül 
a testi fenyítéket, alig fordul elő komolyabb fegyelmi vétség. 
Ha nemes erkölcsiségben, önzetlen idealizmusban nem is ha
ladt az ifjúság — a mi megint más lapra tartozik, — külső
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magaviselet dolgában határozott haladás tapasztalható a testi 
fenyíték eltörlése óta. Ismételve és a leghatározottabban kije
lentjük tehát, hogy a testi fenyítéket, mint fegyelmezési eszközt 
paedagogiai szempontból is egészen hibás és káros eljárásnak 
tartjuk.

Máskép kell azonban megítélni azokat az eseteket, a me
lyekben a tanító egy-egy vásott, rosszindulatú gyerkőcz arczát- 
lanságát kénytelen megtorolni egy-egy csattanós rendreutasítással. 
Hiszen vannak ilyen rosszindulatú gyermekek is, bár igazán 
csak elvétve. Ezek aztán néha úgy kihozzák sodrából a tanítót, 
oly arczátlanul sértik férfias önérzetét, annyira lábbal tiporják 
egész nevelői tekintélyét, hogy a tanító, a ki szintén csak ember, 
elveszti önuralmát, és tüstént és úgy szerez magának elégtételt, 
a hogy épen a pillanat hevében forró vére parancsolja. Ez sem 
helyes. A műveltség papjának még haragja kitörése is legyen 
emberies, ízléses. A durvaságot ily esetben sem helyeseljük. 
Rendszerint ily esetekben is van a tanítóban is valami hiba. a 
mi a rossz gyermeket annyira fölbátorította, arczátlanságig vitte. 
Többnyire ily esetekben is hiba szülte a bŰDt. De ha már 
a bűn. a merénylet az arczátlan nebulo részéről megvan, 
nem lehet csodálni, ha valaki felhevülésében megtorlással él, 
ökleivel sújt. E z  azonban nem fegyelmezés, hanem megtorlás, a 
melyért mindenki egyénileg felelős. Ez a felelősségre-vonás ná
lunk sohasem is marad el. Nem is szabad elmaradnia. De bizony 
megesik akárhányszor, hogy a vizsgálat azt deríti ki, hogy a 
tanító megtorlása érthető és menthető. A tanító valóságos er
kölcsi önvédelmet gyakorolt a fenyítéssel. Helyeselni ezt sem 
lehet, de menteni igen. Hiszen az életben is vannak bűnesetek, 
a melyeket mintegy rákényszerítenek a legjámborabb emberre is. 
Ki ítélné a legszigorúbb büntetésre az ilyen bűnöst?

A vizsgálat van hivatva kideríteni, a szóban forgó esetben 
mi nemű fenyítéssel állunk szemben. De rá kellett mutatnunk, 
hogy bár semmiféle testi fenyíték nem helyeselhető az iskolában, 
mégis nagy különbség van fenyítés meg fenyítés közt.

Azt a körülményt sem szabad elhallgatnunk, hogy az osz
tályoknak manapság tapasztalható zsúfoltsága mellett valóbau 
szinte emberfölötti munka a tanulók rendes, sima fegyelmezése. 
Általános tapasztalat, hogy minél zsúfoltabb valamely osztály, 
annál fegyelmezetlenebb. Minél nagyobb tömegekkel áll szemben 
a tanár, annál kevésbbé tud érvényesülni egyénisége; hangja, 
tekintete, arczkifejezése annál inkább elvész a nagy dimensiók 
közt; a tömeg önkénytelen zaja (köhögések, mozgások) szertelenül 
megnő; az észrevétlenül maradt és rendreutasítás nélkül hagyott 
apróbb fegyelmi kihágások, rendetlenkedések mind számosabbak 
lesznek és mind több hasonló rendetlenkedésre bátorítják föl a 
tán nem is rosszakaratú, de pajkos gyermekhadat. A tanító végre 
mind idegesebb lesz, és épen a legbuzgóbbnak fáj legjobban 
tehetetlensége érzete; nem csoda, ha kijön a sodrából. A lovag-
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iitczai esetben is ép ilyen fegyelmezetlen, zsúfolt osztálylyal volt 
a baj. Ez esetből kifolyólag ismételve a legnyomatékosabban 
hívjuk föl a közoktatási kormány figyelmét iskoláink eme nagy 
betegségére, a zsúfoltságra.

Még egy hiányra kell rámutatnunk e fegyelmi eset kapcsán. 
Az ifjúság fegyelmezése első sorban az érintkezés mestersége, 
bánni tudás az ifjúsággal, igen hasonló valami a felnőttekkel 
való érintkezéshez. És vájjon figyelmeztetjük-e, megtanítjuk-e 
valamikor a fiatal tanárjelölteket az érintkezések ezer meg ezer 
csinjabinjára ? Glondoskodunk-e eléggé a tanárjelölteknek gyakor
lati képzéséről ? A legtöbb tanárjelölt vizsgái lerakása után 
azonnal beállít az iskolába, és tanít és fegyelmez, a mint a maga 
eszével jónak látja. Sem tanulmányai alatt, sem az iskolában 
nem kap semmiféle vezetést a saját eljárása irányítására. K ö n yv
ből tán tanul valamit tanítani is, meg fegyelmezni is a vizsgálatok 
kedvéért, de gyakorlatilag aránylag csak igen kevesen része
sülnek kiképzésben, főleg az ifjúsággal való bánni tudás mester
ségében. A katonákat apróra kioktatják, mint kell bánniok a 
legénységgel, hogyan kell érintkezniök egymással és a felsőbbséggel; 
a papnövendékeket is ellátják hasznos utasításokkal, miképen kell 
majd érintkezniök híveikkel; csak a tanárjelöltek maradnak e 
részben tanácstalanul. Régen sürgetjük a tanárképzés gyakorlati 
részének általános keresztülvitelét. Nem elég ellátni a fiatal 
jelölteket tudománynyal. Ez az alap, ez a conditio sine-qua-non, 
de magában nem elég. Meg kell őket tanítani tudományukat az 
ifjúsággal közölni; különösen pedig meg kell őket tanítani az 
ifjúságai bánni, a tanulókat fegyelmezni. Ez nem abból áll, hogy 
megtanuljanak parancsolni, zsarnokoskodni, terrorizálni. A fegyel
mezés nehéz és finom psychologiai és ethikai természetű foglal
kozás. Arra nevelni kell a nevelőket is. Készülőiéiben levő 
utasításainkban szintén kellő figyelmet kellene fordítani a fegyel
mezésre, nagyobbat, mint régi utasításainkban.

A tanárképzés gyakorlati részének ily irányú kibővítése 
mellett mellékes dolognak tartjuk a rendtartás fegyelmi szabályai
nak a revízióját. Az efféle előirt szabály úgy sem sokat ér annak, 
a ki nem tud bánni a gyermekkel. A ki pedig tud vele bánni, 
annak teljesen elegendők a mi fegyelmi szabályaink, csak hasz
nálja föl azokat jól. Legfeljebb azt venném még fegyelmi szabályaink 
közé, hogy ne csak az igazgatónak, hanem az osztályfőnek is joga 
legyen az iskolába kéretni a szülőket gyermekeik fegyelmi kihá
gása alkalmából. Ezt azonban így is meg lehet tenni. Általában 
nagyon fontos dolog, hogy a szülőket is belevonjuk a fegyelmezés 
munkájába, értesítsük őket gyermeküknek minden fegyelmi kihá
gásáról, s a családias természetű fenyítékek alkalmazását egészen 
rájuk bízzuk.

Rá kellett mutatnunk iskolai fegyelmezésünk megítélésének 
szempontjaira, bajaira és nehézségeire nemcsak a magunk oku
lása czéljából, hanem főkép azért, mert a napi sajtó egy része

18*
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minden méltányos szempont és minden nehézség figyelembe vétele 
nélkül tárgyalta a lovagutczai esetet. Szerencsére nem sok ilyen 
újság akadt. A legnagyobb részük, mint már több esetben hálá
val tapasztalhattuk, úgy most is az iskola iránti szeretettel, a 
tanárság iránti jóakarattal, kellő discretióval tárgyalta az esetet. 
Sőt azok az újságok is, a melyek meg nem engedhető mohóság
gal kaptak a sensation, nagyrészt csak a magáról megfeledkező 
kartársat tiporták le a fekete földig, nem általánosították az 
esetet, nem emeltek vádat a középiskolai tanárság ellen általá
ban. Sajnos azonban, akadt olyan lap is, a melynek soraiból 
rémséges dolgokra következtethetett a közönség. Az egyik újság 
például Tanbetyárság in floribus czímen panaszkodik, hogy actió- 
jának a tanbetyárság ellen nem lett foganatja, szépen virágzik 
az még most is. Erre aztán nagy színező erővel és részletezéssel, 
de kisebb alapossággal tárgyalja a lovagutczai esetet. Mit olvas
hat ki a nagyközönség az efféle tárgyalásból? Természetesen nem 
mást, mint rémséges verekedéseket az iskolai fegyelmezésben, 
mely ellen actiót kellett indítani, de még az sem használt. Mi
csoda vérlázító megbélyegzés csak ez a tanbetyárság elnevezés is ! 
És miért? Mert akad itt-ott egy-egy magáról megfeledkező 
tanító vagy tanár. Tanbetyárok, tanbácsik — ebből áll némely 
lap szótára, ha tanítókról és tanárokról van szó. Megvetés vagy 
kicsinylés — ily módon vélik szolgálhatni hazánk művelt osz
tálya nevelésének az ügyét. Tisztelt uraim, nem a magunk 
számára, hanem az önök és mindnyájunk gyermekei érdekében 
kérünk önöktől tisztességes hangot, még ha az iskola gyöngéiről 
beszélnek is. Az önök szava messzire elhat, ártatlan gyermekek 
leikébe is ; ne zúzzák össze beszédjükkel a szegény gyermekek 
tisztelettudását, iskolájuk és tanáraik iránti kegyeletét. Elítéljük 
mi is azokat az ütlegeket, a melyeket néha ezek a gyermekek 
kapnak. De higyjék meg, ezek az ütlegek korántsem tesznek 
annyi kárt azokban a gyermekekben, mint az önök megbélyegző, 
gúnyos kifakadásai. Hitét, bizalmát rombolják le a gyermeknek, 
minden nevelés alapját. Ha igazán szeretik ezeket a gyermekeket, 
kíméljék ártatlanságukat!

AZ ÚJ EGYSÉGES NÉMET HELYESÍRÁS.

I.
Nehány sort kérek abban az ügyben, melyet — egy mellőzött 

indítvány alakjában — az utolsó közgyűlésen szóvá tettem, m. p. 
mint a tények beigazolták, helyes ösztönből, mert a kérdés gyor
sabban jutott dűlőre, mint magunk is hittük.

Mondjuk ki mindjárt: az új egységes német helyesírás 
megszületett, csak a köntösét kell még megvarrni, hogy a nyil
vánosságnak is bemutathassák.
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S tegyük hozzá, tanítók és tanulók: hála Istennek, hogy 
megszületett s hogy az egy helyesírás megszabadít a sokféle 
helyesírási rendszereknek nyűge alól. Hogy ebben nincs a leg
csekélyebb túlzás sem, bizonyítja Hartel, az osztrák kultusz- 
miniszter, a ki a november 8-án saját elnöklésével megtartott 
értekezletet a következő jellemző kijelentéssel fejezte be: »Die 
künftige Zeit wird uns allen danken, dass wir zur Lösung der 
schweren, schier unlösbar scheinenden Frage das Unsrige beige
tragen haben.«

Ez a tény a németeknek nagy nemzeti, nekünk fontos tan
ügyi esemény, mely igen közelről érinti az iskolát s vele a tanuló 
ifjúságot, azután a kiadókat, a tankönyv- s szótárirókat.

Mindjárt itt, jóllehet mellesleg, megjegyzem, hogy a modern 
nyelvek helyesírásának krónikus vajúdásában és még inkább 
azoknak csaknem egyidejű megoldásában én igen érdekes időbeli 
szimptomát látok, mely kifejezetten igyekszik azt a valóban modern 
és méltó kulturális elvet diadalra juttatni, mely a kicsinyes és 
jelentéktelen alaki szempontokat az egész vonalon alárendeli a 
lényegnek és fontosnak, a ridegség helyére a türelmességet teszi 
és az eredmények mérlegelését nem külsőségek szerint állapítja 
meg. Reméljük, hogy ez a : Glyőzzön a jobb, az egyszerűbb és a 
könnyebb, mely a franczia és a német helyesírás reformjában érvé
nyesült, kedvező visszahatással lesz a mi magyar helyesírásunknak 
végleges rendezésére is.

Minthogy az Utasítások szerint mi az osztrák helyesírási 
rendszert követjük iskoláinkban, minket ebben a kérdésben nem 
csupán a nagy-németországi mozgalom érdekel, hanem az is, hogy 
mi történik a szomszéd Ausztriában. Erre vonatkozólag az 
»Österr.-ungar. Buchhändler-Correspondenz« ez. szaklap f. é. 
november 13. számában megjelent hiteles értesítés alapján a 
következőket jelenthetem.

A bécsi közoktatásügyi minisztériumban, magának a minisz
ternek személyes elnöklésével november 8-án volt záróülése a he
lyesírás reformjában kiküldött szakbizottságnak. A miniszter az 
ülést hosszabb beszéddel nyitotta meg, a melyből kiemeljük a 
következőket. A márczius havában egybehívott ankét azt a 
kívánságot fejezte ki, hogy a közoktatásügyi kormány az egységes 
helyesírás érdekében lépjen érintkézésbe a német kormány kép
viselőivel, és Dr. Huemer elnöklete alatt egy öttagú bizottságot 
küldött ki azzal, hogy az ankét határozatai értelmében igazítsa 
ki az osztrák helyesírási szabályzatot (Regelbuch.) A külfölddel 
való megállapodás elég gyorsan létrejött, mert a különböző német 
államok, régóta belátván a sokféle helyesírásnak káros voltát, 
főleg az iskolában, készséggel küldték el képviselőiket a június 17— 
20-ig Berlinben tarto tt értekezletre,1 a melyre a beérkezett szives 
meghívás alapján Hartel miniszter Huemer udv. tanácsost küldte 
ki. »Örvendetes tényként említhetem — mondja a miniszter — 
hogy a berlini konferenczia az osztrák részről felmerült javasla
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tokát és kívánságokat teljesen méltányolta és hogy a hozott 
határozatok a mi ankétünknek kívánságaival és nézeteivel min
den lényeges pontban megegyeznek. így pl. elejtették a th írá
sát a szavak elején és végén, egyszerűsítették az s Írásának 
komplikált alakjait, mindenütt az egyszerűbb írásmódnak adtak 
előnyt, pl. fing, ging, hing, gib és gibst; továbbra is megtartot
ták az -ieren végzetet: regieren, studieren. A nagy betűknek 
használatában általánosságban megmaradtak a mai gyakorlat 
mellett, de kétes esetekben a kis kezdőbetű választandó. A fő
neveknek egybevonását elöljárókkal és igékkel meghatározott ese
tekre szorították. Az idegen szavak írását illetőleg a £-val és г-vel 
való írás előnyben részesítendő. Az átmeneti időben a kétféle 
írásmód nagyobbszámú szóra lesz kiterjesztendő.«

Beszédének további folyamán a miniszter közölte, bogy a 
berlini konferenczia határozatai ügyében diplomácziai ütőn hozzá 
intézett kérdésre, a tanügyre de a közügyekre nézve is olyannyira 
kívánatos egyöntetűség érdekében, azt válaszolta, hogy ő a berlini 
határozatokat elfogadja. (Ez más szóval annyit tesz. hogy a 
jövőben nem lesz különleges osztrák-német helyesírás s mi egy 
kerülő úton befogadott töredék helyett a legközvetlenebbül vehet
jük át az egységes eredetit).

A reform meghonosításának módját és idejét illetőleg a 
mipiszter még nem határozott, mert elébb a megjelent tagoknak 
nézeteit óhajtja megismerni s a részletek megállapítását majdan 
külön bizottságra fogja ruházni; annyit azonban közölt, hogy az 
új helyesírási utasítást (szabályok és szójegyzék) az összes érde
kelt államokban egyidejűleg fogják kibocsátani, sőt kézirat gyanánt 
nyomtatott példányokat kiadóknak és nyomdáknak már most 
rendelkezésére bocsát.1 2

A miniszter után következett felszólalások többsége azt 
hangoztatta, hogy az új helyesírást mihamarabb meg kell hono
sítani, hogy a kezdőtanitás az irás-olvasásban már a jövő iskola
évben az új rendszer szerint történjék; hogy továbbá nagyon 
kívánatos, hogy a sajtón és az iskolán kívül álló körök is haladék 
nélkül tudomást vegyenek a reformról és kövessék is. A meglevő 
tankönyvkészletnek további használatát illetőleg a kiadók kíván
ságai két és nyolcz év között váltakoznak; a középiskolai tan
könyveket illetőleg előreláthatólag 5 évben fognak megállapodni, 
míg az elemi iskolai tankönyvekre szűkebb határidőt fognak 
megszabni.

(Vége következik.)
Kemény Ferencz.

1 Ennek előzményeiről röviden megemlékeztem a »Magyar Paedagogia« 
f. é. márcziusi számában (180. lap).

2 Ugyanigy járt el a porosz kultuszminiszter. Egy ilyen »Manuskript- 
Abdruck«-ot dr. Huemer úr volt szives nekem megküldeni. Ennek alapján 
ismertetem alább a lényegesebb újításokat.
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AZ 1900/1-IK TANÉVI KÖZÉPISKOLAI PROGRAMM- 
ÉRTEKEZÉSEK.1

(Vége.)
el Műtörténelem, művészeti oktatás.

Janky Sándor: A szabadkézi rajzolás gyakorlásáról. — 
Podolini kath. algymnasium, 3—14. 1.

Kereskedő László: Néhány útmutatás a műélvezéshez. — 
Szathmári kir. kath. főgymnasium, 3—34. 1.

Olgyai Bertalan: Az angol prae-raphaeliták. — Besztercze- 
bányai kir. kath. főgymnasium, 1 —18. 1.

Sárffy Aladár: A művészet és a fényképészet. — Balassa
gyarmati áll. főgymnasium, 3—7. 1.

Stand János: Az olasz renaissance és barokk összehason
lítás jellemzése. Érsekujvári közs. főgymnasium 3—29.

Stuhlmann P atrik: Képzőművészeti alkotások Kassán. — 
Kassai kath. főgymnasium, 1— 17. 1.

Vas Antal: A bártfai Hölzel-féle szobrász-iskola. Bárt- 
fai áll. gymnasium. 15—26. 1.

Visontay Kálmán: A művészeti oktatás a gymnasiumban. — 
Ungvári kir. kath. főgymnasium, 3 — 28. 1.

f)  Földrajz, Néprajz, Természetrajz, Physika, Mathematika.
Adler Jenő: A mágnesség és elektromosság története főbb 

vonásokban. — Nvitrai kath. főgymnasium, 3—38. 1.
Bredt János: Die Beziehungen zwischen Atomgewicht und 

Eigenschaften der chemischen Elemente. — Nagyszebeni ág. hitv. 
ev. főgymnasium és főreáliskola, 1—34. 1.

Butean J: A számok oszthatóságának rendszere. — Belé
nyesi gör. kath. főgymnasium, 149 —162. 1.

Ciortea Aurél: Laboratoriul de fisicá si experimentarea. — 
Brassói román gör. kel. főgymnasium és alreáliskola, 101—121. 1.

Dvorak Em il: A szénhydrátok. — Rózsahegyi kath. fő
gymnasium, 3 — 36. 1.

Horváth César: Néhány szó az élősködő állatokról. -— 
Pápai kath. algymnasium, 3—34. 1.

Hudyma Emil: A virágok és rovarok kölcsönösségének tit
kai. — Nagyszombati kath. főgymasium 1 — 67. 1.

Kertész Miksa: Biharvármegye állatvilága. Nagyváradi 
kath. főgymnasium, 17—120. 1.

1 Közöljük a tudományos értekezések czimeit. Mellőztük — az eddigi 
szokás szerint — a pusztán alkalmi czikkeket, ünnepi beszédeket és költe
ményeket, könyvtár-jegyzékeket, nekrológokat, meteorologiai feljegyzéseket, 
jubilaeumi megemlékezéseket stb. Abban az esetben, ha netán valamelyik 
értekezés czíme az illető értesítő be nem küldése miatt elmaradt volna, 
kérjük a helyreigazítást, a jövő számban való pótlás végett.
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Kinn Gusztáv: Über die Transformation zweiten Grades 
der Thetafunktionen. — Szászrégeni ág. hitv. ev. algymnasium, 
5—16. 1.

KováliJc József: Értekezés a búzáról, mint tápnövényről, 
kapcsolatban hazánk agrikulturális fejlődésével. — Szolnoki áll. 
főgymnasium, 3—29. 1.

Kovács Vidor: A Fertő tavának ingadozása. — Esztergomi 
kath. főgymnasium, 16 — 37. 1.

Mcihalcsik M. Titus: Az Arad-Kaspiumi horpadás föld-, 
nép- és vízrajzi viszonvai. — Szilágysomlvói kath. algymnasium. 
3—28. 1.

Schleicher Alfréd: A gáz-izzófény. — Pozsonyi áll. főreál
iskola, 18—22. 1.

Skoff Ferencz: A miről a vizek beszélnek. — Pécsi áll. 
főreáliskola, 3—11. 1.

Tőkés Lajos: Az elterjedés növénybiológiái alapjelensé
gei. — Temesvári kath. főgymnasium. 3—33. 1.

Tóth M ike: Az ásványok és az élet. — Kalocsai kath. 
főgymnasium, 3 — 50. 1.

gj. Philosophia és paedagogia; tanügy, testi nevelés.
Acsay Ferencz: A győri benezés főgymnasium története 

III. 1802—1900. — Győri kath. főgymnasium, 321—528. 1.
Alvinczy Sándor: Észszerű nyelvtanítás. — Nagyváradi áll. 

főreáliskola, 9—38. 1.
Antolik Károly: Az ifjúsági játékok. — Pozsonyi áll. 

főreáliskola, 23—33. 1.
Benczédi Gergely: A kolozsvári unitárius kollégium váz

latos története. — Kolozsvári unitárius főgymnasium. I I I -  
LX X V I. 1.

Biatsy József: Vázlatok az érzelmek nevelése köréből. — 
Mezőtúri ev. ref. főgymnasium, 3 — 32. 1.

Butyka Boldizsár: Gymnasiumunk múltja. — Hajdúböször
ményi ev. ref. gymnasium, I —LIV.

Banka István: Az iskolázás rövid története, — Beregszászi 
áll. főgymnasium, 3—16. 1.

Erdélyi Károly: Adalékok az intézet történetéhez. — 
Kolozsvári kath. főgymnasium, 55—88- 1.

Fest Aladár: Adalékok Fiume iskolaügyének történetéhez 
II. — Fiumei áll. főgymnasium, 3—112. 1.

Holcli Otto: A lyceumi internatus. — Pozsonyi ág. hitv. 
ev. főgymnasium. 3 —19. 1.

Jánky László: Iskolai és családi nevelés. — Újvidéki kir. 
kath. főgymnasium, 9—30. 1.

Kálnai Adolf: A nevelés feladata és eszközei. — Szegedi 
áll. főreáliskola, 3— II. 1.

Koronczy Imre: A játék nevelés szempontjából. — Székes- 
fehérvári áll. főreáliskola, 3 —15. 1.
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Luzsa Mátyás: A műénektanítás és a didaktofon. — 
Pozsonyszentgyörgyi kath. algymnasium, 1 —15. 1.

Mázy Engelbert: Paedagogiai alapfogalmak. — Kőszegi 
kath. algymnasium, 7—56. 1.

Mihálovits Béla: Az ó- és a jelenkori perzsa nevelés. — 
Zalaegerszegi áll. főgymnasium, 1—75. 1.

Miklóssy István: A jellemképzésről. — Zsolnai áll. főreál
iskola, 3— 18. 1.

Mráz Gusztáv: Mit vár az iskola a szülői háztól a testi 
és erkölcsi nevelés terén? — Pancsovai áll. főgymnasium, 3—14 1.

Péter ff у Gyula: Az erkölcsös nevelésről. — Szegedi áll. 
főgymnasium, 3 —16. 1.

Pethe Ferencz: A mai testnevelési rendszerekről. — Eper
jesi kir. kath. főgymnasium, 1 —12. 1.

Petry Gíjula: Az aszódi ág. hitv. ev. algymnasium történeté
nek vázlata, az 1887/8-ik tanév végéig. — Aszódi ág. hitv. ev. 
algymnasium, 3—49. 1.

Rell Lajos: Nevelésügyünk néhány akadálya. — Csabai 
ág. hitv. ev. főgymnasium, 33—46. 1.

Rónay Gusztáv: Az iskola egészségtana, — Budapesti VI. 
kér. áll. főgymnasium, 3—14. 1.

Scherer Lajos: Fáy András nevelési elmélete. — Losonczi 
áll. főgymnasium. 3 —17.

Schmidt Mária: Levél egy anyához. — Budapesti orsz. 
Nőképző Egyesület leánygymnasiuma, 3—10. 1.

Schuschny Henrik: Család és iskola. — Budapesti V. kér. 
áll. főreáliskola, 9—15. 1.

Szabó Ernő: Idealizálás és érdekkeltés. — Győri áll. fő
reáliskola, 3 —21. 1.

Szevera János: Vallási mozzanatok a nevelésben. — Ujver- 
bászi közs. algymnasium, 3—8. 1.

Párkányi György: Vallás és műveltség. — Sepsiszent
györgyi ev. ref. főgymnasium, 16—41. 1.

Tatár Balázs: Aesthetikai nevelés középiskoláinkban. — 
Nagyszalontai közs. algymnasium, 5—19. 1.

Varjú János: A magyar művelődés és iskolázás története 
az Árpádok alatt. — Váczi kath. főgymnasium, 3—78. 1.

Vas Károly: A pályaválasztásról. — Debreczeni kath. gym
nasium, 3 — 31. 1.

Waldapfel János: A házi és iskolai nevelésről. — Buda
pesti gyakorló főgymnasium 3 — 7. 1.

Wasylkiewicz Viktor: Mi az oka a diákok folytonos tanul
mányi és erkölcsi hanyatlásának? — Csiksomlyói kath. főgym
nasium. 5—28. 1.

Wutz Albert: Néhány őszinte szó a szülőkhöz. — Budapesti 
VIII. kér. közs. főreáliskola, 3 — 11. 1.
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h) Vegyesek.
Binder Jenő: A kenyér és só mint varázsszerek. — Brassói 

áll. főreáliskola, 3 — 68.
Dömötör János: A főgymnasium tanulóinak zágráb-fiume- 

budapesti tanulmányi kirándulása. — Szamosujvári áll. főgym
nasium 3—46.

Farkas Kálmán: A bibliai teremtés-mithos és a főbb vallás
alakok kosmogóniái. — Kecskeméti ev. ref. főgymnasium, 12—34.

Gyiszálovics Vidor: Az idegen nevek helyes kiejtéséről. — 
Nagybányai áll. főgymnasium. 1—51.

H. B.: A Tolnavármegyei muzeum. — Szegszárdi áll. 
főgymnasium. 3 —16. 1.

Jászai Rezső: Útirajzok és tanulmányok. —- Szegedi közs. 
főgymnasium, 19—156. 1.

Kohlbach Bertalan: A Tiberistől az Arnóig. — Kaposvári 
áll. főgymnasium. 3— 18. 1.

Nemes Felix'. Jelentés az idei tanulmányi kirándulásról. — 
Hajdúnánási ev. ref. gymnasium. 87 —100.

Rácz Kálmán: A  Hegyi Prédikáczió szövege. — Pápai ev. 
ref. főgymnasium, 21 —74. 1.

Ratiü János: Poesia idilicá. — Balázsfalvi gör. katb. fő
gymnasium, 3 — 75. 1.

Tablói Vilmos: Párizs és a világkiállítás. — Budapesti ág. 
hitv. ev. főgymnasium, 3 — 27. 1.

Wahlner Géza : Az ó-szövetségi biblia mint magistra vitae. — 
Rozsnyói kath. főgymnasium, 5 — 26. 1.

E G Y E S Ü L E T I  E L E T .
Meghívás.

A Orsz. Középiskolai Tanáregyesület választmánya 1901. 
deczember hó 28-án. szombaton tartja ez egyesületi évben első 
választmányi ülését a következő napirend szerint.

I. Hivatalos jelentések.
2. Az egyesület évi felterjesztése. Előadó a főtitkár.
3. Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Szövetség. 

Előadó a kassai tanári kör megbízottja. (Előkészítő tárgyalás.)
4. Esetleges indítványok.
Az ülés az egyesület helyiségében lesz (Budapesten. IV. 

Ujvilág-utcza 2. sz.) és délelőtt 9 órakor kezdődik. A választmány 
az érdeklődő kartársakat is szívesen látja.

Kelt az igazgatóságnak 1901. deczember hó И -én tartott 
üléséből.

Négyesy László, 
főtitkár.
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A körökhöz utalt kérdések.
Az egyesület t. körei ugyan már mindenfelé megkezdették 

és buzgón folytatják munkájokat; hogy azonban annál jobban 
szem előtt álljanak a kérdések, melyekre ez év folyamán feleletre 
van szükség: az alábbiakban összefoglaljuk a tárgyalásra váró 
tételeket.

a) A közgyűlés a következő tételeket tűzte k i :
1. Az iskolai helyesírás kérdése. — A közgyűlés erre nézve 

kimondta, hogy kívánatosnak tartja az egyöntetűséget az összes 
iskolák helyesírásában; hogy azonban a helyesírás milyen irány
ban szabályoztassék, arra nézve csak a körök meghallgatása után 
mond véleményt. A körök e kérdésben legczélszerübben úgy jár
nak el, ha az egy pár leglényegesebb vitapontra szorítkoznak.

2 A Közlöny alakja és megjelenése módja. — A kérdés 
erre nézve az, hogy a Közlöny megmaradjon-e heti lapnak, 
vagy visszaalakuljon havi folyóirattá. A heti megjelenés mellett 
az szól, hogy az érintkezés a központ és a tagok közt ilymódon 
sűrűbb és gyorsabb, az egyesületi élet élénkebb lehet; a havi 
megjelenés mellett pedig az, hogy a folyóirat nagyobb tért ju tta t
hat állandóbb értékű czikkeknek, továbbá a pénzügyi szempont, hogy 
t. i. az anyagot jobban el lehet a füzetek közt osztani és a térrel 
jobban gazdálkodni, számos ívet megtakarítani, végül pedig az, 
hogy azok az izgalmas idők már megszűntek, a melyek egykor 
szükségessé tették a Közlöny heti megjelenését.

8. Az elemi és a középiskola viszonya. — Alapul szolgál 
dr. Nagy Zsigmondnak a debreczeni körben tartott előadása, 
mely a Közlöny ez évi 3-ik számában (98. s köv. 1.) olvasható.

4. Az országos és a kerületi tornaversenyek intézményé
nek mennél alaposabb megvitatása oly czélból, hogy a tárgyalások 
eredményét a választmány felterjeszthesse a nmélt. vallás- és köz
oktatási minisztériumhoz.

b) Az igazgatóság okt. 12-iki üléséből még a következő 
kérdés megvitatását óhajtja:

A történettanítás módszere az új tanterv alapján. — A kér
dés megvitatásánál a főszempont az lenne, hogy az egyetemes 
történelem és a magyar történelem kapcsolata didaktikai tekin
tetben hogyan érvényesíthető legpraktikusabban?

E kérdéseket a t. körök figyelmébe ajánlja az igazgatóság.
Budapesten. 1901. decz. 11. r ' / '1 N egyesij L á sz ló ,

főtitkár.

Igazgatósági ülések.
Okt. 11-én.

Az igazgatóság első ülését ez évben okt. 11-én tartotta 
Beöthy Zsolt elnöklete alatt. Az ülésen nemcsak az összes hely
beli tisztviselők megjelentek, hanem a vidéki alelnök, Romhauer
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Emil is Brassóból. Az ülés köszönettel jóváhagyó tudomásul 
vette az elnökségnek azt az intézkedését, hogy miután az egye
sület hivatalosan nem vett részt a tisztviselők szeptemberi kongresz- 
szusán, a tanárság érdekeinek netalán szükségessé válható védel
méről mégis gondoskodott s a kongresszus előkészítő bizottságának 
egy jelentékeny tagját kérte fel a tanárság érdekeinek védel
mére. Az igazgatóság ez alkalomból meleg köszönetét mondott 
dr. Gerevich Emilnek szives, tapintatos és eredményes buzgólko- 
dásáért. — Ugyanez ülés foglalkozott az egyesületi szállás kérdésé
vel is. Kimondotta továbbá, hogy a belga tanáregyesülettel szívesen 
lép csereviszonyba, amely eszme Darvai igazgató brüsszeli kikül
detése alkalmából merült fel. Megállapította a körök elé utalandó 
kérdéseket. A budapesti körnek segedelmet szavazott meg a köz
gyűlés rendezési kiadásainak fedezéséhez (a segedelem a mutat
kozó 25—30 K. hiány erejéig van megállapítva).

uj tagokul felvette az ülés Révész Lajos ref. főgymnasiumi 
tanárt, Miklóssy Ferencz kegyesrendi főgymn. h. tanárt és 
Virányi Gyula főreáliskolai h. tanárt, mindhármat a debreczeni 
tanári kör ajánlatára: továbbá rendkívüli tagul özv. Király 
József Pálnét Kis-Martonban.

Fájdalmas részvéttel vett tudomást az igazgatóság Kékus 
Vidor, Cséplő Péter és Grexa Loránd tagtársak, premontrei 
kanonokok elhunytéról, kiknek mindhármuknak halálával egy 
tanártestületet, a nagyváradi prém. főgymnasiumát, sújtott a 
gondviselés, továbbá Gébé Lajos kartársunknak, lőcsei főreálisko
lai tanárnak, elhunytáról.

A pénztáros jelentése szerint a pénztárban 710 К  volt.
A segélyalap kézi pénztárának állása 523 K. Az igazgató

ság egy vidéki kartársunk egyetemi hallgató fiának 200 К  tanul
mányi segedelmet, egy özvegynek és egy nyug. kartársnak pedig 
60—60 К  segedelmet szavazott meg. Végül köszönetét mondott 
az igazgatóság Lutz Ignácz szatmári kartársunknak, amiért a 
Közlönynek birtokában levő teljes példányát árúba bocsátván, a 
vételár felét a segélvző alapnak ajánlotta fel.

Decz. ll-én.

A deczemberi igazgatósági ülésen Beöthy Zsolt elnöklete 
alatt jelen voltak a tisztikar budapesti tagjai és Schmidt Ágoston 
ig. tag.

Az ülés megállapította a karácsonyi választmányi ülés na
pirendjét és tudomásul vette, hogy az egyesületi szállásért a la
kásbér novembertől májusig az új, 1060 koronás évibér arányá
ban fizetendő. A lakásbér későbbi mértékére nézve, minthogy a 
lakás átalakítását a háztulajdonos most nem kívánja, a tárgya
lások folyamatban vannak.

A temesvári tanári kör többrendbeli örvendetes jelentése 
közül kiemeljük a következőket. A kör azt a 100 K. összeget,
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melyet az egyesület választmánya tavaly a közgyűlés rendezé
sének költségeire segédeimül megszavazott, most a segélyző alap
nak adományozza, növelvén ezzel eddig befizetett 1500 K. ala
pítványát. A közgyűlés rendezésekor u. i. a körnek 9442 K. 
bevétele és 9430 K. 17 f. kiadása volt, s így némi fölöslege 
maradt is, ennélfogva a 100 K. segedelemre nem volt szük
sége. — A körtől fenntartott Szabad Lyceum mult évi anyagi 
eredménye igazán szép volt: 304 К  kiadással 1161 К  48 f. be
vétel állt szemben; a tiszta jövedelem tehát 856 К  52 f. Ez 
összeg 10°/o-át a Vidéki Hírlapírók Orsz. Szövetségének ado
mányozta a kör. A megmaradt 770 К  87 fillérhez pedig hozzá
csatolta a közgyűlés alkalmából megmaradt 11 К  83 f-t és a 
39 К  41 f-re rugó időközi kamatokat, saját pénztárából is 
177 К  89 fillért hozzácsatolván, 1000 K-ra egészítette ki, s ez 
összeget a Ferencz József Tanítók Háza javára alapítványképen 
elhelyezte az orsz. Eötvös-alapnál, még pedig az Eötvös-alap 
rendkívüli tagjainak alapja javára. — A kör a Szabad Lyceu- 
mot az idén is fenntartja és esetleges tiszta jövedelmét szintén 
tanügyi jótékony czélra szándékozik fordítani.

A debreczeni tanári kör elhatározta volt, hogy felkéri az 
igazgatóságot, hogy a közoktatásügyi minisztérium középiskolai 
ügyosztályában történt személyi változások alkalmával igyekezzék 
fellépésének erkölcsi súlyával odahatni, hogy a középiskolai ügy
osztály nagy fontosságú elnöki tisztére állíttassák ismét a közép
iskolai oktatás terén nagy érdemeket szerzett széles látókörű 
tanügyi férfiú, és lehetőleg erősbíttessék a középiskolai ügyosz
tályban a tanügyi szakképzettség, a mely kívánságot a tanár- 
egyesület az 1897-iki győri közgyűlésen egyhangúkig kifejezett. 
E határozatát, melyet a társkörökkel is közölt, most azzal a 
hozzáadással jelentette be a kör igazgatóságának, hogy bár a, 
határozat első része időközben tárgytalanná vált, mindazáltal 
mint elvi kérdés a jövőre nézve épen nem veszített jelentőségéből, 
s ez elvnek a már kinevezett osztályvezető iránti tiszteletünk és 
bizalmunk mellett is kifejezést adhatunk; a határozat második 
része pedig a középiskolai tanárságnak oly nagy érdeke, hogy 
azt előmozdítani magunk iránti kötelesség. — Az igazgatóság 
felfogása szerint az elvi álláspont, melyet a debreczeni kör meg
pendített, már méltó kifejezésre jutott az egyesület hivatalos lap
jában; a tanügyi szakképzettségnek erősítésére irányuló javaslatot 
az évi jelentésbe újból felveszi az igazgatóság.

Egyik kir. kath. intézet négy tanára megküldötte a miniszté
riumhoz intézett folyamodványának másolatát azzal a kérelemmel, 
hogy az egyesület is támogassa abbeli méltányos kérelmöket, hogy 
ők is épen úgy a 3600 koronás fizetési fokba léphessenek elő, mint 
azok az állami kartársaik, kikkel eddig mindig párhuzamosan 
haladtak és a kiktől a legutóbbi előléptetéskor elmaradtak. — 
Az igazgatóság a kérdés elvi részét belefoglaltatja az évi 
jelentésbe.
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Új tagokól belépnek: Dr. Boncz Ödön vkrnin. osztálytaná
csos, ajánlja Beöthy Zsolt; Létmányi Nándor és Medveczky Lajos 
budpesti VII. kér., dr. Móczár József és Rehák Pál nagyszombati 
gyrnn. tanárok, dr. Kocáts S. János nagyváradi felső keresk. isk. 
igazgató, ajánlja Négyesy László; Bagossy Bertalan, Haller Jenő. 
Kereskedő László, Kovács Gergely, Ocsrár Rezső és Sándor Venczel 
a szatmári kir. kath. főgymn. tanárai, továbbá Lengyel József, a szat
mári kir. kath. tanítóképző intézet tanára, ajánlja őket a szatmár- 
vármegyei kör nevében Ratkovszky Pál elnök; dr. Halász Sándor 
állami felsőbb leányiskolái tanár, dr. Urhanek Sándor, dr. Málly 
Ferencz és Gellet'ich Vincze főgymn. tanárok, mind a négy 
Fiúméban, ajánlja Fest Aladár, a fiumei kör elnöke; Demeter 
István hódmezővásárhelyi tanár, ajánlja Bodnár Bertalan; dr. 
Piukovics Sándor újvidéki tanár, ajánlja Balogh Péter; Szabó 
Vladimir balassa-gyarmati tanár, ajánlja Jaskovics Ferencz; 
dr. Miklós Ferencz IV. kér. főreáliskolai tanár Budapesten, 
ajánlja Waldapfel János és Lévay Ede; Simkó József budapesti 
V ili .  kér. polgári isk. tanár és dr. Bartha József V III. kér. 
főgymn. tanár, ajánlja Lévay Ede; Herclü János kir. kath. 
tanítóképző int. igazgató Kassán, és Korponay István kir. kath. 
tanítóképző intézeti tanár Kassán, ajánlja Gerevich Emil.

Meleg részvéttel vette tudomásul az igazgatóság Disclika 
Győző pécsi főreáliskolai igazgató, Pólya Ferencz szentesi főgymn. 
tanár. Dr. Waldvogel Károly, Skoluda Lajos tanártársaink el
hunytat.

A pénztáros jelentette, hogy a tagdíjak rendesen folynak 
be. Eddig a bevétel a nmélt. minisztériumtól utalványozott 2000 К  
segedelemmel együtt 5591 К  23 f. a kiadás 5289 К  60 f. Az 
Athenaeum (nyomdai) számlája egészen a lefolyt egyesületi év 
végéig teljesen ki van fizetve. A pénztárban most 304 К  63 fillér 
van s azért a tagdíjak további rendes befizetése kívánatos.

A segélyző alap értékeinek kezelője, a földhitelintézet újabb 
600 Koronát fektetett záloglevelekbe, továbbá kisebb összegű 
zálogleveleket nagyobb értékű záloglevelekre cserélt be. Az alap 
kézi pénztárában 307 К  50 f van. Az alapból három özvegynek 
60, 60 és 50 K, egy helyettes tanárnak pedig 80 К  segedelmet 
szavazott meg az igazgatóság. A késedelmes adósokhoz felszólítást 
intézett az alap pénztárnoka.

Az igazgatóság ez ülésen, mely huzamosabb idő óta külső 
okok miatt az első volt, megállapította azon módozatokat is. 
melyek szerint az egyesület a maga tiszteletét a legutóbbi napok 
két nevezetes mozzanata alkalmából kifejezésre juttathatná. Az 
igazgatóság abban állapodott meg. hogy e tiszteletnyilvánítás, az 
ügy jelentőségéhez mérten, a küszöbön álló választmányi ülésből 
történjék.

Négyesy László
főtitkár.
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V E G Y E S E K .

A budapesti kör f. hó 11-ikén a lovagutczai gymnasiumban 
előfordult fegyelmi ügygyei kapcsolatos kérdések megvitatása czéljá- 
ból népes ülést tartott. A rendkívüli ülést a VIII. kér. állami 
főgymnasium tanárai hivatták össze, és azt indítványozták, hogy a 
kör Írjon át a Hírlapírók Egyesületének, hogy a lapok az iskola 
ügyeit a köznevelés érdekében nagyobb discretióval tárgyalják, mint 
azt a lovagutczai eset alkalmával tették. Ily irányú beadványt ter
jesztett elő a maga részéről Веке Manó is. a kör elnöke, rövid, de 
szép és hatásos megokolás kíséretében. Ezzel szemben Kemény 
Ferenci igazgató azt indítványozta, hogy ne forduljunk panaszaink
kal a sajtóhoz, mert ez mostanában olyan színezetet adna a dolog
nak, mintha mi azonosítanók magunkat a verekedő tanárral, hanem 
elégedjünk meg egy helytelenítő kijelentéssel a magunk körében. — 
Beható eszmecsere után a kör azt határozta, hogy egyszerűen napi
rendre tér az egész eset fölött, annál is inisább, mert a sajtó a 
maga egészében nem érdemli meg azt a vádat, mely panaszunkból 
kiolvasható lenne, hogy t. i. a tanárság iránti rossz indulattal 
tárgyalta volna a szóban forgó kérdést. Több napilapunk kellő 
discretióval tárgyalta az egész ügyet; a melyek kelletén túl kiszínez
ték, azok is jobbára inkább csak sensatió-hajhászatból tették azt, mint 
irántunk való ellenséges indulatból. Egy-két ellenséges hang is 
akadt ugyan, de ez nem ok az egész sajtó vádolására. — Azt is 
szóvá tették, hogy állítólag magából a lovag-utczai intézet tanári 
karából kerültek volna ki a sajtó informálására szolgáló adatok. 
Az intézet igazgatója azt felelte, hogy az ügy fegyelmi vizsgálat 
alatt állván. az elhangzott vádra nem válaszolhat, s kérte a kört, 
hogy Ítéletét e dologra nézve tartsa függőbení Ebben a kör meg is 
nyugodott. — E köri ülésről különben hivatalosan a Közlöny egyik 
közelebbi száma fog beszámolni.

Pályázat. A székelyudvarhelyi áll. főreáliskolánál betöltendő 
magyar-német nyelvi tanszékre pályázat hirdettetek 1902. január 15-ig.

Haláleset. Horváth János békéscsabai nyug. igazgatótanár f. hó 
4-ikén meghalt élete 78. évében Békéscsabán.

Szerkesztői üzenet. A szerkesztő a körök elnézését kéri az 
üléseikről beküldött tudósítások némi késedelme miatt. Az actualis 
és folytatásos czikkek szorították ki a már kiszedett tudósításokat. 
Legközelebb jönnek.

T a r ta lo m : Bajok az iskolai fegyelmezésben. — Az új egységes német 
helyesírás. Kemény Ferencztől. — Az 1900/1-ik tanévi középiskolai 
programm-értekezések. (Vége.) — Egyesületi é le t: Meghívás. A körök
höz utalt kérdések. Igazgatósági ülések. — Vegyesek. — Hirdetések.



Az Athenaeum írod. és nyomdai r.-társulat kiadásában Budapesten, VII., 
Kerepesi-ut 54., most jelent m eg:

MÁTYÁS KIRÁLY
=  EMLÉKKÖNYV. =

A nagy király kolozsvári emlékszobrának leleplezése alkalm ára szülővárosa, 
Kolozsvár szabad kir. város megbízásából 

szerkesztette

Dr. M Á R K I  S Á N D O R .
12 önálló képmelléklettel, 2 térképpel és 135 művészi kivitelű szövegrajzzal.

Ára pompás diszkötésben 24 korona.
— Kapható a kiadótársulatnál és minden könyvkereskedésben. — 

Az Athenaeum irod. és nyomdai r.-társulat kiadásában megjelent:

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE.
Képes diszmű két kötetben.

A legjelesebb szakférfiak közreműködésével
szerkesztő:

A  B E Ö T H Y  ZSOLT.
/  у  = =  Második kiadás. •— 1 \ ^ \
r g a  , r # *

Kb. 500 szövegképpel és 80 külön műlappal.

A. két kötet ára pompás diszkötésben 4 0  korona.

Az Athenaeum irod. és ynomdai r.-társulat kiadásában megjelent:

SZÁZ ÉV
A MA G Y A R  M Ű V É S Z E T  T Ö R T É N E T É B Ő L

Irta

S Z A M A  T A M A S .
: =  235 szövegképpel és 30 műmelléklettel. =zi 

Ára diszkötésben 40 korona.
E diszmű 120 legjelesebb festészünk és szobrászunk é l e t é t  és m u n k á it  mutatja be,

Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.



XXXV. évfolyam. 13. szám. 1901. deczember 22.

ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TAKAR EGYES ÜLETI

~—?
M AGY. AKAREM 

lU)ArY V TÄ R AKÖZLÖNY.
D r . N E G Y E S Y  L Á S Z L Ó BALOGH P E T E R

I . ,  O rsz á g h á z -u tc z a  12. szám .

Az eg y esü le t anyag i ügyei, va lam in t 
a  lap  k ia d á sá t ille tő  ügyek

M Ü L L E R  J Ó Z S E F
p én z tá rn o k  (V . k e rü le ti  á ll. fő reá l

isk o la ) h a tá sk ö ré b e  ta rto zn ak .

Előfizetési dij egy évfolyamra 8 kor. — Évi tagdíj 8 kor.

A TANÁRI RANGSOR ELTÖRLÉSE.

Meglesz tehát a jövő évi költségvetésben a várva-várt felezés, 
és így az Ígéret beváltva, a 93-iki törvény végrehajtva; s hogy 
ez meglesz, az egyedül AVlassics miniszter úrnak az érdeme. Azon
ban a ki azt hiszi, hogy ezzel a tanárság baján — különösen a 
vidékiekén — segítve vaD, az nagyon téved; mert csak most tűnik 
fel az egész megdöbbentő valóságában az az abnormis helyzet, 
melyet az első — mondjuk hibás — rangsorozás és a későbbi 
soronkivüli előléptetések teremtettek. Eddig csak megvolt az elő
menetel a magasabb fokozatok betöltésével kapcsolatos tömegesebb 
előléptetések folytán; de most, midőn a magasabb fokozatok is 
mind be lesznek töltve, beáll a stagnáczió, és az elmaradott idő
sebb tanárok, vagy egyáltalán azok, a kik nincsenek szolgálati 
idejüknek megfelelő fokozatban, leshetik, a mig egy-egy helynek 
a megüresedésével az előlépési sor rájuk kerül, ha ugyan egyál
talában kerül.

Hiszszük ugyan, hogy Wlassics miniszter úr, ismerve ezen 
visszás és sérelmes állapotokat. ígéretéhez képest vagy rangsor- 
kiigazításssal, vagy más úton segíteni fog a bajon és orvosolja a hibás 
rangsorozással és rangsor vezetéssel a múltban elkövetett sérel
meket ; de ez aligha történhetik a nélkül, hogy ismét másokon — ha 
mindjárt vélt — sérelem ne essék; és így idővel a sérelmeknek 
újabb lánczolata fog előállani, mert a 93. IV. t.-cz. korlátái között, 
a rangsor-nyűg miatt, ez már nem lehet máskép.

Az 1893. IV. t.-czikknek a tanárokra vonatkoztatva ugyanis 
már a kiindulópontja is hibás: mert a tanárokat, kiknek egyenlő 
képzettséggel s munkakörrel egymás mellett kellene elhelyez
kedniük, egymás fölé létraszérű fokozatokra állította, ezzel mes
terséges különbségeket teremtve ott, hol csak az igazi, korlátozás 
nélkül való anciennitás lehetne megkülönböztetési alap. Európa 
művelt államái között talán még csak Erancziaországban van 
tanári rangsor, de a tanárság ott is erősen küzd ellene. Különös
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játéka is a végzetnek — mert másnak nem mondható — hogy 
a mi 93. fizetési törvényünk, a mely különben az 1873. április
15. osztrák fiz. törvénynek szakasztott mása, épen csak abban 
tér el utóbbitól, hogy ennek 15. §-a a tanárokat a törvény hatá- 
rozmányai alól kiveszi, a mi 93. törvényünk pedig épen ellen
kezőleg — berangsorozza! Hogy ez minden megfontolás és előre
látás nélkül történt, az bizonyos.

A 93. IV. t.-cz. a tanárságot váratlanul lepte meg és elő
készületlenül találta. Igaz, hogy azon alternativa elé állítottak 
bennünket, hogy vagy marad a régi állapot — bárcsak maradt 
volna, mert azon könnyebben lehetett volna segíteni! — vagy 
belemegyünk a rangsorba; és így épen ezen előkészületlenségünk 
és tájékozatlanságunk folytán nem csudálható, hogy az utóbbit 
választottuk és odaadtuk jussunkat egy tál lencséért, a mely 
hogy milyen kozmás volt, arról a tiz évi tapasztalat beszél.

Csak később és pedig keserű tapasztalatok árán jutottunk 
annak tudatára, hogy a rangsor sehogy sem egyeztethető össze a 
tanári foglalkozással; szűk ruha az, a melyet nem ránk szabtak, 
és hiába minden toldozás-foltozás, az sohasem fog ránk illeni. 
Jobb tehát e helyett a ruhát, a melyből kiszabtak, eldobni és 
újat készíteni, t. i. külön törvényt fizetési viszonyaink szabályo
zására. — Az osztrák ebben a tekintetben is megelőzött minket, 
a mennyiben 1898-ban, ugyanakkor, a mikor az állami tisztviselők 
fizetéseit emelte, egyidejűleg figyelemmel a középiskolai tanárok 
különleges helyzetére, ezek javadalmazási ügyét is külön tör
vénynyel szabályozta (Gesetz v. 19. September 1898. betreffend 
die Eegelung der Bezüge des Lehrpersonals an den vom Staate 
erhaltenen Mittelschulen).

Az osztrák törvény (a melyet különben szaklapjaink már 
több ízben ismertettek) a tanárokat szintén az áll. tisztviselőkre 
nézve felállított rangosztályokba sorozza — de rangsor nélkül! 
A fizetésben való emelkedés, a mely mindenütt egyenlő, a szol
gálati idő szerint csupán quinquenniumokkal történik a követ
kező módon (összehasonlításul a tanári fizetésekkel párhuzamba 
állítottam a többi állami tisztviselők megfelelő fizetési fokozatait):

Helyettes tanár fizetése 2400 K.

Eendes tanár alapfizetése
» I. quinqueuniummal 400 K.

2800 » 
3200 »

» II.
III. »

» » » 3600 »
600 » 4200 »

»
»

IY.
Y. »

» » 4800 »
» » 5400 »
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A helyettes tanai* három évi szolgálattal igényt szerez a 
rendes tanári kinevezésre, a midőn helyettesi évei is beszámít
tatnak a quinquenni umba.

A megszabott fizetéshez a városok lakosszáma szerint az 
illető fizetési osztályra megszabott működési pótlék (Activitäts- 
Zulage) járul, a mely a mi lakpénzünknek felel meg. E műkö
dési pótlék jár a X. rangosztályba tartozó helyettes tanárok
nak is.

A rendes tanárok kezdetben a IX . rangosztályba tartoznak. 
Azonban eltöltött tiz szolgálati év után — a melybe a helyettesi 
évek is beszámíttatnak — a két quinquenniummal megnagyobbodott 
3600 korona fizetésüknek megfelelően (VIII. rangoszt. 3. fok) a 
V III. ^rangosztályba lépnek elő. 20 évi szolgálat (vagyis a negye
dik quinquennium elnyerése) után 4800 korona összfizetésük 
alapján (VII. rangoszt. 3. fok) a V II. rangosztályba Boroztatnak 
Kiváló érdemek jutalmazásául a magasabb rangosztályokba való 
előléptetés már elébb is megtörténhetik.

Az igazgatók az őket megillető tanári fizetésen kívül 
1000 korona igazgatói pótlékot élveznek, a mely a nyugdíjba is 
beszámíttatik. Ezenkívül kapnak természetben lakást, vagy meg
felelő lakpénzt és még a rangosztályuknak megfelelő műk. pót
léknak felét.

Az igazgatók a V II. rangosztályba tartoznak; az ötödik 
quinquennium elnyerése után 6400 korona összfizetésük alap
ján (VII. rangoszt. 3. fok) a VI. rangosztályba léptetbetők elő.

Ezekből látható, hogy az osztrák törvény a tanárok javadal
mazásait pótlékok alapján mily szép összbangzásba tudta hozni 
a többi tisztviselői fizetésekkel; nem mint a mi 93-iki törvé
nyünk, a melyben megvan az az anomália is, hogy a tanár 
alsóbb fizetési osztályban van, mint a melybe összfizetése alap
ján tartoznék — pl. a V III. f. o. 1. fokozatában levő tanárnak 
két quinquenniummal is 4000 korona a fizetése; a V III. f. o. 2. 
fokozatában levőnek négy vagy öt quinquenniummal (mert saj
nos! ilyenek is vannak) 4000—4200 kor. a fizetése, mindezeket 
tehát a VII. fiz. oszt. illetné meg. Továbbá a IX  f. oszt. 1 fok.- 
ban levő tanárt már csak egy quinquenniummal is, és a 2. fokoza
tában levőt két quinq.-mal a V III. fiz. oszt. illetné meg. — 
Persze erre a törvény alkotói nem gondoltak és ezzel a tanárokat 
rangban a többi áll. tisztviselők mögé helyezték, de megrövidítet
ték a magasabb fizetési osztálylyal járó magasabb lakpénzzel is.

De hogy ezenkivül mennyi sérelmet és bajt okozott a 
tanároknak a rangsortörvény, azt nem akarom itt felsorolni, 
hisz tiz évi keserves tapasztalatokból ismerjük azokat mindany- 
nyian eléggé — és ismeri a minisztérium is, — hanem csupán a 
Közlöny 98. évfolyamából az akkori szerkesztőnek egy czikkéből 
vett idézetre szorítkozom: »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
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arra, hogy békóitól megszabadítsák az iskolát. Nemcsak a mi 
személyes javunk kivánja ezt a változtatást, hanem az iskolának 
s vele a nemzeti kultúrának érdeke parancsolja. Mert pótolha
tatlan nagy károk nélkül nem lehet sokáig tűrni azt az állapo
tot, 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 harmonikus együtt-működés dönti el.«

Mindezekkel szemben lássuk, minő előnyökkel jár a tanárok 
fizetési viszonyainak az osztrák törvény mintájára külön törvény 
által való rendezése.

A legfőbb és már magában véve megbecsülhetetlen előnye, 
hogy egyöntetű, eljárással egy csapásra megszünteti az összes 
sérelmeket — különösen a vidékiekét és más iskoláktól átjötte- 
két — és elejét veszi a jövő sérelmeknek és bajoknak. Ezzel 
helyreállítja a tanárságnak megzavart békéjét és megszilárdítja 
az annyira meglazult összetartást és tanári közszellemet. Bizto
sítja a szolgálati idő szerinti előmenetelt és nem teszi azt a 
véletlen esély játékává; úgy hogy mindenki tudná, hogy mire 
tarthat igényt és nem kellene egymásnak kidöltét lesnünk, a mi 
bizony nem valami erkölcsnemesítő dolog és a tanári érzületre 
nem hat valami felemelően.

De emeli a tanárok társadalmi tekintélyét és járandóságait is, 
utóbbit a többi hasonló rangú állami tisztviselőkével összhangba 
hozva, a mely összhang a 93. IV. t.-czikkünkben hiányzik. Nevezete
sen állandósítja a helyettes tanári intézményt — a mely ma se hús, 
se hal — azzal, hogy a helyettes tanárt a X. fiz. osztályba sorozva, 
annak nemcsak fizetést és lakpénzt biztosít, hanem a quinquen- 
niumokba betudja a helyettesi éveket is — a mi, hogy eddig 
nem történt, nagy igazságtalanság. — Megszabja továbbá a 
helyettesi évek maximumát is.

A rendes tanárokat és igazgatókat egy rangosztálylyal 
feljebb emeli, előbbieket a Yll.-be, utóbbiakat a Vl-ba, a mivel 
nemcsak a tanári állás tekintélyét emeli, hanem a mainál maga
sabb lakpénzt is biztositja.

Különösen fontos a fenti külön törvény az igazgatókra 
nézve, a kikkel a 93. IV. t.-cz. talán a legmostohábban bánt el. 
szószerint lefokozta őket; van ugyanis akárhány igazgató, a 
kinek egyenlő szolgálati idő mellett is fizetése kevesebb, mint a 
tanáré: pl. a szegedi áll. főgymn. igazgatója mint tanár már egy 
év óta a 3600 koros fokozatban volna, de mint igazgató kiesett 
a tanári rangsorból és igazgatók közt van 3200 K. fizetéssel; 
hát mi ez más, mint királyi kinevezéssel történt lefokozás! — 
A mai törvények szerint tehát, különösen idősebb tanárnak, nem 
érdemes igazgatónak lenni, mert ezek között is csak azoknak a 
fővárosiaknak van némi előnyük, a kiket mindjárt a 93. törvény 
hozatala után rangsoroztak. Nagyon előnyösen megváltozik azon-
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ban az igazgatók helyzete, hogyha a külön törvény a fenti módon 
a 93. törvényben elvont igazgatói pótlékokat visszaállítja.

A miniszter a tanárokat idő előtt is kinevezheti a magasabb 
fizetési osztályokba és így a törvény módot nyújtana a tanári 
érdemek jutalmazására és esetenkint a fővárosiak soronkivüli 
előléptetésére is, a nélkül, hogy ez a többinek a rovására esnék. 
Sőt a birák analógiájára, a kikkel leginkább tehetők párhuzamba 
és a kiknek 10°/o-ja táblai bírói czimmel a megfelelő fizetést 
élvezi, kiváló érdemek jutalmául tanárokat igazgatói czimmel a 
VI., igazgatókat főigazgatói czimmel az V. fiz. osztályba nevez
hetne ki a miniszter, a mi különben is — nem mint a bíráknál 
fizetésben is — csak lakpénzben tenne különbséget.

Azzal minden tényező már régen tisztában van, hogy a 
tanári fizetési viszonyok igazságos és méltányos rendezése a 93.
IV. t.-cz. korlátái között lehetetlen; kifejezést adott ennek, 
midőn a rangsorszabályzat elkészítésére megbízást kapott, a tanár- 
egyesület is. A 97. decz. 28. választmányi ülésen a rangsor
szabályzat tárgyalása alkalmával mindegyik felszólaló a megoldás 
lehetetlenségét hangoztatta, így Négyesy főtitkár: »Az egyesület 
becsületes munkával, bizottsága, igazgatósága, választmánya útján 
hónapokon át foglalkozott a kérdéssel, s megoldhatatlannak 
találta«. Beöthy elnök ehhez kiegészítéskép megjegyzi: »hogy a 
mint a tárgyalásaink haladtak, odajutottunk, hogy a létrejött 
szabályzat jobban ad oculos demonstrálja a lehetetlenséget, mint 
a comitiva; minél rosszabb ez a szabályzat, mely a törvény 
consequentiáinak szigorú levonásával keletkezett, annál tartha
tatlanabb«.

Mi következik hát ebből? Az, hogy a tanárokat ki kell 
venni a 93. IV. t.-cz. rendelkezései alól és fizetési viszonyaikat 
külön törvénynyel rendezni. Eddig ez nagy nehézségbe ütközött, 
mert nem igen volt feltehető, hogy a törvényt csupán a mi 
kedvünkért módosítani fogják. Most azonban, a midőn a tör
vényt úgyis módosítják és az erre vonatkozó javaslaton dolgoz
nak, elérkezett az ideje, hogy mi is a legnagyobb határozottsággal 
kérjük a külön törvényt.

Minthogy pedig a tisztviselők kongresszusa, a melynek folyo
mánya törvénymódosítás, a fizetések felemelését az 1898. osztrák 
törvény mintájára kérte, és minden jel arra vall, hogy ezen kérés
nek a kormány helyt is a d : kézen fekvő dolog, hogy mi sem 
tehetünk jobbat, mint hogy szintén az osztrák minta szerinti 
külön törvény által való megoldást sürgessük, a mely semmiesetre 
sem adhatna kevesebbet, mint a módosított 93. IV. t.-cz.

A külön törvény, azt hiszem, nem is ütközik nehézségekbe, 
mert csak azt adná, a mit az általános, csak a tanári állásnak 
megfelelően más alakban. Utó végre a pénzügyminiszternek is 
mindegy, ha a tanár akár a rangsorban éri el a legmagasabb 
fizetést (felemelt fizetéssel, 4400 K., és a mai quinquenniumok- 
kal, 1000 K.) =  5400 koronát, akár pedig külön törvényben
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megállapított 2800 korona alapfizetés és 2600 korona quinquen- 
niummal — ez is 5400 korona. — Igaz, hogy eleinte, különösen 
a sérelmek orvoslásával, a minek a törvény végrehajtásánál első
nek kell lenni, valamivel több volna a kiadás, de a rendes mederbe 
jutva, államháztartási szempontból nem volna többé különbség.

De különösen alkalmas a tanárkérdés megoldására a mai 
időpont, a midőn a Gondviselés jóvoltából oly miniszterünk van, 
a ki a tanügy munkatársai iránt legmelegebb érdeklődéssel visel
tetik és mélyreható gondoskodásával anyagi érdekeinket minden 
lehető módon támogatni igyekszik, a mint azt az idei költség- 
vetés is oly fényesen bizonyítja. A ki ismerve bajainkat, nem 
kétlem, megragadja az alkalmat, hogy ezeken segítsen, és ő fog 
legjobban örülni, hogyha ezeket megszüntetve, sikerül a rangsor 
útvesztőjéből a tanárságot kivezetni.

De egyúttal minisztériumunk vezető férfiai is olyanok, a 
kik, azt hiszem, szivükön viselik a tanárság és az iskola érdekeit, 
nem úgy mint 93-ban, a midőn a törvény hozatalánál a helyett, 
hogy segítettek volna rajtunk, még ők nyomtak legjobban.

A tanárságnak a fennálló viszonyok között tehát meg kell 
ragadnia a kedvező alkalmat, mert hogyha ezt most elszalasztja, 
soha többé vissza nem tér. Miért is kérem az egyesület vezetőségét, 
vegye fontolóra a kérdést és tűzze ki a karácsom választm. ülés 
napirendjére és a hozott határozathoz képest tegyen az ügy fontos
ságához mérten külön felterjesztést a miniszter úrhoz.

Különben az első lépést ez irányban a választmány és igaz
gatóság a tanárok összességének hozzájárulásával és nevében már 
meg is tette, a midőn a választm. 1897. decz. 28. és igazg. febr. 7. 
tarto tt üléseiből kifolyólag a felterjesztett rangsorszabályzat igen 
szépen megszerkesztett kisérő levelében egész határozottsággal 
megmondta, hogy: »kifogástalan tiszta helyzet mindaddig nem 
állhat elő, míg a rangsorozás elve ránk is alkalmazást nem nyer. 
A tanárkérdés megoldása csak akkor lehet teljesen megnyugtató, 
ha a tanárság majd az 1893. IV. t.-cz. határozmányai alól 
kivonatik, hogy javadalmazási ügye külön törvénynyel szabályoz- 
tassék. Ezzel nem valami újat és megvalósíthatlant kérünk, 
hanem csak azt és annyit, a mennyit az osztrák törvényhozás 
az 1896. év decz. 3-án elfogadott és törvényerőre emelt.«

Ezt kell tehát csak megújítani és ezt minden telhető módon 
és eszközzel érvényre juttatni. Es hogyha ebben a törekvésben 
mindnyájan egyek vagyunk — a mint hogy azt hiszem, ebben a 
kérdésben nem lehet nézetelteltérés — úgy azt siker fogja 
koronázni.

(Szeged) Szemerjay Károly.
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AZ ÚJ EGYSÉGES NÉMET HELYESÍRÁS.
(Vége.)

II .
Minthogy joggal feltételezhető, hogy az új egységes német 

helyesírás iránt nálunk a legszélesebb körökben érdeklődnek, az 
alábbiakban közlöm azokat a fontosabb eltéréseket és újításokat, 
a melyek a két rendszer összehasonlításából folynak és figyelmün
ket első olvasásra megragadják.

Előzőleg azonban még egyszer kijelentem, hogy a német 
birodalmi és az osztrák német helyesírás reformált új alakjában 
szakasztott ugyanaz. Erre a határozott kijelentésre az jogosít, 
hogy előttem fekszik mind az osztrák, mind a porosz kultusz
minisztérium által »fenntartással és^kötelezettség nélkül« kibocsá
tott »kézirati példány,« és én a leggondosabb összehasonlítás 
alapján sem találtam a lényegre és rendszerre vonatkozó eltéré
seket. A két füzet csupán terjedelem és részben a beosztás 
tekintetében tér el, egyébként (még a szedésben és szójegyzékben 
is) teljesen azonos. A porosz példány » Vorbemerkungen« czím- 
mel két oldalon rövid bevezetést ad a hangtanból és a szóképzés
ből, a mi az osztrák példányban hiányzik; viszont ebben megvan 
az írásjeleknek használati utasítása nyolcz lapon, a mi a porosz 
kiadásban hiányzik. Az osztrák jegyzéket (68 lap) a Schulbücher- 
Verlag adta ki és rányomatta »Alle Rechte Vorbehalten,« a 
porosz utasítás (58 lap) a berlini AYeidmannsche Buchhandlung 
ez. czégnél jelent meg és nincsen »törvényesen védve.« Ezen észre
vételek után rátérek az újításoknak részletesebb ismertetésére.

Az új szabályzatnak első fejezete »a német helyesírásnak 
főszabályai« czímen a legelső oldalon a következő két szabályt 
közli: »1. Minden hang, mely helyes és világos kiejtésnél hallható, 
az őt megillető jellel jelölendő« — »2. Ha ugyanaz a hang 
különböző módon tüntethető fel, a szónak származásához kell 
magunkat tartani.«

Ezt követik a részletes szabályok, melyek 6 fejezetben (4—28. 
lap) a következőket ölelik fel:

»Azoknak a különböző betűknek a választásáról, a melyek 
ugyanazt a hangot vagy hasonló hangokat jelölnek.« Ebben a 
fejezetben a következő fontos újításokkal találkozunk.

A th német szavakban (tehát beleértve a -tűm képzőt és a 
tat és műt szavak összetételeit is) többé nem írandó, hanem pusztán 
t ;  pl. Tal, Tor, Tür; Urteil, Eigentum, Armut, Heimat; Not, 
Mut, rot. — Hogy az idegen szavakban irandó-e a th, az a 
származástól függ; pl. Thron, Kathedrale, ellenben: Myrte, Kate
gorie. (A szójegyzékben Thee mellett mint feltűnő egyenérték Tee 
is áll.) — A német eredetű (személyi) tulajdonnevekben ingadozó 
a használat; pl. Theodor, Mathilde — ЛУalter, Berta.

A ph csak idegen szavakban írandó, pl. Photographie, 
Prophet; a németekben ellenben f ; pl. Adolf, AVestfalen.
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Az s-hangok írása, mely a reformnak egyik legfontosabb 
része, két egész lapot vesz igénybe; jegyezzük meg mindjárt, hogy 
az eddigi öt alakból kimaradt egy (a hosszú és kerek s össze
tétele : fö) és továbbra is megmaradt a négy következő: f, §>, ff, ß. 
A kiküszöbölt fä alakot mindenütt az fi pótolja; 1 így a miß- elő- 
képzőben (mífjaá)ten, ÜJitßbrautb), a véghangokban (beraubt, (Sájtofj) 
és a bctf) kötőszóban. Ha a szó végén a f után t következik, amaz 
nem változik át 3-é mint eddig, hanem megmarad; pl. er lieft, 
reift, tmá)ft.

A magánhangzóknak nyújtásánál e-vel fontos újítás az, a 
mit az uj szabályzat csak jegyzet alakjában említ, hogy a fangen, 
gehen, hängen igéknek azon alakjait, melyekben hangzóváltozás 
(Ablaut) van, e nélkül írjuk úgy mint a geben alakjait; tehát: 
fing, ging, hing, ép úgy mint gib, gibst, gibt. Továbbra is érvé
nyes a francziából kölcsönzött -ie és -ier képzőknek, úgyszintén 
az -ieren végű igéknek írása; pl. Monarchie, Barbier, regieren.

A h mint nyújtójel csak az l, m, n vagy r betűkkel vég
ződő tőszótagokban marad meg továbbra is; a szavak elején és 
végén (1. fent) pedig elhagyandó; pl. Stahl, lahm, Kahn, nähren. 
(Régebben: Gebür, most: Gebü/гг.)

A magánhangzók megkettőzésével eszközölt nyújtásnál nin
csen változás, de az uj szabályzatból (14. lap fent), nyilván téve
désből több szó maradt ki, mely a régiben benfoglaltatik (5. lap).

A nagy és a kis kezdőbetűknek használatában nem talál
tunk változtatást, ha csak nem azt a csekély alaki módosítást, 
hogy az igés összetételeket az új szabályzat külön írja (in acht 
nehmen, ausser acht lassen), a régi összevonva (inacbt, ausseracht). 
Ez a fejezet egyébiránt részletesebben van kidolgozva, mint a 
régi kiadásban és a következő figyelmeztetéssel végződik: »Kétes 
esetekben inkább Jcis kezdőbetűt írjunk.«

Részletesebb és áttekinthetőbb, de még mindig nem kielé
gítő a szótagok elválasztásáról szóló következő fejezet is, mely a 
régibb kiadásban hiányos sőt homályos volt. Az új szabályzat 
külön szabályok alá fogja az egyszerű és az összetett szavakat, 
de nem szól a képzett szavakról. Ezentúl csak a következő össze
tett mássalhangzók nem választhatók el: st, eh, sch, sz, ph, th ; 
ellenben elválaszthatók (újítás): p f  (tap-fer), sp (Knos-pe), tz 
(krat-zen); — a ck elválasztása (Hak-ke) fel van említve, a 
qu-ről nincs szó.

Az idegen szavak írása az új szabályzatban a legeslegvégére 
került, az írásjelekről szóló terjedelmes fejezet után. Ennek a 
fejezetnek a bevezető része olyan világos és logikus s a mi helyes
írásunkra nézve is olyan tanulságos, hogy egész terjedelmében 
ide iktatom. »Nagy számmal vannak olyan szavak, melyeket főleg 
régibb időkben vettek át a német nyelvbe s a melyek lassanként

1 Ezt már »Német helyesírásom« első 1896-iki kiadásának előszavá
ban kívánatosnak jeleztem.
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egészen magukra öltötték a német alakot, kiejtést és hangsúlyt. 
Ezeket tehát egészen úgy írjuk, mint a hogy a német helyesírás 
szabályai megkívánják. Az ilyen teljesen meghonosodott szavak 
nem tekinthetők többé jövevényeknek, hanem kölcsönszavaknak 
(Lehnwörter) nevezhetők; pl. Kaiser, Kammer, Kanzler, Kaffee, 
Kellner, Klasse, Krone, Pferd, Pfirsich, Pinsel, Zelle, Zirkel; 
schreiben, segnen. — Vannak ellenben nagy számmal, főleg a 
későbbi időkben az idegen nyelvekből a németbe átvett szavak, 
a melyek idegen kiejtésüket vagy hangsúlyukat avagy mindkettőt 
megtartották. Ezeket nevezzük idegen szavaknak (Fremdwörter). — 
Az idegen szavak írására nem lehet általános érvényű szabályokat 
megállapítani. Egyik részük egészen megőrzi idegen helyesírását, 
pl. Beefsteak, Chaussee, Feuilleton; másokat félig német félig 
idegen módra Írjuk, pl. Korps, Redakteur; ismét másoknál inga
dozó a helyesírás, pl. Buffet és Büfett. — Sok idegen szót telje
sen egyenértékű német kifejezéssel lehet pótolni; 1 a nélkülözhető 
idegen szavakat általában kerülni kell.« 2

A szabályzat egyébként a szójegyzékre utal, a mely az 
idegen szavakat illetőleg a következő, részben új elveket követte.
1. Ha az idegen kiejtés nem változott, rendszerint megmarad az 
idegen írásmód is (Chef, Journal, Logis, Refrain). — 2. [új] A k 
hangot rendesen к betűvel írju k : Publikum, Kondukteur; а ко-, 
kot-, kom-, kon-, kor- előképzőket (korrigieren, Konfekt); a görög 
eredetű szavakat (Akademie, elektrisch); a c megmarad ott, а 
hol a hangjelölés amúgy sem németes: Coiffeur, Directrice (mégis: 
Korps, Kommando). — 3. [új] A c helyett z írandó a meg
honosodott idegen szavakban: Medizin, Offizier, Konzert (régeb
ben Concert); Diözese, Szene. — 4. [új] A kettős cc helyett a 
kiejtés szerint hol kk, hol kz írandó: Akkord, Akzent. — 5. Ä más
salhangzóknak megkettőzése: Kontrolle, Kadett, brünett. — 
6. A mássalhangzók kettőzésének mellőzése: Pomade, Perücke. 
(Nézetem szerint az idegen szavak írásánál ezentúl sem nélkülöz
hető a szójegyzék, s valóban ennek túlnyomó részét azok teszik.)

’ E tekintetben a németek messze túlszárnyaltak bennünket. Szinte 
irigykedéssel gondolunk az 1885-ben megalapított Allgemeiner deutscher 
Sprachverein«-ra, mely az idegen szavaknak kiküszöbölésén és pótlásán kívül, 
a nyelvnek tisztaságát, helyességét és szépségét tűzte zászlajára. Ez az egye
sület az idegen szavak elleni hadjáratot (kein unnötiges Fremdwort!) az 
ú. n. >Verdeutschungsbücher< segélyével vívja meg, melyekben minden szakra 
megadja a jó német műszavakat. Eddig a következő füzetek jelentek meg : 
az étlap, kereskedelem, házi és társadalmi élet, német személyi tulajdonnevek, 
a hivatalos nyelv, bányászat és kohászat, az iskola, zene és szinpad. — Itt 
említjük Sarrazin, Cremer és Bartholomäus németesítő szótárait (Verdeut
schungs-Wörterbuch). — Ajánlom a következő értekezést, mely e mozgalom
ról röviden és áttekinthetően tájékoztat és a szerzőnél 20 fillérért kapható : 
Die S p ra c h r e in ig u n g  vom к. Landesgerichtsrat B r u n s  in Torgau.

a Ezen mi is okulhatnánk! — A végére csatolt szójegyzék maga is 
jó példát mutat, mert számos idegen szó mellett felsorolja a német egyen- 
értéket; pl. Champagner [Schaumwein], Coupé [Abteil], Police [Versiche
rungsschein], Scheck [Zahlschein], s i. t. Hogy ezt nem végzi következetesen, 
azt a füzet helyesírási rendeltetése csak részben menti.
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Most rátérek a szójegyzékre ( W örterverzeichnis), mely a 
régi kiadásban 49, az újban 41 lapra terjed. Ezt, az összehason
lítás tanúsága szerint úgy éri el, hogy sok szót elhagy, másokat 
pedig összevon; a kiküszöbölt szavak között sok a használt, tehát 
szükséges (Komitat, K roat); az újonnan befogadottak között akár
hány ritkán használatos; ellenben nincsen meg több szó, mely 
ma már közkeletű, pl. Automobil, Pneumatic, Millennium, Suezs- 
sion, Criquet és Croquet. I t t  mindjárt szemünkbe ötlik a követ
kező megjegyzés: »A. kerek zárójelekbe foglalt írásmód szintén 
megengedhető; a zárójelekben levő egyes betűk irhatok vagy 
elhagyhatók«. — íme egy fontos s az új franczia helyesírással 
analog jelenség: a többféleségben rejlő latitude, mely főleg az 
idegen szavak írásában érvényesül. A régi kiadásnak pl. ezt az 
egy szavát »A d jec tif« az új ezzel pótolja »A djektiv (um) -ve 
und -va (A djectivum , -v a )« ; vagyis egy kőtelező alak helyett 
négy lehetséges alak. Az új szójegyzéknek egyik jó tulajdonsága 
az is, hogy az eddiginél nagyobb számmal adja a kevésbbé isme
retes szavaknak értelmi magyarázatát, jóllehet itt is félúton áll 
meg; pl. Zieche [Überzug], Werft [Schiffsbauplatz], Riesling 
[Traubenart], Ruhr [Krankheit], Roastbeef [Rostbraten?] s m. t.

A szavak között szinte kirínak azok, melyekben ugyanaz 
a mássalhangzó háromszor fordul elő (mert az új szabályzat a 
13. §. jegyzete értelmében ezt is megengedi), pl. Betttuch, 
Brennnessel, Wettturnen.

*

Ezzel, gondolom, egyelőre be is érhetem, mert a részlete
sebb összehasonlítás messzire vezetne és az># új szabályzat még 
csak kézirati alakjában fekszik előttünk. Összbenyomásom az, 
hogy a reform a régi rendszernek számos következetlenségét és 
felesleges megkülönböztetését eltüntette s helyébe több egyöntetű
séget, de egyúttal az idegen szavak írását illetőleg több szabad
ságot is állított. Hogy továbbá egyszerűbb, tehát könnyebb is a 
réginél, az a fent említett részletekből kitűnik. Bizonyára vannak 
olyanok, a kik velünk együtt még továbbmenő egyszerűsítéseket 
kívántak volna; de érjük be egyelőre ennyivel s vigasztalódjunk 
azzal a bizonyára nagy eredménynyel, hogy a német helyesírás 
egygyé lett s hogy azt mi is a közvetlen forrásból honosíthatjuk 
meg. Ennek megvalósítása a közoktatásügyi kormányt illeti, mely 
tekintettel a szóban forgó fontos tanügyi és egyéb érdekekre, 
bizonyára figyelemmel fogja kisérni az ügyet és gondoskodni fog 
arról, hogy az nálunk is idejében befogadást találjon. S akkor 
könnyen megeshetik az, hogy Magyarországon a német és a 
franczia helyesírás szabályozása meg fogja előzni a — magyarét.

K e m é n y  F erencz.
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E G Y E S Ü L E T I  É L E T .
Meghívás.

Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület választmánya 1901. 
deczember hó 28-án, szombaton tartja ez egyesületi évben első 
választmányi ülését a következő napirend szerint.

1. Hivatalos jelentések.
2. Az egyesület évi felterjesztése. Előadó a főtitkár.
3. Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Szövetség. 

Előadó a kassai tanári kör megbízottja. (Előkészítő tágyalás.)
4. Esetleges indítványok.
Az ülés az egyesület helyiségében lesz (Budapesten, IV. 

Ujvilág-utcza 2. sz.) és délelőtt 9 órakor kezdődik. A választmány 
az érdeklődő kartársakat is szívesen látja.

Kelt az igazgatóságnak 1901. deczember hó 11-én tartott
üléséből. N ég y  es у  L á s z ló ,

főtitkár.

Kassai kör.
(Modern nyelvek tanítása Francziaországban)

A november 5-én tarto tt gyűlésen Burner Sándor főreál
iskolai tanár értekezett a franczia középiskoláknak modern nyelvi 
tanítási módszeréről. Bürner e nyáron három hónapot töltött 
Párisban, s ez alkalommal tanulmánya tárgyává tette a franczia 
közoktatást is. A középoktatás most van átalakulóban. A refor
mok a parlament előtt feküsznek. Felolvasó ígéri, hogy mihelyt 
életbe lépnek, részletesen fogja azokat ismertetni. Addig is a 
modern nyelvek tanítási módszeréről szól, a mint azt az 1890-i 
utasítások előírják. Kezdik a pontos kiejtésen, s erre nagy gon
dot fordítanak. A nyelvtant kisebb olvasmányok, azokhoz kötött 
beszélgetések, kérdések és feleletek útján inkább paradigmák, 
általánosítások, mint előzetesen betanult szabályok segítségével 
tanítják. A ez él az irodalmi tanulmány, az irók érdemleges olva
sása, a mely mielőbb bekövetkezik.

Midőn a kör az érdekes felolvasást jegyzőkönyvileg meg
köszönte, egyúttal örömmel konstatálta, hogy a modern nyelvek 
ezen direkt módszere minálunk is meg van már honosítva. 
E tekintetben — mint Horváth dr. igazgató megjegyezte — 
köszönettel tartozunk kollegánknak, Valló Vilmos főreáliskolai 
tanárnak, a ki kiváló német és franczia tankönyveivel megköny- 
nyítette a direkt-módszeres tanítást. Nagyrészt ennek tulajdo
nítja Horváth azt a szép eredményt, a melyet saját iskolájában 
a német nyelv tanításában örömmel tapasztal.

S tra sse r  S á n d o r .
jegyző.
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Pápai kör.
A pápai tanári kör november 15-én látogatott gyűlést 

tartott.
D r. K apossy Lucián  elnök azon felhívására, hogy a tanári 

kör a kebelében még évekkel ezelőtt alakult Szabad Lyceumnak 
ez évi előadásairól gondoskodjék és a szükséges intézkedéseket 
tegye meg, a kör egyhangúlag abban állapodott meg, hogy a 
Lyceum előadásai ezen évben is ingyenesek legyenek, de a Pápán 
létező egyletek kívánságára felolvasások ezek helyiségében is 
tartassanak, hogy így a társadalom különböző rétegei közelebb 
juthassanak a Lyceumboz s könnyebben részesülhessenek a tudo
mány áldásaiban.

Ezután sorra kerültek a központból leküldött kérdések. 
Ezek közül a helyesírás kérdése egészen kimagaslik nemcsak fon
tosságánál, hanem érdekességénél fogva is. E kérdésben élénk 
vita volt körünkben is, akár csak a nyári közgyűlésen. Azonnal 
megalakult a conservativ és reform-párt. És mint a közgyűlésen, 
eldöntetlen maradt a kérdés körünben is. Voltak hívei a fonetikus, 
voltak az etymologikus írásnak is. A gyűlés végre Harmos Zoltán, 
S aru dy  György, dr. Körös Endre, dr. K apossy  Lucián és G yőri 
Gyula tagok hozzászólása után egyhangúlag abban állapodott 
meg, hogy e kérdést tanulmányozás és megfelelő véleményes 
javaslattétel végett dr. K apossy  Lucián elnöknek adja ki.

A központból leküldött többi kérdések is teljes szövegükben 
felolvastatván, a kör rövid hozzászólás után a szabad egyetem 
kérdését Borsos István, az elemi és középiskola viszonyáról szóló 
indítványt G yőri Gyula, az ifjúsági tor na versenyek intézményének 
tanulmányozását K . Tóth Pál főgymn. tanároknak adta ki meg
felelő javaslattétel végett.

Égyhangú határozattal felelt a kör a központi választmány 
azon kérdésére, hogy az egyesületi K özlöny  továbbra is hetenként 
jelenjék-e meg. A válasz rövid vita után az volt, hogy hetenként 
jelenjék meg ezután is, mert így sokkal szorosabb kapcsot képez 
a vidéki körök és a központ között. Azonkívül fontos tanügyi 
kérdések, vélemények, indítványok stb. hamarabb tudomására 
jutnak a tanároknak.

Végül a debreczeni tanári kör indítványával foglalkozott 
körünk. Ennek első része, hogy a megüresedett középiskolai ügy
osztálya vezetőjévé a kiváló tanügyi szakférfiú neveztessék ki és 
hogy ez irányban az Igazgatóság lépéseket tegyen: tárgytalanná 
vált. A második részéhez, hogy a közoktatásügyi minisztérium 
középiskolai ügyosztályában középiskolai tanárok nagyobb szám
ban alkalmaztassanak, — hozzájárult a kör és a maga részéről 
is ajánlja ezt a központi Igazgatóság figyelmébe.

Makay István, 
e. i. tanárköri jegyző.

MAGY«
'UDOMAKVOS AKAŰÉM»

' 'C V W IA * /
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Temesvár-kerületi kör.
(Szabad Lyceum. A középisko'ai ügyosztály, A művészeti oktatás.)

A temesvár-kerületi kör f. évi november hó 26-án gyűlést 
tartott Bergmann Ágost köri alelnök elnöklete alatt.

A gyűlés elején a kör tudomásul vette, hogy dr. Barabás 
Ábel főreáliskolai és Lovas Imre áll. főgymn. tanárok a körbe 
és az egyesületbe is új tagoknak beléptek, majd a lemondás 
folytán üresedésben levő köri pénztárnoki állásra Privorszlcy 
Alajos főreáliskolai tanárt választotta meg, végül pedig helyeslő 
tudomásul vette a Szabad Lyceumban az idei iskolai év folyamára 
megállapított előadásokat. (A főbbeket 1. a Közlöny 10. számában.) 
Ezzel kapcsolatban a Kör hálás köszönetét fejezte ki dr. Kon- 
koly-Thege Miklósnak a már megtartott két nagyérdekű elő
adásáért.

Ezután a kör a dehreczeni körnek a középiskolai ügyosz
tályban a tanári szakképzettség lehető erősbítésére vonatkozó 
indítványát vette tárgyalás alá és beható megbeszélés után egy
hangúlag hozzájárult az indítványhoz. Ezzel kapcsolatban pedig 
ugyancsak egyhangú határozattal, helyeslő elismerését fejezte ki 
azon határozott állásfoglalás fölött, melyet a Közlöny, f. évi
5. számában közzétett czikkével, ez ügyben kifejezésre juttatott.

Az ülés végén Perényi Adolf, főreáliskolai tanár A művé
szeti oktatás eszközeiről és módszereiről a jelen viszonyok között 
tarto tt felolvasást. A felolvasó mindenekelőtt a művészeti okta
tásról eddig megjelent véleményeket ismertetvén, dr. Láng Nándor 
és Alexander Bernát czikkeiben látja leszürődve azt, a miben 
megállapodhatunk. Elismeréssel adózik Baksay József, szegedi 
kegyesrendi tanárnak is, a ki e kérdés történetét alaposan meg
írta az 1899—1900. évi értesítőben. Panaszolja az utasítások 
késedelmét és a tájékozatlanságot e téren; nincs útmutatás a 
beszerzendő eszközökre; nincs irányadó, az elveket és a tanítás 
menetét és terjedelmét megszabó vezérkönyv; nem tudjuk, mit és 
hol szerezzünk, mi van meg nálunk, mit lehet külföldről hozat
nunk; szóval megeshetik, hogy sok pénz vándorol ki egyesek buz- 
gósága folytán külföldre és a beszerzett eszközök hasznavehetetlenek 
lesznek. Az idén pedig már az V. és VI. osztályban életbe lépett 
az áj tanterv, mely a rajztanárt ő—6 órai műtörténeti tanításra 
kötelezi. Hogyan fogják ezt végrehajtani? Mit fognak tanítani? 
Utasítás híjján kiki önkényíileg határoz. Nem tartja helyesnek a 
12 órai műtörténet-tanítást, hacsak rendszeressé, azaz minden 
két évben ismétlődővé nem tétetik. Előadja azután, hogy uta
sítás és tájékozódás híjján mit tett ez irányban a temesvári fő
reáliskola a maga belátása szerint. Szerzett 1. szemléltető képe
ket (Seemann : Älte Meister, Seemann : Wandbilder, Bruckmann- 
Hanfstaengl: rigmentek, Diwald-képek, rézmetszetek, váltakozó 
képkeret a folyosóra 30 kép számára); 2. skioptikont és hozzávaló 
képeket; 3. műtörténeti műveket a tanári és ifjúsági könyvtár
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részére, 4. gipszeket. A képeket kifüggesztették az osztályokban 
és a folyosón; a tanárok ezeket, valamint a többi szemléltető 
eszközöket felhasználják és a skioptikont is alkalmazzák. Mindez 
persze csak tapogatódzás számba megy és a jóakaratra van 
bízva. Nyílt kérdés, vájjon a beszerzés jó-e, az eljárás hasznos-e. 
Mindezek után óhajtandónak tartja és ezzel részben megismétli 
Tafferner Bélának a körben már régebben tett indítványát is : 1. hogy 
az utasítások mielőbb megjelenjenek és e részben felvilágosítsanak;
2. hogy katalógus állíttassák össze az ajánlandó ez irányú tárgyak
ról; hogy vezérkönyv szerkesztessék, melyben a tanítás anyaga 
meg legyen válogatva, a módszer ismertetve. 4. hogy oly városok
ban, melyekben több egyenrangú áll. intézet van, az intézetek 
egyesüljenek, hogy közösen mennél jobb taneszközök birtokába 
jussanak; 5. hogy minden intézetnek legyen olvasószobája, a hol 
a tanulók a nagyobb illusztrált műveket forgathassák.

A gyűlés élénk érdeklődéssel és helyesléssel fogadta a fel
olvasó fejtegetéseit, végül pedig a felolvasónak jegyzőkönyvileg 
fejezte ki a kör köszönetét. B.ies F erencz

a kör titkára.

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.
Makláry Pap Miklós, Rendszeres magyar nyelvtan középiskolák 

alsóbb osztályai számára. Sárospatak, kiadja a »Sárospataki irodalmi 
kör,« 1900. Ára kötve 2 К  60 f.

Pintér Pál, Növénytan a gymnasiumok IV. osztálya számára. 
Budapest, 1902. Lampel R.

Havas Adolf, Franczia nyelv- és olvasókönyv a reáliskolák III. 
osztálya számára. Budapest, 1902. Franklin-társulat. Ára 1 К  80 f.

Markovics Sándor és dr. Hegedűs Izidor, Német nyelv-, olvasó- 
és gyakorlókönyv szemléltető alapon. Második rész. A gymnasiumok 
IV., a reáliskolák, felsőbb leányiskolák és polgári iskolák II. osztálya 
számára. Budapest, 1901. Hornyánszky Viktor. Ára 1 К  60 f.

Barcsa János, А XVII. század magyar történetirodalma. Kü
lönlenyomat a hajdúnánási ev. ref. főgymnasiufh 1900/901. évi érte
sítőjéből. Ára 1 К  20 f. Kapható a szerzőnél, Hajdu-Nánáson.

Bártól Antal, A magyarországi latinság szótára. A m. tud. 
akadémia megbízásából és költségén. Budapest, 1901. Franklin-társulat. 
Ára 50 K. (A magyarországi latin művelődés története szemponjából 
rendkívül becses nagy mű.)

Márki Sándor, Mátyás király emlékkönyv. Kolozsvári szobrának 
leleplezése alkalmára, szülővárosa, Kolozsvár szab. kir. város meg
bízásából. Budapest Athenaeum. Ára 24 K. (Rendkivül diszes kiállí
tású, de egyúttal tudományos becsű könyv, gazdag illustratiókkal.)

Méhely Lajos, Brehm Alfréd »Tierleben«, Az állatok világa, 
27. füzet. Budapest, Légrády testvérek. Ára 80 fill.
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Sárói Szabó Lajos, Az osztrák-magyar monarchia katonai tér
képei. Budapest, 1901. Grill Károly.

Burián János, Latin-magyar szótár a középiskolák számára. 
Budapest, 1902. Franklin-társulat.

Péterfy Jenő összegyűjtött munkái. Első kötet. Kiadja a Kis- 
faludy-társaság. Budapest, 1901. Franklin-társulat. Ára fűzve 4 K, 
kötve 5 К  50 f.

Anthologia а XIX. század franczia lyrájából. Első kötet. 
Kiadja a Kisfaludy-társaság. Budapest, 1901. Franklin-társulat. Ára 
fűzve 3 К  50 f, kötve 5 K.

Dr. Esterházy Sándor, Tudomány és egyetem. Kassa, 1901. 
Vitéz A. Ára 1 K.

Rév Mór, A magyar állami tisztviselők szolgálati szabályainak 
rendszeres gyűjteménye. Budapest, 1901. Ára 1 K. 20 fill.

Dr. Szőcs Géza, Magyar-román társalgási gyakorlatok, rövid 
román nyelvtannal. Nagyszeben, 1902. Meyer György. Ára 1 K.

Simonyi Zsigmond, Latin szókönyv, szócsaládok szerint ren
dezve, középiskolai használatra, 3. kiadás. Budapest, 1901. Wodianer 
és fiai.

Dr. Staub Móricz, Tanszerek és iskolaberendezések az 1900. 
évi párisi nemzetközi kiállításon. (Jelentés a minisztériumhoz.) Buda
pest, 1901. Franklin-társulat.

Dr. Pokorny Emánuel, A középiskolai vallástanítás. Esztergom, 
1901. Buzárovits G-usztáv.

Négyesy László, Magyar nyelvtan. Közép- és polgári iskolák 
és felsőbb leányiskolák II. osztálya számára. Budapest, 1902. Lampel 
Bobért, Ára 1 K. 10 fill.

Hangay Oktáv, A nagynémet vagy pángermán egyesületek és 
működésük. Kolozsvár, 1901. G-ámán J. örökösei.

V E G Y E S E K .
Rendes tanári kinevezések. A magy. kir. vallás- és közoktatás- 

ügyi miniszter Kern Antal zalaegerszegi főgymnasiumi, — Breznyák 
János lőcsei főreáliskolai, — Kovalovszky János budapesti VII-ik 
kerületi főgymnasiumi, — More Sándor szentgotthárdi gymnasiumi, —  
Rákosi Kristóf gyöngyösi, Danka István zalaegerszegi. Urbanek 
Sándor fiumei és dr. Gedeon Alajos budapesti VT-ik kerületi főgym
nasiumi, — dr. Gombócz Zoltán, a báró Eötvös József-collegiumhoz 
szolgálattételre beosztott középiskolai, — Wagner Adolf szolnoki 
főgymnasiumi, — Kovács Géza nagyváradi főreáliskolai, — Mathias 
Artúr szentgotthárdi gymnasiumi, — Deló Nagy János zombori 
főgymnasiumi, — Schebák Rezső ungvári alreáliskolai, — Horváth 
János munkácsi főgymnasiumi, — Mildner Gyula pozsonyi és Katona 
József nagyváradi főreáliskolai helyettes tanárokat a IX-ik fizetési 
osztály második fokozatába ideiglenes rendes tanárokká nevezte ki.
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Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
kézdivásárhely-kaniai róm. kath. gymnasium У , VI. és VII. osztályai
nak az 1901/2-ik tanévre a nyilvánosság jogát megadta.

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Kubicsek 
Albert fiumei állami főgymnasiumi rendes tanárt ugyané minőségben 
a pozsonyi állami főreáliskolához saját kérelmére áthelyezte.

Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Molecz Béla 
szentesi állami főgymnasiumi ideiglenes rendes tanárt rendes tanári 
minőségében véglegesen megerősítette.

Pályázat iskolaszolgai állásra, a szatmári kir. kath. főgym- 
nasiumhoz, római vagy görög kath. vallású egyének, január 15-ig.
T artalom : A tanári rangsor eltörlése. Szemerjay Károlytól. — Az új 

egységes német helyesírás. (Vége.) Kemény Ferencztől. — Egyesületi 
élet: Meghívás. Köri tudósítások. (Kassai, pápai, temesvár-kerületi 
kör.) — Beküldött könyvek. — Vegyesek. — Hirdetések.

Az Athenaeum irod. és nyomdai r.-társulat kiadásában megjelent:

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE.
Képes diszmű két kötetben.

A legjelesebb szakférfiak közreműködésével
szerkeszté :

B E Ö T H Y  ZSOLT.
------- Második kiadás.

Kb. 500 szövegképpel és 80 külön műlappal.

A. két kötet ára pompás diszkötésben 40  korona.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa/vvvva

Az Athenaeum irod. és ynomdai r.-társulat kiadásában megjelent:

=  SZÁZ ÉV =
A MA G Y A R  M Ű V É S Z E T  T Ö R T É N E T É B Ő L

Irta

S Z A N A  T A M A S .
~ 235 szövegképpel és 30 műmelléklettel. 1 

Ára diszkötésben 40 korona.

E diszmű 120 legjelesebb festészünk és szobrászunk é l e t é t  és m u n k á i t  mutatja be,
Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.
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K Ö N Y V T Á R A  Zsil in sz k y  m ih á l y .

Ц - — ------ - ----------- 'и  I i ИНГ г . .  П  , .

Az emberi nem művelődésének a X IX -ik században való 
rohamos fejlődése visszahatással volt az emberi életre is. Mintha 
nem levegő, de okszigén atmoszférában élnénk, életünk gyorsabb 
s rövidebb lett.

Közéletünk szereplő egyéniségei gyakran majdnem még 
ifjak, mikor máris magas méltóságokat töltenek be, s férfikoruk 
delét elérve, vagy lejárták magukat, vagy belefáradva a gyakran 
emberfeletti munkába, önként tértek pihenni. És e gyakran 
emberirtó munkásságnak rugója nem magának a munkának, de 
csak az elismerésnek s ennek révén a polczról-polczra való emel
kedésnek ambiczionálása. Az emberek legtöbbje nem munka
vágyának, de ezen társadalmi betegséggé fejlődött ambicziónak 
kielégítése végett dolgozik.

Zsilinszky Mihály vallás- és közoktatási államtitkárnak 
negyven évi közpályája, melyet e napokban tölt be, a fent jel- 
jemzett életpályáktól annyira eltérő, hogy épen e kivételes volta 
adja meg neki meggyőződésem szerint főjelentőségét. Hivatalos 
pályája nagyon szerény kezdetű volt, s emelkedése lassú és csak 
e hosszú szolgálati időnek majdnem legvégén, közel hatvan éves 
korában érte el ama magas méltóságot, melyben ma tisztelőinek 
ezrei üdvözlik.

És elérte e magas életkort oly lelki rugalmassággal és 
munkabiró munkakedvvel, mely lehetővé tette reá nézve, hogy 
rövid pár hónap alatt teljes áttekintést nyerjen a vallás és köz
oktatási, nagyon bonyodalmas kormányzat minden ágazatában, 
és az immár hat év óta reá nehezedő munka tömkelegében, a 
már sokfélesége által is idegirtó munka közben is megtartotta 
szeretetreméltó egyénisége régi jellegét, lelkének egyensúlyát.

Zsilinszky Mihály 1838 május hó 1-jén Békéscsabán szüle
tett, hol édesatyja, kinek ő legidősebb fia s keresztnevének is 
örököse volt, jómódú és tekintélyes földmives vala, ki a nagy

ORSZ. K Ö Z É PI8K . TANÁRF.GYES. KÖZI.. 20
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parasztvárosban a közpályán a polgárok bizalmából elnyerhető 
legmagasabb közhivatalokig emelkedett, a községi biró és az 
egyház^ kurátor méltóságáig.

És a köztisztelet, melyben polgártásainál id. Zsilinszky 
Mihály s nem kevésbbé anyai nagyatyja, Patai Mihály, állottak, 
átöröklődött a fiit és unokára is, ki ma is Békéscsaba ország- 
gyűlési képviselője, tehát a legfőbb bizalmi tisztség birtokosa, 
melyet szülőföldje adományozhat.

Miután a papnak szánt legidősebb fiú középiskolai tanul
mányait a szarvasi ev. gymnasiumon, főiskolai tanulmányait a 
budapesti protestáns theologiai akadémián és a hallei egyetemen 
bevégezte volt, 1861-ben, tehát 25 éves korában, tanárnak hivatott 
meg ugyanazon középiskolára, melynek alig négy évvel elébb 
még tanulója volt, s itt működött, mint gymnasiumi tanár, 
hosszú tizennégy éven át, mignem 1875-ben Gryoma városa 
országgyűlési képviselőjéül választotta meg. A parlamentben is 
munkás és minden pártnál köztiszteletben állott képviselő 
1889-ben Csongrád vármegye és 1892-ben Zólyom vármegye 
főispánjává lett, az 1894/95 fordulóján beállott kormányválság 
után pedig vallás- és közoktatási államtitkárrá neveztetett ki.

A mint édesatyja egykoron Békéscsabán községe és egyháza 
közhivatalaiban párhuzamosan emelkedett volt fokról fokra, úgy 
fia is, ki minden elfoglaltatása mellett mindenkor talált időt s 
módot egyháza közügyeinek szolgálatára is. A csabai egyház fel
ügyelőjét az ország legnépesebb egyházmegyéje, a békéscsanádi, 
esperességi felügyelőjévé, majd 1899-ben a bányai egyházkerület 
kerületi felügyelőjévé választván meg, Zsilinszky Mihály e pályán 
is elérte a legmagasabb polczot, melyet hitsorsosai bizalmából 
elnyerhetett.

Ez Zsilinszky Mihály külső életének s pályájának rövid 
vázlata, de e durva körvonalozásban is mennyi érdekes és reflexióra 
késztető vonás! S mennyivel fokozódik ez életrajz érdekessége, 
ha azzal párhuzamosan a gazdag és sokoldalú irodalmi tevékeny
séget szemléljük, melyet Zsilinszky Mihály annyira sokoldalú 
működése mellett ez idő alatt kifejtett, és a mely e külső életrajz 
mellett a belső ember fejlődését tükrözteti vissza. Aesthetikai és 
politikai, történelmi és egyháztörténelmi, közgazdasági és tanügyi 
önálló munkák hosszú sorával, e mellett kitűnő franczia, angol 
és német munkák fordításaival gazdagította munkás tolla a magyar 
irodalmat!

E bámulatos sokoldalúság, e széleskörű érdeklődés az, a mi 
Zsilinszky Mihálynak a szakrendszer mai korában ismét bizonyos 
különleges egyéni vonást kölcsönöz, a mi ez egyéniséget önmagá
ért is érdekessé teszi.

Midőn ma államtitkárunk a közügyek terén való negyven évi 
pályájára visszatekintünk, mindnyájunkat büszke önérzettel tölt 
el a tudat, hogy e férfiú fényes pályafutásának kiindulási pontja 
a középiskolai tanári pálya, hogy e férfiú tulajdonkép közülünk
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való, hogy a mi emberünk! Az ő egész közpályája folytonos 
tanulmányok útja volt, ő a tanulást valójában ott kezdte, a hol leg
többünk azt be szokta fejezni, mikor az egyetem csarnokának kapui 
mögötte becsukódtak. Ez folytonos belső és külső emelkedésének, 
de ez ma is még ifjú munkakedvének, munkaszeretetének és 
csodálatos munkabírásának titka.

De a közoktatási politika sokoldalú munkájának fáradhatlan 
intézője, az egyházi ügyeket páratlan buzgósággal intéző kerületi 
felügyelő és az irodalmi téren ma is folyton munkás tudós, mindez 
még nem meríti ki az egész Zsilinszky Mihályt. Hogy e kép 
csak némikép is kerek legyen, látnunk kellene államtitkárunkat 
állítólagos pihenő óráiban is. Ha a hosszú s nagy munka után 
néhány napra vagy órára elmenekülhet Budapestről, hogy új 
munkában, mintaszerű horgosi gazdasága intézésében keressen 
üdülést. A horgosi búzatáblák, a horgosi gyönyörű szőlőtelepek 
Zsilinszky Mihályt mint a magyar Alföld egyik mintagazdáját dicsé
rik. És ott a horgosi egyszerű lakban látnunk kellene őt mint család
apát, mint neveli fiait egyszerűségre, szerénységre és munkára, hogy 
majd egykoron hozzá hasonló munkás fiai legyenek ők is e hazának.

De igazmondásunk nem volna teljes, ha elhallgatnék, hogy 
itt Zsilinszky Mihály munkájának osztályosa, az atya munkája 
sikerének biztosítója a nő és anya.

A családi tűzhely boldogságának megteremtője a nő s ezzel 
irányítója a férfi kedélyének és egész életének is. A sors a férfiú
val szemben, kinek életére a fentebbiekben visszatekintettünk, nem 
volt mostoha, de a legnagyobb jó, a mivel megajándékozta, családi 
tűzhelyének őre, virágzó gyermekeinek édesanyja, neje, Beök Ilona.

Zsilinszky Mihály a végtelen magyar Alföld, hazánk minden 
gazdagsága ez ősforrásának, hamisítatlan fia, kinek ereiben még 
keveretlen ősi vér lüktet. Ez forrása lelki üdeségének, ez magya
rázata csodálatos munkabírásának, de ez magyarázata jó magyar 
szive melegének is, melyet sehol nem láthatunk szebben, mint ha 
ott láthatjuk az egyszerűségében szép horgosi tanyán mint magyar 
gazdát, mint magyar családapát.

Es az ős termőföld üdítő párája, a családi tűzhely boldo
gító légköre a csodaforrás, melyből az örök ifjúság és munka
bírás büvitalát meríti, mely, adja az Isten, még soká tartsa meg 
őt a magyar tanügy s hazája javára, de egyszersmind lelkesítő 
például nekünk, a magyar tanügy munkásainak.

Brassó, 1901. decz. Rombauer Emil.

K Ü L F Ö L D I  T A N Ü G Y .
A belga középiskolák reform ja.

Dr. Collard, a lőweni egyetem tudós professzora, Bau
meister Handbuch der Erziehung und Unterichtslehre für hö
here Schulen czímű munkájában (1. I. к. 462—480. 1.) a belga

•  20*
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felsőbb iskolák jelenlegi állapotával foglalkozik, mely czikket 
Fries Vilmos a hallei egyetem tanára is felhasznál a »Reform
pläne im höheren Schulwesen des Königreiches Belgien« cz. czikk- 
ben. (Megjelent a »Lehrproben und Lehrgänge« f. évi októberi 
számában.)

A czikk alapján mi is be akarjuk mutatni ama tanügyi 
reformtörekvéseket, melyeket a tanférfiak a belga középiskolákra 
nézve szükségeseknek tartanak.

Mielőtt azonban e reformok vázolására áttérnénk, a jelen
legi belga középiskolák szervezetét akarjuk bemutatni.

Belgiumban részben magán, részben állami középiskolák 
léteznek. A magánintézetek szervezete, melyeket papok vezetnek, 
teljesen szabad, míg az államiaké, melyeknek »Athénée« a nevök, 
az állam által megbatározott szervezettel bírnak. Ugyanily 
szervezettel bírnak a városok által fenntartott, úgynevezett 
»Collége«-ek is. Ezen intézetek 7 osztályúak és háromfélék: görög
latin, tisztán latin és latin nélküliek.

A latin és görög nyelvek mellett a tanulók még a következő 
nyelveket tanulják: a francziát, a vlämet, a németet és az angolt.

Az órabeosztás a belga gymnasiumokban (Humanités grecques- 
latines) a következő:

a j  V a llon  v id ék en :
(Megjegyezzük, hogy a magasabb számok az alsóbbfokú 

osztályokat jelentik.)

T a n t á r g y a k
Osztályok Az

ói-aszámok
összegeV II. V I. V. IV . Ш. I I . I.

Vallástan ..............................•...... 2 2 2 2 2 2 2 14
Latin nyelv .................................. 6 7 8 8 8 8 8 53
G-örög .....................................  ...... — — 5 5 5 5 5 25
Franczia .......................................... 7 6 3 3 3 3 3 28
Vläm V. német (köteles) .............. — 5 3 3 3 3 3 20
Német v. vläm (fakultatív) ...... — - — (2) (2) (2) (2) (3)
Angol .............................................. — — — (2) (2) ,(2) (2) (S)
Történelem ...................................... 2 2 2 2 2 2 2 14
Földrajz .......................................... 1 1 1 1 1 1 1 7
Mathematika .................................. 3 3 3 3 3 3 3 21
Természetrajz.................................. — — — 2 2 2 2 8
Szab. rajz ...................................... 2 2 2 (2) (2) (2) (2) 6+(8)
Ének (fakultativ) .......................... (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) .(7)

A kötelező órák összege.......... 23 28 29 29 29 29 29

(A zárójelben levő órák a fakultatív tárgyakat jelentik.)
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bj V läm  v id ék en :
Általában mint vallon vidékén. A változások csak a követ

kező tantárgyakra szorítkoznak:

T a n t á r g y a k
Osztályok Az

órák összes 
számaVII. VI. V. IV. III. II. I.

Franczia ............................................. 6 6 3 3 3 3 3 27
V Isiin .................................................. 6 6 3 3 3 3 3 27
Német v. a n g o l................................ — — — 2 2 2 2 8
Angol v. n é m e t................................ — — (2) (2) (2) (2) (8)

Összeg.......... 28 29 29 31 31 31 31 1
A legalsó osztályba való felvételre a 11 éves kor megkiván- 

ta tik ; továbbá a tanulók felvételi vizsgálatot tesznek, mely a fran- 
czia, illetőleg vlám nyelv, továbbá a német nyelv, valamint a hazai 
földrajz elemeire és a számtanból a közönséges és tizedes törtek 
négy alapműveletének ismeretére szorítkozik.

Újabban a belga tanférfiak ama reformmal foglalkoznak, 
hogy a 7 éves kurzust nyolcz évessé tegyék. A reformokat különö
sen Bonny Károly sürgeti, ki »La revue des humanitás en Belgique« 
folyóiratban »La reforme du programme des études dans les Athé- 
nées royaux« (1901. évi augusztusi számában) czímű érdekes 
czikkében a belga Atliénée-ekre vonatkozó reformokat a következők
ben összegezi:

Mindenekelőtt a tanférfiak többsége a 7 éves kurzus mellett 
döntött, túlnyomó többséggel pedig a latin nyelvnek a Y ll-ik  osz
tályból való kiszorítását határozták el és helyette az anyanyelv
nek intenzivebb tanítását hangsúlyozták. Bonny, ki hasonlókép 
a többség pártjára állott, e szavakkal indokolja a többség nézetét: 
»Est-il besoin de rappeier ici qu’un des buts essentiels des 
humanitás tant modernes qu’anciennes c’est d’apprendre aux jeunes 
gens á exprimer leur pensées par la parole et par la plume.«

(Szükséges-e itt arra emlékeztetni, hogy mind a régi, mind az 
ujabbkori széptudományoknak egyik leglényegesebb czélja a fiatal 
embereket arra tanítani, hogy gondolataikat mind szóban, mind 
írásban helyesen fejezzék ki?)

E  mellett szerzőnk a német és angol nyelvnek kötelezővé 
való tétele mellett is kardoskodik. A latin nyelv tanításának 
szükebb körre való szorítása volna tehát a belga középiskoláknak 
első reformja.

De mikép történnék ez meg? Bonny ezt a legfelsőbb osz
tály trifurkácziója által akarja elérni. Egy rész hetenkénti 18 
órában a régi klasszikus nyelveket tanulná. Ez a kurzus a jövendő 
filológusok, történészek, filofozusok és jogászok számára volna 
kötelező; mig a többiek a latin nyelv elhagyásával a modern 
nyelveket és a természettudományokat tanulnák.
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Bonny által ajánlott tanterv e szerint ez volna:

Tantárgyak VII. VI. V. IV. III. II.

I. Összesen

ré
gi

 i
ro

d.

m
od

er
n 

iro
d. Ö ^

о

| l  £> ̂ ré
gi

 i
ro

d.

m
od

er
n 

iro
d.

oОN Д
1 1  r О
-2^

L atin  nyelv ........... 0 9 6 5 6 6 9 3 3 41 35 35
Görög n y e lv ..... : 0 0 6 5 6 6 9 3 3 32 26 26
Franczia n y e lv ...... 9 5 3 3 3 3 3 6 3 29 32 29
Németalföldi nyelv 9 5 3 3 3 3 3 6 3 29 32 29
Német nyelv ...... 0 3 3 3 3 3 2 5 2 17 20 17
Angol n y e lv .......... 0 0 0 2 2 2 2 5 2 8 11 8
Történelem és

Földrajz ........... 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 21
M athem atika ...... 4 4 3 3 3 3 0 0 4 20 20 24
Természettudomá-

nyok ................... 0 0 2 2 2 2 0 0 6 8 8 14

Összesen...... 25 1 29 29 29 29 31 31 31 29 1
De már maga Bonny is figyelmeztet e tanterv nagy hiányára, 

hol a vallástan, rajz és torna mint rendes tantárgyak nem 
fordulnak elő.

Sokkal fontosabb, a mit Bonny a hetedik osztályt végzett 
tanulóktól kíván, t. i. az érettségi vizsgálat letételét. (Eddig a 
tanulónak tanulmányainak az egyetemen való folytatásához a 
\  II. osztály bizonyítványa is elegendő volt.) Bonny utóbbi indít
ványa, valamint abbeli indítványa is, hogy az idegen nyelvek 
tanítása csak a felsőbb osztályokban vegye kezdetét, a legéletre
valóbbak összes reformjai között.

Csak vázlatosan közölhettem Bonny igen érdekes czikkét: 
kik ezt bővebben ismerni óhajtják, Bonny czikkének teljes áttanul
mányozására utalom.

(Székesfehérvár.) _____ Téri József.

Az Alliance francaise szünidei tanfolyamáról 1901-ben.
A Közlöny f. é. 10. számában (238—242. 1.) igen tanulságos 

ismertetés jelent meg a genfi szünidei tanfolyamról. A szerző 
egybeveti a genfi és grenoble-i szünidei kurzusokat és arra az 
egészben véve helyes következtetésre jut, hogy a franczia nyelv 
használatában járatlanoknak ajánlatosabb a svájczi, a haladottab- 
baknak a francziaországi tanfolyam. Ez alkalommal a párisi 
szünidei tanfolyamot akarom röviden ismertetni az említett czikk
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kiegészítéséül, de egyszersmind néhány megjegyzést kell fűznöm 
ahhoz, a mit a szerző a párisi és vidéki kiejtésről mond.

A szünidei tanfolyamok czélja kiegészíteni a hallgatóknak 
a íranczia nyelvről, irodalomról, művészetről, intézményekről és 
életről hazájokban szerzett ismereteiket. A nyelvet ezek útján 
nem sajátíthatják el, e tekintetben a tanfolyamoknál nagyobb 
befolyással van a város és az illetőnek szűkebb érintkezési köre. 
Hogyan választja meg e kettőt, attól függ, mily eredménynyel 
tölti idejét külföldön. A párisi kiejtés egyedüli helyességét ma 
már komolyan senki sem állíthatja. De elvitathatatlan tény, hogy 
az irodalomban és művészetben még ma is Páris képezi Franczia- 
ország középpontját. A nyelv tekintetében a párisi kiejtés és 
beszédmód gyakorol a franczia vidék kiejtésére egységesítő befo
lyást. A művelt francziák ezt a kiejtést sajátítják el többé-ke- 
vésbbé, ha Párisban tartózkodtak, megtartva emellett szülőföldjük 
nyelvének hangtani sajátságait. Párisban egységes kiejtésmódot 
megállapítani lehetetlen. De ép Rousselot abbé megállapítása 
szerint van azért valódi párisi kiejtés és ezt azok beszédjében 
találjuk, a kik Párisban születtek és hosszabb megszakítás nél
kül ott tartózkodtak vagy legalább is az elemi iskolát ott végez
ték és azóta ott élnek. Ha ez a kiejtés a vidékre és Svájczra 
kiterjed is, ott már különböző módosításoknak van alávetve. 
A »vis inertiae« érvényesíti nyelv-átalakító hatását, eltekintve a 
tájszólások közvetett és közvetlen befolyásától.

Ha a külföldi svájczi vagy franczia vidéki városban sajá
títja el a franczia nyelvet, nála a kiejtésbeli localis sajátosságok 
beszélő szerveinek gyakorlatlansága vagy anyanyelvének befolyása 
folytán még fokozódhatnak, és végre a nyelv jellegét, zenéjét 
egészen megváltoztatják, meghamisítják. Az idegen Párisban sem 
fogja még két hónapnál jóval hosszabb ideig való tartózkodással 
sem a tiszta kiejtést elsajátítani. De legalább hallja és emléke
zetében megőrzi azt a kiejtést, a mit a franczia irodalmi és 
társadalmi élet középpontjában beszélnek, törekedhetik az után, 
hogy ezt a kiejtést maga is elsajátítsa, és hazájába visszatérve 
a szerint Ítéli meg a francziát beszélőknek, esetleg tanítványai
nak kiejtését. Egységes kiejtésre legfőkép idegen országok fran
czia tanárainak van szükségük, mert ha mindegyikük csak cse
kély eltérést mutat is kiejtésében, tanítványainál e sajátosságok 
fokozódnak, egy és ugyanazon iskolában ingadozások tapasztal
hatók és kellő phonetikai képzettség nélkül végre a született 
franczia előtt érthetetlen nyelven beszélnek.

A mi a pái’isi kiejtés fontosságáról állítható, az még inkább 
találó a párisi beszédmódra, a sajátos és új kifejezésekre vonat
kozólag. Ezek befolyásolják az irodalmi nyelvet, nem egy polgár
jogot nyer és a modern francziával foglalkozónak lépten-nyomon 
szüksége lehet rájok. Ezeket kizárólag csak Párisban ismerheti 
meg, mert csak lassan terjednek el a vidéken és hódító útjok- 
ban sokszor teljesen elvesztik eredeti jellegöket, jelentésüket.
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Rendesen Parisban keletkeznek és itt láthatjuk csak kapcsola
tukat valamely irodalmi vagy társadalmi jelenséggel. A párisi 
színházi és irodalmi élet jelentőségét már talán felesleges kiemel
nem. A társadalmi érintkezésre a francziát tanuló idegennek a 
vidéken talán több alkalma nyílik és a nyelv használatában még 
járatlannak csak vidéki városban való tartózkodás ajánlható. De 
ma már sokan igyekeznek a párisi tartózkodásnak ezt a nehéz
ségét is elhárítani és nagy javulás várható e tekintetben, ha 
Horvaynak a debreczeni tanári körben tett indítványát a kor
mány is méltányolja. A  franczia nyelvet már beszélőre nézve 
ezek az akadályok is megszűnnek és talán több haszonnal költ- 
heti el pénzét Párisban, mint Francziaország vagy Svájcz bár
mely más városában.

Az Alliance frangaise szünidei tanfolyamának szervező 
bizottsága e tekintetben minden lehetőt megtesz. Az 1901 nya
rán tarto tt előadások is a hagyományos keretben folytak le. 
A tanfolyam két sorozatból á llo tt: a júliusi és az augusztusi 
előadások sorozatából. Mindkettőben külön csoportot tettek a 
cours és conference czímen tartott előadások. Kötelező legalább 
25 előadás belépési jegyének megváltása, melyek ára egyen
ként 1 fr. a conférence jegye csak 50 c. Mindkét hónap összes 
előadásaira érvényes jegy ára 100 fr, egy havi érvényesség
gel 55 fr. Mindkét hónap végén vizsgálatokat tartottak és azok 
kiállása után oklevelet állított ki a bizottság. Az oklevél két
féle lehet: diplőme élémentaire és supe'rieur. A vizsga díja 10 fr.

A hallgatók száma, habár ez évben kissé megcsappant, még 
mindig 400 körül volt. Négy csoportba voltak beosztva; ezek 
közül legtöbben az angol és utána a német csoportba tartoztak, 
kisebb számmal szerepelt a nemzetközi és szláv csoport. A hölgyek 
a hallgatóság tekintélyes részét tették; Magyarország 4 részt
vevővel volt képviselve. Előadásokat a hét minden köznapján 
délelőtt és délután tartottak, a mit a tanfolyam hét sorozatra 
osztása tesz talán szükségessé, de a hallgatók nagy részére nézve 
fárasztó a meleg nyári délutánokon az előadások látogatása. Az 
egyes előadások látogatottsága ezért ugyan változó volt és nem 
minden előadó számíthatott rá, hogy hallgatóit minden alkalom
mal az Ecole coloniale padjaiba csalogatja a város távolabbi 
részében levő lakásából. Érdeklődés mutatkozott Rousselot abbé 
experimental-phonetikai előadásai iránt. A tudomány módszerét 
és eszközeit igyekezett bemutatni. Zund-Burguet gyakorlatilag 
és összehasonlítva ismertette a franczia nyelv hangjait, eszközeivel 
szemléltetve a különbségeket. Hallgatóiban, a kik Európa minden 
tájáról, sőt Amerikából sereglettek Párisba, gazdag anyag állott 
rendelkezésére, hogy az idegen nyelvek hangjainak képzését a 
franczia hangok képzésmódjával összehasonlíthassa és az utóbbiak 
eltérését szemléltethesse. Rogues és Huguet tanárok nyelvtani 
előadásai már kevesebb okulást nyújtottak. A nyelvtan egy-egy 
fejezetét tárgyalták vagy jeles írókat magyaráztak nyelvi szem
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pontból. A szűk óraszám mellett nem mélyedhettek el a kitűzött 
tárgyba, a mit nyújtottak, az két-három kézi könyvben feltalálható 
szabályok és példák halmaza volt. A nyelvi előadások kiegészí
téséül szolgáltak Raguét tanár olvasási és kiejtési gyakorlatai.

Az irodalmi előadások közül minden alkalommal megtöl
tötte a termet Doumic tanár előadása a tizenkilenczedik század 
irodalmáról. A júliusi sorozatban Chateaubriand-t, az augusztusiban 
Lamartine-t tárgyalta. A hallgatók benne megismerték a kedvelt 
franczia conférencier-k egyikét, a kiknek egyénisége, előadásmódja 
mindig sikert biztosít. Egyéniségüknek megfelelő tárgyat választa
nak mindenkor, a mit nem annak tartanak, azt mellőzik. Teljességre, 
mélységre, alaposságra nem tartanak számot. A választott tárgyat 
lelkűkbe olvasztják és az érzelmi elemek kiszinezésével, ötletekkel 
fűszerezve, csillogó, változatos nyelven, szónoki pathos-szal adják 
etö, s ez által mintegy belopják magokat a hallgató leikébe, 
tíj adatot, új szempontot nem igen nyújtanak, de az előadásmód 
elvarázsoló hatással bir és főkép a hölgyek körében nagy lelkesült- 
séget kelt. Ez az általános jellemzés illik Doumic előadásaira és 
a hallgatóknak kétségtelenül élvezetes órákat szereztek. Szerényebb 
igényűek voltak, habár nem minden tanulság hijával, Roy tanár 
előadásai a tizennyolczadik század végének franczia költészetéről.

A franczia társadalmi élet iránt érdeklődő idegeneket kétség
telenül lekötötték Thalamas tanár tartalmas, élvezetes előadása 
Francziaország intézményeiről az augusztusi előadások sorozatá
ban. A mai franczia társadalom alakulását, a polgárok és munkások 
osztályának szerepét, a gazdasági és erkölcsi életet ismertette. 
Rátért a közoktatás szervezetére Falloux törvénye óta, az egyház 
és állam viszonyának aktuális kérdésére, és így megvilágította, 
összefoglalta kilencz előadás keretében a napi politika legfontosabb 
kérdéseit.

A ’ franczia művészettel Carl tanár ismertette meg hallgatóit 
művészeti sétákkal kapcsolatban. Elvezette őket a Trocadéro-ba, 
Louvre-ba, Luxembourg múzeumba, a Saint-Denis és Notre-Dame 
székesegyházakba, mindenütt szemléltetve a franczia szobrászat és 
festészet fejlődését.

A conférence-ok tárgyát Zund-Burguet kiejtési gyakorlatain 
kívül oroszból, angolból és németből való fordítások és azok 
kapcsán beszéd- és Írásgyakorlatok képezték. Ezek egy részét este 
tartották és a hallgatók kisebb csoportokra osztva gyakorolhatták 
magokat ilyen módon a nyelv használatában. E nyáron első ízben 
volt tárgyuk pontosan megszabva és ez mindenesetre biztosabbá 
tehette az eredményt.

Ezzel még nem merítettük ki azt, a mit a Alliance frangaise 
a szünidei tanfolyam hallgatóinak nyújtott. Szakszerű vezetés 
mellett megtekinthették a Bibliotheque nationale és Sorbonne épü
letét, a Bon Marché üzlethelyiségeit, Ealaise ékszerészüzletét és 
műhelyét. Végre naponta néhány az Operába és Comédie Fran- 
Qaise-be szóló szabad belépti jegy állott rendelkezésükre. A hall
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gatók ily módon megismerhettek és tanulmányozhattak oly intéz
ményeket, melyekbe mint utasok alig, vagy csak hosszas utánjárás 
után szerezhettek volna belépési engedélyt.

Ha a városi életet a nyári hőség talán nyomasztóvá tenné, 
ezt egy-egy kirándulás Páris környékére, sőt ítouenba és a 
tengerpartra ellensúlyozhatja. A ki nem tölthetett hosszabb időt, 
esetleg egy telet a franczia fővárosban, annak mindenesetre aján
latos, hogy legalább nyáron mint a szünidei tanfolyam hallgatója 
ismerkedjék meg a franczia társadalmi és irodalmi élettel és 
Párisban tökéletesítse nyelvbeli készségét. Némi áldozattal jár 
ugyan a nyarat kies hegyvidék helyett egy világváros bérházai 
között tölteni, de ép a párisi szünidei tanfolyam júliusi és augusz
tusi sorozatra való megosztása a magyar tanárnak igen kényelmes 
beosztást biztosít: az egyik hónapot tölti csupáu a szünidei tan
folyamon, a másikat pedig a svájczi vagy magyarországi hava
sok között.

(Giyőr) Kari Lajos.

EGYESÜLETI ÉLET.
Budapesti kör.

(Tanárok és hírlapok.)
A budapesti tanári kör deczember hó 11-én tartott rend

kívüli gyűlésén mintegy 80 köri tag vett részt. Dr. Веке Manó elnök 
a gyűlést megnyitván bejelenti, hogy annak összehivására a buda
pesti V III. kér. áll. főgimnázium tanári testületének következő 
átirata indította:

»Nagyságos Веке Manó dr. urnák, a »Budapesti Tanári 
kör« Elnökének Budapesten. Intézetünk tanári kara а VI. kér. 
áll. főgimnasiumban történt eset alkalmából megjelent hírlapi 
czikkeket a tanári állás szeplőtlensége érdekében sürgősen meg
beszélni valóknak tartja. Nevezetesen szükségesnek találná meg
okolt átiratban mindkét újságírói testülettel közölni: milyen 
ártalmas az a tekintély-rombolás, melyet a sajtó egy-egy tanári 
botlás kiszinezése alkalmából elkövet; továbbá, hogy a tanárnak 
nem személye, hanem nevelői tiszte érdekéből van szüksége tekin
télyre, és az ilyen helytelen kiáltalánosítás épen attól fosztja meg. 
Azt hiszszük, hogy a két újságíró testület komoly okaink előtt 
meghajolna s jövőben kerülné egy ember hibája / miatt egy egész 
rend meghurczolását. Legyen kegyes, Elnök Úr, e kérdésben 
minél előbb értekezletet hívni össze. Teljes tisztelettel dr. Molnár 
István, ad hoc jegyző, dr. Demkó Kálmán igazgató. -

Az elnök felhívja ezután dr. Molnár Istvánt, hogy az 
ügyben előterjesztést tegyen. Dr. Molnár István erre azt indít
ványozza, hogy úgy az »Újságírók egyesületé«-лек, mint az 
»Otthon« elnökségének a tanári kör küldje meg a következő 
módon szövegezett á tira to t:
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»Az utóbbi időben sűrűn fordultak elő olyan esetek, hogy 
a sajtó egyes iskolákban megtörtént fegyelmezési vétségeket szé
lesen tárgyalt; és minthogy adatait rendesen a sértett felektől 
vagy tanuló ifjaktól szerezte be, a közérdek s nyilvános ellen
őrzés körén jóval túlmenve, egv-egy tanító hibájáért az egész 
tanítóság szükséges tekintélyét pellengérre állította. Manapság 
minden iskolás fiú is olvas újságot, s mi tudjuk legjobban — 
mert látjuk és érezzük — mennyire megcsappan bennük ilyen 
iskolai botrányok szellőztetése alkalmával a tanítók iránti tisz
telet, s egyúttal mennyire kifejlődik az iskola fegyelme és rendje 
ellen a valódi vagy képzelt elnyomottakat hivatásszerüleg védel
mező sajtó hasábjaira való elkalandozás ösztöne.

Nem a magunk egyéni hiúsága, nem is az iskolai túlzások 
kendőzése, legkevésbbé a sajtó szabad szókimondásának áltekin
tetekből való korlátozása szóaltat meg bennünket; hanem annak 
a fontosságnak tudata, mely a tanító nevelés érdekében meg
követeli, hogy a mester a tanítvány előtt csorbítatlan tekintély
nek örvendjen.

Egyébiránt a hiúság vádja ellen biztosít bennünket állásunk 
vízszintes természete, mely viselőjének fényt és díszt alig kölcsö
nözhet; viszont boldognak érzi magát mindegyikünk, ha egyénisége 
belértékével ő kölcsönözhet súlyt és jelentőséget szerény állásának.

Más pályán a tekintély csak külső dísz, vagy a jól telje
sített munka eredménye; a mienken ellenben olyan előzetes kel
lék, mely nélkül munkánk egyenesen lehetetlen, a tudomány 
hirdetése nem fogékony; az erkölcsi képzés pedig, mely főleg az 
egyéni ráhatás titkán fordul meg, teljesen hatástalan.

Egyesek hibájának hírlapokban való helytelen kiáltalánosí
tása a bírálatra még éretlen deákban felkölti az összes tanárok 
gyengéi után való szimatolás szenvedelmét; .fölébreszti az iskola 
fegyelmező szabályainak kezelése iránti közös védekezés ajánlatos 
voltát; föléleszti a tanulóban azt a hamis sejtelmet, hogy ő vele 
szükségtelenül és fölöslegesen bánnak el szigorúan, midőn őt jövő 
életczélja érdekében a maga fegyelmezésére, apró szenvedélyei
nek megtagadására, a tapasztaltabbak tanácsának megfogadására, 
a mester szavának szentirás gyanánt való követésére intik, buzdít
ják, szorítják; de főképen föllobbantja benne minden egyes 
rendreutasítás után azt a nemtelen bosszúvágyat, hogy ezekért 
— ha tanítóján nem lehet — hát legalább a tanító renden 
idegen segítséggel iparkodjék magának a nagy közönség, mint 
minden panaszkodó készséges pártfogója előtt, elégtételt szerezni, 
vádlottból vádlónak, elitéltből bírónak felcsapni.

így fejlődik ki aztán az ifjúban önérzet helyett az öntelt
ség, magábaszállás helyett a dacz, tekintély-tisztelet helyett a 
rendbontó hajlam; úgy, hogy mire kikerül az iskolából az életbe, 
nem ismer magánál okosabbat, nincs semmi önmérséklete, gyűlö
lettel telik el mindenki iránt, aki szeszélyeinek nem hizeleg s őt 
kötelességeire nem figyelmezteti.
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Tudjuk, hogy a hivatása magaslatán álló magyar sajtó 
mindezt nem czélozza; és a komolyabb irányú lapok nem is 
teszik, de minthogy szavát érett és éretlen, szelid és szilaj, jámbor 
és vásott fiú egyforma mohósággal szívja b e : legyen szabad a 
tanító nevelés alapfeltételéül szolgáló tanári tekintélynek köz
érdekből szükséges sértetlensége érdekében azt kérni, hogy hasonló 
fegyelmi túlzások alkalmából a kiszinezés, a tömeg szenvedélyének 
szítása, az irányzatos felfújás mellőztessék.

Ne olvashasson a tanuló még mesterének hibáiról sem oly 
birálatot, mely benne bizalmatlanságot, kicsinylést, bosszúvágyat 
ébreszszen; ne szokja meg a tanuló, hogy a rend és fegyelem 
szigora ellen névtelen rágalmazásban vagy besúgásban lehet 
enyhítést keresni és találni. A mi érdekünknél itt fontosabb az 
ő saját jól felfogott érdeke.

Méltóztassék elhinni, hogy mi tanárok, úgy is mint művelt 
szülők, de úgy is mint nevelők, elvileg rosszaljuk s üldözzük a 
gyermekkel való szeretettelen bánásmódot mindenféle kifajzá- 
sában; és hogyha — sajna! — emberi gyöngeségből itt-ott néha 
mégis előfordul, sohasem marad az sem részünkről, sem az ille
tékes hatóság részéről megtorlatlanul. Ha a mai bánásmódot a 
magunk deákkorabelivel összemérjük: hihetetlenül nagyfokú fino
modást, haladást tapasztalunk e részben is. De ha a közvéle
mény szerint még mindig sok a túlzás: méltóztassék az iskolai 
felsőbbséget a kinövések bármily irgalmatlan nyesegetésére, sar
kaltam, de a nélkül, hogy az egyes esetek alkalmából az elnyo
mottakkal vagy bántalmazottakkal való rokonszenvezés túlzása 
ne tegye lehetetlenné vagy fogyatékossá az ily helytelen általá
nosításokkal tekintélyében megingatott tanítóságnak az ifjúság 
erkölcsi képzésére kellő befolyását és tekintélyét.

A kifejtett érvek alapján arra kérjük a komoly sajtó komoly 
munkásait, hogy az iskolai u. n. botrányok irányzatos szellőzteté
sétől, nem annyira a tanárok, mint inkább a tanulók érdekében, 
tartózkodni sziveskedjék.«

Dr. Beke Manó elfogadja elvben az előterjesztett indítványt, 
a felolvasott szöveg helyett azonban a következőt ajánlja:

»Egyik fővárosi középiskolában történt sajnálatos eset hirét 
néhány napilap oly megjegyzésekkel kisérte, melyek az egész közép
iskolai tanárság működésére is árnyékot vetettek. Az orsz. közép
iskolai tanáregyesület budapesti köre a mai napon tartott 
értekezletén egyhangúlag elhatározta, hogy megkéri a tek. Elnök
séget, sziveskedjék odahatni, hogy a sajtó e fajta általánosítások
tól tartózkodjék.

Tudjuk, hogy a napisajtónak joga, sőt kötelessége a közügy 
terén működő egyének és egész testületek munkásságának nyilvá
nos megítélése; teljességgel elismerjük, hogy a sajtó ezen bírálati 
joga közállapotaink fokozatos fejlődésének egyik alapfeltétele; 
elismerjük, hogy e jogának igazságos és lelkiismeretes gyakorlásával 
a sajtó a társadalom nevelői között elsőrangú helyen áll. Épen



317

ezért bátorkodunk felhívni a tek. Elnökség figyelmét arra a körül
ményre, hogy elhamarkodott ítélettel minő óriási erkölcsi kárt 
okozhat a sajtó nemcsak annak a testületnek, melyet sújt, hanem 
az egész társadalomnak, melynek a középiskolai tanárokba vetett 
bizalmát, legdrágább erkölcsi értékeink egyikét megingatja. A közép
iskolai tanárok összessége, — ha ez óriási testület működésében 
itt-ott egyes hibák előfordulnak is — híven és lelkiismeretesen 
iparkodik teljesíteni kötelességét: az ifjúságot a korszellemnek 
sokszor igen súlyosan érezhető áramlataival szemben is az igazi 
hazafiasságra, becsületes munkára, a tudományok szeretetére 
nevelni. Csendes munkájok sikerének egyik alapföltétele, hogy a 
szülők, a kik legdrágább kincsüket bízzák az iskolára, hogy a 
nemzet jövő sorsa iránt igazán érdeklődő hazafiak bizalommal, 
jóakarattal támogassák nehéz munkájokban.

A sajtónak és az ifjúság nevelőinek vállvetve kell ínunkál- 
kodniok a társadalom nevelésében, mert különben épen a mostani 
nehéz viszonyok között a jövőt a legnagyobb veszély fenyegetheti. 
Ezért bizalommal kérjük a tek. Elnökséget, szíveskedjék odahatni, 
hogy az iskolai ügyeket, ha szükséges, olyan szakavatott egyének 
hozzák a közönség tudomására, a kik át vannak hatva azon nagy 
erkölcsi érték becsétől, a mely a tanárság iránti bizalomban 
rejlik, és a kik kellően mérlegelik azt a kimondhatatlan kárt, 
mely ezen kincsnek elvesztésével az egész társadalmat érheti.«

Dr. Balassa Józsefnek nincs kifogása az indítványok tar
talma és czélja ellen; érezzük mindnyájan, hogy a napilapok 
egynémelyikének hangja káros az iskolára és közönségre egy
aránt; azt azonban, hogy a két újságíró egyesületnek írjunk át. 
nem tartja czélravezetőnek. Ez egyesületek csakis újságíró tag
jaikkal érintkeznek s nem a lapokkal, és így nem áll módjukban 
és hatalmukban, hogy a lapoknak irányt szabjanak. Határozat 
nélkül kapnók vissza átiratunkat, amint az már hasonló bead
ványnyal történt, mert ilyesminek csakis akkor lehetne foga
natja, ha újságiró-kamarák léteznének. О az átiratoknak minden 
egyes laphoz való elküldését hozza javaslatba s azokat oly lapok
nál, melyek óvatosan és tapintattal tárgyalták a fennforgó esetet, 
meleg köszönettel toldaná meg.

Dr. Fialovszlcy Lajos szükségesnek látná, hogy a lapok 
figyelmébe ajánljuk amaz okok ostorozását, melyek a tanár munká
ját — főképen itt a fővárosban — megnehezítik. A túlzsúfolt 
osztályok, a mai kubik-méter paedagogia, az iskolakóstolgatás 
elharapózása mind olyan tényezők, melyek nagyban hozzájárul
hatnak oly esetek keletkezéséhez, aminő mai összejövetelünket is 
eredményezte. Világosítsuk fel a sajtót arról, hogy itt a nemzeti 
jövő ügye forog koczkán, mert ilyen viszonyok közt a tanuló
seregbe a nevelés lelki csiráit beültetni lehetetlen.

Dr. Kemény Ferencz az eddigi indítványokat nem tartja 
czélra vezetőknek. A következő kijelentés elfogadását ajánlja: 
»A budapesti tanári kör időszerűtlennek és feleslegesnek tartja
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a beadott indítványok tárgyalását; időszerűtlennek, mert az ügy 
immár hivatalos vizsgálat tárgya; fölöslegesnek, mert nincs szük
ség a középiskolai tanárság védelmére a sajtóval és közönséggel 
szemben, tudva, hogy a magyar közvélemény, a higgadt és előkelő 
sajtó és a magyar intelligenczia teljesen méltányolja azokat a 
kiváló szolgálatokat, melyeket a magyar tanárság a magyar 
kultúra érdekében teljesít; tudja, hogy nehéz munkájában helyes 
paedagogiai elveket alkalmaz s egyes eltérő esetekért nem von 
következtetést az összességre.« Ezzel a kijelentéssel térjen napi
rendre a kör az indítványok felett.

Rajner Eerencz régóta szomorúan látja, hogy hazánkban 
sok ellensége van az iskolának; ne csudáljúk, hogy ilyen viszo
nyok közt a tanulók nem keresik fel kellő idealismussal az 
iskolát. Nem hiszi, hogy a javaslóit átiratoknak sok hatásuk 
lesz, kisérletképen azonban elfogadja, hogy minden egyes szer
kesztő felkéressék a mondott értelemben, azonban hangsúlyozandó- 
nak tartja, hogy kérésünk ne csupán ezen egy esetre alapíttassék.

Müller József a hallott felszólalások után nem sok jót vár 
az egyes szerkesztőkhöz intézendő átiratoktól, s épen azért nem 
fogadja el az azok elküldését czélzó indítványt.

Dr. Körösi Sándor a Kemény indítványát pártolja, mert 
szerinte is a sajtó jelesebb képviselői tudják, hogy a tanárság 
megfelelő magaslaton áll, s az egyes esetekből nem általánosítanak. 
A sajtó véleményének irányt mi nem szabhatunk. Neki nincs 
oka panaszkodni a mai fegyelmi szabályok ellen, azonban egye
sekre való tekintetből szükségesnek látná annak szorgalmazását, 
hogy fegyelmi szabályaink végrehajtassanak és alkalmaztassanak. 
Ma a felsőbb hatóságokon megtörik az, hogy a fegyelmi szabá
lyoknak a negyedfokú intéseken túl terjedő intézkedéseik is 
foganatosíttassanak. Indítványozza, hogy egy más alkalommal 
ennek tárgyalását tűzze a kör napirendre.

Dr. Wagner Alajos nem kér semmit a szerkesztőktől. Köte
lességének pontos teljesítésében a gáncs nem érinti őt s nem 
bénítja munkakedvét. Ne vessünk ügyet a sajtó egyes képviselői
nek kirohanásaira s azokat most is hallgatással mellőzzük.

Dr. Bozóky Endre az elmondottakból arról győződött meg, 
hogy nem találunk módot a tanári tekintélynek az iskolán kívül 
való megvédésére. Konstatálni kívánja, hogy vidéken illemtudóbb 
a tanuló-ifjúság s annak, hogy ez a fővárosban másként van, 
egyik rugója az, hogy a tanulók iskolába jövet átolvassák a 
lapokat, átnézik a sensatiós képeket a kirakatokban. Ezek ellen 
kellene védelmet találni a budapesti körnek. Elfogadja az elnök 
indítványát, hogy élet jelt adjunk magunkról, ám nem hallgathatja 
el, hogy az iskolában kevés a fegyelmezésre szolgáló eszköz, az 
iskolán kívül pedig bőven van mód a fegyelem megbontására.

Balogh Péter attól tart, hogy abba a hibába esünk, a mit 
egyes lapoknak szemére vetünk, az általánosítás hibájába. О a 
szóban forgó esetben nem látta azt, hogy a kiválóbb lapok



319

általánosítottak s olyasmit állítottak volna, hogy a magyar 
tanárság az iskolai fegyelmezésben általán nem állana feladata 
magaslatán. A  tanárság egésze iránti rosszakaratot sem látta. 
Ha egyesek hibáit túlozzák a lapok, az sensatió-hajhászatnak 
tudható be inkább, mint a tanárság iránti rosszakaratnak. Figyel
mezteti a kört, hogy valahányszor a tanárság érdekeinek védel
méről volt szó, a magyar sajtót mindig maga mellett találta. 
Nincs tehát szükség arra, hogy a sajtót magunk iránt ez esetből 
kifolyólag több jóindulatra kérjük, épen azért elégnek tartja annak 
kijelentését, hogy egyes eseteknek túlságos kiszinezése az iskola 
kárára esik.

Dr. Négyesy László a Balogh és Kemény nézetét fogadja 
el. A tanáregyesületnek semmi oka sincs a sajtóra panaszkodni, 
mert azt mindig a maga pártján találta. Elegendőnek tartja, ha 
annak kijelentésére szorítkozunk, hogy csakis a fegyelmezés meg
engedett eszközeivel élünk s azokat elegendőknek is tartjuk, mert 
a mint módunkban áll a tanulmányi tekintetben meg nem felelő 
elemeket kiszorítani az iskolából, épen úgy tehetjük azt a visele
tűk alapján nem iskolába valókkal is.

Dr. Lévay Ede a most felmerült dologban legelszomorítóbb 
jelenségnek azt tarja, hogy azok a lapok, a melyek leginkább 
kiszínezték és túlozták az esetet, arra hivatkozhattak, hogy adatai
kat az illető testület kebeléből merítették. Nem tesz külön 
indítványt, de szükségesnek tartaná, hogy körünk a tanári köz
szellem oly erősítésére találjon módot, mely kizárja azt, hogy hasonló 
eljárás előfordulhasson.

Dr. Schnabl Bobért, mint a VI. kér. főgimnázium igazgatója 
kijelenti, hogy a lapok említett közlése — az ügyben megindított 
vizsgálat miatt — nem pertraktálható. E tekintetben most ő épen 
oly kevéssé nyilatkozhatik, mint az intézet jelenlévő tagjainak 
bármelyike.

Dr. BeJce Manó úgy hiszi, hogy nagy örömére szolgálna a 
körnek, ha elhárulna a tanárokról a hírlapi közlés vádja.

Dr. Zindl Béla, a ki Lévay felszólalása után szólásra irat
kozott fel, dr. Schnabl igazgató nyilatkozata után eláll e jogától. 
Ugyanezt teszi Kemény fi Jenő is, kinek nevét az illető hírlap 
szintén felemlítette, teszi annyival is inkább, mert dr. Schnabl 
igazgató felszólalása után a saját személyét tisztázva látja.

Ezek után dr. Веке Manó elnök berekesztette a vitát s előbb 
a Molnár-Веке-Balassa-féle indítványt, majd a dr. Kemény 
Ferenczét bocsátotta szavazásra.

A gyűlés mindkét indítvány'elvetésével azt határozta, hogy 
minden külön nyilatkozatot mellőz, s az eset fölött egyszerűen 
napirendre tér.

Ezzel a gyűlés véget ért.
Dr. Lévay Ede,

a kör titkára.
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Fiumei kör.
(Tisztújítás. Az ábrázoló mértan mint gymnasiumi tárgy. Csoportosítás a 

játékdélutánokon.)
A fiumei tanári kör f. évi november hó 16-ikán tartotta 

alakuló ülését az egybegyült tagok élénk részvétele mellett.
Fest Aladár gymn. igazgató, mint a kör elnöke, üdvö

zölvén a megjelent tagokat, visszapillantást vet a kör tizenötéves 
működésére. A fiumei kör fontos hivatásának tudatában mindig 
kivette a maga részét az országos tanügyi munkák javából, 
folytonos figyelemmel kisérte a tanügy haladását, több oly esz
mét érlelt meg, melyek a vezető' körök által elfogadva, az új 
középiskolai tanterv megállapításánál figyelemben részesíttettek. 
A fiumei körben hangzott fel legelőször az a kivánság, hogy 
a földrajz a hazai középiskolákban behatóbban tárgyaltassék 
és hogy a földrajzi ismeretek a többi tárgyakkal kapcsola
tosan ébren tartassanak. Ebből a körből indult útnak az az 
eszme is, hogy a világtörténelem tanítása a hazai történettel 
szorosabb összefüggésben taníttassák, valalamint az a javaslat is, 
hogy az országos tanári kongresszusok alkalmával időközönként 
tanügyi kiállítások rendeztessenek. A fiumei kör javasolta annak 
idején azt is, hogy a Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny heten
ként jelenjen meg, hogy az ország tanárrilága minél rövidebb 
időközökben értesüljön az egyes tanügyi kérdésekről. Ha továbbá 
a kör ezenkívül súlyt helyezett még arra is, hogy a szomszédos 
Olaszország tanügyi mozgalmait figyelemmel kisérje s azoknak 
eredményeit a magyar szaklapokban időközönként ismertesse, 
olyan tevékenységet fejtett ki, melynek értékét kétségbe vonni 
nem lehet.

Elnök tudatja, hogy a kör ismét 4 taggal szaporodott. 
Ezen új tagokkal együtt a fiumei kör tagjainak száma 24-re 
emelkedett.

Továbbá értesíti az elnök a kör tagjait arról is, hogy a 
debreczeni körből egy átirat érkezett, melyben a fiumei kör 
véleményét kéri ki arra nézve, vájjon nem volna-e előnyösebb 
a minisztérium középiskolai ügyosztályában tanférfiaknak nagyobb 
mértékben való alkalmazása. A fiumei kör a debreczeni kör 
indítványát elvileg magáévá teszi, de tekintettel arra a körül
ményre, hogy ez a kérdés egyelőre aktualitással nem bir, annak 
eldöntését a jövőnek tartja fenn.

Napirendre tűzetvén a tisztviselők megválasztása, Mozog 
István indítványára a kör egyhangúlag újra megválasztja Fest 
Aladárt elnöknek, Hauszner Ignáczot pénztárosnak és Kubicsek 
Albertet jegyzőnek.

Ezek után a kör megállapítja a jövő egyesületi év munka- 
programmját, melynek keretében a következő felolvasásokat 
jelentették b e : 1. Hauszner Ignácz: Az ábrázoló geometria a 
gymnasiumokban. 2. Matisz Ján o s: Visszapillantás a párisi tan-
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szerkiállításra. 3. Dunay Zoltán: Miképen lehet a természet- 
tani tanulmányokkal kapcsolatban a növendéket gyakorlatilag 
foglalkoztatni? 4. Dr. Halász Sándor: A magyar nyelv a fiumei 
iskolákban. 5. Zambra P é te r: Egy olasz paedagogusról (olaszul).

Minthogy a bejelentett felolvasások közül az első elkészült, 
elnök felkéri Hauszner lgnáczot, hogy az ábrázoló mértanról 
szóló előadását tartsa meg.

Előadó összehasonlítván a múlt és jelen középiskolai rajz
tanítás tantervét, rámutat azokra a hiányokra, melyek azon körül
ményből erednek, hogy a gymnasium új tanítási tervében az 
ábrázoló mértan nem részesült kellő figyelemben. Kiemeli azon 
nehézségeket, melyek e körülménynél fogva felmerülnek olyan 
gymnasiumi növendékek tanulmányi pályájában, kik esetleg olyan 
intézeteknél akarják tanulmányaikat folytatni, ahol az ábrázoló 
mértanból felvételi vizsgálatot követelnek (p. o. magasabb katonai 
intézeteknél, külföldi műegyetemeken stb.). Meggyőző okokkal és 
érvekkel bizonyítja annak a szükségességét, hogy a hazai gymná- 
siumokban az ábrázoló mértan legalább fakultative taníttassák, 
oly módon, mint a reáliskolákban a latin nyelv.

A kör egyhangúlag magáévá teszi az előadó indítványát, 
kívánatosnak tartja, hogy értekezését a Tanáregyesületi Közlöny 
egész terjedelmében közölje, és hogy e fontos kérdést a többi 
körök is napirendre tűzzék.

Az ülés utolsó pontját Mozog István indítványa képezi 
a tanulók csoportosításáról a játékórákban. Előadása folyamán 
Mozog István, mint a fiumei gymnasium tornatanára, azt 
fejtegeti, hogy aminisztérium által előirt csoportosítási módoza
tok a keresztülvitele a legtöbb esetben nehézségekbe ütkö
zik ; különösen oly helyeken, ahol az alsóbb osztályok a fel
sőbb osztályokhoz képest aránytalanul népesek, vagy pedig 
ahol — mint p. o. itt Fiúméban is — kellő nagyságú játéktér 
nem áll az ifjúság rendelkezésére. Ennek alapján az eperjesi kör
nek idevágó indítványával egyetértve előadó azon nézetének ád 
kifejezést, hogy az egyes osztályok csoportosítására nézve a helyi 
körülményekre és a nagyobb tömegekkel járó felelősségre való 
tekintettel minden egyes intézetnél a tornatanár az igazgatóval 
egyetértve állapítsa meg az osztálycsoportosítások módozatait.

A kör Mozog István indítványát elfogadja.
Kubicsek Albert,

a kör jegyzője.

Pozsonyi kör.
(A  k ö zé p isk o la i ü g y o sz tá ly . A  K ö z lö n y  m eg je len és i id e je . C so p o rto sítá so k  a

já té k d é lu tá n o k o n . F e lo lv a sá s  P o zso n y  f ö ld r a j z i  v is z o n y a ir ó l.)

A pozsonyi tanári kör f. évi november hó 18-án Marlcu- 
sovszky Sámuel alelnök vezetése mellett gyűlést tartott.

OBSZ. K Ö Z ÉPISK . T A N Í.R E G Y E S. KÖZL. 21
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A gyűlésen mindenekelőtt a debreczeni körnek hozzájáru
lás végett megküldött amaz indítványa került szóba, hogy a 
közoktatási minisztérium középiskolai ügyosztálya vezetése olyan 
emberekre bizassék, kik a középiskola szolgálatában szereztek rá 
érdemet. A kör a nélkül, hogy a legkisebb bizalmatlanságot 
akarná kifejezni a középiskolai ügyosztály jelenlegi vezetője iránt, 
kimondja, hogy elvileg helyesli a debreczeni kör javaslatát; de 
mivel az ügy, mely az indítványra okot adott, már elintézést 
nyert, a kérdés fölött napirendre tér.

Hamvas József köri titkár azután kifejtvén az okokat, 
melyek a K özlöny  hetenkint vagy havonkint való megjelenése 
mellett szólanak, s különösen hangsúlyozván a hetenkint való 
megjelenésnek azt a hasznát, hogy a körök működése iránt való 
érdeklődést sokkal jobban ébren tartja, mintha csak havonkint 
jelennék meg a lap : a Közlöny  mai heti megjelenésének meg
tartása mellett való állásfoglalást indítványoz. A kör az indít
ványt el is fogadja, annak hozzátételével, hogy a K özlöny  külö
nösen a tanárvilágot érintő mozgalmak gyors és hiteles ismerte
tésére szolgáljon.

Ezután ugyancsak Hamvas József referálása alapján az 
eperjesi körnek a játékdélutánokra (osztályok összevonása) vonat
kozó indítványát vitatta meg a kör. Hozzászólottak a kérdéshez 
A ntolik  Károly, Dom anovszky 'Sándor dr., N iederm ann  J., 
M ichnay  Gyula, H irschm ann  Nándor. Szóvá tették a felszólalók 
azt a kérdést, vájjon megtartható-e a játékóra a tornateremben 
is rossz idő esetén, vagy ha a szabadban nem lehet játszani, 
akkor egyáltalán ne legyen játékóra; vitatták az osztályössze
vonás lehetőségét s a tanulók számának maximumát a térhez 
képest; hangoztatták a játékdélutánok életbeléptetésének készü- 
letlenségét, főképen a legfőbb feltételnek, a megfelelő játszótérnek 
hiányát. Végre is a következő megállapodásokra jutott a kör:

1. Nincs még elég tapasztalat a játékdélutánok ügyében 
végleges Ítéletet mondani; 2. a legégetőbb szükség mindenütt 
megfelelő játszótérről gondoskodni, s az államnak rá kellene 
szorítani a városokat játszótér létesítésére; 3. az osztályössze
vonást egyáltalán helytelennek találja, mert 100 —140 tanulóval 
egyszerre tartani játékórát nem lehet.

Végül Szánthó K ároly dr. olvasott föl Pozsony vármegye 
földrajzi viszonyairól. Tetszéssel fogadta a kör a nagyon tanul
ságos felolvasást, mely minden lehető tekintet számba vételével 
s rendkívül szorgalmas és hozzáértő kutatások alapján világította 
meg a kör tagjainak mindenikét közelről érdeklő thémát.

Az elnök a kör nevében köszönetét is mond ezért az 
előadónak.

Rencz János dr.
a kör jegyzője.
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Debreczeni kör.
(A  te s t i  nevelés a  m u lt é v i é r te s ítő k b en .)

A debreczeni kerületi kör f. bó 14-én tartotta ez iskolai 
évben harmadik rendes gyűlését, az elnök és alelnök akadályozta
tása miatt Sinka Scindor ev. ref. főgimn. igazgató vezetése alatt.

A folyó ügyek során a titkár bemutatta a kassai körnek 
a tanári szövetségre vonatkozó átiratát. E kérdés a legközelebbi 
gyűlés napirendjén fog előkerülni K a ra i Sándor előadásában.

A gyűlésnek főtárgya volt dr. H orvay Róbert felolvasása, 
melyben a testi nevelés állapota fölött tartott szemlét a múlt 
évi iskolai értesítők nyomán. — Első sorban a játékdélutánokkal 
foglalkozott, melyeket igazán kötelező formában óhajt fenntar
tani. — Ez új intézményről az értesítők mind kedvezően nyilat
koznak, és így az előadó kívánatosnak nyilvánítja, hogy a kötelező 
játék mentői előbb helyet foglaljon az összes iskolák életrendjében.

A felolvasó azután ismertette a testnevelésről szóló pro- 
gramm-értekezéseket, melyek közül különös elismerés illeti Petlie 
F erencz eperjesi kir. kath. giinn. tanárnak szakavatott tollal és 
ügyszeretettel írott dolgozatát.

Az előadó felsorolta mindazon ifjúsági egyesületeket is, 
a melyek a testi nevelés szolgálatában állanak. Vannak torna-, 
vívó-, labdarúgó és kiránduló körök, melyek a kötelező játékot 
eddig pótolták, ezután pedig előmozdíthatják.

Végül összeállította az előadó mindazon adatokat, melyek 
az értesítőkben a test növésére, súlyára, erejére nézve találhatók.

A gyűlés köszönetét fejezte ki dr. H orvay Rőbertnek a 
nagy fáradsággal készített és sok tanulságot nyújtó dolgozatért, 
egyúttal B eczner F rigyes indítványára kimondotta, hogy a tan
ügyi hatóságoknak oda kellene hatniok, hogy a kötelező játék a 
nem állami iskolákban is mindenütt helyet foglaljon.

A körbe s a tanáregyesületbe belépett új tagul dr, Szeremlei 
Béla debreczeni ev. ref. főgimn. tanár.

Kardos Albert, 
a kör titkára.

K IS E B B  K Ö Z L E M É N Y E K .

Rektori beszéd a középiskola reformjáról.
Ló'te József orvostanár, a kolozsvári egyetem ez idei rektora, 

abban a beszédében, melylyel az 1901 — 2. iskolai évet megnyitotta, 
kizárólag a középiskolák bajaival és reformjával foglalkozik. Beszéde 
külön füzetben is megjelent. Érdemesnek tartjuk a beszéd főbb gon
dolatait a következőkben ismertetni.

Mint az általános kór- és gyógytan mellett a gyógyszertannak 
is tanára, sajnosán kénytelen tapasztalni évről-évre, hogy növendékei 
oly keveset tudnak a latinból, hogy nem képesek egy egyszerű orvosi

21*
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rendelvényt megszerkeszteni, noha az ahhoz szükséges sajátos szó
kincset már elsajátították az egyetemen. Ezt a tapasztalatot tették 
a kolozsvári egyetem tanárai általában, még a tanárjelöltekre nézve 
is. (Heinrich Gusztáv legutóbbi beszédében egyenesen a laíin tanítás 
csődjéről beszél.) Mások tapasztalataira is hivatkozva kimondja, hogy 
»a gymnasiumban a latin nyelv tanításának az eredménye egyáltalá
ban nem áll arányban a reá fordított idővel és fáradsággal, és a 
magasabb rendű sikeres egyetemi előkészítésére nem elegendő.«

A baj oka Lőte József szerint »a szükséges mértéket meg
haladó grammatizálás«, tehát a latin nyelvtanítás hibás módszere. 
E mellett egyéb gátló körülmények, mint a tanuló fiatal kora, a 
tanár hibái, a zsúfoltság — mind csak mellékes tényezők. A főbaj 
az, hogy a gymnasiumban nem latin nyelvet, hanem latin nyelvtant 
tanítanak. A túlságba vitt grammatizálás az oka az eredménytelenség
nek a többi nyelvekben is.

Ezen a bajon csak úgy lehet segíteni, ha felhagyunk a gramma- 
tizálással. Még a tantervből is törülni kellene »a nyelvtan alapos 
ismeretére« való készítést, mert ez a czélkitűzés az oka a sok gram- 
matizálásnak az iskolában és a grammatikai szabályok nagy bőségének 
a nyelvtanokban. Olvastatni kell mentői többet. Kezdővel elég a 
legfontosabb nyelvtani alakokat megismertetni. Azután mindjárt 
olvasmányt adni a kezébe, természetesen elhárítván htjából az olva
sás közben fölmerülő nehézségeket. A grammatikai szabályok elvonását 
és alkalmazását rá kell bizni a tanulóra, hogy az nála olyan ösztön- 
szerű lelki működéssé fejlődjék ki, mint az anyanyelvben. így  fejlődik 
meg majd benne a sok olvasás alapján a nyelvérzék: a nyelv törvé
nyeinek gépies alkalmazása.

A túlságba vitt nyelvtani elemzés az oka a többi nyelveknél 
tapasztalható eredménytelenségnek is. A többi tárgyakban sem üti 
meg a kellő mértéket, noha megengedi, hogy a hazai történelemben 
és a reáliákban valamivel jobb az eredmény.

Az általános eredménytelenségnek az oka szerinte az ifjak 
túlterhelése. Nagyon sokat és sokfélét tanulnak az ifjak a gymna
siumban, egész napjokat lefoglalja a tanulás, egész lelköket a fele
lésektől és vizsgálatoktól való féleiem tölti be, sem idejök, sem 
dispositiójuk nincs rá, hogy az eltanúlt ismereteket leikökben fel
dolgozzák, a szerzett képzeteket assimilálják és így az egész ismeret- 
anyagot igazi birtokukba vegyék. A sok föl nem dolgozott ismeret- 
anyag az elmét ingerlékenynyé teszi, az állandóan megfeszített munka 
megrontja a gyermek idegrendszerét. Ide járul az is, hogy a gyer
mekek nagyon korán kezdenek iskolába járni. Az iskola nehéz mun
kája nem 6 — 18 éves, hanem legfeljebb 8 — 20 éves ifjaknak való.

A középiskolai oktatás bajain csak gyökeres rendszerváltozással 
lehet segíteni, az Ígért új középiskolai szervezet megalkotásakor. 
»Ennek az új szervezetnek vezérlő elve az önálló munkálkodásra való 
szoktatás, az egyéniség kifejlesztése és a férfias, nemes jellem képzése 
legyen. Kicsiny nemzet lévén, a nagy művelt nemzetek között csak 
úgy tehetünk számot, ha mindenki ember magáért. Nem az én fel
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adatom, de az alkalom sem arra való, hogy részletes tanulmányi 
tervet mutassak itt be. Az eddigi fejtegetések után csupán azt kivá- 
nom jelezni röviden, hogy miként szeretném nagyjában elhelyezve 
látni a fő tárgyakat, a melyek tanulmányi anyagát a tudomány állá
sának megfelelően, természetesen, a legnagyobb gonddal kellene meg
választani, a növendékek szellemi fejlettségéhez mérten. A mos
tani 28— 30 órát le kellene szállítani 20— 22-re mert az mégis 
csak fonák egy dolog, hogy a rendes egyetemi hallgató kötelező 
óraszámát 20-ra szabjuk, a zsenge középiskolai tanulót pedig 28 — 30 
órával terheljük, mikor neki még játékra van szüksége. Ezeket az 
órákat úgy kellene elhelyezni, hogy a délután szabadon maradjon. 
Tudjon legalább nyugodtan ebédelni a tanuló, legyen több ideje az 
önálló munkálkodásra, járni-kelni a szabadban tanulmány czéljából, 
vagy gyönyörködni az örökké szép természet jelenségeiben. E nélkül 
hiábavaló törekvés fölkelteni az ifjúságban a művészi Ízlést. E nélkül 
nagy mértékben hiányos lesz a képzelő erő, nem fejlődik ki a szín
érzék szóval, a művészi alkotások megértésére szükséges tehetségek 
nagyrészt parlagon maradnak.

A tanulmányi eredmény, meg az egészséges testfejlődés biztosí
tása érdekében határozottan ragaszkodnám ahhoz, hogy a gymna- 
siumi tanulmányokat 12 éves korában kezdje meg a növendék és 20 
éves korban lépjen az egyetemre, a mikor a test növése rendszerint 
befejeződik. Mert ha így folytatjuk, egy nehány emberöltő múlva 
meg lehet majd nézni Árpád magyarjait! A főtárgyak a természet- 
tudományiak mellett a magyar nyelv és irodalom, meg a magyar 
nemzet története legyenek, az egyetemes történet kapcsolatos esemé
nyeivel együtt előadva. Ha a nemzeti nyelv és irodalom, meg a 
történelem beható tanulmányán az igazi hazafias érzés megerősödött, 
a nemzeti élet jelleme önként fog megalakulni. A IV. osztályban 
aztán meg lehetne kezdeni a német, az Y.-ben a latin, a VII-ben a 
a görög nyelv tanítását olvasmányok segítségével gyakorlatilag. 
A magyar nyelv alapos ismerete után, érettebb észszel, több öntuda
tossággal és önállósággal a rövidebb idő alatt is hasonlíthatatlanul 
sokkal többre kellene vinni és fognák is vinni, mint most viszik. 
E felől tökéletesen bizonyos vagyok. Annyira minden bizonynyal, 
hogy a szótár segítségével olvassanak az ifjak. A mennyiségtanból 
elég lenne annyi, a mennyi a gyakorlati életre tapasztalás szerint 
megkivántatik. A földrajz tanítását, gondolom a történelemével 
lehetne összekötni.

Módot kellene végül nyújtani, hogy a kinek kedve van egy 
pár fontosabb rendkívüli tárgyat tanulhasson, pl. zenét, szabadkézi 
rajzot stb.« (B. P.)

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.
Alvinczy Poland, Észszerű nyelvtanítás. Különlenyomat a nagy

váradi áll. főreáliskola 1900 — 1901. évi értesítőjéből. Nagyvárad, 
1901. Láng József.
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S z in n y e i  J ó z s e f , Magyar irók élete és munkái, 69. és 70. füzet 
(Markovies—Medgyes). Budapest, 1901. Hornyánszky Viktor.

P e c z  V ilm o s  d r . Ókori lexikon, 13. 14. 15. füzet (Földrajz — 
Jambographusok). Budapest, 1901. Franklin-társulat. Egy-egy füzet 
ára 1 K.

K e m é n y  F e r e n c z  és K l im o  M ih á ly , Franczia stílusgyakorlatok. 
(Magyar szöveg francziára való fordításra.) Felső osztályok részére. 
Budapest, 1190. Lampel Róbert. Ára 1 K. 20 fill.

L é v c iy  I s t v á n  és V id a  A la d á r ,  Görög-magyar szótár. Harmadik 
kiadás. Budapest, 1902. Lampel R. Ára fűzve 4 K, kötve 4 К  60 f.

M á r  s i t s  K o z in a , A XX. század asszonya. Budapest, 1901. 
Lampel R. Ára 2 K.

Franczia könyvtár, szerk. Theisz Gyula és Matskássy József. 
9. füzet: Chateaubriand, Atala, magy. dr. H u s z á r  V ilm o s . Budapest, 
1901. Lampel R. Ára 70 fill.

Remekírók képes könyvtára, szék. Radó A ntal: K i s f a l u d y  
S á n d o r  összes költeményei. Magyar művészek rajzaival. Életrajzi 
bevezetéssel ellátta Z ila h i  K .  B é la . Budapest, 1901. Lampel R.

D r .  T h ir r in g  G u s z tá v ,  Hédin Sven : Ázsia sivatagjain keresztül. 
Számos képpel. Budapest, 1901. Lampel R. Ára 6 Kor.

Geó'cze S a r o l ta , Az akarat nevelése. Budapest, 1901. Lampel 
R. Ára 1 K.

S ch a m b a ch  G y u la , Marci Tullii Ciceronis De imperio Gnaei 
Pompei oratio ad quirites. Jeles irók iskolai tára. Budapest, 1902. 
Frauklin- társulat. Ára 1 K.

Bibliothéque francaise, szerk. G á b o r  I g n á c z  (franczia művek 
magyar jegyzetekkel), 2. füzet: Humoristes frangais. Budapest, Barta 
Lajosnál. Ara 80 fill.

Olcsó könyvtár, szerk. Gyulai Pál: 1198 — 1200. füzet: Vörös
marty beszélyei és regéi. — 1201 — 1204. füzet: Shakspere, A mak- 
ranczos hölgy, ford. Lévay József. — 1 205—1208. füzet: Sudermann 
Hermann, A kivánság, ford. Voinovich Géza. -— 1209 — 1211. füzet: 
Einhard Nagy Károly élete, ford. Dékáni Kálmán. — 1212 — 1214. 
füzet: Lenau Miklós, Faust, költemény, ford. Szomory Károly. — 
1215 — 1217. füzet: Schiller, Teli Vilmos, ford. Palmer Kálmán. — 
1218 — 1220. füzet: Fraknói Vilmos, Egy pápai követ Mátyás, udva
ránál. — 1221 — 1224. füzet: Arany' János, Buda halála. —- 1225 — 
1227. füzet: Aho János, Újabb forgácsok, ford. Popini Albert. —  
1228 — 1229. füzet: Sophokles, Ajas, ford. Csiky Gergely. — 1230 — 
1232. füzet: Shakspere, A szent-iván-éji álom, ford. Arany János. — 
Egy-egy füzet ára 20 fill.

Magyar könyvtár, szerk. R a d ó  A n ta l :  228. füzet: B e n e d e k  E le k ,  
Apró történetek. — 229. füzet: C h a r le s  de  B e r k e le y ,  A kis márkiné, 
regény, ford. Lándor Tivadar. — 236 — 237. füzet: V e r g i l iu s  Aeneise, 
ford. Baróti Szabó Dávid, kiadták Radó Antal és Tóth Rezső. 
I. füzet. — 238— 239. füzet: G r . S zé c h e n y i I s tv á n ,  Hitel, szemelvények, 
dr. Gyulai Ágosttól. — 246. füzet: B r ó d y  S á n d o r , Hófehérke, regé
nyes szinjáték 3 felv. — 247. füzet: Amerikai elbeszélők (Bret
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Harte, Mark Twain, Stockton), ford. Szappanos Aladár. — 248. füzet: 
K e l t á i  Jenó', Gertie és egyéb történetek. -— 249. füzet F a lu d i  
F e r e n c z  versei, Ferenezi Zoltán által. — 250. füzet: P e tö ß  S á n d o r  
költeményei: Barátság és szerelem, Ferenezi Zoltán által. 1. rész. 
Túli Ödön képeivel. —- 251. füzet: R u d y a r d  K ip l in g ,  A Dsungel 
könyve, 3. sorozat, ford. Mikes Lajos, képekkel. —• 252. füzet: 
G o r k i j  M a x im ,  Csudra Makar és egyéb elbeszélések, ford. Ambro- 
zövics Dezső. — 253. füzet: Franczia elbeszélők tára, 4. sorozat 
(Coppée, Maizeroy, Banville), ford dr. Marquis Géza. — 254. füzet: 
J ó k a i  M ó r , Népvilág, bevezetéssel Szinnyei Ferencz. — 255— 256. 
füzet: S c h il le r , Teli Vilmos, ford. Váradi Antal. — 2 5 7 —258. füzet: 
E u g e n e  B r i e u x ,  A vörös talár, színmű, ford. Landor Tivadar — 259. 
füzet: G a le o t to  M a r z io  könyve Mátyás király találó, bölcs és tréfás mon
dásairól és cselekedeteiről, ford. Császár Mihály. — 2 6 0 —261. füzet : 
J ó k a i  M ó r , Az új földesúr ez. regényéből válogatott részek, szerk. 
Zlinszky Aladár. — 262. füzet: L e n a u  verseiből, ford. Feleki Sándor. — 
270. füzet: P e tö ß  S á n d o r  költeményei. Barátság és szerelem. Ferenezi 
Zoltán által. 2. rész. Túli Ödön rajzaival. — Ára egy-egy füzetnek 
30 fill. M ik s z á th  K á lm á n , A jó palóczok, vászonkötésben 1 К  
20 fill. — M ik s z á th  K á lm á n , Szent Péter esernyője, vászonkötésben 
2 К 40  fill.

Bemekirók képes könyvtára, szerk. Badó A ntal: Shakspere 
remekei: Coriolanus, Othello, Borneo és Julia. John Gilbert rajzai
val. Bevezetéssel ellátta Alexander Bernát. Első kötet. Budapest, 
Lampel Bobért. Ára 5 K.

V E G Y E S E K .
Rendes tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi minisz

ter Rácz Miklós beszterczebányai kir. kath. fögymnasiumi helyettes 
tanárt a IX-ik fizetési osztály 2-ik fokozatába ideiglenes rendes 
tanárrá kinevezte.

Iskolaorvosi kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
dr. Sztanó Sándor közkórházi alorvost a szegzárdi állami főgymnasi- 
umlioz, egyelőre tiszteletbeli minőségben, iskolaorvossá és egészségtan 
tanárrá nevezte ki.

Megerősítés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Csapó Odón 
lugosi áll. fögymnasiumi ideiglenes rendes tornatanítót rendes torna
tanítói minőségben véglegesen megerősítette.

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
soproni Lcihne-féle nyolez osztályú gymnasiumnak az 1901.1902-ik  
tanévre a nyilvánosság jogát folytatólag megadta.
T a r ta lo m : Zsilinszky Mihály. R o m b a u e r  Emiltől. — K ü lfö ld i  t a n ü g y : 

A belga középiskolák reformja. T ér i Józseftől. Az Alliance frangaise 
szünidei tanfolyamáról 1901-ben. K a r i  Lajostól. — E g y e s ü le ti  é l e t : 
Köri tudósítások. (Budapesti, fiumei, pozzonyi, debrezzeni kör.) — 
K iseb b  k ö zlem én yek . — Beküldött könyvek. — V egyesek . — H i r 
detések .



Az Athenaeum írod. és nyomdai r.-társulat kiadásában Budapesten, VII., 
Kerepesi-ut 54., most jelent meg :

MÁTYÁS KIRÁLY
=  EMLÉKKÖNYV. ==

A nagy király kolozsvári emlékszobrának leleplezése alkalmára szülővárosa, 
Kolozsvár szabad kir. város megbízásából

szerkesztette

Dr. M Á R K I  S Á N D O R .
12 önálló képmelléklettel, 2 térképpel és 135 művészi kivitelű szövegrajzzal.

Ára pompás diszkötésben 24 korona.
— Kapliató a Kiadót ár s ni atn ál és minden könyvkereskedésben. — 

ДД/^ЛД/УАЛАДАДААЛАЛАДАДДАЛЛАЛДААААДАЛЛААААДААААААЛ

Az Athenaeum irod. és nyomdai r.-társulat kiadásában megjelent:

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE.
Képes diszmü két kötetben.

A legjelesebb szakférfiak közreműködésével
szerkeszté:

B E Ö T H Y  ZSOLT.
• ---- Második kiadás. ■

Kb. 500 szövegképpel és 80 külön műlappal.
A. két kötet ára pompás diszkötésben 4 0  korona.

Az Athenaeum irod. és nyomdai r.-társulat kiadásában megjelent:

=  SZÁZ ÉV =
Ä MA G Y A R  M Ű V É S Z E T  T Ö R T É N E T É B Ő L .

Irta

S Z A N A  T A M Á S .
■- 235 szövegképpel és 30 műmelléklettel. =iz= 

Ára diszkötésben 40 korona.

E diszmű 120 legjelesebb festészünk és szobrászunk é l e t é t  és m u n k á i t  mutatja be

Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.



XXXV. évfolyam. 15. szám. 1902. január 5.

ORSZÁGOS
r - ^ í M n S I O L A I  TANÁKE GYE SÜLETI
IMAIIT, AKADEMiAyjT- /4  T F  I /  ч л г у
I KÖNYVTARA j l V O Z J j O J N Y .

A z  egyesület hivatalos ügyeiben 
minden irat

D r . N É G Y E S Y  L Á S Z L Ó

Szerkeszti

BALOGH P É T E R
Az egyesület anyagi ügyei, valamint 

a lap kiadását illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

főtitkárhoz küldendő, Ujvilág-utcza 
- . ez. alá. I., Országliáz-utcza 12. szám.

pénztárnok (V. keiűileti áll. főreál
iskola) hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési dij egy évfolyamra 8 kor. — Évi tagdíj 8 kor.

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANÍTÁSÁNAK 
SEGÉDESZKÖZEI.

A nemzeti irány minden hívét méltó örömmel, sőt lelkese
déssel töltötte el az új tantervnek azon nemes intentiója, a mely 
kibocsátása alkalmával fő szempontként volt kimondva, sőt létre
jöttének csaknem egyedüli szülő oka volt: a nemzeti irányú 
tárgyak tanításának intensivebbé tétele. Valóban ideje is volt 
már, hogy a külföldi nagy nemzeteknek mértéken túl való után
zása után végre saját nemzetünk szellemére is nagyobb tekin
tettel legyünk. Az ókori klasszikusok és modern remekírók 
becses szellemi termékei is alkalmasak ugyan arra, hogy a közép
iskolai ifjúság nevelésében vezető fáklyákul szolgáljanak, de hisz’ 
ezek széles e világon mindenütt kellő méltánylatban részesülnek, 
a mi klasszikusaink, a mi remekíróink azonban e hon szűk kor
látái közé vannak szorítva, e kívül nincs számukra hely; ki 
gyönyörködjék bennük, ki használja fel őket az ifjúság nevelésé
nek szent czéljára, ha nem mi, magyarok? Ezért — bármily 
szűk keretben mozog is — a tantervnek ez új irányát minden 
magyar tanférfiú megelégedéssel fogadta. Kétszeres hálát éreznek 
azon Janárok, kik épen a nemzeti irányú tárgyak igazságainak 
a tanuló ifjúság leikébe oltását tűzték ki életük feladatául. 
Nem is késtek ezen bölcs intézkedésért körükben és folyóiratuk
ban méltán megérdemelt dicsérő hymnusokat zengeni közokta
tásunk vezetőinek, kik — megértve a kor szellemét — nem 
zárkóztak el az újítással járó sok munka és fáradság elől.

De immár elmúltak az örömnek első izgalmai, a kitörő 
lelkesedést a csendes munkának kell fölváltania. I t t  az ideje, hogy 
behatóbban elmélkedjünk mi tanárok, kik szeretjük tárgyunkat, 
arról, hogy hát ugyan mit is nyertünk az új tantervvel s hogyan 
fogjuk a nyert előnyöket leghasznosabban értékesíthetni.

Hogy mit nyertünk, arra könnyen megfelelhetünk, mert az 
kifejezetten előttünk áll az új tanterv betűiben.

OKSZ. K Ö Z É PISK . TA N Á REG Y ES. KÖZL. 22
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Nyertünk először is időt részint óraszámban,1 részint pedig 
egyes elméleti részletek tárgyalásának megrövidítésében. Az alsó 
osztályokban az óraszám emelkedett, a felsőkben pedig az u. n. 
szerkesztéstan megrövidítése folytán egy évvel több idő jutott a 
magyar irodalom történetének tanítására.

Nyertünk másodszor sok becses olvasmány anyagot az által, 
hogy az új tanterv a tanítás súlyát az iskolai és házi olvasmá
nyokra helyezte át és szigorúan megszabta azon irodalmi műve
ket, melyeket minden iskolában minden tanuló olvasni köteles, 
holott ezelőtt nagyrészt csak az elmélet megtanulása volt kötelező.

Nyertünk továbbá egy fontos eszközt a tanulók anyanyelvi 
stílusának  képzésére, azon intézkedésben, hogy ezentúl hamarabb 
veszi kezdetét az önálló fogalmazás és a felső osztályokban is 
lesznek iskolai magyar dolgozatok. A ki ismeri a tanulók házi 
dolgozásának körülményeit, az ezt az intézkedést sem fogja 
kevésre becsülni.

És végül nyertünk — jóllehet e tekintetben a tanterv 
nyilván tévedésből csak félintézkedést tartalmaz — egy fontos 
eszközt a tanulók élöszóhéli előadásának gyakorlására is, a mennyi
ben az új tanterv az iskolai tárgyalás körébe iktatja (csodálatos
képen csak az első osztályban) a szavalás tanítását is.

íme ennyi sok előnyt nyújt az új tanterv a magyar nyelv- 
tanításnak ! Mód van adva arra, hogy a tanulók ezentúl ne csak 
aesthetikai elméleteket és betanult Ítéleteket sajátítsanak el, hanem 
behatoljanak a remekírók műveinek részleteibe, s maguk is ítél
hessenek. Mód van adva arra, hogy szó- és írásbeli kifejező 
képességük tervszerüleg fejlesztessék és irányíttassék. Mód van 
nyújtva arra, hogy nemzetünk szellemi fejlődésének történetét 
ne felületes gyorsasággal és lázas sietéssel, hanem a fontosabb 
részletekbe ható alapossággal kényelmesen tekinthessék át. Kell-e 
ennél üdvösebb eredmény?

De jaj nekünk, és százszorta jaj a magyar nyelvtanítás 
szent ügyének, ha mindezt a fényes eredményt magának a tan- 
tervnek egyszerű, betű szerint való végrehajtásától várjuk. Itt 
csakugyan beválik a mondás, hogy »a betű öl, a szellem éltet.« 
Ha nem a tanterv betűi, hanem az azokban nyilvánuló szellem 
lebeg szemeink előtt, akkor még igen sok, fontos adminiStratio- 
nalis és szorosan vett paedagógiai intézkedés és munkálat vár 
reánk, hogy az az ideális czél, melyet az új tanterv elénk tűz. 
megközelíthető legyen. E munkának kisebb részét várhatjuk csak 
a magasabb intéző köröktől, nagyobb részére pedig bizony 
mimagunknak kell rászánni magunkat.

Első és legfontosabb feladatunk a megszabott és ajánlott 
becses irodalmi műveket minden nehézség nélkül a tanulók 
kezébe juttatni. Ez egyike a legnehezebb feladatoknak. Pedig

1 A régi tantervben is 30 volt, az újban is 30 a magyar nyelv és 
irodalom óraszáma. Szerk.
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e nélkül megindulnunk sem lehet a kitűzött irányban. Érezték 
is ezt a tanterv kibocsátói, mert a kibocsátással egy időben 
elrendelték, bogy a tantervben előirt műveket lehetőleg annyi 
példányban kell az ifjúsági könyvtárak számára beszerezni, ahány 
tanuló szokott egy-egy osztályba járni. Bármily körültekintő 
gondosságot árul is el ez az előrelátó intézkedés, sajnos, még 
sem alapult ez reális számításon. Ha ugyanis meggondoljuk, hogy 
hányféle kiadású és sokszor mily drága könyveket kell egy-egy 
előirt olvasmány kedvéért beszereznünk, mily horribilis összeget 
tesz ez ki 40-nel, 50-nel, sőt néhol 70-nel is megszorozva (mert 
néhol ennyi tanuló van éveken át egy osztályban), ha meggon
doljuk, hogy némelyiket még beszerezni sem lehet, akkor világosan 
előttünk áll a tanügyi kormánynak első halaszthatatlan teendője. 
Ez pedig a kötelező és ajánlott olvasmányok lehető legolcsóbb 
kiadásáról való gondoskodás. Az állam könnyű szerrel megszerez
hetné valamennyi szükséges műnek kiadási jogát, s közrebocsát
hatná őket egyszerű szövegkiadásban, mi által megszerezbetésüket 
még a szegény tanulóknak is megkönnyítené. Ha gazdasági téren 
szabad a közérdek szempontjából oly kényszerintézkedéseket tenni, 
mint a minő pl. a kisajátítás, miért ne lehetne ennek analógiá
jára a nemzet szellemi javának érdekében is ily gyümölcsöző 
beruházást eszközölni ?

Ezzel különben az állam senkinek jogát sem csorbítaná, mert 
hisz' nem monopolizálásról, hanem csakis egyes irók egyes művei
nek szabaddá tételéről van szó megfelelő kárpótlás árán. Vájjon 
kmek ártana az, ha a tanuló ifjúság néhány filléren megszerez
hetné pl. Kemény Zsigmondnak Első Wesselényijét, vagy Salamon 
Ferencznek Török hódoltságából vett szemelvényeket, a, mely 
müvekhez jelenleg csak nagy áron lehet jutni, melyeknek kiadói 
ugyancsak kevés vevővel dicsekedhetnek, holott ha az állam ezek 
kiadási jogát megváltaná, a kiadók vetekedhetnének a megfelelő 
műveknek szebbnél-szebb és jutányosnál jutányosabb kiadásával, 
az iskolák is könnyű módon beszerezhetnének annyi példányt, a 
mennyi a szegény tanulók használatára elégséges, a vagyonosabb 
szülők gyermekeit pedig bátran lehetne azok megvételére utasítani. 
Sőt valószinű, hogy a szegényebb tanulók is beszereznék a becse
sebb könyveket, ha oly olcsó áron juthatnának birtokukba, s ily 
módon a tanuló ifjúságba egy nagyon is szükséges és a magyar 
viszonyok közt nagybecsű szokást — hogy ne mondjam — szenve
délyt lehetne o ltani: a könyvgyüjtés szenvedélyét. Hogy ez nevelő 
szempontból is sokra becsülendő eredmény volna, azt mondanom 
sem kell. Hogy jelenleg e tekintetben hogyan állunk a magyar 
könyvek drágasága miatt, azt csak egy eldatans példával vilá
gítjuk meg. Mikor még irodalmi életünk egyik kimagasló jelese 
maga is középiskolai tanár volt, meghonosította egyik fővárosi 
középiskolában azt a ma már általánossá vált szokást, hogy a 
tanulók a nagyobb irodalmi műveket, melyeket otthon olvastak, 
egy naplóba bevezették, följegyezvén a mű czímén kivid annak

22*
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rövid tartalmát és esetleg szebb helyeit is. E naplókat aztán az 
irodalom tanára időről-időre átnézegette, ellenőrizte. Történt egy 
ily ellenőrzés alkalmával, hogy egyik kitűnő tanuló naplójában a 
tanár Eötvös Falu jegyzője czímű regényének tartalmi kivonatát 
mintaszerűen egybeállítva találta ugyan, de egyes személynevek 
németes kiejtésmóddal voltak feljegyezve. Feltűnt ez a tanárnak, 
s midőn kérdést intézett ez iránt az illető tanulóhoz, mily nagy 
volt meglepetése, a mint attól azt a felvilágosítást kapta, hogy ő 
Eötvös művéhez a könyvtárakban sehogy sem juthatván, magyar 
nyelven pedig magas ára miatt meg nem szerezhetvén, kénytelen 
volt az Universal-Bibliothek olcsó német kiadását megvenni s a 
tartalmi kivonatot annak alapján elkészíteni. Nem szégyenletes-e 
ez az eset irodalmi viszonyainkra, és kivánhatjuk-e ily körülmé
nyek közt, hogy ifjúságunk a nemzeti remekírók műveiből merítse 
eszméit, életelveit, lelkesedését, mikor ily nagy akadályokba ütkö
zik azok megszerzése. És csodálkozhatunk-e, ha a legtöbb tanuló 
megelégszik azzal, hogy egyik-másik társának kivonatát kivona
tolja, a helyett hogy az eredeti mű olvasásából merítené isme
reteit. Száz szónak is egy a vége: az új tanterv azon üdvös 
intentióját, hogy a tanuló ifjúság irodalmi olvasottsága fokoz- 
tassék, csak úgy érhetjük el, ha gondoskodunk a kötelező és 
ajánlott olvasmányok olcsó és könnyen hozzáférhető kiadásairól, 
a mi eddig csak a véletlenre és némely buzgó könyvkiadó vállal
kozására volt bízva.

De az irodalmi olvasmányok megszerzésének megkönnyítése 
még korántsem elég arra nézve, hogy azoknak tartalma az ifjú
ság lelki sajátjává tétessék. Tudjuk ugyanis, hogy épen a remek
írók művei közt sok olyan van, a melyeknek megértése — kivált 
a kezdő ifjakra nézve — sok nehézségbe ütközik. Némelyiket 
csak akkor lehet igazán élvezni, ha létrejöttének, czélzatának 
körülményeit ismerjük. Már pedig abban mindnyájan egyet
értünk, hogy az olvastatásnak czélja nem kizárólag az olvas
mányanyag mechanikus felvétele, hanem az a megbecsülhetetlen 
erkölcsi haszon, a melyet az azok mélyébe való behatolás s azok 
aesthetikai szépségeiben való gyönyörködés nyújt. Ezt pedig más 
úton, mint magyarázás, felvilágosítás útján, el nem érhetjük. 
Erre már kezdettől fogva figyelmeztetnünk, szoktatnunk kell az 
ifjúságot. Sokszor magának a tanárnak is gondot ad a magyará
zás, mert mindnyájan mindent nem tudhatunk. És itt bukka
nunk paedagogiai irodalmunknak egy nagyon is érezhető hiá
nyára, a mi az irodalmi oktatás sikerességének második nagy 
akadályát képezi: a magyarázó könyvekben, irodalmi kommentá
rokban való nagy szegénységünkre. A »Jeles írók iskolai tára« 
czimű vállalat néhány füzetén és a Glreguss-féle ballada-magyaráza
tokon kívül alig van egy-két ily irányú munka irodalmunkban. 
Sőt még ezek közt is csak egy-kettő van olyan, (mint pl. Lehr- 
nek Toldi magyarázata, Zlinszkytől Szemelvények a magyar 
lyra köréből stb.), a mely isten igazában megfelel a czélnak, s az
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olvasmányokba való elmélyedést, annak teljes megértését lehetővé 
teszi. Pedig mennyi magyarázni, mennyi fölfejteni való volna 
nemcsak szorosabb értelemben vett irodalmi olvasmányaink, 
hanem még az alsó osztályok használatára szánt olvasókönyvek 
egyes darabjai között is. Jól tudjuk, hogy Németországban az 
olvasmáoymagyarázatok és kommentárok irodalma (Lüben u. 
Nachte, Grude, Gützinger, Leimbach, Viehoff, Düntzer stb. stb.) 
fölér a mi egész paedagogiai irodalmunkkal, s nálunk mégsem 
tudott mind e mai napig mélyebben gyökeret verni az az irodalmi 
irány. Ha írunk is kommentárokat, azokat csak úgy tudjuk 
értékesíteni, ha a kommentár egyszei'smind iskolai kézikönyv, s 
ily módon a szülőkkel fizettetjük meg azokat a magyarázatokat 
is, a melyeket pedig a tanárnak magának kellene megadni. Ennek 
következménye aztán az a viszásság is, hogy mi az anyanyelvi 
tanítás alsó fokán meglehetős mostohán bánunk el az olvas
mányok tárgyalásával. Németországban az olvasmány tárgyalás 
a legnehezebb és legérdemesebb része a nyelvtanításnak. A német 
schulmeisterek valóságos művészek e tekintetben, s épen ezért az 
idősebb és tapasztaltabb szaktanárok tanítják az alsó osztályok
ban az anyanyelvet, a kik minden kis mesét vagy versecskét 
methodikai ügyességgel tudnak kiaknázni, hogy általa a tanuló
ban gondolatokat keltsenek, őt önálló Ítéletre, szabatos beszédre 
s az olvasmány mélyreható vizsgálatára szoktassák. Csakis így 
válhatik az olvasmány az irodalmi tanulmányok előkészítőjévé. 
Hogy mi e tekintetben mennyire a kezdetnek kezdetén vagyunk, 
azt fölösleges bizonyítanom. Eléggé hizonyítja ezt azon sajnálatos 
körülmény, hogy e körbe vágó munka vagy tanulmány alig 
található irodalmunkban, és sajnos, még az Értesítőkben is csak 
elvétve akadunk oly programmértekezésre, melynek tárgya vala
mely iskolai olvasmány tárgyalása volna. A felső osztálybeli 
olvasmányok magyarázataival sem sokkal különben áll a dolog. 
Ha egy költemény keletkezésének, az iró életéhez való viszonyá
nak, gondolatmenetének, nehezebb helyeinek értelmezéséről van 
szó, az előadó tanár kénytelen egész irodalmi tanulmányhoz 
fogni, ha azt módszeresen tárgyalmi akarja. Hogy erre nem 
mindenkinek van ideje és módja, annak természetesen a magyar 
nyelvi tanítás vallja kárát.

Hasonlóképen nagy híját érezzük egy a szavalás észszerű 
tanítására vezérlő könyvnek, a milyen pl. Pallesthe könyve (Die 
Kunst des Vortrages), a mely magyar költői és prózai darabo
kon vezetné be az ifjúságot az előadás művészetébe (még jó, 
hogy Legouvé hires munkája le van fordítva), de sőt még sza- 
valási kánonunk sincs. E tekintetben egészen a véletlenre bízzuk 
a tanulók gyakorlatát, kik czéltalanul tapogatódzunk a sötétben.

Végül pedig a dolgozatok tárgyával is meg vagyunk akadva. 
Egyetlen oly könyvünk van (Dr. Rupp Kornéltól), a mely e 
szakban útmutatást adhat, de az is nagyon kevés szolgálatot tesz, 
mert a helyett, hogy líj tárgyakat hozott volna forgalomba s
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utasításokat adna az egyes tárgyaknál az anyag gyűjtésére és 
elrendezésére különböző érdekes és tanulságos szempontok fel
vetésével, úgyszólván egyszerűen összegyűjti azokat a sablonos és 
agyoncsépelt témákat, a melyeket az értesítőkből úgyis ismerünk.

Pedig hát az irodalmi művek művészi előadása és a belőlük 
merített eszmék és önálló kifejezésmódok fölhasználása szóban 
és Írásban szintén lényeges eleme az irodalmi műveltségnek.

(Vége következik.)
(Kaposvár.) Endrei Ákos.

KÖNYV-ISMERTETÉS.
M értan. Kézikönyv és példatár gymnasiumok felsőbb osztá

lyai számára irta D r. Sárkán y Lajos. Második kiadás. Buda
pest, Athenaeum. A ra 4 Kor. 40 fillér. Engedélyeztetett: gymna
siumok részére 2985/1901. sz. miniszt. rendelettel.

A középiskolai tanterv revisiója új tankönyvek használatát 
vonta maga után. Tényleg még nem is lépett az új tanterv 
rövid két évi pályafutása alatt az egész vonalon érvénybe, máris 
minden szakma irodalma új tankönyvekkel gazdagodott. Az előt
tünk fekvő könyv is e mozgalomnak köszönheti új alakját. 
Átalakítása előnyére válik, mert minden izében-porczikájában 
megfelel az új tantervnek.

Jellemző vonásként vonul végig az egész könyvön az az elv. 
hogy csak a legszükségesebb tételeket öleli föl, de ezeket össze
függően. Ez az új tanterv szellemének teljesen megfelel, mert 
ott (lásd Geometria У. oszt.) szóról-szóra az olvasható: »A plani- 
metriai tételek közül mindazok kihagyandók, melyek a tárgyalás 
rendszeres menetének megértésére nem szükségesek.«

E nagybecsű körülménynél fogva a tankönyv könnyen 
kezelhető és áttekinthető, a mihez hozzájárul még az a fontos 
újítás, hogy minden tanegység végén nagy számban nyújt példákat 
és föladatokat, melyeknek föloldásai a tankönyv végén vannak 
külön szakaszban. Ez eltérés az eddig használt tankönyvektől, de 
egyúttal nagyon helyeselhető eltérés; mert ez által a szükséges 
példák és föladatok a folytonosságot nem szakítják meg és mégis 
a tankönyvnek el nem engedhető, szükséges kiegészítő részét 
alkotják. Ez az újítás tehát haladásnak minősíthető mathema- 
tikai tankönyvirodalmunkban.

A föladatok kidolgozásánál nagyon megkönnyíti a tanuló 
munkáját a tankönyv végén összeállított, leggyakrabban előforduló 
képletek gyűjteménye.

Az egész munka öt fejezetet tartalmaz. Lássuk röviden e 
fejezeteket külön-külön.

I. S'íkmértan. Ezt a részt önálló fölfogás, rövid bizonyítási 
mód, természetszerű átmenet egyik ismeretes tételről a következő
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ismeretlenre jellemzi. Minden egységet sok feladat és szerkesztési 
példa fejez be.

II. SíJcháromszögmértan. A szögfüggvények ismertetése után 
nyomban a derékszögű és egyenlőszárú háromszög föloldása követ
kezik számos példával. Ezután a goniometria folytatódik a szögek 
összegének és különbségeinek függvényeivel és az innen eredő 
egyéb goniometriai relácziókkal. Ezzel áttér szerző az általános 
háromszög föloldására, de úgy, hogy előbb a sinus-tételt alkal
mazza azon esetekre, midőn adva van a háromszög egy oldala és két 
szöge, és a tangens-tételt használja akkor, midőn adva van két 
oldal és a köztük levő szög. Csak azután következik aarnot- 
tétele és alkalmazása földmértani és magasságméreti feladatokra.

III . Elemző mértan. Az algebra alkalmazása a geometriára 
természetes átmeneteit képez az egyenes vonal elemzőmértani 
tárgyalásához. Ezt követi a kör, parabola, ellipsis és hyperbola 
méltatása, mint mértani helyek.

IV. Testmértan. A stereometria főtételeinek rövid tárgya
lását követik a szabályos testek. Ez utóbbiakat az új tanterv 
nem kívánja ugyan, de minthogy e testek — már a kristálytan 
szempontjából is — fontosak, megérdemlik a tárgyalást.

V. Gömbháromszögmértan. E fejezet kidolgozása is szerző
nek alaposságáról és szakismeretéről tanúskodik: a képleteket 
egyszerű és könnyen érthető módon vezeti le és alakítja át és 
nyomban közli itt is, valamint a sikháromszögmértanban is a 
mintapéldák kidolgozását. — Kezdődik a cosinus-tétellel, a mit 
nyomban a gömbháromszög megoldása követ, ha két oldal és a 
köztük levő szög és ha az oldalak ismeretesek. A sinus-tétel a 
Gauss és Neper-féle egyenletekkel minden gömbháromszög fölol
dását teszik lehetővé. Ezt az egységet földrajzi helyek távolságai 
és testmértani feladatok fejezik be.

Úgy a sik- mint a gömbháromszögmértan tárgyalása nagyon 
sikerültnek mondható; mert a tananyagot ügyesen fölaprózva, nem 
tárgyalja szerző a szükséges tételeket egymásután egy huzamban, 
hanem mindegyiket külön-külön, és csak akkor tér át egy másikra, 
ha az előbbit már kellően alkalmazta. Ez az eljárás didaktikai 
szempontból rendkívül fontos; mert egyfelől a fiukat nem erőlteti 
meg úgy, mintha egyszerre végig nyargalnánk az összes tétel
sorozaton és csak azután vennők a háromszög föloldásait; más
felől az új fogalmak eme módszer mellett jobban megszilárdulnak 
és a fiuknak biztosabb tudatába jutnak, mint akkor, ha az elmé
letet nem váltaná föl az alkalmazás.

E rövid áttekintés is meggyőz bennünket arról, hogy szerző 
alapos munkájával jó szolgálatot tett tanügyünknek, és kívánatos, 
hogy e könyvet a tanulók szorgalmasan használva, belőle annyit 
merítsenek, hogy mathematikai gondolkodásuk oly fokban érlelőd
jék, mint a hogyan azt új tantervűnk czélozza.

A kiállítás igen csinos és a kiadó czéget dicséri.
(Budapest.) S zir te s  Ig n á cz.
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EGYESÜLETI ÉLET.

A választmány ülése 1901. decz. 28-án.
Karácsonyi választmányi ülésünk a szokott érdeklődéssel 

folyt le; a választmány vidéki tagjai is szép számmal eljöttek, 
hogy a napirendnek nem sok és nem izgató, de fontos tárgyait 
megvitassák. Jelen voltak: Hofer Károly, Rombauer Emil, Négyesy 
László, Vámossy Mihály, Müller József, Balogh Péter, Tiber Ágost, 
Alexander Bernát, Веке Manó, Demkó Kálmán, Staub Móricz, 
Rajner Eerencz, Laky Mátyás, Gerevich Emil, Molnár Sándor, 
Reif Jakab, Balog Mór, Waldapfel János, Pruzsinszky János, 
Schürger Ferencz, Bartos Fülöp, Rados Ignácz, Kárpáti Károly, 
Szkunzevics Kornél, Schmidt Márton, Szőke Adolf, Ries Ferencz, 
Lévay Ede, Czigler Ignácz, Székely István, Kiss Gábor, Kardos 
Albert, Samu István, Roseth Arnold; továbbá Kunfalvi H. 
Rezső, Lázár Béla, Sziklás Adolf, Rokszer Ilka, Halász Gyula, 
Oberle Károly vendégek. Kimentették elmaradásukat: Wagner 
Alajos, Molnár István, Rótb Márton, Sinka Sándor, Fazekas 
Sándor, Orlovszky István, Kapossy Lucián, Bóbita Endre. — 
Az ülést az idősebb alelnök, H ofer Károly vezette, azzal a tapin
tattal és körültekintéssel, mely az egyesület vezetőségének e leg
régibb tagját különösen is jellemzi. Az egyesület elnöke, Beöthy  
Zsolt, a ki nemrég súlyos betegségen esett át (erős influenzája 
szivére is átterjedett), üdülés végett az ünnepek alkalmával 
Egyiptom melegebb égalja alá távozott. Az elnöklő Hofer Károly, 
miután melegen üdvözölte a választmány tagjait, ennek a 
bejelentésével nyitotta meg az ülést; szeretett elnökünk, mondá, 
orvosi tanácsból kénytelen volt távozni, mivel egészsége rendkivül 
meg volt támadva; egyszersmind bemutatta az úton levő elnök
nek Brindisiből a választmányhoz intézett következő táv ira tá t:

»Rossz szivem elkergetett, a jóva l veletek vagyok, m aradok; 
köszöntve: Beöthy .« Mire a választmány Schürger Ferencz indít
ványára elhatározta, hogy a meleg és szives hangú táviratra, 
melyben az elnök meglátogatta a választmányt, hasonló szives 
hangú távirati választ küld.

Titkári jelentés. A napirend a hivatalos jelentésekkel kez
dődött. A fő titkár  jelentést tett az első évharmadról. Az igazgató
ság bárom ülést tartott, melyeken a folyó ügyeket elintézte. Belépett 
39 tag, illetőleg a Rombauer Emiltől jul. elején ajánlottakkal 
együtt, tehát a f. egyesületi évben 60 tag, kilépett 15 és meghalt 8. 
A körök általában a szokott buzgósággal dolgoznak. Tárgyalásaik
ban az iskolaügyi kérdések mellett egy nevezetes áramlat mutat
kozik : a tanárok gyermekeinek és az elhalt tanárok családjának 
hathatósabb gondozása. Az ország különböző pontjain egymásután 
emelkednek szók, támadnak eszmék e nemes czél érdekében. 
Az ungvári, temesvári, szepesi, budapesti, kassai körben, részint 
azonos tartalmú javaslatok, részint külön kezdemények merültek
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fel; idevágnak Blanár, Grerevich, Bogyó Samu, Czigler Ignácz 
nagy figyelemre méltó javaslatai és tervei. Vajha az a buzgalom 
és lélek átterjedne mindnyájunkra, s a tanárság egyetemét áthatná 
a magunkon segítés összetartó, czélhoz segítő nagy gondolata! 
— A főtitkár jelentéséből nagy örömmel vette tudomásul a 
választmány azt a megtiszteltetést is, hogy dr. Wlassics Gyula 
miniszter úr ő excja az egyesületet kitüntette, midőn a budapesti 
kör tanácskozását az egyesület helyiségében magas megjelenésével 
szerencséltette. Végül megemlékezett a főtitkár a sajtó egy töre
dékének magatartása és a budapesti körben felmerült eszmeváltás 
közti viszonyról, s megállapította, hogy a kör méltó magatartása 
mindenfelé jó hatást tett, s az a barátságtalan hang is, melyet 
egyes lapok a tanársággal szemben már régebb idő óta, nem
csak a legutóbbi sajnálatos esemény óta használtak, méltánylóbb 
hangnak engedett helyet. — A jelentést tudomásul vette a 
választmány.

A pénztáros jelentése. Müller József pénztáros jelentése 
a következő:

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület bevételei és ki
adásai az 1901 2. I. felében.

A) Bevétel. kor. fii.
1. Pénzmaradék az 1900/1. évről................................ 148 88
2. Hirdetési dij ..............................................................  201 —
3. Nm. V. és K. Minisztériumtól .............    2000 —
4. Tagdij és előfizetési dij ........................................  3669 35

Összesen 6019 23
B) Kiadás.

1. Közlöny : a) nyomda.................................................  3552 26
b) irói dij .................................................  300 50

2. Tisztviselők tiszteletdija ........................................  550 —
3. ügyvitel ......................................................................  137 22
4. A helyiség költségei .................................................  815 60
5. A körök jutaléka .....................................................  144 —
6. Könyvkereskedő .........................................................  25 82

Összesen 5535 40
Készpénz 484 83

Általános megelégedést keltett a pénztárosnak az az örven
detes jelentése, hogy kifizetetlen számla e perczben nincs. A je
lentést tudomásul vette a választmány.

Segélyző alap. Tiber Ágost a következő jelentést m utatta be: 
A segélyző alap ez évben is kitűzött nemes czéljának meg

felelően iparkodott a szükségen segíteni. így egy vidéki tanár 
egyetemi bölcsész fiának tanulmányi segélyképen 200 koronát 
szavazott meg havi 20 koronás részletekben, egy nyugalmazott 
tanárnak 60, egy helyettes tanárnak 80, négy özvegynek 220 korona, 
összesen tehát eddig 560 korona segélyt adott. A pápai kör és
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a temesvári kör 100—100 koronával járult az alap növeléséhez; 
a segélyalap vagyonát kezelő földhitelintézet a kamatokból újabb 
600 korona záloglevelet csatolt az alap vagyonához. Egyúttal 
van szerencsém a részletes kimutatást bemutatni.

A) Bevétel.
1. A X X X I-ik  kimutatás szerint volt pénztái'készlet
2. Adakozásból: A pápai körtől ................................

A temesvári körtől .......................
3. A közgyűlési gyűjtésből: Rombauer Emil 20,

Petrovits László 4, Hofer Károly, Franki 1st ván, 
Hajdúnánás, Kardos Albert, Molnár István, 
Stiller Bernardin, Ulmanek G yula, Hollós 
Lipót, Horvay Róbert, Búza János, Madzsar 
Gusztáv 2—2 К  .................................................

4. Felvételi díjakból ..... . .............................................
5. írói díjakból: Posch Árpád 5, Simon Gábor 1 К
6. Törlesztésből ..............................................................

Összesen

kor. fii. 
579 91
100 —
100 —

46 —
12 —  

6 —

6 —

849 91

B) Kiadás.
1. A pénztáros múlt évi tiszteletdíja .......................  240 —
2. Egy vidéki tanár bölcsészhallgató tiának 200 К

segélyéből ..............................................................  80 —
3. Egy nyug. tanárnak segélyképen............................ 60 —
4. Egy helyettes tanárnak segély................................ 80 —
5. Két özvegynek 60—60 К  segély...........................  120 —
6. Két özvegynek 50—50 К  segély...........................  100 —
5. Ügyviteli kiadás.........................................................  3 16

Összesen 683 16
Marad tehát pénztári készlet egyenlegül ..........  166 75

849 91
Budapest, 1901. deczember 28.

V á m o ssy  M ih á ly , T ib er  Á g o st,
s. a. elnök. s. a. pénztáros.

E jelentést is egyhangúlag tudomásul vette a választmány.
Az évi fölterjesztés. A napirend főtárgya a minisztérium

hoz intézendő évi fölterjesztés megállapítása volt. Az előadó főtitkár 
szövegezett javaslatot mutatott be, a mely bárom főpontból á l l t : 
egyik a középiskolai felügyeletnek, illetőleg a középiskolák vezetésé
nek szervezeti tökéletesítése, nevezetesen a minisztérium közép
iskolai közoktatásügyi osztályának megfelelő kifejlesztésével, a mint 
azt a körök is kivánták; másik a zsúfoltság kérdése, nevezetesen 
a nmélt. miniszter úrhoz kérelem az iránt, hogy a törvényes 
maximum meghaladását ne engedélyezze; harmadik a tanár
kérdés anyagi oldalának megvilágítása az újabb fejleményekkel 
szemben, annak a kiemelésével, hogy a tanárság rokonszenvez
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ugyan a tisztviselők általános fizetésjavítási kérelmével, de a 
tanárság az általános fizetési alap megjavításának kérelmezésére 
még nem is gondolt, mert mindeddig csak azért küzd, hogy 
az általános alapon arányos ellátásban részesüljön; ugyanezért 
kéri a felterjesztés, hogy a quinquenniumok emelésének kérdése 
tartassák külön a tisztviselők fizetése emelésének kérdésétől, 
mert ez attól teljesen független, a tanárság akár a régi alapon, 
akár az újon javadalmazásának arányosítását kéri.

A javaslathoz számosán hozzászólottak, valamennyien nagy 
elismeréssel szóltak róla s egész terjedelmében elfogadták. 
A főtitkár kijelentette, hogy javaslatát keretnek tekinti, melybe 
még esetleges pótlások illeszthetők, s ilyen beleilleszthető kér
déseket maga is megemlített, nevezetesen a kir. kath. gymn. 
tanárok előléptetésében mutatkozó anomáliákat, a tanárgyer
mekek egyetemi leczkepénzének elengedését, a nem állami taná
rok vasúti kedvezményének ügyét, Blanár Ödön javaslatait; 
egyszersmind azonban megjegyezte, hogy a nagyon sokféle tárgy 
fölvétele a conceptio szempontjából nem kívánatos, továbbá egyes 
kérelmek már ezelőtti felterjesztéseinkben benne voltak, ezek 
ismétlése is lehetőleg kerülendő. — A felszólalások ez alapon 
mozogtak; az összes felszólalók csupán pótlásokat javasoltak, azokat 
is igen előzékenyen az igazgatóság mérlegelése alá bocsátották.

Rombauer Emil óhajtja még annak a hangsúlyozását, 
hogy a mikor a tanárok méltó ellátásának kérdését tárgyaljuk, 
nem a tanárság érdekében, hanem a középiskola érdekében 
szólalunk fel; kérelmünknek ez ad épen erkölcsi alapot. A fő
titkár köszönettel fogadta és a választmány magáévá tette ezt 
a pótlást, a mivel csak régibb emlékirataink szellemében járt el. 
Ugyancsak Rombauer szeretné annak a megemlítését, — mivel 
a felterjesztés hivatkozás alapjául szolgálhat, — hogy a rang
osztályokba sorozást mi szerencsésnek nem tartjuk.

Ez a gondolat a későbbi felszólalásokban is újra elő- 
meg előkerült, a miért e helyen összegezzük az elhangzott 
nézeteket. A rangsorból kivételt az egyesület már akkor java
solta volt a nmélt. kormánynak, mikor a rangsor vezetésére 
vonatkozólag az egyesület véleményét kérték; akkor Rombauer 
indítványára egy igen liberális tervezetet javasolt a választ
mány, a mely szerint az összes középiskolai tanférfiak java
dalma : tanáré, igazgatóé és főigazgatóé, azon az alapon, hogy 
mindnyájan tanárok, egyazon fizetési alapon nyugodnék, illetőleg 
emelkednék. A jelen választmányi ülésen a főtitkár emlékez
tette a választmányt, hogy a fizetési osztályból kivételünket magá
ban véve kívánni nem tanácsos, mert ha kivesznek bennünket, 
nem tudni, mi következik utána, ez ugrás lenne a sötétbe; a 
tanári javadalmazás kétségtelenül jelentékenyen emelkedett a 
fizetési osztályokba sorozás óta, e biztos alapot csak megfelelő bizto
sítékok fejében lehetne elhagynunk. — Gerevich Emil tehát az 
osztrák javadalmazási minta behozatalát ajánlta, a fizetési osztályok
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ból való kivételünkkel. — Kardos Albert úgy formulázta ezt, hogy 
vegyenek ki a fizetési osztályból, de rangban hagyjanak meg. Az 
előbbi szükséges azért, hogy a tanári állást ethikailag tisztábbá 
tegyük és függetlenebbé; az utóbbi pedig a tanárság külső tekin
télye érdekében. Ne vegyítse a fizetési osztályok kerete a mások 
halálára való speculatiót a mi előléptetési kilátásaink közé. — 
Ez észrevételek során szóba került — méltányló módon — 
Szemerjay Károly czikke is. Megjegyzendő azonban, hogy a 
kormány a tisztviselői fizetések javítását törvényhozási intézkedés 
nélkül óhajtja foganatosítani, s e szerint az 1893-iki IV. tcz. 
revíziójának nincs itt az alkalma, mint Szemerjay gondolta. 
E szerint a fizetési keretekből kivétel sincs közvetlenül napi
renden. — Rombauer Emil záradékul azt a nézetét fejezte ki, 
hogy az osztrák minta behozatalát ne kívánjuk. Most is az a 
baj, hogy különbségek vannak köztünk. Mióta rangsor van, azóta 
a tanár anyagi viszonyai javultak, de az iskola kárt szenvedett, 
épen a rangsor miatt. — Ez eszmecsere feltüntette, hogy ez 
ügyben egyöntetű megállapodásra még szükség van. A választ
mány e fontos kérdésben így mellesleg nem dönthetett. Az évi 
felterjesztésben kifejezhető lesz azonban újból is, hogy a fizetési 
osztályok rendszere reánk nézve mind az iskolai élet, mind a 
tanárság szempontjából alkalmatlan, s czélszerűbb rendszerrel 
helyettesítése kívánatos.

Az eszmeváltás egy másik nevezetes ága a főigazgatóságo
kat, illetőleg a középiskolai felügyelet kérdését illette. Alexander 
Bernát nem tartja elég világosnak a fölterjesztés idevágó pont
ját. A kérdés háttere az, hogy a főigazgatói intézmény elvi 
alapjára nézve tárgyalások történtek, melyek ama kérdés körül 
forogtak, hogy fenntartandó-e a főigazgatói intézmény vagy nem. 
Ha már mi e kérdést érintjük, a minisztérium érdeklődve várja, 
hogyan nyilatkozunk a főigazgatói intézményre vonatkozólag. De 
a felterjesztés e pontban nem elég világos. Kifejezi a felterjesz
tés, hogy ez intézmény tökéletesítésre szorul, kifejezi azt is, hogy 
helyzete az intézmények közt nem egyszerű; de a reform mód
jára nézve nem tesz javaslatot, csak általánosságban jegyzi meg. 
hogy a minisztériumban kell szervezni a középiskolai oktatásügy 
egységesebb vezetését. A jelentés úgy van stilizálva, hogy a fődo
logra nézve hallgat. Ennél vagy többet kell mondani, vagy keve
sebbet. Vagy konkrét javaslatot kellene tenni az intézmény 
reformjára nézve, vagy egyenesen kijelenteni, hogy a reformra 
nézve most nem kívánnak nyilatkozni, esetleg hogy e kérdésre 
nézve köreinkben megindítjuk a tárgyalásokat. — Székely István 
arra utalt, hogy a főigazgatói intézmény fenntartása vagy eltör
lése a középiskolai törvény módosítása nélkül úgysem eshetik 
meg; ha pedig erre kerül a sor, a novelláris intézkedés előtt 
ki fogják kérni a tanárság véleményét is, akkor elég idő lesz ez 
ügyben állást foglalni. E szerint nem tartja szükségesnek, hogy 
e fölterjesztés javaslatot tegyen a reformra nézve, úgysem tár-
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gyalták a körök e kérdést. — Balogh Péter nagyfontosságúnak 
tartja azt a javaslatot, hogy a középiskolák szellemi vezetésére 
megfelelő szervek legyenek, azért e szakasz kihagyását semmiesetre 
sem tartaná helyesnek. A középiskolai felügyelet kérdésének 
azonban nem az a lényege, bár az is fontos benne, hogy a 
főigazgatóságok eltörlendők-e, vagy nem; nagyobb baj az, hogy 
fent a központban nincs szervezve a paedagogiai vezetés orgánuma, 
úgy hogy ott a mi munkánkat meg sem látják, azért nem is 
tudják méltányolni. A felterjesztési javaslat ezt a pontot dom
borította ki, s óvatosan fogalmazta, úgy hogy nem állja útját a 
főigazgatói intézmény ilyen vagy olyan irányú megvitatásának. 
Ezt a részt nem kell elhagyni; a körök is sürgetik a szak- 
képzettség és a paedagogiai vezetés erősítését a minisztérium
ban. — A főtitkár kijelentette, hogy javaslata egészen szabadon 
hagyja a főigazgatói intézmény kérdését; fő benne a vezetés egysé
gének és tartalmasabbá tételének sürgetése. Fel is olvassa azt a 
részt, a mely a javaslatok konkrét fogalmazásáról lemond a 
miniszter esetleges kezdeményének tiszteletben tartásával. Szívesen 
hozzájárul azonban, hogy külön is kifejezzük, hogy a főigazgatói 
intézmény fenntartásáról vagy eltörléséről ezúttal nem nyilvánítunk 
véleményt. — Kardos Albert szerint a felterjesztésből elvenni sem
mit nem kell; a főigazgatói kérdésre nézve is helyes a felterjesztés, 
mert nem foglalkozik vele. О a felterjesztéssel a lehető legtelje
sebben meg van elégedve; benne kifejezve látja a debreczeni kör 
felfogását is. — Alexander is kijelenti, hogy nem kívánja a javas
lat megváltoztatását, csak egy olyas formulának a közbeiktatását, 
mint pl. »anélkül, hogy az ez ügyben felmerült kérdést bővebb 
vitatás alá vennők . . .« Ezzel fenntartjuk a jogot, hogy később 
hozzászólhassunk még a tárgyhoz; most még nem kötjük le 
magunkat. — Rombauer Emil ennyihez hozzájárul. Egyébként 
ő a főtitkári javaslatban ezt a részt épen a legszerencsésebbnek 
tartja. Még az is jól van megválasztva, a mit nem mond el nyílt 
szavakkal, mert kiértetődik a sorok közül, hogy a reformnak afféle 
módját rokonszenvvel fogadnák, a minő a minisztériumban tudo
mása szerint már egy idő óta megfontolás alatt van. A javaslat 
nem vág a terv elé, mégis kifejezi az iránta való várakozást. — 
Schürger Ferencz azon a nézeten van, hogy nem kell nyilatkozni 
a főigazgatóságok centralisatiója mellett vagy ellen sem. — 
A főtitkár bemutatja a javaslat illető helyét, mely e kérdésben 
igen óvatosan nyilatkozik. A választmány ezek után elfogadta 
Alexander javaslata értelmében azt a pótlást, mely kifejezetten 
utal arra, hogy az egyesület a főigazgatói intézmény szükséges
sége tekintetében ezúttal nem nyilatkozik.

Még néhány pótlás került szóba. Gerevich Emil annak a 
kérelemnek a fölvételét óhajtja, hogy a tanférfiak gyermekei az 
egyetemen is ugyanazt a nagylelkű kedvezményt élvezzék a lecz- 
kepénzek tekintetében, mint a középiskolákban. A főtitkár e 
konkrét kérelmet inkább egy külön fölterjesztésbe foglalná. Az
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indítványozó ehhez hozzájárult, s a választmány is ily értelemben 
határozott. — Ugyancsak Gerevich Emil szóba hozza a nem 
állami tanárok vasúti kedvezményének ügyét is, mely most az 
érdekelt testületek kérelme alapján a törvényhozás és a keres
kedelmi minisztérium előtt van. Az egyesület e kérelemnek a 
maga részéről is súlyt adhatna, ha vagy fölterjesztésébe belefog
lalná, vagy a vezetőség személyesen lépéseket tenne. A főtitkár 
előadta, hogy egy fölterjesztésben ez az ügy már tüzetesen benne 
volt; a személyes eljárást illetőleg pedig az egyesület elnöke 
kész az egyesület igazgatóságát kihallgatásra a kereskedelmi 
miniszter úr elé vezetni, ha ugyan nem lenne késő még akkor, 
mikor az elnök úr hazatér. Hofer alelnök előadta, hogy az elnök 
értekezett is ez ügyben a kereskedelmi miniszter úrral, tehát a 
támogatás megtörtént. E  felvilágosítások után a választmány az 
igazgatóságra bizta, hogy a szükséghez képest intézkedjék. Kiss 
Gábornak az a javaslata, hogy az esetleges kedvezményből a 
helyettes tanárok se maradjanak ki, hasonló útasítással az igaz
gatósághoz került. — Веке Manó kétrendbeli helyreigazító 
észrevétele után a választmány az előadói javaslatot az emlí
tett pótlásokkal egész terjedelmében egyhangúlag elfogadta és 
köszönetét mondott a főtitkárnak a javaslat szerkesztéséért.

A tanárszövetség. A napirend másik főtárgya követke
zett most.

A tanár-szövetség kérdésének jelen állását a kassai kör 
megbízásából Czigler Ignácz ismertette. Bemutatta az alapsza
bályok első tervvázlatát s a körlevelet, melylyel azt minden 
tanári karnak a kassai kör megküldte. A felhívásra válaszolt 56 
testület, közülök 11 nem kíván a szövetséghez csatlakozni, (ezek 
között is három szerzetes-testület), a többi 45 az eszmét üdvös
nek, megvalósíthatónak tartja és kijelenti, hogy örömmel csatla
kozik a testvérintézetekhez s a szövetségbe, ha megalakul — testü
letileg belép. Majd csoportosította a szóló e terv ellen felmerült 
észrevételeket.

Az elvet, a kölcsönösséget egymás özvegyének, árváinak 
segélyezésében valamennyi testület kivétel nélkül helyesli. A szövet
ség kapcsolatát az Országos Középiskolai Tanáregyesülettel szintén 
valamennyi, csak egy állami gymnasium tanári kara veti fel az esz
mét, nem kellene azt az Egyesülettől teljesen függetlenül szervezni.

De több testület kételkedik a halálozási arány-szám igaz
ságában, némelyik lehetetlennek tartja a testületi belépést (4. §.), 
mások meg nagyobb garancziát kívánnak arra nézve, hogy a 
szövetségesek egymást soha el ne hagyják (13. §.), némelyik tes
tület nem tudja elképzelni, hogy lehet a halottak helyét mindig 
újakkal pótolni s így a szövetség örök életét biztosítani; mások 
meg azt mondják, méltánytalanság, hogy az öregek csak annyit 
fizessenek, mint a fiatalok, s mégis ugyanakkora segélyben részesül
jenek. A legtöbb tanári kar pedig konkrét javaslatot tesz, hogy 
lehetne az alapszabály-tervezet hibáit megjavítani.
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A kassai kör a kételyek eloszlatása végett megbízta az 
előadót, tegye újra vizsgálat tárgyává, vájjon átlag véve hány 
tanár bal el évenkint. Czigler Ignácz ezért még két évre vissza
menőleg kiszámította^ bányán haltak el az államiak közül, meg
szerezte a most letűnő 1901-ik év halálozási statisztikáját — 
ugyancsak az államiakra vonatkozólag. Az adatokat egybevetette 
az 1890-iki országos népszámlálás s a rákövetkező 1891—95. 
évekről kiadott halálozási statisztikával, más foglalkozási körök
nek már megállapított halálozási arányával s végül az 1900-ik 
év országos népszámlálásának eredményeivel. És e különböző 
utakon szerzett adatok alapján újra csak azon eredményre jutott, 
hogy a tanárok halálozási arányának maximuma ez idő szerint 
l ‘5°/o. (L. a jelentés e részét a Közlöny 9. számában.)

A kassai kör ezután megbízta az előadót az első alap
szabály-tervezetnek a beérkezett tanácsok alapján való átdolgozá
sával, a mely megbízásnak Czigler Ignácz meg is felelvén, be
mutatja a választmánynak e módosított alapszabály-tervezetet. 
A terjedelmes elaboratum minden egyes pontján meglátszik, 
hogy körülbelül 700 tanár rendszeres tanácskozásának ered
ménye. Elvben az új tervezet megegyez a régivel. Csak 1. lehe
tetlenné teszi, hogy a minoritás a maga liberum vétójával meg
akadályozza a testületi belépést, a nélkül hogy bárkit is 
kényszerítene olyan terhek elvállalására, a minőket anyagi viszo
nyai el nem bírnak, 2. jobban gondoskodik az illetékek rendes, 
pontos beszolgáltatásáról, és 3. olyan előnyben részesíti a fiatalokat, 
különösen a jövő nemzedéket, hogy a rések betöltése örök időkre 
biztosítva volna. Az új tervezet szerint ugyanis a korosabbak 
hagyatékából néhány százalékot levonna a szövetség, e levonások
ból meg a csekély, korhoz mért felvételi díjból tartalékalapot 
gyűjtene s annak kamataiból maga fizetné az illetéket az új 
nemzedék nyugdíjasai helyett, — úgy hogy azok már csak 
szolgálati idejök alatt tartoznának társaikat segélyezni. 4. Az 
illetékek magasságának megállapítását időről-időre a szövetség 
tagjaira bízná az új tervezet, úgy, hogy a jövő nemzedék már 
a maga anyagi viszonyaihoz mérhesse azt. A fő, 5. változás pedig 
az ríj tervezetben az, hogy a szövetség humánus czélját jobban 
szem előtt tartja. Még azon tagok özvegyét és árváit is részel
tetné a szövetséges társak támogatásában, a kiket a szövetség a 
maga kebeléből kizárt.

Végül a kassai kör nevében azt ajánlotta Czigler Ignácz, 
hogy a választmány tegye át e jelentést s a nyomban kiosztott 
új tervezetet az egyesület igazgatóságához, vizsgáltassa meg azt 
egy szakemberekből álló bizottsággal s annak alapján tegyen a 
húsvéti gyűlésen indítványt, elvállalja-e az egyesület a szövetség 
szervezését vagy nem.

A választmány a kassai körnek és buzgó előadójának kö
szönetét mondott fáradozásáért, — ajánlatát elfogadja, azzal a 
hozzáadással, hogy a szakbizottság tárgyalására az ügy előadóját
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meghívja, magát a kört pedig kéri, hogy a bizottság összeilléséig 
is folytassa eddigi munkásságát, tartsa fenn összeköttetését a 
tanári karokkal, az egyesület köreivel, hogy a szakbizottság 
mennél több tanári kar véleményét ismerhesse, s azok alapján 
döntsön e nagyfontosságú kérdésben.

Indítványok. Ezután következtek az indítványok.
Az igazgatóság előterjesztésére egyhangúlag kimondta a 

választmány, hogy Zsilinszky Mihály államtitkár urat 40 éves 
szolgálata alkalmából a mai választási ülésből küldöttségileg 
üdvözli.

Ugyancsak küldöttségileg fejezi ki üdvözletét dr. Boncz 
Ödön miniszteri osztálytanácsos úr, a középiskolai ügyosztály új 
vezetője előtt is.

Elhatározta a választmány, hogy régi kiváló tagjához, 
Károly György Hugó prém. kanonok úrhoz, 40 évi tanügyi 
működése alkalmából üdvözlő levelet intéz.

A szepesi kör a következő két indítványt nyújtotta be:
»1. Tekintve azt, hogy a kir. kath. gymnasiumok tanárai 

ugyanazt a munkát teljesítik, mint középiskolai többi kartársaik,— 
tekintve azt, hogy ennélfogva az anciennitás szerint kellene itt 
is történnie az előléptetésnek, — tekintve azonban azt, hogy az 
idei rangsor megállapításánál több állami tanár kevesebb szolgálati 
év mellett elibe került a kir kath. tanároknak (p. o. Lőcsén K-i 
reáliskolai tanár H-th. kir. gyinn. tanár elé), — tekintve végre 
azt, hogy ilynemű mellőzés nemcsak lehangoló, hanem egyúttal 
sérelmes is az illető kartársakra nézve, azonkívül még destructiv 
hatással van a tanári közérzületre, tisztelettel fordulunk a tekin
tetes választmányhoz azon kérelemmel, méltóztassék a 93-iki 
szerencsétlen törvény alapján valami módját ejteni, hogy az 
említett sérelem mihamarabb orvosoltassék.« — A főtitkár elő
adta, hogy ugyanily ügyben egy más vidéki kir. kath. intézet 
tanárainak kérvénye szintén az igazgatóság előtt fekszik. Schürger 
Ferencz is felszólalt e sérelmek ügyében s óhajtotta, hogy az évi 
felterjesztés térjen ki ez ügyre. A választmány ily értelemben 
határozott.

»2. Hazánknak ez idő szerint öt elsőrendű kirándulóhelye 
van, melyet minden középiskolai tanárnak és tanulónak meg 
kellene látogatnia; ezek: a Magas-Tátra, Budapest, Fiume, az 
Al-Duna és Brassó vidéke. Ámde az ottani elszállásolási viszo
nyok részint hiányosak, részint oly drágák, hogy vagy nagyon 
megnehezítik, vagy lehetetlenekké teszik az oda való tömeges 
kirándulásokat. E bajon segítendő, folyamodványt kellene a köz
oktatási minisztériumhoz benyújtani az iránt, hogy a Magas- 
Tátrán, Budapesten, Fiúméban, Orsován és Brassóban ú. n. 
deák szállók létesüljenek.« — Ez indítványra nézve az igaz
gatóság abban a véleményben volt, hogy mielőtt a kormányhoz 
fordul az egyesület, előbb meg kell fontolnia, hogy az ilyen tá r
sadalmi alkotások létesítését is a kormánytól kell-e várni, s egy-
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általán szükséges lesz előbb tanulmányozni a kérdést. Ez okból 
azt javasolja az igazgatóság, hogy az ügyben bizottság küldessék 
ki. melynek tagjaiul ajánlja M üller József, Tiber Ágost, Tím ár Pál, 
és W eninger Lázár kartársakat; e bizottság azután kiegészítené 
magát a szükség szerint felkérendő tagokkal. A választmány 
elfogadta az igazgatóság javaslatát.

Bemutatta a főtitkár B lan ár  Ödön ungvári kartársunknak 
az ungvári tanári kör legutóbbi közgyűlésén tanárok gyermekeinek 
és özvegyeinek érdekében tett indítványait. A választmány az 
indítványokat, melyek egy részét már értékesített is az egyesület, 
az igazgatóság hatáskörébe utalja, hogy a szükséghez és alkalom
hoz képest használja fel őket.

Végső pont volt a székesfőváros polgármesterének átirata 
az idegenforgalmi egyesület pártolása érdekében. A választmány 
szívesen megnyitja a Közlönyt ez egyesület ismertetésének és 
örömmel látja, ha az egyesület tagjai pártolják a szép czélú 
szövetkezetek

Kevéssel 12 óra előtt bezárta az elnök az ülést, köszönetét 
mondva a választmány tagjainak buzgóságukért és a támogatásért, 
melyben őt részesítették, mire Gerevicli Emil tolmácsolta a 
választmány köszönetét az elnök iránt a gyűlés tapintatos és bölcs 
vezetéséért, valamint az igazgatóságnak is buzgóságáért.

Ezután a küldöttség alakult meg, mely a választmány 
üdvözletét tolmácsolni 12 órakor a minisztériumba vonult.

Igazgatósági ülés 1901. decz. 28-án.
A választmányi ülés napján, előzőleg, az igazgatóság is 

ülést tartott, mely főként a választmányi ülés tárgyaival foglal
kozott, azonkívül pedig új tagokat vett fel. Beléptek az egyesü
letbe : Z im án yi Mihály és E rn ye i Albert prémontrei kanonokok, 
főgymn. tanárok Kassán, ajánlja Gerevich Emil; dr. Szeremley 
Béla ev. ref. főgymn. tanár Debreczenben, ajánlja Kardos Albert, 
dr. Szőke József, Lovas Imre áll. főgymn. tanárok, K esztler Károly 
tanítóképző tanár és dr. Barabás Ábel áll. főreáliskolai tanár, 
mind a négy Temesváron, aj. a temesvári kör; dr. Koller János 
nagybányai főgymn. tanár, aj. Kiss Gábor.

Négyesy László,
főtitkár.

Kolozsvári kör.
F. hó 7-én délután 5-kor a kolozsvári kör gyűlést tartott 

a kolozsvári róm. katholikus főgymnasium dísztermében dr. Erdélyi 
Károly alelnök vezetésével.

Áz elnöklő alelnök felhívására dr. Csernátoni Gyula besz- 
terczei kir. tanfelügyelő elfoglalta a felolvasói széket és előadta
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»A psychologiai motívumok megmagyarázása a dráma tárgyalá
sánál« czimű értekezését.

A felvetett kérdés az : mi módon lehet a VI. gymnasiumi 
osztályban a dráma lélektani motívumait tárgyalni akkor, midőn 
a tanulók még lélektant nem tanultak ? Alkalmul szolgált e 
kérdés feletti elmélkedésre egy vidéki középiskola évzáró vizsgá
latán nyert tapasztalata. A VL.gymn. tanulói a drámáról feleltek, 
közben többször hangsúlyozták, hogy a helyzetnek és tetteknek 
psychologiailag is indokolva kell lenniök: a tanár azonban arra 
a kérésére, hogy a tanulóktól kérdezze meg, mit értenek psycho
logiai megokolás alatt ? — azt válaszolta, hogy ezt nem magya
rázta, mert a tanulók úgy sem értették volna meg psychologiai 
ismeretek nélkül. — Ilyen eljárás a tanításban káros. A tanár 
és tanítvány rabja lett általa a formának a lényeg, és áldozata 
az elméletnek a gyakorlat rovására. Reámutat felolvasó arra, 
hogy az elmélet eltávozása a gyakorlati alaptól a tanításban 
egyik legnagyobb hiba. Ennek a hibának tulajdonítja azt, hogy 
statisztikai adatok szerint a tanítás eredménye általában ki nem 
elégítő.

Hogy a feltett kérdést milyen formában lehetne a gyakor
latban megoldani, arra következőképen felelt a felolvasó: A dráma 
mintájául Shakespeare legtökéletesebb drámáját, Machbeth-et, 
választaná. — Ennek felolvasása után előrebocsátaná, hogy a 
dráma az ember küzdelmeiből tár fel egy-egy részletet. Az ember 
küzdelmének rugója a lélek, mely érzéseink, gondolataink s ezek
kel kapcsolatos ténykedéseink összesége. A lélek munkásságával 
van összekötve minden tettünk, ezen tettekből alakul meg egyéni
ségünk. A lélek a tett elkövetéséig külső körülményektől is 
befolyásolt fokozatos fejlődésen megy keresztül. A fokozatok: a 
benyomás, képzet, érzet, érzés, hajlam, vágy, akarat és elhatározás 
és az azt követő végrehajtás. A végrehajtást az ész megfontolása 
előzi meg. Rendkívüli körülmények hatására a vágy szenvedélylyé 
válik, mely az akaratot és az ész befolyását legyőzi és az egyént 
romlásba döntheti. E fogalmak magyarázására felolvasó közéleti 
példákat alkalmazna. Ezután Machbeth-et újra elővenné és maga 
mutatna rá a Machbeth lelkében végbement folyamatra: Machbeth 
alapjában véve nem rossz ember, de bűnös hajlamait a boszor
kányok jóslatának gyors beteljesülése felkölti. I t t  van az első 
benyomás, mely eleinte határozatlan alakban mutatkozó, később 
mindinkább erősödő vágygyá alakul lelkében a koronáért. Lady 
Machbeth befolyása és a gyilkosságra kínálkozó alkalom vágyát 
szenvedélylyé fokozzák, mely ellen már hiába küzd az ész; lady 
Machbeth gúnyos támadása akaratát végre teljesen legyőzi. 
A lelki fejlődés és a művészi módon csoportosított külső körül
mények föl nem tartóztatható következetességgel vonják magukkal 
Machbeth sorsát.

A példát követő felvilágosító megjegyzések kiegészíthetnék ezt 
a képet a psychologiai momentumok szerepéről a drámában.
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A fogalmak megerősítésére önmegfigyelést ajánl a felolvasó; ennek 
jó módja az, hogy a tanuló képzelje magát az olvasmányokban 
szereplő alakok helyébe és igyekezzék eldönteni, mit tett volna 
maga hasonló helyzetben. Ez a módszer a tanulót önismeretre, 
elmélkedésre szoktatja. — Reámutatna arra is, hogy a drámai és 
vigjátéki jellemek, valamint a különböző drámai műfajok hőseinek 
jelleme csak fokozatokban különböznek és a maradandó értékű 
dráma mindig az emberi lélek törvényein fog alapulni. A többit, 
a mi még szükséges, különböző drámai művek (Kegyencz, Báró és 
bankár stb.) olvasása és tanulmányozása útján a tanulók ön- 
tevékenységére bízná. Nemcsak paedagogiai és módszertani szem
pontból, hanem az igazi kritika elhanyatlásának meggátlására 
nézve is fontos reá vezetni a növendéket a szemlélődésre, önmagá
nak megismerésére s ezek alapján az összehasonlításra és elfogu
latlan, józan ítéletek megalkotására.

Balogh Károly elismerő felszólalása után dr. Erdélyi úgy 
is mint elnök, a gyűlés nevében, úgy is, mint a gyűlés tagja, 
köszönetét mond dr. Csernátoninak felolvasásáért. Szerinte úgy 
magában a psychologiában, mint a poétikában is legtöbbször 
műszavak burkolják el a tanítás lényegét. Ezekből a műszavakból 
madárkalitkákat készítünk a fejletlen elme számára. Ha a tanítás 
chablon-szerű, a chablonhoz szoktatott tanulók sem tudják az 
olvasott műveket helyesen mérlegelni. Csernátoni dr. felolvasása 
az élet és iskola közeledését jelzi.

A debreczeni tanári kör körlevelét, melyben a kolozsvári 
kör hozzájárulását kéri ahhoz a felterjesztéséhez, mely a közoktatás- 
ügyi minisztérium középiskolai osztályának magasabb állásaiban 
a tanárok számára is helyet kíván, — minthogy concretus része 
a körlevél kelte óta már tárgytalanná vált — a gyűlés egyszerűen 
tudomásul vette.

A kassai kör körlevelet küldött, melyben a kolozsvári 
tanári kör testületi hozzájárulását kéri ahhoz a gondoskodó társa
sághoz, melynek czélja volna, hogy minden tanár tisztességes 
tőkét hagyományozhasson, annyit, amennyi tanár széles e hazá
ban működik. Elnök és Balogh Károly hozzászólása után a kör 
iígy határozott, hogy miután az egyes tanári karok dolga ezt a 
kérdést megvitatni, magát nem tartja illetékesnek nyilatkozni, és 
a tanári karokra bízza a választ.

A gyűlés után este a felolvasó vendég tiszteletére a Köz
ponti szállóban áldomás volt. S zabó  Im re ,

_  jegyző.

Kassai kör.
(Tanárok szövetsége. A Közlöny.)

A kassai tanári kör decz. 19-én tartotta Yl-ik gyűlését 
e tanévben Gerevich Emil dr. elnöklete alatt, melyen Czigler 
Ignácz fels. leányiskolái tanár számolt be a tanári szövetség 
tárgyában szétküldött körlevelekre beérkezett válaszokról.

23*
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Beérkezett eddig 49 válasz (38 gymn., 4 reálisk., 5 flsb. 
leányisk., 2 főigazgatóság) még pedig 29 állami és királyi és 
20 autonom testülettől. Nagyobb részük (35) kijelenti, hogy feltét
lenül csatlakozik a mozgalomhoz s a szövetség létesülésekor abba 
belép. A kisebb rész hol kifogásokat tesz, hol pedig nagyon 
helyes tanácsokkal szolgál. Sokan a tanárok halandósági arányául 
az l'5°;'o-ot kicsinyük s 2'5, 3, sőt 4°/0-ot említenek. Czigler 
ezért újra gondos tanulmányává tette ezt a dolgot s különböző 
módokon számítva, így több év statisztikai adatait véve alapul, 
továbbá hasonló foglalkozású emberek halandósági viszonyait is 
tekintetbe véve, legmagasabb százaléknak l ‘37°/o-ot talált, a mi 
a felvett 1’5-nél is kisebb. Mások a szövetség állandóságát féltik, 
nagyobb garantiát kivánnak, a mely a tagokat esetleges jelen
tékeny veszteségtől óvja. Czigler ezért tartalékalap gyűjtését 
ajánlja olyképen, hogy azon idősebb tanárok örökségéből, kik 
tagságuknak már első évében halnak el, 20°i o-ot, a kik a második 
évben halnak el, 19°/o-ot s. i. t. vonjanak le. Ez által oly tekin
télyes tartalékalapot gyűjtünk (30 év alatt közel 60.000 koronát), 
a mely azután arra is szolgálhat, hogy azon nyugalomba vonuló 
tanárok helyett, kik 30 évig fizető tagjai voltak a szövetségnek, 
e tartalékalap kamataiból fedezzük a befizetéseket. Ez egyszer
smind lehetetlenné tenné azt is, hogy esetleg valamely nagyon 
hosszú életű tanár többet fizessen be, mint a mennyit az örök
ség kitesz. Hogy a tagok számának állandóságát is biztosítsuk, 
a szabályzat ki fogja mondani, hogy új tanár a jövőben csak 
kineveztetésekor léphet a szövetségbe, az egyes testületek pedig 
megkérik felettes hatóságukat, hogy a pályázati hirdetéseknél 
feltételként írja ki, hogy az új tanár köteles tagja a szövetség
nek, a mint az a nyugdíjintézménynél történik.

Legörvendetesebb eredmény az. hogy a központ az országos 
tanár-egyesület választmányának f. évi decz. 28-án tartandó 
ülésére minden külön megkeresés nélkül tárgysorozatába vette a 
szövetség ügyét; előadója a kassai kör megbizottja.

Midőn körünk ezt örvendetesen tudomásul veszi, Cziglernek 
pedig gondos éz buzgó munkájáért háláját és elismerését fejezi 
ki, egyszersmind felkéri őt, hogy a szövetség ügyét mint a kassai 
kör megbizottja, a deczemberi választmányi ülésen előadja.

Végül dr. Gerevich Em il elnök kérdést intéz a körhöz, 
vájjon helyesnek tartja-e a Közlöny mostani heti megjelenését 
vagy visszaállítani kivánja-e a régebbi havi megjelenést. 0  maga 
a heti megjelenés fenntartását ajánlja, mert szorosabb kapcsot 
létesít a tanárok között, azonkívül a tanárság közvetlen érdekei
ben élénkebb eszmecserére nyújt alkalmat. Nagyobb, tudományos 
értékű értekezésekre pedig ma már minden szakból speciális 
folyóiratok állanak rendelkezésünkre. A kör teljesen osztja elnöke 
véleményét s elhatározza, hogy a Közlöny hetenkénti megjelenésé
nek fenntartását fogja ajánlani. S tra sser  S án dor

jegyző.
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VEGYESEK.
Üdvözlések. A választmány küldöttsége deczember 28-án délben 

tisztelgett Zsilinszky Mihály vallás- és közoktatásügyi államtitkár 
úrnál, bogy kifejezze az egyesület szerencsekívánatait az államtitkár 
úr negyven éves szolgálati idejének betöltése alkalmából. A küldött
séget Hofer Károly alelnök vezette, tagjai voltak: Rombauer Emil, 
Alexander Bernát, Müller József, Négyesy László, Demkó Kálmán, 
Tiber Ágost, Székely István, G-erevich Emil, Szőke Adolf, Kárpáti 
Károly, Czigler Ignácz, Scbürger Ferencz, Kies Ferencz. A fogadás 
ünnepies jellegét csak bensősége multa felül. Az államtitkárság elfo
gadó termében a küldöttség meleg éljenzéssel fogadta a belépő 
államtitkár urat, s Hofer Károly megkapóan kedves és szép beszédet 
intézett hozzá. A szónok kifejezte az egyesület örömét, hogy az állam
titkár úr a negyvenedik évet oly férfias erőben és egészségben érte 
m eg; a tanárság büszkeségét azon, hogy magas méltóságaiba a 
tanári pályáról emelkedett, s hogy mind államférfim tevékenységének 
köre, mind a tanárság iránt tanúsított állandó rokonszenve alapján 
máig is munkatársaiul tekinthetjük magunkat; kifejezte az egyesület 
ragaszkodását és köszönetét az államtitkár úr személye iránt, a 
kinek bizonynyal igen nagy része van abban, a mivel a tanárság 
helyzete az újabb időben javúlt, s a mi e téren eddig nem történhetett 
meg, az nem rajta múlt; végül áldást, szerencsét kivánt az állam
titkár további működésére. — A beszéd után elhangzott éljenzés le- 
csillapultával Zsilinszky Mihály államtitkár úr válaszolt az üdvözletre 
azzal a szónoki közvetlenséggel, melylyel ő gondolatait a megfelelő 
művészi formába szokta önteni. Igen-igen nagy jó néven vette és 
melegen megköszönte az egyesület megemlékezését. Visszapillantva a 
betelt negyven évből ama tizenháromra, melyet a tanári kathedrán 
töltött, e korszak úgy tűnik fel előtte, mint egy boldog álom; mert 
abban az ideális légkörben élt és dolgozott, a hol az örök eszmék 
kultuszában a zsenge emberi lelkeket nevelik a hazának és a 
társadalomnak. Ott volt e nagyrahivatott egyesület bölcsőjénél is, 
mint a megalakítok egyike, s mindig benső érdeklődéssel kisérte 
annak működését. A tanárságot valóban munkatársainak tekinti, a 
kikkel együtt dolgozik hazánk kultúrájának előbbre vitelén. Bizto
sította a küldöttséget, hogy magának a tanári karnak érdekeit is 
mindenkor szívén viseli, mert tudja, hogy ez az iskola érdeke is. 
Előtte is az a czél lebeg, hogy a magyar tanárságot készen találják 
a huszadik századnak rohamosan emelkedő kulturális feladatai. 
Ismételten is megköszönte az egyesület megemlékezését azzal a fel
szólítással, hogy a küldöttség tagjai vigyék meg üdvözletét küldőik
nek is. Majd kezet szorított és néhány perczig barátságosan elbeszél
getett a tisztelgőkkel.

Ugyanez a küldöttség tisztelgett azután dr. Boncz Ödön 
osztály tanácsos úrnál, a középiskolai ügyosztály új vezetőjénél is. 
A küldöttség vezetője itt a másik alelnök, Rombautr Emil volt, 
a ki a tanárság tiszteletét férfias hangú, szép beszédben igen
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szerencsésen tolmácsolta. Azzal kezdte, hogy az egyesület megragadta 
az első alkalmat, a mikor tagjai az ország különféle vidékeiről a 
fővárosban találkoznak, hogy az osztályvezető tanácsos úrnál kifejezze 
tiszteletét; azonban már így is elkéstünk, mert az osztálytanácsos 
úr megelőzött bennünket, midőn mindjárt új méltóságába léptekor 
megjelent az egyesületben s jelét adta a tanárság iránti meleg érdek
lődésének. Majd tömör formában utalt a szónok a választmány tisztel
gésének indítékaira. Az egyesület ugyan közvetlen hivatali viszony
ban nem áll az ügyosztálylyal, de a czél közössége erős kapocs a 
középiskolai étet e két tényezője közt, s közreműködésök becses 
záloga a sikernek. Az egyesület hazafias készséggel ajánlja fel 
támogatását a szent czél érdekében az ügyosztály új vezetőjének, a 
kinek ifjúi munkabirása és lelkesedése bizalmat támaszt bennünk az 
iránt, hogy a középiskolai oktatás nagy feladatai szerencsés megoldást 
fognak nyerni. — Boncz osztálytanácsos úr, a kit eddig is született szónok
nak tapasztaltunk, s a ki gondolatainak kifejezésében ép oly könnyű és 
biztos, mint választékos, az üdvözlésre adott részletes és meleghangú 
válaszával nem egyszer éljenzésre ragadta a küldöttséget, s nem is 
annyira beszédének rhetorikai formáival, mint tartalmával, melyben 
nem csupán programmja, hanem valósággal a lelke nyilatkozott meg. 
A tanárság üdvözlete — mondá — s az a tény, hogy ez üdvözletét 
a közoktatás oly kiváló emberei hozzák meg, kimondhatatlanul jól 
esik neki, s e megtiszteltetésért hálás szívvel mond köszönetét. A tisz
telgést nem fogja fel banálisán puszta udvariassági cselekménynek, 
hanem ő is azt a jelentőséget tulajdonítja neki, melyet a szónok 
kifejezett, hogy t. i. a tanárság hazafias készséggel kész őt támo
gatni kulturális törekvéseiben. A középiskola férfiainak közreműkö
désére ő már eleve is számított. Mikor elhatározta magát arra, hogy 
elfoglalja e nehéz állását, melyre becsületes munkája emelte, akkor 
a saját munkaerejébe vetett bizodalma mellett főkép az a remény 
lelkesítette, hogy a mikor tanácsra, segítségre lesz szüksége, az 
oktatásügy embereinek támogatására mindenkor bizton számíthat. 
Ily támogatás nélkül a középiskolai szakember sem tudna az ügy
osztály élén sikeresen működni, ha pedig e támogatás minden oldalról 
megvan, akkor a szakbeli képzettség jóformán másodrendű kellékké 
válik; a fő az ilyen esetben az általános áttekintés, a több oldalról 
nyilatkozó szükségletek kellő mérlegelésében és összeegyeztetésében 
kellő Ítélet és kitartó munka a czél biztos ismeretével. A középkori 
polyhistorok kora úgyis lejárt, szakember minden szakban úgysem 
lehet többé senki; sőt talán meg lehetne koczkáztatni azt a véleményt 
is, hogy a vezetésben jobb, ha valaki nem túlságosan rabja egy valamely 
szaknak, mert akkor kevesebb az elfogultság veszélye. Épen azért meg
fordult a fejében még az is, hogy ez állásában azt a szakot, melyet ő 
különösebb kedvvel és irodalmikig is művel, s a mely elég szoros kap
csolatban van egyik nevezetes középiskolai tanulmánynyal, egy időre 
pihenteti, hogy annál könnyebb legyen reá nézve az egyetemes szem
pont megtartása. Fődolog az, hogy a szakemberek, ha hozzájok 
fordul, segítségére legyenek véleményökkel, tanácsaikkal. Ezért nagy
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őrölhet okoz neki a tanáregyesület küldöttségének megjelenése. Kéri 
is a tanárságot, hogy támogassák törekvéseiben. A maga részéről 
Ígéri, hogy a tanárságot, melyet eddigi érintkezései révén is nagyra- 
becsiil, szintén támogatni fogja törekvéseiben, az anyagiakban is. —
A tisztelgést néhány percznyi barátságos beszélgetés követte, (n i.)

Ösztöndíj-pályázat. A kincstári Mária Terézia-féle ösztöndíjak 
közül két 300, egy 240 koronás ösztöndíjállomásra hirdet pályázatot 
a pénzügyminiszter, kizárólag pénzügyi hivatalnokok gyermekei részére. 
Az illető intézetek elüljáróságához január 25-ig kell benyújtani a 
kérvényeket.

Kinevezések а VIII. fiz. osztályba. A vallás- és közoktatási 
miniszter a következő tanárokat nevezte ki а VIII. fiz. osztály 3. 
fokozatába: 1. a k ir .  k a th . intézeteknél: G a l lé  G á b o r  eperjesi, 
B o z s e n ik  B é la  és G u n d e  H e n r ik  újvidéki, B la n á r  Ö dön  és H o r o s t s á k  
G y u la  ungvári és K a l m á r  E le k  lőcsei kát. főgymnasiumi tanárt —
2. a z á l la m i  intézeteknél: M is k o lc z i  A r n o ld  czeglédi állami főgymná- 
siumi, H a h n  A d o l f  székesfehérvári állami főreáliskolai, B e s s e  D á v i d  
losonczi állami főgymnasiumi, M ik e  G é z a  pécsi állami főreáliskolai, 
L a s z  S a m u  budapesti I. kerületi állami főgymnasiumi, L e n g y e l  
V ilm o s  pancsovai állami főgymnasiumi, P e r é n y i  A d o l f  temesvári 
állami főreáliskolai, H e g y  e s i  K á r o l y  fehértemplomi állami főgym
nasiumi, P a u la y  Ö d ö n  pécsi állami főreáliskolai, M ik u s  L á s z l ó  egri 
állami főreáliskolai és B e n c s ik  J á n o s  nagybányai állami főgymnasiumi 
rendes tanárt.

Áthelyezések. A vallás- és közoktatásügyi miniszter О császári 
és apostoli királyi Felségének folyó évi november hó 15-én kelt 
legfelsőbb elhatározása alapján K i r á l y  P á l  fehértemplomi állami 
főgymnasiumi igazgatónak az igazgatói állásról és jellegről történt 
lemondását elfogadván, a nevezettet az erzsébetvárosi áll. főgym- 
nasiumhoz rendes tanári minőségben és szolgálatra kirendelte; továbbá 
B o d n á r  G y ö r g y  zombori állami főgymnasiumi igazgatót О császári és 
apostoli királyi Felségének ugyancsak fenti legfelsőbb elhatározása 
alapján jelenlegi minőségében a fehértemplomi állami főgymnasiumhoz 
helyezte át.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter B e m s e y  I s t v á n  aradi kir. 
főgymnasiumi r. tanárt az erzsébetvárosi állami; F ü lö p  K á r o l y  
erzsébetvárosi állami főgymnasiumi r. tanárt a szentesi állami, S á to r  
J ó z s e f  trsztenai kir. katb. gymnasiumi helyettes tanárt pedig az 
aradi királyi főgymasiumboz jelen minőségökben áthelyezte.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönyének összes, 
teljes számú kötetei — részben kötve — igen jutányos áron megszerez
hetők. Fölhívjuk a körök és az újonnan keletkezeit tanintézetek figyelmét 
ez alkalmi vételre könyvtáraik számára.

Értesítéssel a szerkesztőség szolgál.
Tartalom  : A magyar nyelv és irodalom tanításának segédeszközei. E n d r e i • ;

Ákostól. — K ö n y v is m e r te té s  .* Dr. Sárkány Lajos: Mértan. S z ir te s
Ignácztól. — Egyesületi élet: A választmány ülése. Igazgatósági ülés.
Köri tudósítások. (Kolozsvári, kassai kör.) —. Vegyesek. — Hirdetések.
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Harminczkét év óta gyönyörködteti a KIS LAP czimü képes 
gyermek-újság Magyarország apró olvasó közönségét. Harminozkét év 
óta hétről, hétre mint szívesen látott vendég kopogtat be a magyar 
családok hajlékába, a hol vidám, gondtalan gyermekcsoport repeső szívvel 
várja, njongva köszönti és találgatja nagy kíváncsian, vájjon micsoda 
szépet, kedveset hoz magával a KIS LAP legújabb száma.

Mert a KIS LAP mindig megrakodva érkezik meg rendeltetési 
helyére és szinte két kézzel osztogatja kis hívei között a sok nemes és 
épületes olvasni valót: magyaros nyelven, könnyed formában megirt 
mesét, elbeszélést, útleírást, apró színdarabot, zengő versikét és mindezt 
mesteri rajzok keretében, hogy a szó hatását a szemlélet tegye mara
dandóvá.

Mint ebben, úgy minden más tekintetben is, a pedagógiai czél 
mindég ott lebeg a KIS LAP előtt. Az iskolának és családnak hü segítője 
a nevelésben, mert mulattatva tanít, tréfálva oktat, gondot fordít a 
hazafias érzés szitására, a művészet iránti érzék és a kézi ügyesség 
fejlesztésére és pályázataival munkára, gondolkozásra serkenti a gyermek 
elméjét.

Hogy Forgó bácsi közvetlenül is érintkezzék az ő apró seregével, 
szóba áll velük a szerkesztői üzenetben, meghallgatja örömüket, 
bánatukat; buzdít, dicsér, útba igazit, vigasztal és okkal-móddal megfeddi 
azt, a kinél valami a rováson van.

A KIS LAP gyönyörű tartalmához képest díszes kiállításban is 
jelenik meg, mindazonáltal ára oly csekélyre van szabva, hogy mindenki 
könnyen megszerezheti gyermekének.

Előfizetési ára :
évnegyedenkint csak 2 korona,

vv
M e g r e n d e l ő  c z i m  :

KIS LAP k iadóh ivata la  B udapest, VII., K erepesi-u t 5 4 .
\v

KLiadótulajdonos :

A thenaeum  irod. és nyom dai r.-társ.

A nmeit, vallás- és 
közoktatásügyi m. k. 
miniszter ur a „Kis 

Lap“-ot az elemi 
népiskolák tanuló 

ifjúságának 3593. sz.
körrendeletével 

olvasmányul aján
lotta.

Az Athenaeum könyvnyomdája.
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Az egyesület hivatalos ügyeiben 
minden irat

Dr. NÉGYESY LÁSZLÓ
főtitkárhoz küldendő, Ujvilág-utcza 
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Szerkeszti

BALOGH P É T E R
I.,  O rszágház-utcza 12. szám.

Az egyesület anyagi ügyei, valamint 
a lap kiadását illető ügyek

MÜLLER JÓZSEF
pénztárnok (V. kerületi áll. főreál

iskola) hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési dij egy évfolyamra 8 kor. — Évi tagdíj 8 kor.

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANÍTÁSÁNAK 
SEGÉDESZKÖZEI.

(Vége.)

És kinek volna hivatása az irodalmi tanítás mind e sajnosán 
nélkülözött eszközeit a magyar ifjúság számára előteremteni? 
Kinek másnak, mint a tanügyi kormány ösztönzésére a magyar 
tanárságnak. De hát fájdalom, erre mindeddig nem gondoltunk. 
Mig Francziaországban ott olvassuk az anyanyelvi irodalmi kézi
könyvek czímlapján a kétféle jelzést: »Livre pour l’écolier« és 
»Livre pour le maitre«, addig nálunk teljesen elégségesnek tartják, 
ha egyik-másik kiadó tuczatszámra bocsátja ki a különben elég 
tartalmas, kitűnő nevű szerzőktől származó, »nyelvi, tárgyi és iro
dalmi jegyzetekkel ellátott« olvasókönyveket; hogy az ily köny
veket két részre osztanák, s az egyikbe csak az otthoni készületre 
való apró jegyzeteket, a másikba pedig a tanárok használatára 
szánt hő tárgyi és methodikai magyarázatokat foglalnák, azt a 
mi viszonyaink közt, mikor ez utóbbi rossz anyagi sikerű vállal
kozásnak látszik, senkinek sem jut eszébe. Ha azonban a tanügyi 
kormány csak oly olvasókönyveket engedélyezne, a melyekkel 
kapcsolatban egy ily alapos tanulmányon épülő kommentár is 
látna napvilágot, akkor persze megcsappanna a gombamódra 
szaporodó kézikönyvek száma, de a tanítás annál tartalmasabb 
és sikeresebb volna. Ez az eljárás különben nem is volna oly 
nagyon új és hallatlan még minálunk sem, mert hisz' a gazdasági 
tankönyvek megiratásánál a kormány máris ezt a helyes eljárást 
követte.

Nagyon megjavítaná a viszonyokat az az eljárásmód is, ha 
a kormány pályadíjat tűzne ki szavalókönyvekre, írásbeli fel
adattárokra, a melyek a fennebb érintett elvek szemmeltartásá- 
val volnának szerkesztendők.

ORSZ. K Ö Z É PISK . TA N Á REG Y ES. KÖZL. 24
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Általában minden túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy leg
nehezebb és legmostohább helyzetük a tanítás módszeres elő
készítése tekintetében a magyar nyelv tanárainak van. Az idegen 
nyelv tanára, ha Homerust, Horatiust, Gröthét vagy Molieret 
akarja tárgyalni: egész irodalom áll előtte az Összes európai 
mívelt nyelveken; ha dolgozatthémát keres, szavaimányt gyakorol
tat be, a segédkönyvek egész légiója áll rendelkezésére; mig a 
magyar nyelv tanára sokszor minden legkisebb adatért egész 
könyvtárát kénytelen — sokszor sikertelenül — átkutatni. 
E viszás helyzetet tovább is figyelmen kívül hagynunk nem 
szabad, mikor annyi jeles tudós és író áll rendelkezésünkre csak 
a tankönyvirók táborában is, és mikor tanulóink annyit költenek 
tan- és segédkönyvekre, melyeknek ára a józan számítású kiadó
kat gazdagítja. Ennyi szellemi és anyagi erő üdvösebben is fel
használható volna, ha akadna bátor férfiúi, ki ez irányban a 
kezdeményezést megtenné.

A tanügyi kormány kezdeményezésére — s ezt nem vád
ként mondom — immár hiába várunk. Maga a kormány is kezdi 
lassanként belátni, hogy az administratio jelenlegi nehézkes, 
formalis és szövevényes módja nem alkalmas arra, hogy eszméket 
érleljen és valósítson meg, az akták és szakközegek tömkelegé
ben az idea meghal vagy eltorzul. Sok példát hozhatnánk fel 
ennek igazolására, de legyen elég csak egyre hivatkoznunk, a 
mely némileg tárgyalásunk keretébe tartozik. Még a 80-as évek 
közepe táján egy közös főigazgatói értekezlet elhatározta, hogy a 
kormányt sürgősen felkéri vegyes ajkú iskolák használatára 
való középiskolai tankönyvek megiratására, a melyekre a tanítás 
sikere érdekében égető szükség van. Az eszmét mindenfelé öröm
mel üdvözölték (e sorok írója részletesen foglalkozott is vele a 
Tan. Közi. 1887. évfolyamának 1. számában), de azóta már közel 
húsz év telt el, és a tervezett könyvekből még egy sem szüle
tett meg.

Ily körülmények közt tehát nincs más hátra, mint a tanár
ságnak magának lépni actióba a nemzeti nyelv és irodalom érde
kében. Erre épen most van a legalkalmasabb idő, mikor az ríj 
tanterv, a mely épen a nemzeti nyelv és irodalomtanítás föllendí
tésének jegyében született meg, átlépi az iskolák küszöbét s egy 
új korszakot készül megteremteni, a melyre minden hazafias 
érzésű magyar tanár régóta áhítozott. Most kell megragadnunk 
a kedvező alkalmat, mikor ki van adva felülről a jelszó, hogy a 
nemzeti tárgyak tanítását intensivebbé, gyümölcsözőbbé kell 
tennünk. Nincs okunk kételkedni abban, hogy törekvésünket 
az illetékes körök rokonszenvvel fogadják és hathatós pártfogá
sukra méltatják.

És miben álljon ez actio? Vájjon miképen volna lehetséges 
mindazon bajokon, melyeket föntebb röviden vázoltam, leghatha- 
tósabban segíteni? Talán anyagi eszközökkel, vagy a hatalom 
szavával? Nem. Az irodalom segítségével. Vizsgáljuk csak meg
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közelebbről, hogyan támadt Németországban az a nagy érdeklődés 
az anyanyelvi tanítás iránt, a mely érdeklődés egy egész nagy 
irodalmat teremtett meg? Alig csalódunk, ha azt állítjuk, hogy 
ezt a szellemi életet egy szerény folyóirat tette oly élénkké, 
mely a múlt század 40-es éveinek elején indult meg ily czím 
a la tt: »Archiv für den Unterricht im Deutschen in Gymnasien, 
Realschulen und anderen höheren Lehranstalten. Eine Viertel- 
jarsschrift, herausgegeben von Heinrich Yiehoff. Düsseldorf,4 843.« 
A helyett, hogy jellemezném e folyóiratnak irányát, szellemét, 
ideiktatom az első, még nagyon szerény keretben mozgó számnak 
rövidített tartalomjegyzékét: 1. Commentar zu Göthes Hermann
u. Dorothea (I. II. ének). 2. Gedichte von A. AY. Schlegel. 
Einleitendes (I.—IX.). 3. Gedichte von F. Freiligrath (I.—YI). 
4. Zwei Prosastücke, erläutert von B. H. Hiecke. 5. Aufgaben 
zu deutschen Arbeiten für die oberste Bildungsstufe, mit lite
rarischen Nachweisungen. 6. Eine Stufenfolge methodischer Auf
gaben für höhere Classen. 7. Wie malt der Dichter grosse 
Bäume und optisch erhabene Erscheinungen ? Ein Beitrag zur 
Poetik. 8. Grammatische Studien. — íme az első 188 nyol- 
czadrétű lapra terjedő füzetnek a tartalma. Ugyanezen évfolyam 
2. számában már recensiók is jelentek meg használatban lévő 
német nyelvtanokról és olvasókönyvekről, a 3. számban egy szép 
értekezés a szóbeli előadás képzéséről, egy másik egyes nyelvtani 
sajátságok ismertetéséből, a 4-ben több alsó osztályban olvasott 
darab módszeres tárgyalása stb. stb.

E rövid tartalom jegyzékből is elképzelhetjük, mily érde
kesek lehetnek e folyóiratnak későbbi kötetei, melyeknek elolva
sása a tanárnak több tanulságot nyújt, mint akár kétannyi kötet 
elméleti paedagogiai mű áttanulmányozása. Ha elgondoljuk, hogy 
e folyóirat évtizedeken látta el a német tanárságot ily érdekes 
olvasni és tanulni valónak egész tömegével és hogy nyomába még 
több ily folyóirat lépett (ma a legelterjedtebb a Zeitschrift für den 
deutschen Unterricht), akkor nem csodálkozhatunk, hogy a német 
nyelvtanítás irodalma Németországban oly óriási lendületet vett.

íme ezt a módot ajánlom én is a magyar nyelvi és irodalmi 
tanítás ügyének föllendítésére hazánkban: egy folyóirat megindí
tását, a melynek egyedüli czélja a magyar nyelv és irodalom 
tanításának felkarolása legyen. Ha van folyóiratunk a mathe- 
matikai tanítás szolgálatában, ha van tornatanítási szakfolyó
iratunk, miért ne lehetne egy olyan is, a melynek megteremté
sére egyedül mi vagyunk képesek és hivatottak ? Ez a folyóirat 
volna hivatva mindazon eszméket és terveket megvalósítani, 
melyeket fennebbi soraimban érintettem. Ez közölne olvasmány
tárgyalásokat, költeménymagyarázatokat, nyelvtani és irálytani 
fejtegetéseket, szavalati utasításokat, dolgozat-dispositiókat; ez 
ismertetné és bírálná a szakkönyveket, különböző tanítási eljá
rásokat; ez vetné föl alkalomszerüleg azon eszméket, melyek a 
magyar nyelv és irodalom tanításának intensivebbé tételét czé-
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lozzák; 1 ez készítené elő az irodalmi müvek iskolai kiadását, a 
kommentárok, szavalókönyvek létrejöttét stb. stb. E folyóiratban 
dolgozna első sorban az a sok tankönyviró, a kiknek alkalmuk 
nyilnék könyvük használatát mintaleczkék és utasítások adása 
által megkönnyíteni; ezt járatná minden iskola és esetleg a 
magyar nyelvnek minden tanítója, hogy a tanítás munkája 
könnyebb és kényelmesebb lehessen. íme mennyi sok érdek fűződ
nék egy ily irányú folyóirat létrejöttéhez! Valamennyi érdeknél 
fontosabb és szentebb volna azonban az a nyereség, mely ily 
módon a nemzeti nyelv és irodalom tanítására háramlanék. Ez 
oly érdek, a melyért fáradozni és áldozni minden magyar tanár
nak legszentebb kötelessége!

Adja az Ég, hogy mielőbb előálljon az a hivatásszerű férfi 
irodalmi nagyjaink sorából, ki ez életrevaló eszmét, habár oly 
igénytelen helyről támadt is, megragadja és diadalra segítse!

(Kaposvár.) Endrei Ákos.

KÖNYV- ISME RTET É S E K.

M agyar nyelvtan. Második rész. Közép- és polgári iskolák 
és felsőbb leányiskolák II. oszt. számára. Szerkesztette Négyesy 
László.

E könyv főérdeme a szép, magyaros stíluson és világos 
előadáson fölül, hogy jelentéstani alapon egységesíti a II. osztály 
szétszórt nyelvtani anyagát. Mindenesetre érdekes kisérlet, de 
tökéletesen bevált. A szerző méltán viselheti »az egésznek fel
építéséért egymaga a felelősséget.« Világos tudatában van annak, 
hogy nem tudományos nyelvtant ír. hanem középiskolai tanulók 
számára valót. Ars dicendi et scribendi. Az I-ső részben még ez 
nem domborodik annyira ki, így például tárgyi csoportok össze
állítására sehol sem ád utasítást, de a Il-ik  részben már úgy 
etymologiai, mint figurális csoportosítással bőven találkozunk. 
A szóképzésről szóló fejezetben mind a felsorolás, mind a példák 
megválogatása nagyon ügyes. Hiven kitűzött czéljához »igazán 
érezteti a nyelv élő voltát s fejleszti a nyelv érzéket.« Csupán az

1 Ilyen vitás kérdések jelenleg pl. a következők : 1. Helyes dolog-e, 
hogy — mig minden egyéb tárgy tanítása arra képesített tanárra van bízva és 
csak kivételesen fordul elő, hogy szükségből más rokon tárgy előadója tanítja — 
addig a magyar nyelvet épen az alsó osztályokban, a hol tanítása legnehezebb, 
a hivatalos szabályzat rendelete ellenére is legtöbb helyt görög és latin 
nyelvből képesített tanerők tanítják? 2. Nem volna-e czélszerübb az ifjú
sági könyvtárak kezelését minden osztályban külön szervezni és kezeltetni ? 
3. Helyes-e, hogy az önképző körök lassanként csaknem teljesen megfosztat- 
nak eredeti jellegüktől stb. stb. E. A.
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ellen volna kifogásom, hogy az élő és holt képzők közt levő 
különbséget nem említi, sem a hibás képzőket, pedig dolgozat
javítás közben erre folyton hivatkoznia kell a tanárnak. Az 
egyetlenegy gyönge definitióval is e fejezetben találkoztam: Azt a 
járulékos részt, a mely a szavak végét átalakítja és a szót más 
szóvá teszi, képzőnek nevezzük.« A szó végét nem alakítja át, 
hiszen a képző maga lesz a szó vége, s szabatosabb volna így: 
a szót más jelentésű szóvá teszi. A szóösszetételről épen elég, a 
mit ád, de ugyancsak a föntemlített szempontból a helytelen 
összetételekre itt is jó lett volna rámutatni. Az együttjáró szavak
ról s a szavak jelentéseiről szóló fejezeteket igazi paedagogusi 
gönyörűséggel olvastam. E két fejezet fölvétele pompás gondolat 
volt s az egésznek tárgyalása finom elmeélre vall. A határozókat 
Simonyi szerint csoportosítja, nagy áttekinthetőséggel, azonban a 
»képes helyhatározó« elnevezés többi nyelvtanaink útján már 
annyira forgalomba jött, hogy szerzőnk is meghagyhatta volna. 
Ellenben teljes dicséretet érdemel az az eljárása, hogy a ragok 
functiója szerint veszi sorra a határozókat. így biztosak vagyunk 
róla, hogy azok hatáskörével teljesen megismerkedünk, sőt az 
analógiák (rokonértelmű határozók) is jobban szembetűnnek.

A szórend tárgyalásánál a főszakaszra vonatkozó fejtegeté
seknek világosságra és szabatosságra nézve alig találni párját. 
De már az igekötők szórendjéről azt mondja, hogy »van abban 
még sok érdekes tünemény; mindezek a nyelv finom részleteihez 
tartoznak«. Pedig nekem idegenajkú tanítványaimnál a Kicska- 
féle törvény mindig nagy hasznomra van. »Nagyon megverte«; 
»ő is elment«; mindenki elment« s tb : ezekben összefoglalás van. 
»Nem igen verte meg; csak egy ment el« stb; ezekben kirekesztés. 
Ajánlom pályatársaim figyelmébe.

A Y lI-ik  részben az alárendelt mondatok magyarázatánál 
szerzőnek igen megkönnyíti dolgát, hogy már az I-ső osztály 
anyagának tárgyalása közben megemlítette a mondatoknak mon
datrészek gyanánt való szereplését. A mellérendelt mondat meg
értetésére szolgáló két példa igen talpraesett. Egyátalán a mon
datok tana oly világos, hogy a gyermek a szöveg nyomán maga 
is könnyen felfoghatja. A de kötőszónál azonban, melyről szerző 
azt állítja, hogy a vele szerkesztett mondat »nem tagadja az 
elsőt, hanem azzal szemben állít valamit«, nem elég szabatos. 
Jobb volna azt mondani, hogy az első mondat általánosít, de a 
második egy kis kivételt tesz alóla, mint a Simonyi példája 
m utatja: A szél sok mindent ledönt, a tölgyet is, de a náddal 
nem bír. A mellékmondatok beolvasztásáról s önállósításáról 
szóló fejezet tömör és velős; se elvenni belőle, se hozzátenni 
nem igen tudnék. Az interpunctio szabályait azonban, főleg az 
egyenes beszédre és a mellérendelt mondatokra vonatkozólag 
részletesebbnek óhajtanám.

íme, röviden ennyi a megjegyezni valóm. Ha még kiemelem, 
hogy a szerző módszere — az elmagyarozott anyagnak velős tété



358

lekben való összefoglalása, — a gyakorlott paedagogusra vall, 
azt hiszem, mindent elmondtam. Újabb nyelvtani tankönyveink 
— büszkén mondhatom, mert foglalkoztam vele — nem csak 
hogy kiállják a versenyt a külfölddel, hanem felül is múlják 
annak e nemű termékeit. A világos, logikai csapáson haladó 
magyaros észjárás nyilatkozik meg bennök, s szerzőnk e derék, 
lelkes irói gárdának legjelesebbjei közé tartozik. Könyvét jó 
lélekkel ajánlhatom mindenkinek, a ki a magyar nyelv tanításá
val foglalkozik.

(Pozsony) Albert József.

R eport of the  Commissioner of Education for the year 
1899—1900. Volume I. Washington, government printing office 
1901; L X X X  +  1280 n. 8. r. lap.

Ismét megjelent az amerikai közoktatásügyi jelentéseknek 
egy kötete; az 1899/1900 iskolaévre vonatkozó jelentésnek első 
része, a szokásos terjedelemmel és gazdag tartalommal. Jellem
zésül most sem mondhatok egyebet, mint a régibb kötetek ismer
tetésekor : valóságos paedagogiai kincsesbánya ez a kötet is, mely 
számos iskolaügyi specialistának eredeti vagy fordított, de min
denesetre fáradságos munkáját foglalja magában, de holt kincs 
marad mindaddig, a míg személyes tanulmánynyal új életre nem 
keltjük. Ezt úgy értem, hogy az egy évi munka szinte egy évi 
feldolgozást kívánna és erre az időre bármelyik minisztérium 
specialistáit is ellátná anyaggal. Nem egy embernek munkája s 
nem egy embernek való.

Egymaga a tartalomjegyzék 5 nagy lapra terjed, a közok
tatásügyi kormánybiztos bevezető összefoglaló jelentése (the com
missioner's introduction) 51 lapra.

Ennek a jelentésnek tanulságos függeléke a közoktatásügyi 
hivatal levelező osztályának kimutatása, melyben a tárgyi vezér
szavak alfabetikus sorrendjében a tudakozódásokra adott fel- 
világosító válaszok száma is meg van nevezve. Pl. »Hungary, 
ediication in 1«, a miből láthatjuk, hogy Magyarország közok
tatásügyére vonatkozólag is adtak egy ízben felvilágosítást az — 
Egyesült-Államok »Вигеаи«-]а,Ъа,п.

Az iskoláknak ismert típusai mellett, becses anyagot talá
lunk számos, nálunk is időszerű és vajúdó kérdésre, minők az 
university extension, a testi nevelés, iskolaorvosi intézmény és 
játékterek, a művészeti oktatás, az alkohol elleni mozgalom és 
ifjúsági egyesületek, gyógypaedagogiai intézmények, sőt olyasmire 
is akadunk, a mi a büszke Európa előtt egészen ismeretlen (pl. 
Chautauqua, truant schools, museum extension, etc.) Igen örven
detes, hogy ebben a nemzetközi rademecumban ismét találkozunk 
egy önálló s hazánkra vonatkozó dolgozattal: Szterényi József
nek egy eredeti és jeles tanulmánya ez »Magyarország ipar- és
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kereskedelmi iskoláiról (865—878. lap). Ez a kezdeményezés és 
tanulmány a többi iskolanemeknek hivatalos vezető egyéniségeit 
is buzdíthatná arra, hogy időről-időre ebben a nemzetközi szem
lében, mintegy az egész világ szine előtt, beszámoljanak a gond
jukra bizott kulturális intézményekről.

Most pedig menjünk legalább a czimek szerint és futóla
gosán végig a vaskos köteten, mellőzve mindazt, a mi csupán az 
tíjvilág viszonyaira és statisztikájára vonatkozik. A tárgy meg
nevezése után a dolgozat szerzőjét és terjedelmét zárójelben 
adom.

Az angol fiit-köz ép i s 1c о l á к n a le fejlődése (40 lap, új és bőví
tett kiadása Aronstein dolgozatának, melyet a modern philolo- 
gusoknak 1896. évi hamburgi kongresszusán terjesztett elő; Nagy- 
britannia közoktatásügyéről a kötet végén még egy terjedelmes 
tanulmány van): bevezetésül felsorolják azokat az alapvető mun
kákat, melyek e jeles s számos latin magyarázó széljegyzettel 
bővített tanulmányban fel vannak dolgozva; a végén a fejlődés
nek kronológiai táblázata 1386-tól 1895-ig. — IskolakerülÖknek 
szánt iskolák (truaut schools, 134 lap): történelmi fejlődése, szer
vezete és jelen állapota ezen sajátságos intézménynek az Egyesült- 
Államokban és Nagybritanniában. Ennek az intézménynek czélja. 
hogy egyrészt összegyűjtse és felnevelje az elhagyott és bűnre 
hajló gyermekeket, másrészt hogy felszabadítsa a rendes iskolákat 
és tanítókat a zavaró elemektől. A szervezés és vezetés elvei 
még nem forrtak ki egészen, mert vannak a kik azt tartják, 
hogy a gyermekeknek elkülönítése a többiektől jövendő fejlő
désükre nagyobb kárral lehet, mint a mekkora hasznot várhatnak 
az újfajta iskoláktól. Ehhez képest fejlődésük is elég óvatos és 
a különböző államokban nagyon eltérő. — Educational Extension 
az Egyesült-Államokban (Adamstól, 175 lap); ebben a fejezetben 
történelmi alapon ismertetik mindazokat a (részben új) intézmé
nyeket, melyek a rendes iskoláztatáson kivül a népnek művelő
désére és a felnőtteknek oktatására szolgálnak, a mint ez a 
következő fejezeteknek puszta czíméből is kitetszik: university 
extension (303. 1.), museum extension (367. 1.), hírlapok mint 
népnevelők (370. h), művészet a népnek (339. 1.), egy nemzeti 
egyetem eszméje (358. 1.) Washington Györgytől ered; a czikkíró 
megjegyzi, hogy Washington városa tekinthető ily nemzeti kultu
rális góczpontnak, mert a kormány évente több mint 8 millió 
dollárt költ tudományos czélokra.

Egészen külön említendő a »Chautauqua«, a miről maguk 
az amerikaiak is azt tartják, hogy a legeslegamerikaiabb dolog 
(the most American thing in America). Ez a furcsa szó — Írja 
maga a Report — »együttes fogalma egy helynek, egy intéz
ménynek és egy eszmének; a hely egy nyári város a Chautauqua 
tó mellett, délnyugatra New-Yorktól; júliusban és augusztusban 
több ezer ember részére a népszerű tanításnak gyűlőhelye ez, 
a hova az egész országból sereglenek, hogy hallgassanak előadá
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sokat és zenét és élvezzék a szabad egyetemi életet és az üde 
természetet . . . egy faja ez a nevelési Bayreuthnek a nép szá
mára.« A Chautauquara vonatkozó irodalom két lapon van fel
sorolva (319—320.) — A nevelésügynek állapota a század végén 
(Murray Butler, a Columbia University paedagogiai és filozófia
tanárának beszéde, 9 lap). — Az alkoholellenes mozgalommal két 
dolgozat foglalkozik: egy amerikai tanférfiúé (Atwaher, 19 lap) 
és egy belga tanitóképző igazgatóé (Sluys, 12 lap); az utóbbi 
tanulmánynak két érdekes fejezete: esztétikai nevelés és ifjúsági 
mértékletességi egyesületek (613. 1.) — Szabad felső iskolák 
mezőgazdasági tanulók részére (irta Corbett, a chicagói egyetem 
tanára, 20 lap.) — Nyilvános iskoláiknak viszonya nyilvános 
könyvtárakhoz (a National Education Association részéről kikül
dött bizottságnak 57 lapra terjedő jelentése, mely felöleli a 
különböző fokú iskolák igényeit, könyvjegyzékeket állít össze 
tárgyi csoportok szerint és számos hasznos és gyakorlati útba
igazítással szolgál. — A következő fejezet, mely állandó rovata 
a Report-oknak, egyike a legterjedelmesebbeknek (174 lap) és 
Education in Central Europe czimmel Közép-Európának köz- 
oktatásügyével foglalkozik 16 részben önálló, részben fordított 
tanulmányban, melyek közül a legfontosabbak ezek: Népnevelés 
és nemzetgazdasági fejlődés (irta J. Dews Berlin); nemzetközi 
iskolaügyi statisztikai táblázatok (jól esik látnunk, hogy a Report 
számol közjogi viszonyainkkal: a hol Ausztriáról szól, hozzáteszi: 
»Magyarország kivételével« s erről mindig külön emlékezik meg,
1. 778. és 801. 1.; a helyneveket ellenben, német forrás után, 
szintén németesen írja); »az iskoláknak orvosi ellenőrzése Német
országban és a német középiskolai oktatás természettudományi 
megvilágításban« az iskolaorvosi intézménynek nálunk küszöbön 
levő reformjára igen tanulságos; Svájcz közoktatásügyi statiszti
kája: ugyanott a gyengeelméjüek és elhagyottak tanítása. Testi 
fenyítés Poroszország népiskoláiban (annak ötletéből, hogy 1898-ban 
2 tanító testi fenyítés niiat? törvény elé idéztetett, Bosse miniszter 
1899 május 1-én és július 27-én két rendeletet adott ki. melyeket 
utóda Dr. Studt egy 1900 április 19-én kelt rendelettel vissza
vont; mindhárom rendeletet egész terjedelmében közlik. — N yil
vános játékterek és szünidei telepek (10 lap): ismerteti az ered
ményes német mozgalmat, mely a városi sétatereknek és parkoknak 
az ifjúsági játékokra való átalakítását és hasznosítását szorgal
mazza, bemutatja a drezdai városi játéktérnek tervrajzát, majd 
rátér az Egyesült-Államoknak rokon de mégis önálló csapáson 
mozgó tevékenységére. — Nyilvános, egyesületi és iskolai könyv
tárak (1. fent, 243. lap ): a Bureau adatgyűjtése szerint az 
Egyesült-Államokban 1900 végén 5383 olyan könyvtár volt. 
mely egyenként legalább 1000 kötettel rendelkezett; az utolsó 
5 év alatt a gyarapodás 1357 könyvtár; 1896-ban volt 4026 
könyvtár összesen 33,051.872 kötettel, 1900-ban a kötetek száma 
44,591.851; a gyarapodás 5 év alatt 11,539.979 kötet ( =  35°/o);
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a 933. lapon érdekes grafikon szemlélteti 1875-től kezdve azt a 
hatalmas gyarapodást, mely csakis a Carnegie-k hazájában kép
zelhető. Ez a statisztika egymaga, mely minden egyes könyvtár 
adatait 18 rovat szerint mutatja he, teljességével a szakértőnek 
legnagyobb elismerését vívja ki. — Nagybritannia és Írország 
közoktatásügyi (78 lap; 1. még fent az elsőnek említett érteke
zést) : kimerítő tanulmány, melyben t. k. szó esik a művészeti 
tanításról (1208 1. f.) és a nők felső oktatásáról (1236 1. 1); 
jegyezzük még fel, hogy a »secondary school« elnevezés nagyon 
tág és a középiskolai oktatásnak sokféle faját jelöli (X X X II. 1. 
jegyzet.). — Végül megemlítjük az Egyesült-Államok oktatásügyi 
folyóiratainak lajstromát a) államok, b) tárgyi körök szerint 
összeállítva (4 lap.)

Ezzel az első kötet lényegesebb tartalmának felsorolásával 
végeztem volna, a második kötetét arra a közeli időpontra ta rt
ván fenn, a mikor szintén megjelenik, jóllehet az elsőnek beve
zető jelentéséből már most láthatjuk, hogy sok érdekes dolognak 
nézünk elébe, t. k. a párisi kiállítás tanügyi osztályai ismerte
tésének. Ha igénytelen ismertetésem egy vagy más szakembert 
helyes és új nyomokra vezetett és további specziális tanulmá
nyozásra buzdított, akkcr nem végeztem hiábavaló munkát.

Kemény Ferencz.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .
Székely-udvarhelyi kör.
(A kötelező játékdélutánokról.)

F. é. szeptember 26-án Solymosi Lajos dr. elnöknek a múlt 
év működésére való visszapillantása után a titkár, Fejes Áron. 
tette meg beszámoló jelentését.

Oktober 5-én a kör tisztújító ülést tartott, elnöknek Soly
mosi Lajos drt, alelnököknek Gönczi Lajos és Soó Gáspárt, titkár
nak Xosz Gusztávot választotta meg.

November 23-án kiegészítő a tisztviselői k a r t : pénztárosnak 
és jegyzőnek az önként vállalkozó Szabó Andrást és Gáspár 
Balázst választotta. Kisebb ügyek elintézése után kimondotta a 
kör, hogy tevékenységét két irányban fejtse k i : havi ülésein tan
ügyi kérdéseket vitasson meg; más oldalról szabad lyceumi elő
adásokat rendezzen, s az ezen való közreműködésre a helyi 
intelligens elem erre alkalmas erőit igyekezzék megnyerni.

Deczember 14-én a folyó ügyek elintézése után Nősz Gusztáv 
titkár megtartotta értekezését a kötelező játékdélutánokról.

Fölpanaszolja az előadó, hogy a játékterek megszerzésében 
a hatóságok nem támogatják eléggé az iskolát, ügy hogy ha a
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minisztérium komolyan akarja a reform meggyökereztetését, ne 
zárkózzék el a szükséges anyagi áldozatok elől és gondoskodjék 
megfelelő játszótérről az egyes iskolák számára. A telek kérdé
sével kapcsolatosan szükséges a játszóhelynek kellő felszerelése 
is oly értelemben, a mint azt a rendelet kívánja. Megfelelő fel
szerelés nélkül, minden ide vonatkozó rendelkezés többé-kevésbbé 
illusorius és koczkáztatja a kívánt siker elérését.

A játékoknak a tantervbe való beillesztése csak az oly 
intézetnél ütközhetik nehézségbe, a hol nagy a tanulók lét
száma és a hol csak két szabad délután van, mert itt két-két 
osztály összevonásával csoportosíthatók a tanulók az előirt maxi
malis szám (140) mértékéig, a mire négy délután igényeltetik. 
Kevésbbé népes iskolánál, a hol négy-négy osztály összevonása 
révén csak két délutánra van szükség, nem merül fel e tekintet
ben nehézség.

A játékdélutánokon való megjelenésre a tanulókat kény- 
szerítendőknek véli. Más elbírálás alá esik azonban az a kérdés, 
vájjon a játékban való activ részvételre is kényszerítendők-e a 
tanulók kivétel nélkül. Előadó, mint a helybeli főreáliskolai 
növendékek játékainak vezetője, következőkép szokott eljárni. 
Kezdetben csak azokkal a tanulókkal játszik egyes csoportokban, 
a kik különös előszeretettel karolják fel a játékot s a kik külö
nösen disponálva vannak erre. A tanulók legtöbbje ilyen. Az 
eleinte csupán passiv nézésre utalt tanulók, ha látják a játékban 
résztvevők föl-föllobbanó játékkedvét, kitörő lelkesedését, nem 
tudják azt sokáig tétlenül nézni; a játékvágy, a mely ösztön- 
szerüleg szunnyad a gyermek lelkében, villamos áramként ragad 
át a játszó tanulókról a nem játszókra is, úgy hogy csakhamar 
a nézők is önként jelentkeznek az activ szereplésre. A kisebb 
fiukat egyáltalában nem kell nógatni a játékra, hisz kisebb fiút 
játékra buzdítani annyi, mint macskát egérfogásra ösztönözni. 
A felsőbb osztályú tanulók is inkább csak azért veszik a dolgot 
immel-ámmal, mert nem tudnak megbarátkozni azzal a gondo
lattal, hogy egy szabad délutánt veszítettek, a melyet ők más
képen akartak volna felhasználni, vagy pláne csak tétlenül 
agyonütni. Eődolog itt az, hogy a vezető tanár tapintatos eljárá
sával megkedveltesse a játékot, kellő érdeklődést keltsen fel 
iránta s a tanulókra bízza a legtöbb esetben a játék nemének 
választását. Egyáltalában ügyeljen arra, hogy az egyes játékok 
alkalmazkodjanak a tanulók kora és hajlamaihoz. Hovatovább, 
ha az új intézmény majd meghonosodik, a tanulók mindenike 
úgy fog abba beletörődni, mint akár más kötelező tantárgyba, 
a melyhez esetleg nem volt kellő egyéni ambitiója.

A fegyelmezés kérdését érintve, említi előadó, hogy két 
szempontot kell a játékoknál összeegyeztetni. Alkalmat kell ugyanis 
adni a tanulóknak a felüdülésre, a fesztelenebb mozgásra, hisz 
szabadság a játék éltető eleme; másrészt meg nem szabad a fegyel
mezés gyeplőjét kezéből kiengednie, a szabadságnak nem szabad
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szabadossággá fajulni a disciplina rovására. Ügyelnie kell arra, hogy 
a tanulók önfegyelmezésök hiányából kifolyólag a játék hevében 
se téveszszék el szemük elől a játék szabályait, nehogy annak 
menete bármi módon megzavartassék. 70 tanuló vezetésével, a mely 
szám a rendelet szerint egy csoportnak minimális összegét képezi, 
még talán megbirkózhatik egy tanár is, de lehetetlen elképzelni 
azt, hogy az esetben, ha egy csoportban 140 tanuló van, egy 
tanár, bármilyen jól tudjon is fegyelmezni, képes legyen ennek 
gyakorlására. Ilyenkor szükségesnek mutatkozik, hogy egy-egy 
osztályfőnök is segítségére legyen a vezető tanárnak, a ki, mig 
emez magát a játékot irányítja, a rendre s a fegyelemre ügyel
jen fel.

Többek hozzászólása után a kör kimondotta, hogy az őszi, 
tavaszi és nyári időszakokban a játékdélutánokat fenntartandók- 
nak véli, télen azonban a játékok helyett csak tornászással foglal
koznának az ifjak. „ ,  , „  . ,Gáspár tíalazs 

jegyző.

Pápai kör.

A pápai tanári kör f. hó 19-én tartotta második rendes 
gyűlését.

A gyűlést két nevezetes tárgy dominálta. Egyik az »Ung- 
Beregvármegyei Tanári kör« azon indítványa, a melyet közép
iskolai tanárok gyermekeinek s özvegyeinek érdekében Blanár 
Ödön ungvári főgymn. tanár előterjesztésére fogadott el, a másik 
a kassai tanári kör átirata az Országos tanári szövetség ügyében.

Az Ung-Beregvármegyei tanári kör indítványához tanári 
körünk teljes örömmel hozzájárul. Lelkesen üdvözli az indítvá
nyozót s ezt neki jegyzőkönyvileg tudomásul adja. Hogy pedig 
ezen elhatározásának foganatja is legyen, nemcsak hogy pártolólag 
terjeszti ezt fel a központhoz, hanem igyekezni fog azon, hogy 
a nevezett módok valamelyikével anyagilag is hozzájáruljon az 
életrevaló és immár szükségessé vált indítványban foglaltak meg
valósításához.

Ezután a kassai tanári kör átirata következett a tanári 
szövetség dolgában. A czim helyesebben »Országos középiskolai 
tanári szövetség«. A pápai főgymnasiumi tanár kara lígy hatá
rozott, hogy elvileg helyesli ugyan a testületileg való belépést, 
de vannak még olyan dolgok, a melyeket okvetlen tisztázni kell 
a szövetség megalakulása előtt. Körünk örömmel üdvözli a szövet
séget, de a kassai tanári körnek figyelmébe ajánlja azon nehéz
séget, a mely a körök vélemény-nyilvánításánál felmerül a miatt, 
hogy a czimben középiskolai tanári szövetség szerepel, míg a 
köröknek más intézetbeli rendes tagjai is vannak, pl. a tanító- 
képezdei tanárok. Fel kellene tehát szólítani a belépésre nevezett
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intézeti kartársakat is. S minthogy úgy áll a dolog, s körünknek 
is nemcsak középiskolai tanár tagjai vannak, úgy határoz, hogy a 
szövetségbe nemcsak testületi, hanem egyenként való belépésnek 
is helye lehet.

Makay István,
e. i. jegyző.

K I S E B B  K Ö Z L E M É N Y E K .
A fizika tanításának módszeréhez.

Csupán megjegyzést akarok tenni, s nem értekezést Írni.
A fizika tanításának kétségtelenül a legerősebb gyámolítója 

volna a tanítványok kísérletezése. Az az ismeret, a melyet saját 
tapasztalatainkkal szereztünk, hasonlíthatatlanul biztosabb, mélyebb 
és tisztább annál, melyet a könyvből tanultunk meg, vagy a tanár
nak hittünk el. Ez szent igaz.

Nagy kár, hogy ép ennyire szent igaz az a másik állítás is, 
mely azt vallja, hogy e tanítási módszer testbe öltöztetésének közép
iskoláinknál megszámlálhatatlan mennyiségű akadály áll útjában. Ez 
akadályok közül csupán kettőt nevezünk m eg: a pénzt és az időt. 
Ki győzné ellátni elegendő kísérleti eszközzel a tanuló ifjúságot 
először számuk miatt, másodszor a kezdő ügyetlenségéből folyó tömén
telen törés-rombolás miatt ? Azt hiszem, tíz iskola jelen budgetje 
akkor kevés lenne egynek. De ki adna annyi időt a természettanra 
nekik is, meg tanáraiknak is, a mennyi az ilyen módon való tanulás
hoz szükséges volna ?

Gazdag emberek talán valaha (a németek már kezdik .) meg
közelítik gyermekeikkel ezt az ideálját a tanulásnak: de mi most 
nem arisztokratikus paedagogiát Írunk. így  tehát valamely demokra
tább characterű segédeszközt kellene fölfedeznünk. Van ilyen is.

Egy könyv lenne ez, könyv, a melyben apró kis rajzszerű, 
eleven képzelettel, gördülékeny stílusban megírott fizikai képecskék 
volnának; a képecskék nem függenének össze egymással, semmi 
tudóskodás nem volna bennök, a mathematikának még árnyékát is 
kerülnék, de vonzó és kerekded olvasnivalót nyújtanának egy-egy 
fizikai kérdésről. A könyvben föl volna dolgozva ily módon az 
egész természettan; s a munka megszerezhető volna olcsó árban, 
füzetenként is. Ep úgy rendelkezésére állana a tanulónak minden 
pillanatban, mint a hogy a Magyar Könyvtár apró köteteiben az 
irodalomnak sok becses adata, kérdése.

A tanár akkor ilyenformán tanítana : » . . , A nehézkedés tör
vényei tehát ezek. A jövő órára ez lesz a föladat. De ajánlom, 
olvassák el addig X. Y.-nak a nehézkedésről Írott kis rajzát. Meg 
fogják látni, igen kellemes olvasmány; irálya is mintaszerű, alakja 
is szép, tartalma meg gazdag és világosan rendezett. A könyv meg
van az ifjsági könyvtárban elegendő számmal, a ki azonban teheti’
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vásárolja meg magának, kedves szórakoztatót nyer benne, mely egye
síti a kellemessel a hasznost is.«

A következő órán pedig számon kérné az olvasmányt. Vagy 
számon kérné máskor, esetleg arra kitűzött időben, miként most szá
mon kéri az irodalomtanár az ő »kötelező« olvasmányait.

Avagy miért legyen csupán az irodalom az, a mely mellék
olvasmányokkal segít magán ? (És segít oly mértékben, hogy jórészint 
csak azóta beszélhetünk igazi irodalmi tanításról, mióta ilyen olvas
mányok állnak a tanulók rendelkezésére.) Miért ne használhatná 
föl e segítő eszközt a természettan is, a maga módja szerint ? Csak 
együgyűség mondhatná, hogy ez újabb terhelés lenne. Avagy lehet-e 
tehernek számítani azt, a mi könnyíti a tanulást. Ilyen segédeszköz
zel kezében már a közepes tanuló is föl volna mentve az alól, hogy 
leczkét tanuljon. Miután már az órán végig tárgyalta vele a tanár, 
egy figyelmes átolvasás után értené, azaz tudná. Megeshetnék az is. 
hogy a tanuló előre olvasná el ebből a könyvből, mely egyszerűen, 
könnyedén, mesemondó módjára beszélget, előre olvasná el belőle a 
következő órai leczke tárgyát; mily élvezet volna akkor a tanárnak 
tárgyalnia a sokat emlegetett sokratesi módszerrel! P. Gy.

A franezia iskolai irodalmi olvasmányok megválasztásáról
czikkezik igen talpraesetten Bechtel A. a bécsi »Zeitschrift f. d. 
Bealschulwesen« ez. folyóirat augusztusi számában. Másoknak egy
értelmű tapasztalata alapján ez a jeles szakember is konstatálja, 
hogy a tanférfiak s főleg a kiadók buzgólkodása folytán a német 
könyvpiacz valósággal el van árasztva »iskolai kiadásokkal«, s hogy 
ez a tömeges termelés és aggasztó túltermelés nagyon megnehezíti 
»a kézimunkának kiszemelését a rengeteg gyári munkából.« Pedig 
mindent a tanár maga sem olvashat el, az ú. n. »birálatok« és 
»ismertetések« — a beavatottak tudják legjobban: miért — szintén 
kevéssé megbizhatók. A dolgozatnak egyik legérdekesebb része az, 
a hol a szerző összeállítja azokat a többé-kevésbbé klasszikus műve
ket, melyeket főleg tartalmi okokból a középiskolákban való olvas- 
tatásra alkalmatlannak tart. Ezek, szerinte, t. k. a következők. 
Amicis : Du Coeur, Balzac : Mercadet, Boileau : Le Lutrin, Condorcet: 
Vie de Voltaire, Y. H ugo: Hernani, Préface de Cromwell, Le Sage: 
Histoire de Gil Bias, Mérimée : Colomba, Moliére : L'école des femmes, 
Le Tartufe, Pailleron, Le monde ой Von s'ennuie, ítacine: Phedre, 
s. m. t. — Németországban már régóta fáradoznak azon, hogy a 
modern nyelvek részére olvasmányi kánont állítsanak össze; ezt 
nagyon megnehezíti ott az a törekvés, hogy a reáliskolák az önálló 
olvasmányok dolgában minden áron a gymnasiumokat igyekeznek 
utánozni, jóllehet az eltérés nem csupán a nyelvekre, hanem a taní
tás czéljaira is vonatkozik. — Bechtel tartalmas czikkét a következő 
intéssel végzi, melyet nem ajánlhatunk eléggé a mi iskolai kiadásaink 
szerkesztőinek és kiadóinak: »Az idegennyelvű olvasmányok a tanulók 
többségét csak akkor fogják ismeretekkel és tudással ellátni, ha a
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»Qui trop embrasse, mal étreint« megfontolásával lemondunk az 
anyag szertelen tömegéről és túlságos változatosságáról és oly szeré
nyebb czéloknak szolgálatába szegődünk, melyek megfelelnek az álta
lános képzést nyújtó intézetek közepes tanulóinak, a kiknek élet
pályájában a modern idegen nyelvek fontos tényezők ugyan, de nem 
a legfontosabbak«.

Nálunk, a hol a német és franczia iskolai szövegkiadások egy
séges terv szerint csak nemrég indultak meg, szintén jó lesz keve
sebbet markolni (értsd : kiadni) és jobban fogni (értsd: olvasni), kf.

I R A T T Á R .

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek 1901. évi 
3707. ein. számú körrendeleté a tanker, főigazgatóságoknál, áll. 
és kir. középiskolákon, középiskolai internátusokon, haláleset, 
eltávozás, avagy lemondás folytán megürült állás utáni illet
mények és járandóságok mikénti beszüntetése tárgyában.

Utasítom a Főigazgatóságot, hogy mindazon esetekben, midőn 
a tanker, főigazgatóságnál, állami vagy királyi középiskolákon, közép
iskolai internátusokon, haláleset, lemondás, vagy az állásnak el nem 
foglalása, illetve annak engedély nélkül való elhagyása folytán vala
mely állás megüresedik és ekkép. vagy bármily egyéb oknál fogva 
illetmény, járandóság beszüntetésének szükségessége beállott, az illető 
kir. adóhivatalt erről azonnal értesítse és a kérdéses illetmény, 
járandóság kifizetésének további rendelkezésig való felfüggesztését 
rendelje el s egyidejűleg tegyen ide azonnal pontos jelentést.

Ezen jelentésben az elhalálozás avagy eltávozás napja felemlí
tendő, illetve a lemondási Írásbeli nyilatkozat bemutatandó, és az 
illetmény beszüntetése időpontja felemlítendő a végből, hogy az 
elhalálozott, eltávozott, illetve lemondott egyén illetményei, járandó
ságai kellő időben véglegesen beszüntethetek legyenek. Budapest, 
1901. deczember hó 24-én. Wlassics Gyula s. k.

V E G Y E S E K .
Felolvasás. A budapesti tanári kör folyó hó 15-ikén (szerdán) 

délután 5 órakor a kör ujvilágutezai helyiségében gyűlést tart. 
melyen Bogyó Samu tart felolvasást Az özvegyek nyugdíjkérdése 
czímen. Vendégeket szívesen lát a kör.

Az új rangsor, mely a múlt 1901. év deczember 25-ikén 
érvényes állapotokat tünteti föl, megjelent a vallás- és közoktatási 
minisztérium Hivatalos Közlönyének idei első száma mellékletekép. 
E rangsor ellen most már csak azok élhetnek felebbezéssel, a kik 
most először kerültek bele. A többiek helye az előbbi rangsorok 
alapján végérvényesen meg van állapítva. — Az állami iskolák
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igazgatói (és gyakorló iskolai) státusában 31 van a VII-ik, 34 a 
VIII. fizetési osztályban; a tanári statusban pedig 309 van a VIII-ik. 
389 van a IX. fizetési osztályban. Ebből tehát következtetni lehet 
az idei előléptetési arányokra is, midőn egyenlően fogják megosztani 
a tanárságot a VII. és VIII., illetve a VIII. és IX. osztályok közt. 
A számításból természetesen nem szabad kihagyni, hogy a tanári státus
ból az idei előirányzat szerint mintegy 10 ember fog bekerülni az igaz
gatói státusba, a halálozások és nyugdíjazások is apasztják a felsőbb 
fizetési osztályok létszámát, valamint a helyettesből rendessé lett 
tanárok is előre szorítják a rangsor ,számait'. ITgy hiszszük, szivesen 
veszik olvasóink, hogy e rangsort a Közlönyhöz mellékeljük, hogy 
az mindig rendelkezésükre álljon.

Az egri főgymnasium. Mint a protestáns felekezeteknek megvan 
a magok Sárospataka vagy Debreczene, úgy a katholikus gymnasiumok 
közt régi jóhír, százados hagyományok teszik nevezetessé a csiszter- 
cziták egri főgymnasiumát. Ezt az iskolát még a jezsuiták alapították 
1689-ben. a czisztercziták 1776-ban vették át. s azóta a legnehezebb 
viszonyok közt is a legnagyobb becsvágygyal gondozták, fenntartották, 
fejlesztették. A szellem ebben az intézetben mindig kitűnő volt, a 
tanítás eredményessége tekintetében kevés középiskola érte utói az 
egri cziszterczita gymnasiumot: az épüleí helyiségei azonban a tanulók 
számának folytonos gyarapodása folytán szűkek, hygienikus szempontból 
nem éjien kifogástalanok voltak. Most ezen a bajon is segítve van. 
Az iskola egészen új. mintaszerű és gyönyörű nemes barok-stilben 
emelt épületet kapott, melyet Vízkereszt napján adott át Vajda 
Ödön zirczi apát Eger városának és a magyar közoktatásügynek. 
Legyen áldás a tudománynak ez új csarnokán, hogy Isten tiszte
lete és a haza szeretete — a magyar tanítórendeknek e két vezető 
csillaga — lelkesítő fénynyel áradjon szét belőle a magyar ifjúság 
leikébe!

Kiigazítás. A Közlöny 1901. decz. 22-íki számában megjelent 
kinevezésekre vonatkozólag a vallás- és közoktatási minisztériumtól 
azt a kiigazítást veszszük. hogy Danka István kaposvári állami 
főgymnasiumi helyettes tanár tévesen jeleztetett zalaegerszegi állami 
főgymnasiumi helyettes tanárnak, úgyszintén Déló Nagy János 
lugosi állami főgymnasiumi helyettes tanár zombori állami főgymna
siumi helyettes tanárnak.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönyének összes, 
teljes számú kötetei — részben kötve — igen jutányos áron megszerez
hetők. Fölhívjuk a körök és az újonnan keletkezett tanintézetek figyelmét 
ez alkalmi vételre könyvtáraik számára.

Értesítéssel a szerkesztőség szolgál.

T arta lom  : A magyar nyelv és irodalom tanításának segédeszközei. (Yége.) 
Endrei Ákostól. — Könyvismertetés: Kégyesy László : Magyar nyelv- 
san. Albert Józseftől. Volume I . : Report of the Commissioner of 
Education. Kemény Ferencztől. — Egyesületi élet: Köri tudósítások. 
(Székely-udvarhelyi, pápai kör.) — Kisebb közlemények. — Irattár. — 
Vegyesek. — Hirdetések.
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zat 50 köt. \̂.ra 250 kor.

A gyűjteményből megjelent már:
I—II. Petőfi összes költeményei.

I l i—IY. Kisfaludy Sándor összes 
költeményei.

V. Shakspere Remekei I.
VI. IVloliére remekei I.

VII. Tóth Kálmán válogatott
költeményei. о

Az első sorozatban — fentartván a válto
zás jogát — a köv. írók fognak szerepelni: 
, . Régi magyar költők Pázmány,
Magyar Zrínyi, Mikes, Csokonai, Ber-
. i i zsenyi, Kazinczy, Kölcsey, vsirodalom Kossuth Lajos, Deák Ferencz, 

Madách, Reviczky, Katona, vs 
Kisfaludy Károly,Vörösmarty Mihály, Garay 
János, Bajza (ez utóbbi három közkincscsé 
vállásuk esztendejében).

Görög tragikusok, Homeros, 
Virgilius, Shakespere, Byron, 
Goethe, Schiller, Heine, vsvs 
Tegnér, A Niebelung - ének, 
Moliére, Musset, Leopardi, vs 
Firduszi.

K ü lf ö ld i  
i r o d a lm a k :

Az egyes köteteket a következő magyar 
művészek illusztrálják:
Akantisz Viktor, Bihari Sándor, Garay 
Ákos, Gergely Imre, Hegedűs László,vsvs 
Neogrády A., Réthy Lajos, Telegdy L., 
Túli Ödön, Zichy Mihály és mások. A kül
földi remekírókat kiváló külföldi illusztrá
torok képei díszítik.

A R e m e k ír ó k  K é p e s  K ö n y v tá r a  részletfizetésre megrendelhető a kiadónál:
Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai)

Budapesten. Andrássy-út 21., valamint bármely más könyvkereskedésben.
Isk o la i k ö n y v tá ra k  k iv é te le sen  3  kor. hav i ré sz le tfize tésre  m egrendelhe tik .

Szíveskedjék e rendelőjegyet kivágni és kitöltve Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. 
udvari könyvkereskedés czimére, Budapest, VI., Andrássy-ut 21. beküldeni.

Ezennel megrendelem a Remekírók Képes Könyvtára I. sorozatát 
' 50 köt. Lampel Róbert (Wodianer, F. és Fiai) kiadása. Ara
• remek diszkötésben 250 kor. — Évenkint 6 kötet jelenik meg. 
«• A részletek a szállítástól kezdődőleg minden hó 1-én a 

Rum pel II. (W odianer F. és F iai) czégnelt fizetendők mindaddig, mig a mű teljes vételára 
kiegyenlítve nincs. A részletek be nem tartása esetében a folytatólagos kötetek a részletek 
pótlásáig visszatartatnak; a lejárt s le nem fizetett részleteket a kiadóhivatalnak jogában 
áll portóköltség hozzászámitása mellett postai megbízással beszedni, melynek be nem tartása 
esetén a részletfizetési kedvezmény megszűnik és a rendelés vételára esedékessé válik. 
A rendelés vissza nem vonható.

A fenti előfizetési feltételeket tudomásul veszem és ezek alapján ezennel megrende
lem a fentnevezett, munkát 250 korona vételárért, fizetendő 3 koronás havi részletekben a 
F ám  p e l  R óbert (W o d ia n er  F. és F ia i)  könyvkereskedése pénztáránál és kérem az első hét 
kötet megküldését. Az első részlet utánVétetik.

K ülön  k i k ö t é s : ______  ____________ ____
L a k h e ly  é s  k e l e t :  N é v :

Á l l á s : _______________ _____________________________ __________ Z____________

Megrendelő-

Az illetéki díjjegyzék 30. tétele értelmében bélyegmentes. Tessék olvashatóan aláírni.

Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.
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A TANÁRSZÖVETSÉG.

A Közlöny jan. 3. számában olvasom, hogy a választ
mány a kassai kör indítványát komoly megbeszélés és megfon
tolás tárgyává tette; szakbizottságot alakít s az ügyet iparkodik 
lehető módon nyélbe ütni. A mikor e jelentést olvastam, nem 
kis csodálkozás fogott el egy részről a miatt, hogy 56 testület 
belemegy a tervezetbe, más részről, hogy magában a választ
mányban nem emelkedett hang a terv ellen.

Meg voltam győződve, hogy mindjárt első alkalommal rá
mutatnak azokra a hátrányokra, igazságtalanságokra, melyek a 
tervvel karöltve járnak, s melyek ép e miatt azt első csirájában 
megölik. Sajnos, nem így történt, sőt a terv mint kereszülvihető 
fennmaradt s most már authentikus alakot is kezd ölteni.1 Pedig 
valóban kár az idő és fáradságért, a melyet reá fordítanak.

Sajnálom, hogy arra hivatottak nem foglalkoznak a dolog
gal, mivel valószínűleg még több kifogást emelhetnének; míg 
én csak mint laikus szólhatok hozzá, s e miatt talán sok részlet 
kikerüli figyelmemet.

Tisztelettel adózom a kassaiak, de különösen Czigler kol
legám és jó barátom nemes, önzetlen fáradozásaiért; s meg vagyok 
győződve, hogy a legjobb akarat és szándék vezette őket kezde
ményezésükben : kívánom is, hogy daczára felszólalásomnak, sike
rüljön szándékuk — de nem a kezdeményezett alakban.

Felsorolom röviden, miért kivihetetlen a leirt alakban a 
szövetség.

i A czikkiró téved a választmány álláspontjának felfogásában. 
A választmány a tervet még nem találta megérettnek arráj hogy határozat- 
hozatal tárgyát alkossa, azért sem mellette, sem ellene nem foglalt állást, 
hanem egy előkészítő bizottsághoz utasította. E miatt nem volt e kérdésben 
vita sem, holott — mint biztos tudomásunk van róla — többen készültek 
kifogásaik előadására. A vita és határozathozatal majd a bizottság jelentéséhez 
fog fűződni. Szerk.

ORSZ. K Ö Z É PISK . TAN Á REG Y ES. KÖZL. 25
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Az első és főhiba az eszmének lélektanilag lehetetlen alapon 
való felépítése. Képtelenség, hogy én mindig másnak, sohasem 
magamnak fizessek. A tervezet szerint, mihelyt a szövetség eg^ik 
tagja meghal, mindenki befizet bizonyos összeget. Kinek? 
Annak a másiknak! No ez ellene van minden gyűjtési, biztosí
tási elméletnek. Igen, ha akkor félre tennék az én részemre; de 
nem, azonnal kiadják. Ezt mindenki tudja, s bár eleinte szívesen 
fizeti a részeket, de később önkénytelenül is azon kezd töpren
geni, hogy jövök én hozzá, hogy ennek és ennek fizessek, hisz 
az nem fog nekem visszafizetni semmit. Bizonyos nyugtalanság 
és ezzel bizalmatlanság kap lábra, a mely elégedetlenségre vezet — 
s ekkor már vége a szövetségnek. De tegyük azt fel, hogy ily 
kételyek nem támadnak s mindenki nyugodtan fizeti a részeit, 
akkor meg drága az intézmény.

Nézetem szerint kicsi a felvett 1-5%, mert véve 1000-számot 
alapul, úgy egy év alatt elhal 15 tanár, 1000 : 15 =  66 — azaz 
06 évig kellene még átlag élnünk. Ez már csak nem képzelhető. 
De hát engedjük ezt meg, akkor a dolog az, hogy évenként 
ugyan keveset, de hosszú ideig kellene fizetni. Viszont ha 4%  
elhalálozást veszünk, a mi átlag 25 évnek felel meg és így helyes 
számot ad, évenként többet — de kevesebb ideig kellene hozzá
járulni. így is, úgy is drága az intézmény, az elsők előnyben 
vannak, a későbbiek hátrányban. És ez a harmadik h iba: igazság
talan az elv. Indokolatlan előnyben részesednek azok, a kik 
korábban, azokkal szemben, kik később halnak el. Igaz ugyan, 
hogy mindenki örül, hogy nem ő volt az első, sem a második 
elhalálozás, de mikor már a befizetések a 100 koronáikon túl men
nek, mindenki panaszkodni, elégedetlenkedni fog.

Negyedik baj, hogy nem képzelhető oly egyszerű módon és 
könnyen a kezelés, a mint azt tervezték. I t t  tűnik ki a tanár
világnak az az inpraktikus volta, mely minket ilyen ügyekben 
mindig jellemezett és jellemezni fog. 1000 ember nyilvántartása, 
annak fizetésre szorítása rengeteg munka. Nem tudom ugyan 
elképzelni, de tegyük fel, hogy az első 1000 frt. együtt van, 
valahol leteszik, ez egypár hónapig áll, akkor beáll az első halál
eset s azonnal elküldik az illető tagtárs fennmaradt család
jának. Most a pénztár üres, azonnal kell írni 999-nek, hogy 
N. N. elhalálozván, tessék lefizetni az új 1 frtot. Erre fizet, jó 
esetet véve, 700 azonnal, mi lesz a többivel? Hogy hajtják be? 
Hisz ha rendes irodát tartunk, az 1000 írtból rámegy 200 frt. 
Ez a kezelés kérdése tehát szintén fontos, nagy baja az egész 
intézménynek.

De nem akarok hosszadalmas lenni, csak még egyet említek 
fel, a mely egy magára képes megszüntetni a terv keresztülvite
lét, és a mely miatt nem szabad megengedni annak létrehozását.

Mint minden intézmény, mely emberektől ered, úgy ez is 
egyszer valamikor csak meg fog szűnni. Örök időkig nem állhat 
fenn semmi, a mit ember alkotott. Mi lesz akkor a szövetségből?
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A megszűnés kétfélekép történhetik: vagy úgy, hogy aprán
ként kihal a szövetség, mindig kevesebb és kevesebb tagja lesz; 
vagy úgy, hogy egyszerűen feloszlik.

Mindkét esetben az utolsó tagok, tehát a kik legtöbbel 
járultak hozzá, járnak pórul. És pedig a kihalásnál azért, mivel 
mindig kevesebb és kevesebb részt kapnak, a feloszlásnál pedig 
mivel egyszerűen odavész a befizetett tőkéjük. — Ez már mégis 
csak gyenge vigasztalás azért, mivel hosszabban élt — családja 
nem kap semmit.

íme röviden az öt fő ok, mi miatt nem lehet a tervvel, mint 
szövetséggel foglalkozni. Nem mondom, hogy bizonyos módosítá
sokkal, a melyeket máris kezdenek megtenni, nem volna javítható 
a dolog. De ez ekkor már nem szövetség, hanem rendes biztosí
tási ügy, a melynél legfeljebb abban van eltérés, hogy nem 
évnegyedenként, hanem esetről-esetre fizetem a hozzájárulási ille
téket. Hogy ily biztosítási társulatot alakítsunk-e vagy sem? 
az már lehet megbeszélés tárgya, de a szövetség mint ilyen 
semmi esetre sem való komoly tárgyalás anyagául.

Mihelyt tartalékalapról, életkor szerint való hozzájárulás
ról van szó, ez már rendes biztosítási ügy, s mint ilyen ehhez méltó 
elbirálás alá esik.

Ha a kassaiak ezt akarják megcsinálni úgy ép oly érde
mes munkát végeznek, mint a minőt gondoltak végezni a szövet
séggel.

Mert el kell ismernünk és meg kell köszönnünk azt a 
kartársi együttérzést, mely törekvésükben nyilvánult; azt a 
buzgalmat, melylyel egy jónak vélt eszmét propagálni tudtak.

(Pozsony.) Göllner Károly.

A TANÁROK HALÁLOZÁSI ARÁNYA.1

A tervezett szövetség egész léte szoros kapcsolatban áll azzal 
a kérdéssel, hogy a tanárok hány százaléka hal el évenkint. Ha 
e százalékszám kisebb, mint a mekkora évenkinti befizetésért a 
biztosítók egy 25 éves ifjúnak halála esetére 100 egységet adnak, 
még pedig úgy, hogy legfölebb 30 évig tartozik az illetékeket 
fizetni, akkor a szövetség létesülhet és fennmaradása is időtlen 
időkre biztosítva van. Mert el nem képzelhető olyan tanár, a ki 
nem választaná a kisebb díjtételt, ha ez által épen úgy, vagy 
tán még jobban biztosítva van megtakarított kis tőkéje, mint a 
nagyobbal. De ha e százalékszám nagyobb, akkor csak a mostani 
nemzedékre volna a szövetség előnyös, s be kellene következni az 
időnek, mikor a testületi szellem nem volna elég erős arra, hogy 
a szövetséget fenntartsa.

1 Felolvastatott az Egyesület választmányának 1901. decz. 28-án tartott 
gyűlésén.

25*
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A szövetségre nézve tehát életkérdés a halálozási coefficiens 
tudományos megállapítása. De még a tervezett szövetségtől függet
lenül is elég érdekes problema, melynek megoldása épen nem 
könnyű feladat.

Mert tény, hogy az a tapasztalat, a mit egy-két évről szerzünk, 
nem elég arra, hogy rá ilyen nagy fontosságú, örök életre szánt 
intézményt építsünk, különösen ha még az a tapasztalat csak 
egy-két ezer tanár halálozási arányán alapszik. Több évről pedig 
nincs teljesen megbízható adatunk. Volna ugyan több évről tanári 
névsorunk, s minden újat egybe lehetne vetni az előbbivel, s így 
meg lehetne állapítani, kik hiányzanak az újból. De ez nem adna 
teljesen megbízható felvilágosítást arra nézve, hogy hányán haltak 
el közülök, mert hiszen ki is léphettek az iskola szolgálatából. 
És az egybevetés a rákövetkező év Tiszti Czím- és Névtárával 
sem igen segítene a bajon, mert az is elejt mindenkit, aki a 
közélet terét elhagyta, akár a jobb hazába költözött az illető, 
akár csak nyugalomba vonult.

Az egyenes úton tehát nem haladhatunk a czél felé. 
Kevés évi közvetlen tapasztalatunkat sok más megelőző év köz
vetlen tapasztalatával nem ellenőrizhetjük. De igenis megtehetjük 
ezt az egész országból s a székesfőváros népesedési statisztikájá
ból vett adatokkal.

Most jelent meg a »m. kir. kormány 1900. évi működéséről 
és az ország közállapotáról szóló jelentés és stafistika.« E szerint 
az 1900-ik évben esett ezer élőre 27'8 haláleset. Ebben termé
szetesen benne vannak a csecsemőkorban elhunytak is. Már pedig 
»ezer újszülöttre volt nálunk öt éven aluli elhunyt az 1891—94-ik 
évi átlag szerint 409. (Magyarország statistikája. Az országos 
m. kir. statistikai hivatal megbízásából irta Dr. Ráth Zoltán. 
Bpest 1896. 180 1.) Igaz, hogy viszont ezer 95-99 éves emberre 
még több, 478 haláleset jutott pl. 1897-ben (L. A. m. kor. 
országainak 1897-iki évi népmozgalmi statistikája, kiadja a m. 
kii\ közp. statistikai hivatal, Bpest 1900. 75 1.) Csakhogy nyilván 
jóval több az élve szülött, mint az olyan, a ki megéri a 95— 99-ik 
életévet. Az az országos átlag tehát, a 27'8 °/oo semmi felvilágo
sítást sem ad arra nézve, hogy milyen a halálozási coefficiens 
olyan ezer emberre, a kik mind átélték már az első 25 életévet; 
de igenis ad, ha összeszámítjuk, az ország lakosságának hányad 
része volt 25 éven aluli korban a legutóbbi népszámlálás alkal
mával, és megfigyeljük, hogy a közvetlen rákövetkező esztendőben 
a halottak hányad része volt ugyancsak 25 éven alul.

Az 1900-iki népszámlálás eredménye ilyen részletességgel 
még nincs közzétéve, s ha megvolna sem használhatnék, mert 
nem telt még el egy teljes év, a melynek halottait koruk 
szerint osztályozhatnák. De megvan a megelőző, az 1890-iki nép- 
számlálás eredménye s az utána következő, 1891-iki halálozási 
statistika.
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Az 1891. év első órájában volt ezer élő ember között az 
egész országban (dr. Eátb Zoltán i. m. 140. 1.)

5 éven aluli korban ............... 140
5—10 éves ... ..............................  122

10 — 15 »   104
15—20 »   87
20—25 »   79

25 éven aluli korban volt tehát összesen 532, =  53°/o.
A halottak kora pedig Budapesten az 1891—95. évi átlag 

szerin t:
0 —-10 éves minden ezer között 472

10- -15 » » » » 12
15 - 20 » » » » 25
20—-25 » » » » 45
25 éven alul összesen ............... 554, =  55°/o.

A halottak több mint felének kora tehát még Budapesten 
is, a hol a születések száma az országos átlag alatt van, alig 25 
év, s minthogy az élőknek 53°/o-át teszik a 25 éven aluliak, nyil
vánvaló, hogy egy oly embertömegben, melyben csak 25 éven 
fölüliek vannak, a halál már csak, fele akkora arányban pusz
títhat, mint az országos átlagban. Es minthogy a halálozás orszá
gos átlaga 1891-ben 33°/oo volt (Id. m. 176. 1.), a 25 éven fölüliek 
halálozási aránya pedig 1891-ben nem egészen 16‘5°/oo, s minthogy 
az 1900-ik év halálozási aránya, mint láttuk, már nem 33, hanem 
csak 27'8°/oo, az 1901. évben a 25 éven fölüliek halálozási aránya 
tehát legfölebb 15°/oo lehet. E szám nagyobb annál kevésbbé lehet, 
mert »az összes halálesetekből 1898-ban 51'23°/o esett a 7 éven 
alul elhaltakra.« (L. a m. kir. kormány 1898. évi működéséről stb. 
szóló jelentés és statistikai évkönyv Bpest, 1899. 215-ik lapját.)

Sok ezer csupa 25 éven fölüli emberből tehát átlag egy 
év alatt 15 halna el 1901-ben. De ezen ezer ember közül ter
mészetesen az egyes korcsoportok halálozási aránya megint 
nagyon külömböző. Az 1897-ik évi adatok szerint (1. id. m. 
75. 1.) a halálozási coefficiens ezer élőre számitva volt a külöm
böző korcsoportokban:
25—29, 30—34, 35—39, 40—44, 45—49, 50—54, 55—59, 60—64,

8 8‘6 10-8 121 
65—69, 70—74. 75—79 

651 90-6 171

15-5 197 32 46
stb. 100-on fölül már 405'8.

Ha már most meg tudnók állapítani, hogy egy ezres tanár
csoportban hány 25—29, hány 30—34 stb. éves van általában, 
meg lehetne állapítani, hány hal el közülök átlag egy év alatt.

Budapest székesfővárosa az 1891-ik évről olyan részletes 
statistikát bocsátott közre, hogy az ezen egyes foglalkozási körö
ket korcsoportokra is osztja, és pedig százalékokban kifejezve. Ez



374

érdekes munka (Budapest fővárosa az 1891-ik évben. A nép- 
leirás és népszámlálás eredményei. Irta  dr. Körösi József, III . köt. 
Bpest. 1898.) 40. lapján találjuk a következő adatokat:

Tanárok kora Budapesten 1891-ben:
30 éven alul 30—50 éves 50—60 éves 60-on fölül

16 "48% 66-40% Ю‘94% 6-18%.
Ezer tanár közül tehát az egyes korcsoportból elhalna a 

fentebbi 1897-iki halálozási arány szerint
165 a 8%o =  Г16
664 к 12°loo =  7-96 
109 a 25°/oo =  2'72

62 к 55-5%o - 3-44
tehát 1000-ből összesen 15"28

Ezer 25 — 70 éves tanár közül tehát, ha a fővároséhoz 
hasonló korcsoportokból áll s ha csak az 1897-ik év halálozási 
arányszámait használjuk és nem a csaknem 4%-kal kisebb 
1900-ikit, amely még részletezve nincs közrebocsátva, elhalna 
egy évben átlag 15. De akkor ugyanazon halálozási arányszámot 
veszszük alapul tanárok számára, a mely érvényes milliókra. Tehát 
felteszszük, hogy semmivel sem kedvezőbb a halálozási arány a 
tanárokra nézve, mint a földmivesek, bányamunkások, nap
számosok, koldusok, nyomorékok ezreire nézve, a mi nyilván 
absurdum.

Ezer activ tanárra tehát lehetetlen, hogy évenkint 15 
haláleset jusson. Kisebbnek, jelentékeDyen kisebbnek kell e szám
nak lennie. A kik még olyan szellemi munkát végeznek, mint a 
tanítás, s olyan anyagi viszonyok között élnek, hogy a nemzet 
jó három negyed része föltekint reájok, azok között a halál nem 
pusztíthat olyan mértékben, mint az átlagban. Mi nem lehetünk 
az átlagban. Ahogy állásunk, életmódunk, intelligentiánk az 
átlagon fölül emelkedik, azzal arányosan kedvezőbbnek kell lenni 
a mi halálozási arányszámunknak is, különben kétségbe kellene 
vonnunk, hogy az életmód befolyással van az élet hosszúságára.

A 25 — 70 év közötti tanárok között tehát lehetetlen, hogy 
a halál csak 15%o arányban is pusztítson. Igen, de a 70 éven 
fölüliek között annál nagyobb számmal szedi áldozatait, s a 
szövetség természetesen azokkal is kell, hogy számítson. Csakhogy 
azok száma már aránylag oly csekély, hogy ha még olyan nagy 
is köztük a pusztítás, még akkor sem emelkedhetik az egész arány
szám valami jelentékenyen, még annyira is alig, hogy elérje a 
15%o-t. Nagyon közel járunk tehát az igazsághoz, ha azt mondjuk : 
ezer középiskolai tanárból activ és nyugdíjasból együtt, ha a 
mostani természetes korcsoportokhoz tartoznak, évenkint a halá
lozási állag maximuma 15. A mi nem mondja azt, hogy ne lehetne 
egy-kettővel több vagy kevesebb, hanem, hogy évek során át az 
kiegyenlítődik maximum 15-re.



375

De még ezen számítás is hypothesisen alapszik. Szinte a 
közvetlen tapasztalat értékével hat azonban egy másik: az, a mely 
azt bizonyítja, hogy az Egyesület tagjainak halálozási aránya 4 
évről teljesen egybevág a budapesti ügyvédek és ügyvédjelöl
tekével az 1891-ik évről. Az 1897 — 901-iki négy iskolaév alatt 
elhalt az Egyesület tagjai közül összesen 71. A cyclus első évé
ben volt az Egyesületnek 1201 tagja, a végén 1379. Átlag tehát 
minden évben 1201. Elosztva köztük a 4 év 71 halottját, jutott 
minden ezer élőre Г37 haláleset.

Ügy véd és ügyvédjelölt volt Budapesten 1890 Sylvester éjjelén 
összesen 1227, és pedig ezer közt 30 éven alul 138 (tanár 165), 
30 — 50 éves 696 (tanár 664), 50—60 éves 102 (tanár 109), 60-on 
fölül 64 (tanár 62). Az 1891. évben az országos átlag szerint 
jutott ezer élőre elhunyt az egyes korcsoportokban (Ráth Zoltán 
id. m. 178 1.) 25 — 30 évesek közt 11, a 30—35 évesek közt 11, 
a 35—40 évesek közt 13, a 40—45 évesek közt 14, a 45—50 
évesek közt 20, az 50—60 évesek közt 27. 60-on fölül akkor 
még nem figyelték meg, vegyük tehát a kedvezőbb 1897-iki 
számot: az 55 5. Az országos átlag szerint tehát az 1891. év 
első napján élt ügyvédek közül az év végéig el kellett volna 
halni ezerre számítva:

138 á ll'0°/oo = 1-51
696 á 14 5°/0o = 10-09
102 á 27'0°/oo = 2 7 5

64 á 55'5°/oo = 3'55
1000 17’90, 18 embernek, mind

az 1227 közül pedig összesen 22-nek. De facto pedig elhalt 
(L. Budapest székesfőváros halandósága az 1891—95-iki években 
és annak okai. Ir ta  dr. Körösi József. III . köt. Bpest 1898. 
174. 1. 73. számú tabella) a rákövetkező 91 =  95-iki öt év alatt 
összesen 80, tehát évenkint 16 és ezerre számítva évenkint 
l ’37°/o, — épen annyi, mint a mennyit Egyesületünk statis- 
tikája mutat az 1897—901. évre.

Ugyanígy kimutatható az intelligentia többi osztályaira 
nézve is, hogy halálozási arányszámuk jelentékenyen kisebb, mint 
akár az ország, akár csak a főváros lakosságának átlagáé ugyan
azon korcsoportokban is. Ha nem is fogadjuk tehát el állandó 
érvényűnek az Egyesület statistikáját, bár az activ és nyugdíjas 
tanárokkal egyaránt számít, azt tudományosan megállapított 
igazságnak kell elfogadnunk, hogy a tanárok halálozásának maxi
malis átlaga ez idő szerint lő°joo-

Igen, de akkor a mostani ezres csoportnak 1000:15 =  67 
év alatt kellene kihalni s így a tanárok átlagos életkorának 
40 +  67 =  107 évnek kellene lenni, írja egy beküldött számí
tás. Nem ; ez a 15°/oo csak azt mondja, ha a mostani ezres 
csoport minden halottja helyét egy kezdő, 25—30 éves tanár 
foglalja el, akkor abból az ezres csoportból a mostani egészség
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ügyi viszonyok és a tanárok mostani kulturális és anyagi viszonyai 
szerint évenkint legfölebb 15 hal el. Hogy mennyi idő alatt halna 
el az egész ezres csoport, ha nem volna természetes pótlása az 
elhunytaknak, azt egészen másféle számítással kellene megállapí
tani ; mert hiszen nyilvánvaló, hogy ennek az ezernek a marad
ványa pl. 40 év múlva már olyan korban lesz, hogy arra nem a 
15°/oo, hanem sokkal, de sokkal nagyobb halálozási arány volna 
érvényes. Legfölebb annyit mondhatunk, hogy a 15°/oo lehetőnek 
tartja azt is, hogy annak az ezernek a 25 évesei közül egy csekély 
töredék, egy-két ember még a (25 4- 66 = )  91 életévet is eléri.1

De ha már el is ismerjük, hogy ez idő szerint a 15° 00 a 
maximalis átlag, micsoda garancziánk van arra, hogy az a jövő
ben is így lesz, hogy nem emelkedik idővel akkora számra, a mely 
már szövetségünket megrontaná. Semmi, csak egy kis tapasztalati 
úton szerzett igazság, meg egy kis hit. Az az igazság, hogy mennél 
magasabb, kulturális fokra jut az egyén, a nemzet annál tovább 
birja ki a küzdelmet a halállal is, annál alább száll a halálozási 
arányszáma, meg az a hit, hogy ez a nemzet, mely ezer évig 
együtt haladt a müveit világgal, ezután is fejlődik, művelődik, 
halad időtlen időkig, — a végtelenségig.

(Kassa.) Czigler Ignácz.

KÖNYV-ISMERTETÉS.
Vörösmarty Mihály élete és költészete. Ir ta  Gellert 

Jenő. Kiadja Lampel R. (áYodianer F. és fiai) udv. könyv- 
kereskedése. A ra 1 K. 40 f.

IJjabb időben a közfigyelem költőink közül Vörösmarty 
felé fordult.

Születésének százados évfordulója adott alkalmat az ünnep
lésre s irányította az elméket a vele való foglalkozásra. Gellért 
Jenőt azonban nem ez az ünneplés vitte arra, hogy könyvét 
megírja, s könyve távolról sem kiszélesített emlékbeszéd. Gellért- 
nek kedves költője Vörösmarty, s az ünneplés csak siettette 
talán, hogy azt, a mi már a tanítás és a költővel való foglal
kozás alkalmával lelkében leszürődött, közrebocsássa. Nem volt 
könnyű helyzete, mert hiszen Vörösmartyról van egy igazán 
kitűnő, mintaszerű életrajz az essay nagy mesterétől, Gyulai 
Páltól, s egészen természetes, hogy kihívja a kritikát, a ki újra 
vállalkozik e mellett is életrajz-irásra.

Gellért előszavában előre is védekezik az összehasonlítás 
ellen, s valóban igaza van abban, hogy könyve a Gyulai mun
kája mellett is megállhat, mert egészen más a czélja.

0 L. a Süssmilch-Baumann s a Semmler-féle halálozási kortáblákat. 
Cantor: Politische Arithmetik, Leipzig, Teubner 1898, 87—99. 1.
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Gellért a tanuló ifjúságnak s a magyar irodalom tanárának 
akart olyan könyvet adni, melyben megtalálhatják röviden mind
azt, a mit Yörösmartyról tudniok kell; kiegészítője ez az irodalom- 
történeti kézi könyvnek és anthologiának, s hozzátehetjük, hasznos 
kiegészítése. Meggyőződhetünk erről, ha a tartalmat áttekintjük. 
A bevezetés után Vörösmarty korát rajzolja röviden, de élénk 
szinekkel. Főleg a politikai és irodalmi viszonyokat tárgyalja. 
Azután Vörösmarty életrajza következik egy fejezetben, természe
tesen főleg Gyulai alapján. Költészetét három fejezetben tárgyalja. 
Vörösmarty mint epikus az első fejezet czíme, s ebben bőven 
ismerteti Vörösmarty eposzait. Először természetesen Zalán futását. 
Elmondja részletesen a tartalmát, s a szebb és jellemzőbb helye
ket idézi. Ugyanígy jár el a többivel is. Sorra következnek külön- 
külön czím a la t t : Cserhalom, Tündérvölgy és Délsziget, Eger, 
Széplak, Kom, Magyarvár s végül A két szomszéd vár. Az egyes 
munkák ilyen részletes ismertetésével nagy szolgálat tett a szerző 
az irodalmi tanításnak.

Ugvanezt az eljárást követi a drámák tárgyalása alkal
mával. Külön veszi Vörösmarty minden egyes drámáját, s meg
ismertetve a tartalmat, bírálja, majd összefoglalja fő-jellemvonásait.

Végül Vörösmartyt, mint lyrikust ismerteti.
A munka értékét nagyon emeli, hogy gondosan összeállított, 

s chronologikusan rendezett teljes Vörösmarty-irodalmat csatol 
hozzá a szerző.

A munka tehát nagyon jó szolgálatot tehet az ifjúságnak, 
mert jól megismerteti Vörösmarty egész munkásságát, s beveze
tésül, előkészítésül szolgálhat Gyulai munkájának, s magának 
Vörösmartynak tanulmányozásához. Jó szolgálatot tehet a tanár
nak is, a ki itt együtt találja mindazt az anyagot, melyre Vörös
marty tárgyalásánál szüksége van. Nálunk ilyen természetű munka 
igen kevés van, mert vagy tankönyveket Írnak, vagy irodalmi 
tanulmányokat. Ez a könyv paedagogiai czélzatú fölhasználása 
az irodalmi apparátusnak.

Kifogásolnom kell azonban a szerzőnek néha igen éles 
kritikáját. Nem arról akarok vitatkozni, vájjon igaz-e, helyes-e, 
találó-e ez a bírálat. Egyáltalán nem ezt tartom az ilyen czéllal 
készült könyv feladatának. Nem dicsérni és hibáztatni kell a 
költőt, hanem megértetni. A tanuló nincs hivatva arra, hogy íté
letet mondjon Vörösmartyról, tanulja előbb megismerni s meg
érteni gondolatait és intentióit.

Ezzel szemben nagyon is az ifjúság szivéhez szól az a meleg, 
lelkes hang, melyen Gellért ír. Bizonynyal szívesen fogják olvasni 
könyvét.

A könyvhöz Dankó József Vörösmarty-szobrának ügyes 
fényképe van csatolva, melyet dr. Kemény X. Ferencz készített.

(Budapest.) Dr. W eszely Ödön.
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EGYESÜLETI ÉLET.

Temesvár-kerületi kör.
(A kötelező játékdélutánok.)

A temesvár-kerületi kör január hó 7-én dr. Schönvitzky 
Bertalan elnöklete alatt ülést tartott, melyen az elnök mindenek
előtt bejelentette, hogy a Tanítók Háza javára tett 1000 koronás 
alapítványt az alapító-levéllel eg)ütt az Eötvös-alap elnökségé
nek elküldötte, majd bejelentette, hogy a Közlöny szerkesztője 
megköszönte azt az elismerő határozatot, melyet a kör a Köz
lönyre vonatkozólag a múlt ülésben hozott, végül még sajná
lattal bejelentette, hogy Dékány Lajos, Kuvalik János, Havas 
Tivadar és Janell József verseczi főreáliskolai tanárok a körből 
kiléptek, az egyesületnek azonban továbbra is tagjai lesznek.

Az ungvári kör, illetve Blanár Ödön indítványaira vonat
kozólag a kör kijelenti, hogy az azokban foglalt czélokat a leg
nagyobb mértékben helyesli és méltányolja, igyekszik is tőle 
telhetőleg azokat megvalósítani, és azon óhajának ad kifejezést, 
bárcsak a tanárság általában és az egyes körök és testületek 
különösen is az eddiginél nagyobb hévvel állanának e czélok 
szolgálatába.

Az ülés főtárgya dr. Steiner Simon főreáliskolai tanár fel
olvasása volt a a kötelező játékdélutánokról.

A felolvasónak óhaja: megvizsgálni, vájjon a kötelező játék
délutánok intézménye a gyakorlati kivitelben eléri-e czélját, a 
testi és erkölcsi nevelés hathatós támogatását? Először is rész
letesen és behatóan kifejti a szabadban való játék testedző és 
nevelő hatását, hygienikus és erkölcsi nagy előnyeit; azután 
egyenkint tárgyalja a kötelező játék hátrányait, melyeket a követ
kezőkben foglal össze.

A játék lényegéhez tartozik, hogy nem szabad rá a játszót 
kényszeríteni. Kényszert még a tanulásra nézve sem kell alkal
mazni, mert hiába való; a jó tanár öntudatos vezetéssel fejleszti 
a szellemi tehetség csiráit, érdeklődést kelt a tárgy iránt és azzal 
megerősíti a tanulót arra nézve, hogy kényelme árán, néha keserves 
munkával sajátítsa el a tudományt. Annál kevésbbé szabad a 
tanulót a játszásra kényszeríteni. A játék első sorban üdítést, a 
lélek íelüdítését czélozza, kényszerrel pedig nem érünk el üdítést. 
És ezzel már is elesik az a sok erkölcsi előny, melylyel különben 
a szabadban való játék össze van kötve. A játékhoz kedv kell; 
kényszerrel nem lehet a tanulót kedvre deríteni.

De hygenikus szemponból sem válik be a kötelező játék. 
A tanuló rendesen akkor játszik, mikor a házi körülmények és a 
tanulás megengedik, és az időjárás kedvező, s játszik ott, honnan 
az esetleg hirtelen beállott rossz idő elől gyorsan haza juthat. 
A kötelező játék azonban előre megállapított időben, előre meg



379

jelölt helyen folyik: sem az idő, sem a hely nem áll a hygienia 
szolgálatában. Azonkívül ezen idő sokszor keresztezi azt a czélt, 
melyet az iskola és a házi körülmények a tanuló elé szabnak. 
A játékterek többnyire igen messze vannak a tanuló lakhelyétől, 
valóságos próbagyaloglást kell a tanulónak végeznie, inig hazulról 
az iskolába, onnan a játéktérre, ér s így fáradtan, elcsigázva, 
kimerültén ér oda, ügy hogy a test felüdítése helyett annak 
szükség nélküli elcsigázása következik be.

A hirtelen támadt rossz idő elől is csak gyors és hosszú 
ideig tartó futással menekülhet, mi által az alapos meghűlés, 
esetleg komoly betegség veszélyének van kitéve. Hozzátehetjük 
még, hogy a legtöbb helyen a játékterek nem mintaszerűek; 
hiányzik ott a hűsítő árnyas hely, a jó ivóvíz. Már pedig nap
sütötte helyen, sokszor tikkasztó hőségben, két óra hosszat játszani, 
mikor máris kimerülve ér oda a tanuló és utána még hosszú 
gyalogolás van hátra: épenséggel sem alkalmas a test czélirányos 
nevelését előmozdítani.

Az állapot a legtöbb városban ilyen, mert a városok 
kiterjedése nagy, a tanulók messze laknak az iskolától és játék
tértől. De fokozott mértékben állanak elő e bajok Temesvárott, 
melynek kiterjedése óriási.

A felolvasó élénk színekkel festi a kis tanulónak aznapi 
dolgát, melyre játékdélutánja esik. Valóságos martyromság rá e 
nap, kimerülve, elcsigázva ér haza este 6—7 óra tájt, mikor 
reggeli */48 óta folyton iskolakötelezettségének tesz eleget .és 
alig marad annyi ideje, hogy ebédjét sietve bekapja.

Egyetlen érv szól a kötelező játék m ellett: az, hogy ott 
módot nyújtanak a tanulónak szép játékok megtamdására. Ez 
helyes, de ezt a czélt a kötelező játék nélkül is el lehet érni 
úgy, hogy a tornaórák anyagát változtatjuk meg. Télen és a 
nyári hónapokban oly napokon, mikor rossz idő van, a torna
teremben tartatnék meg az óra, a mostani anyag bizonyos reduc- 
tiójával; nyáron pedig a játéktéren, ha közel van, különben a 
tágas iskolaudvaron folyna a játék betanítása. A tanuló ott meg
tanulván a játék constructióját, majd eljátszik akkor, mikor a 
kedve rá viszi.

Felolvasását összefoglalva, végül a következő indítványt 
terjeszti a kör elé:

»Mivel a kötelező játékdélutánok zsenge intézménye a gya
korlati kivitelben már is aggályt támaszt arra nézve, hogy a 
jelen szervezetben a létesítése által kitűzött nemes czélt, a tanuló 
ifjúság testi és közvetve erkölcsi nevelésének támogatását elér
hesse : kéressék fel az országos középiskolai tanáregyesület köz
ponti vezetősége, hogy a kötelező játékdélutánok intézményét az 
egyes köröknek és a központi választmánynak tárgyalására kitűzze 
és annak eredményét a közgyűlésen bemutassa.

A felolvasást igen élénk vita követte. A felszólalók nagy 
része, különösen Perényi Adolf és dr. Kovács Gyula, azon véle
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ményének adott kifejezést, hogy az előadó túlságos sötéten látja 
a helyzetet. A játékkényszer, szerintük, legalább egyelőre okvet
lenül szükséges, mert a mi ifjúságunk — sajnos — nagyon is 
öreg, nem tud játszani, sőt a nagyobbak nem is akarnak ját
szani. Az ifjúság a kelleténél többet forog a felnőttek társasá
gában és túlságos sokat vesz részt azoknak szórakozásaiban; 
ezekből kiragadni csakis a kötelező játékkal lehetséges. Az idő
járás veszélyeitől kár az ifjúságot oly nagyon félteni, hisz épen 
az a baj, hogy túlságosan kényeztetjük.

A legtöbb felszólaló a jelenlegi helyzet főbaját abban 
találta, hogy a játékdélután rendkivül sok időt vesz igénybe és 
így, főleg a távolabb lakókat, csakugyan megakadályozza abban, 
hogy másnapi leczkéiket megtanulják. Ezt a felolvasóval együtt 
főleg dr. Laky Mátyás és dr. Schönvitzky Bertalan hangsúlyoz
ták, kik közül dr. Laky az előadóval szemben konstatálta, hogy 
a mostani kötelező játékot az ifjúság nem kelletlenül, hanem 
szívesen játszsza, mig dr. Schönvitzky a felolvasóval megegyezően 
a kényszert fölöslegesnek tartja és csupán mindenképen kellően 
felszerelt játszóteret és állandó szakfelügyeletet kíván.

A mostani időpazarlás megszüntetése érdekében a felszólalók 
mindegyike szükségesnek mondta, hogy minden egyes városrész
nek külön játszótere legyen, mit Stancsa Gyula azzal toldott 
meg, hogy a játék constructiója a rendes tornaórákon taníttassák 
s a tulajdonképeni játékidő csakis a játék gyakorlására fordíttassék, 
mig dr. Laky Mátyás azt az eszmét vetette föl, hogy a játékórákat 
a rendes tanórák közé vagy végére kellene beosztani.

A vita végén dr. Steiner Simon újból védte álláspontját, 
mire a kör, — minthogy a maga részéről is kívánatosnak tartja, 
hogy a társkörök a kötelező játékdélutánok kérdését megvitas
sák, — egyhangúlag elfogadta a felolvasónak indítványát, egyben 
pedig dr. Steiner Simonnak felolvasásáért jegyzőkönyvi köszönetét 
mondott. Ries Ferencz,

a kör titkára.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

A közoktatási budget a pénzügyi bizottságban.
A közoktatási budgetnek idei tárgyalása a pénzügyi bizott

ságban (január 9 — 11.) semmi új vagy jelentősebb eszmét nem 
hozott forgalomba a középiskolai oktatásügy tekintetében.

Újabban is hangoztatják a közoktatási budget emelésének a 
szükségét (Berzeviczy).

Az egységes középiskolának is akadt szószólója (Szederkényi), 
de felszólalása kevés tetszéssel találkozott, AVlassics miniszter pedig 
határozottan kijelentette, hogy a középiskolák teljes egységesítését 
nem helyesli; ez az eszme ma már nem is dominál a művelt kül
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földön; e helyett az egységes jogosítás eszméje lépett előtérbe. 
Berzeviczy, a ki régebben szintén az egységes középiskola híve volt, 
ma már szintén megelégszik annyival, hogy a kétféle középiskola tan
terve egymáshoz közelebb hozassák.

A tankönyvek gyakori változtatása ellen Miklós Ödön szólalt- 
fel, mire Wlassics miniszter a tankönyvbirálati és tankönyvbehoza
tali rendszer ismertetésével eloszlatta a felszólaló aggályait.

Komjáthy a középiskoláknak nemzetiségi szem/iontból hibás 
elhelyezését hangoztatta; hibás politikának tartja elhanyagolni a 
magyar fajt, művelni a nemzetiségeket. —- Berzeviczy azonban a 
Komjáthy álláspontját nem tartja helyesnek s kimutatja, hogy a 
nemzetiségi vidékeken felállított állami intézetek a magyar állam
eszmét szolgálják. Első sorban természetesen a magyarság fajsulya 
emelendő, de e mellett a többi nemzetiségnek is meg kell adni a 
magyar művelődés alkalmát. — Hieronymi Károly nézete szerint sem 
a középiskolák elhelyezése a főkérdés, hanem az, hogy a nemzetiségi 
ifjakat a magyar társadalom hódítsa meg magának. — Wlassics minisz
ter azt fejtegette, hogy a leghelyesebb nemzetiségi politika az, mely 
a magyar művelődést vonzóvá teszi a többi honpolgárok előtt is. 
Erőszakosságot sehol sem tanúsít, erélyt azonban alkalmaz.

A polgári iskolák tételénél Komjáthy azt kérdi, hogy a polgári 
iskolákból állami gymnasiumokba átlépett több tanár nyugdíját 
miért utalták vissza, a mikor a felekezeti szolgálatból átlépett taná
rok azt nem kapták meg. — Wlassics miniszter kizártnak tartja, hogy 
ily visszásság előfordult, de az esetet mégis meg fogja vizsgálni.

Komjáthy az ungvári kir. kath. gymnasiumi tanárok előlépte
tési sérelmeit is szóvá tette — a mi tulajdonkép az összes kir. kath. 
tanárok sérelme — de kapott-e és minő választ: a tudósítások nem 
mondják meg.

Más, bennünket érdeklő dolog a pénzügyi bizottságban nem 
fordult elő.

Vizsgálati rendtartásunk egyik baja.
Országosan panaszkodnak évről-évre a tanári karok, hogy az 

évvégi vizsgálatok jelen rendszere nem felel meg feladatának, sok 
visszaélésre ád alkalmat és gyökeres változtatásra szorul. Nem akarom 
ezúttal magának a vizsgálatnak gyöngéit kimutatni, mely, úgy látszik, 
csak a bukott tanulók érdekeit tartja szem előtt és az előzetes osztá
lyozó tanácskozás eredményeit rendszerint halomra dönti, csak a 
29062/1885. sz. rendeletet emelem ki, mely a bukott tanulókat 
egyenesen csábítja az osztályozás megkerülésére. Ezen rendelet 
szerint oly tanulók, akik egy vagy több tárgyból vizsgálatot nem 
tesznek, a többi tantárgyakból sem osztályozandók. Már most éven- 
kint megtörténik, hogy valamelyik tanuló, a ki több tárgyból elég
telen jegyre áll, részt vesz néhány vizsgálaton, s midőn látja az 
eredménytelenséget, kimarad. Es bár e tanulónak az osztályvizs
gálaton nyert több elégtelen jegye folytán az osztályt ismételnie
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kellene, a fönti rendelet értelmében a következő év elején pót-, 
vagy magánvizsgálatra jelentkezik, s esetleg a szünidő felhasználásá
val kiállja a vizsgálatot. Ez ugyan általános tanügyi szempontból 
nem baj, de módfelett demoralizáló és igazságtalan azon lelkiismere
tes és gyönge tanulókkal szemben, kiknek becsületes lelke az ilyen 
szédelgéstől visszariad és résztvevén az osztályozó vizsgálatokon, 
osztály-ismétlésre kényszerülnek. Igaz ugyan, hogy 1883. évi XXX. 
t. c. 11. §-a és 42. §-a szerint pótvizsgálatra csak oly tanuló bocsát
ható, a ki a vizsgálatról való elmaradását hatósági vagy orvosi 
bizonyítványnyal igazolja, s ezt a tanári kar elengedő mentségül 
elfogadja. A tapasztalat azonban ezen különben üdvös intézkedést 
egészen hatálytalannak mutatja. Sajnos, de ki kell mondanom, hogy oly 
tanuló is, a kiről a tanári kar biztosan tudja, hogy semmi baja sem 
volt, orvosi bizonyítványt csatol kérvénye mellé s a tanári kart 
igen kényes helyzetbe hozza, mely esetleg hatósági orvosi bizonyít
ványt kénytelen visszautasítani. Mindezeknél fogva fölöttébb kívá
natos volna, hogy a minisztérium az évvégi vizsgálatok jelen rendszerét 
revisio alá vegye, és főleg a 29062 1885-iki rendelet intézkedéseit 
oly módon változtassa meg, hogy az osztályozás kijátszása lehetet
lenné váljék. (Sch. F.)

VEGYESEK.

A M. Tud. Akadémia könyvkiadó-vállalata. A Magyar tudo
mányos Akadémia az 1902-ik évvel könyvkiadó-vállalatának egy új 
cyklusát indítja meg. Olcsó áron oly eredeti és fordított műveket 
ad benne, melyeknek megválasztásában irodalmunk egyes hézagainak 
betöltése és a művelt közönség szükségleteinek kielégítése a főszem
pontok. E vállalat a történet, irodalom és társadalmi tudományok 
egész körét fölkarolja. Az 1902-től 1904-ig terjedő cyklusban a 
következő munkák kiadása kerül sorra :

1. Beöthy Zsolt: Az irodalom és története. Egy kötet. E mű 
mintegy az irodalom philosophiáját adja és egyszersmind megvizsgálja 
azon töi'téneti föltételeket, melyek az irodalmak fejlődését, felvirág
zását és hanyatlását magyarázzák.

2. James Bryce: A szent római birodalom. Angolból fordítja 
Balogh A., átnézi Marczali H. Egy kötet, névmutatóval és az angol 
szerzőnek a magyar kiadás számára irt előszavával.

3. Payot: Az akarat nevelése. Fordította Ambrus Zoltán, át
nézi Lederer Béla. Egy kötet, névmutatóval.

4. Southey: Nelson élete. Fordította dr. Reményi Antal. Egy 
kötet, arczképekkel, térképekkel és névmutatóval.

5. Némethy Géza: Vergilius élete és művei. Egy kötet, név
mutatóval.

6. Haraszti Gyula: Corneilletől Rostandig. A franczia dráma 
fejlődése. Egy kötet, történeti képekkel és névmutatóval.
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7. Escott — György Endre: A mai Angolország. Két kötet, 
névmutatóval.

8. Biedl Frigyes: A jellemzés története. Egy kötet, mű- 
történeti képekkel és névmutatóval.

9. Dicey: Az angol alkotmány. Fordította angolból Tárnái 
János, kúriai biró.

10. Le Play—Geöcze Sarolta: A család és a munka szer
vezete. Egy kötet.

11. Friedjung H .: Harcz a német hegemóniáért. Fordítja 
németből Június (Zilahy Kiss Béla). Két kötet, térképekkel és név
mutatóval.

Evenként négy kötet (minden mű betűrendes tárgymutatóval) 
fog megjelenni, összesen 100 — 140 nyolczadrétű íven. Egy-egy év
folyam ára 5 frt. Ha angol vászon-kötésű példányok kívántainak, 
minden kötetért még 40 krajczár számíttatik a kötés ára fejében. 
Az aláírás pártoló tagúi három évre (1902 — 1904.) kötelező.

Előléptetés. A vallás- és közokt. miniszter Laczek Gyula losonczi 
állami főgymnasiumi rendes hittanárt tanárt a X. fizetési osztály 
I. fokozatába léptette elő.

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Szilágyi 
Albert székelyudvarhelyi állami főreáliskolai és Hat sia Jusztinián 
gyöngyösi állami főgymnasiumi tanárokat kölcsönösen áthelyezte.

Pályázat iskolaszolgai állásra, a kaposvári áll. főgymnasium- 
hoz február 15-ig. A kérvények a székesfehérvári kir. főigazgatóság
hoz czímezve a kaposvári főgymn. igazgatónál nyújtandók be.

Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Rákóczy 
Géza pozsonyi kir. kath. főgymnasiumi és Németh József nagybányai 
áll. főgymnasiumi ideiglenes rendes tanárokat rendes tanári minősé
gükben véglegesen megerősítette.

A Kiadóhivatal üzenete. A Közlöny január 12-iki számából 
egy szállítmány tévedésből a Veszprém ez. újság kötegéhez csatol- 
tatott, minek következtében az illető számok nem érkeztek rendel
tetésük helyére. A tévedésért szives elnézést kér a kiadóhivatal. 
Az elmaradt példányok legközelebb pótoltatnak.

F igye lm ezte tés és  kérelem . A tagdíjfizetés és az előfizetés leg- 
czélszerűbben és legolcsóbban az első számhoz mellékelt pósta tarékpén z- 
tá r i  befizetési la p p a l történik, a melylyel az illető díjnak a postán 
az egyesület javára való befizetése teljesen díjtalanul történik. Kérem e 
befizetési lap szives felhasználását. A körök székhelyeire menő példányok
hoz ily befizetési lap nincsen mellékelve.

Müller József,
egyesületi pénztáros (V. kér. áll. föreáliskola.)

Tartalom  : A tanárszövetség. Göllner Károlytól. — A tanárok halálozási 
aránya. Czigler Ignácztól. — Könyvismertetés: Gellért Jenő: Vörös
marty Mihály élete és költészete. Dr. Weszely Ödöntől. — Egyesületi 
élet : Köri tudósítás. (Temesvár-kerületi kör.) — Kisebb közlemények. — 
Vegyesek. — Hirdetések.
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,t A Schmidt József-féle latin-magyar zsehszótár aránylag kis helyen mindazt 
nyújtja, a mire a tanulónak szüksége van. Schmidt szótára nem hagyja a tanupl 
kérdéseit sohasem felelet nélkül, mert előtte épen csak a kérdések lebegtek folyton 
munkája készítésénél. Minden egyes szóczikken meglátszik, hogy a könyve 
felett görnyedő tanulóra gondolt a szerző, ennek a szemével igyekezett látni, 
egyre arra gondolt, hogy ennek munkáját könnyítse.

Meg vagyunk győződve, hogy ezt a szaktanárok is fel fogják ismerni és 
úgy a tanítás, mint a tanuló szempontjából maguk fogják legjobban előmozdítani 
az értékes munkának gyors elterjedését. Ez a munkájuk annál könnyebb lesz, 
mert a diszes vászonkötésü, nyomdailag is szép kiállítású, a szemre nézve kelle
mes hetükkel szedett szótár ára mindössze 2 korona.

A Magyar-latin rész sajtó alatt van.

Megjelent és kapható az „ATHENAEUM" írod. és nyomdai 
részvénytársulatnál Budapesten, VII., Kerepesi-ut 54. sz.Á

Az Athenaeum könyvnyomdája.
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AZ ÁLLAMI Щда&ВДЗДШК FEJLŐDÉSE
1 es  a f e e p i ' y e e e t :

(Felolvastatott a Pozsonyi kör jsnuár 18-iki ülésén.)

A tanáregyesület által évről évre beadott felterjesztések 
mindinkább azzá válnak, a mit tőlük a tanárvilág elvár. Nem
csak beszámolók a tanáregyesület működéséről, hanem tolmá- 
csolói a tanárság közvéleményének, kifejezői óhajtásának, hivatott 
értelmezői a felmerült kérdéseknek, s tapintatos felvetői újabb 
eszméknek. Nálunk erre különösen nagy szükség van. Az iskola 
ügvét vajmi ritkán karolja fel a társadalom, s lehetőleg még rit
kábban foglalkozik vele a közvélemény tolmácsa — a sajtó. Nem 
úgy mint a külföldön, a hol a tanügyi kérdések ép oly mérték
ben érdeklik a közönséget, mint a politikai, sociális vagy gaz
dasági problémák. A napi sajtó, irodalom, gyűlések, egyletek, sőt 
maga a szinpad is részt vesz a véleménynyilvánításban, iparkodik 
nézetét győzelemre vinni. Az iskola élő, a nemzettel együtt 
fejlődő intézmény, melynek jósága emeli ennek nagyságát, mely
nek egészséges vére táplálja ennek életerejét.

A mi sajátos viszonyaink miatt mindaz, a mi nem politika, 
csak teng és magamagára hagyatva — árván fejlődik. Ez okból 
van jogosultsága az ily megnyilatkozásoknak melyek hivatott 
körből eredve kellő alakban kifejezést adnak a közvéleménynek.

Ilyeneknek tekintem az évi felterjesztéseket, s jelenlegi 
főtitkárunk, ha nem is lenne az a kitűnő kartárs és tanár, már 
csak ezek megszerkesztésével is hervadhatlan érdemeket szerez a 
középiskolai tanügy terén.

E jelentések mindegyikében maradandó emlékeit látjuk az 
az évben felmerült eszmék, gondolatok, kérdések, feladatoknak, 
melyeknek czélszerű megoldása, elébbrevitele csak hasznára vál- 
hatik tanügyünknek.

Első pillantásra olykor úgy tűnik fel, mintha a kérdés önké
nyesen, ötletszerűen vettetett volna fel, s tulajdonképen nem is napi
rendre való: csak később, ha keressük mi volt az oka a felvetés-
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nek, látjuk, hogy az szükségszerűen állott elé, természetes oka van, 
s hogy felmerült — azt nem ötlet, hanem belső kényszer okozta.

így vagyunk a felügyelet kérdésével, mely most teljesen 
előtérbe nyomult, pedig felvetése önkényesnek tűnt fel. Szoros 
kapcsolatban áll ezaz új helyzettel, mely az állami középiskolák 
fejlődése folytán állott elé. Pragmatikusan kimutatható, hogy az 
áll. középiskolák térfoglalása oka a kérdés szükségszerűségének.

Az utolsó három évtized alatt az állami középiskolák mindin
kább előtérbe nyomultak; az új iskoláknak egész sora keletkezett, 
melyeknek vezetése, kormányzása kipróbálva nem volt. Új elemek, 
úgy az iskolák, mint a tanárok és tanulók szempontjából támad
tak, melyeknek szerkezete, tanítási eredménye még ismeretlen, 
itt is, ott is kivánni valót hagy fen t: azért keressük az orvoslás 
módját.

Rövid 30 év alatt az állami iskolák átvették minden irány
ban a vezetést, s mivel sem traditióik nincsenek, sem szellemi 
közösségük nem teljes, sem valami egységes irányadójuk nincs: 
tapogatóznak, keresik a vezető fonalat, s ezért támadt fel a fel
ügyelet kérdése, mely nem egyéb, mint szellemi vezetés.

Rövid tanulmányom czélja egy részről bemutatni számszerű 
adatokkal az áll. iskolák fejlődését; másrészről összehasonlítani a 
mai szervezetet a régi szervezetű iskolákkal és így kimutatni a 
jelen helyzetben a felügyelet és szellemi vezetés elégtelenségét.

A magyar középiskolák története, mint magyar iskoláké, 
vajmi rövid keletű. Tulajdonképeni magyar iskola csak a X IX . 
században keletkezik. — Az ezt megelőző iskolák nem tekinthe
tők sem nemzeti, sem állami intézeteknek.

A középiskolai tanításnak kezdete a reformatio korában 
keresendő, a midőn úgy a katholikus mint a protestáns egyházak 
egymással versengve iparkodtak iskolák teremtése és fenntar
tása által nagyobb hatást elérni. Katholikus részről a jezsuiták, 
protestáns részről egyes fejedelmek, városok, egyházközségek tűn
nek ki mint olyanok, a kik sem anyagi, sem szellemi áldozattól 
nem ijedve meg, iskolákat alapítottak és fenntartottak.

Ez iskolák nemcsak a tudományt művelték, hanem és külö
nösen erős vallásos színezetű irányban nevelték a tanulóságot. 
Minden iskola erős vára volt az illető egyháznak s minden 
növendék egyúttal küzdő harczossá neveltetett. Hogy e czélt 
elérhessék, szigorú következetességgel jártak el. Úgy a kath. mint 
a prot. iskolákban kifejlődött így bizonyos történeti múlt, mely 
akárhogyan hányódott-vetődött az iskola, mindig biztos alapul 
szolgált a továbbfejlődésre. Az állam, mint ilyen, vajmi kevés 
befolyással birt ez időben az iskolákra. Hangoztatták ugyan a 
legfelső felügyeleti jogot, de annak keresztülvitelét csak Mária 
Terézia alatt s akkor is csak a kath. iskolák felett mondották ki, 
noha az állam legmagasabb felügyelete, mint ilyen, a »Ratio 
Educationis«-ban az összes iskolákra hangoztatva van.

II. József németesítő rendszere, karöltve a szerzetesrendek 
eltörlésével, valósággal chaotikus állapotokat teremtett a közép-
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iskolák terén, de már az 1792-diki törvények szabadságot 
adva a protestánsoknak, a pillanatnyilag megindított állami 
iskolák teremtését újra megakasztották, s csak úgy, mint azelőtt, 
a szerzetesrendek és protestáns iskolák vezették továbbra is a 
középiskolai tanítás ügyét. 1844-ben lesz hivatalosan, törvényesen 
elismerve a magyar nyelv, mint a tanítás nyelve.

Az 50—60-as évek német iskolái, csak szomorú epizódként 
említendők, s a 70-es években kezdődik hivatalosan az állami 
középiskolák felállítása. Kezdetben csak lassan, majd az 1883-diki 
törvény után rohamosabban. S ekkor lép fel igazi szervezetében 
az állami középiskola úgy gymnasium, mint reáliskolai alakban.

Ez ideig vajmi kevés, mondhatni semmi szerepet sem ját
szik. Eddig, úgy mint másutt, az iskolát részint donatiók, részint 
egyházak, községek, vagy egyesek ajándékai teremtik meg. Királyi 
adományok, alapítványok, majd egyesek által engedélyezett élve
zeti jogok ép úgy hozzájárultak ezek fentartásáahoz, mint a 
szerzetesrendek, protestáns egyházközségek áldozatkészsége.

Az ilyen módon keletkezett iskoláknak szervezete, de külö
nösen a felügyelet, vezetés joga, mivolta és miként való gyakor
lása annyira körül van írva, olyan megszabott formák szerint 
történt és történik, hogy félreértés, zavar nem fordulhat elő. 
Úgy a tanárok, mint a tanulók, sőt maga a nagy közönség is 
természetesnek talált bizonyos intézkedéseket; azokat az iskola 
elengedhetlen követelményének tekintette és szentségtörésszámba 
ment az ellen véteni.

A szerzetesrendek az ő szigorú rendi szabályaikkal; a 
protestáns kollégiumok az ő statumaikkal: oly szilárd, meg
kövesedett intézményeket adtak, melyekben úgy a tanár, mint a 
tanuló jogai s kötelességei vita tárgyát nem is képezhették. 
Ilyen iskolákban a felügyelet, a szellemi vezetés kérdése nem is 
létezett.

Az a szerzetes-tanár már nevelése, fogadalma, a rendhez 
való tartozása következtében tisztában volt azzal, mi a teendője, 
melyek kötelességei, mit vár tőle a rend, a tanügy, s végül a 
magyar haza. Viszont a protestáns tanár már ifjú korában abban 
a kollégiumban nevelkedett, annak szellemét, eszméit szívta magába, 
s ha külföldre ment is tanulmányainak befejezésére: ugyanolyan 
irányú eszmékkel meggazdagodva jött haza.

E két hatalmas nevelési erőnek, a kath. szerzetesrendek 
iskoláinak és a protestáns kollégiumoknak vezetése és felügye
lete oly egyének kezeibe volt letéve, kik folyton érintkeztek 
a tanárokkal, a tanulókkal, az intézettel kik test voltak a 
testből, vér a vérből, büszkeségüknek tekintették közreműködhetni 
az iskola felvirágoztatásában. Ily intézeteknél az állami felügyelet 
meglehetős szűk térre szorult, s szerepe inkább csak ellenőrző — 
mint irányító volt.

S most eléáll egy új iskolafaj, eleinte jelentéktelen, majd 
mindinkább erősebb és erősebb lesz; itt is, ott is keletkeznek 
új iskolák, melyeknek tanárai más vidékekről jönnek, embere

2 6 *
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két, viszonyokat nem ismerve, kezdenek működni, tanítani. Az 
intézmény új, az emberek újak, semmi gyökere, hagyománya 
nincs az új ültetvénynek. A tanárok sem szerzetesi, sem 
kollégiumi nevelésben nem részesültek, vagy ha igen, úgy első 
dolguk azt lerázni.

Jönnek nagy buzgalommal, még több "jóakarat és lelkesedés
sel, mindegyik missiót vél teljesíteni s saját elvei szerint nekifog 
egy kivihetetlen dolognak: iskolát teremteni semmiből, vagy a mi 
még rosszabb, adott silány állapotokból.

E munkájokban mindegyiknek más és más az ideálja, nincs 
közös kijegeczesedett elvük, úgy a czél, mint az eszközökben 
egyedüli iránytűjük egy vékony kis füzet: a miniszteri tanterv 
és utasítások. E buzgalmukban, e jó akaratukban nem csodál
ható azután, hogy nem lévén valami kézzelfogható vezérfonaluk, 
tapogatéznak. kapdosnak, fontoskodnak s a legjobb akarat mellett 
elrontják dolgaikat úgy, hogy a felsőbb hatóság nem győzi javí
tani, igazítani. S most ez iskolák lassanként elszaporodnak, 
nemcsak hogy az állam állít újakat, de a terhes viszonyok miatt 
mind többen és többen, községek, egyházak — akár teljesen 
átadják iskoláikat, akár igénybe veszik az államsegélyt.

íme egy átalakulási folyamat, mely maga megváltoztatja 
az iskolák külső képét lassan a súlypont átmegy az állami 
iskolákra.

Hogy ez számszerűleg így van, mutatja a mellékelt kimu
tatás. E kimutatásban három szempont szerint csoportosítottam 
az adatokat.

Az első csoportban a középiskolák száma szerint tüntetem 
fel az iskolák helyzetét.

A) Kimutatás Magyarország középiskoláiról.

É V
Rendelkezés alatt 
áll. és kir. kath. Vezetés alatt Felügyelet alatt

Összesen
Szám °/o Szám °/o Szám °/o

1772 70 48'5 74 51*5 144
1867 18 11 74 45*2 72 43*8 164
1873/4 35 19-5 71 39 6 73 40 9 179
1881/2 41 22'9 75 41*9 63 35'2 179
1885/6 46 25'8 72 40*5 60 33.7 178
1888/9 49 27 '2 73 40'6 58 32*2 180
1891/2 53 28-9 72 39.5 58 31*6 183
1893/4 55 29-9 70 38*0 59 32*1 184
1895/6 60 31 ‘9 69 36'7 59 314 188
1898/9 72 37'5 63 31*8 60 30*7 195

Az adatok teljesen csak 1883. éven innen biztosak, azt meg
előzőleg lehet hogy valami javítást tűrnek, de azért a viszony
szám elfogadható. E szerint:
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1772-ben összesen volt 144 gymnasialis iskola, ebből 70 
katholikus és pedig 41 jezsuita, 20 piarista, a többi benczés, 
pálos és más szerzettől ellátva; 74 pedig protestáns és más 
jellegű.

1867-ben összesen 164, ebből tisztán állami egy sem, 18 kir. 
kath., tehát rendelkezés alatti l l 0/0.

1873; 4-ben összesen 179; ebből 35 =  19'5°/o áll. rend. a.
1881/2 » » 179, » 41 =  22'9°/o » » »
1885/6 2> » 178, » 46 =  25’8°/o » » »
1888/9 » » 180, » 49 =  27‘2°/o » » »
1891/2 » 183, » 53 =  28'9°/o » » »
1893/4 » » 184, » 55 =  29'9°/o » »
1885/6 » » 188, » 60 =  31-9% » » »
1898/9 » 195, » 72 =  37'5°/o » > »
Tehát inem egész 30 év alatt az állami rendelkezés alatt

álló iskolák száma megkétszereződött, míg arányszámuk 2°/0 hián 
szintén kétszer akkorára emelkedett. Szóval az utolsó helyről a 
három iskolacsoportban az első helyre került.

Még jobban szembe ötlik az állami iskolák fejlődése ha a 
másik két táblázatot nézzük.

A második táblázat a tanárok számát mutatja.
B) Kimutatás Magyarország középiskoláinak tanárairól.

É v
Bendelkezés alatt 
áll. és kir. kath. Vezetés alatt Felügyelet alatt

Összesen
Szám 7« Szám 7« Szám °/o

187 3/4 484 22-6 885 414 772 36*0 2141
1881/2 703 29-0 969 40*o 752 31*o 2424
1885/6 887 30-5 1124 38’8 889 30*7 2900
1888/9 981 34-2 991 34*7 890 31*1 2862
1891/2 1064 33*8 1143 36'5 935 29*7 3142
1893/4 1152 35-7 1140 35*2 942 294 3234
1895/6 1229 36-7 1198 35*7 930 27*6 3357
1898/9 1460 41T 1124 31*6 972 27-3 3556

•о 1rendes Í848 /4:7*5 í 512 Í25'6 /538 Í26-9 \ 1998
•§ 1 helyettes \  87 \25*4 \ 161 \47*2 \ 94 \27*4 \ 342

Б  szerint:
1873/4-ben 2141 tanár közül : 484 =  22'6°/o volt állami
1881/2 » 2424 » » 703 =  29’0°/o » »
1885/6 2900 » » 887 =  30’5°/0 » »
1891/2 » 3142 » » 1064 =  33'8ft/0 » »
1895/6 » 3357 » » 1229 — 36'7°/o » »
1898/9 » 3556 ъ » 1460 =  41'l°/o » »

Azaz nem egész 30 év alatt az összes száma az állami tanárok-
nak majdnem megháromszorozodott, míg arányszámuk megkét
szereződött.
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E szám az összes létszámra szól, ha a rendeseket külön 
veszszük, majdnem ugyanoly arányt találunk.

Végül a 3-ik kimutatás a tanulók száma szerint tünteti fel 
a fejlődést.

C) Kimutatás a középiskolai tanulókról.

É V
Rendelkezés alatt 
áll. és kir. kath. Vezetés alatt Felügyelet alatt

Összesen
Szám °/o Szám °/o Szám °/o

1873/4 8,648 254 13,662 40-2 11,706 344 34,016
1881/2 9,809 25-3 15,687 40-8 13,011 33-9 38,507
1885/6 10,358 267 16,404 42'6 11,893 307 38,655
1888/9 12,025 304 15,644 394 12,249 30-6 39,918
1891/2 13,616 ЗГо 16,889 38-6 13,358 304 43,863
1893/4 15,017 314 18,425 384 14,429 304 47,871
1895/6 17,257 334 19,028 36-8 15,431 294 51,716
1898/9 21,393 374 18,564 33-0 16,484 294 56,441

1873/4-ben volt összesen 34,016 tanuló, ebből 8648 =  25’4°/o áll.
1881/2 » » » 38,507 » » 9809 =  25-3% »
1888/9 » » » 39,918 » » 12,025 =  30'l°/o »
1893/4 » » » 47,871 » » 15,017 =  31'4°/0 »
1898/9 » » » 56,461 » » 16,839 - 37-8% »

A létszám megkétszereződött, míg az arányszám másfél 
annyira emelkedett.

E mellett az állam befolyása a többi iskolákra is emel
kedett, a mennyiben folyton több és több segélyt ad és ezzel a 
tanárok számát, a kiket ő nevez ki, szaporítja.

Röviden az ez irányú fejlődést mutatja e pár ad a t:
1892-ben áll. segélyben részesedett 11 intézet összesen 

208,000 K. összeggel, melynek fejében 44 tanárt nevez ki; 
1896-ban 500,000 K. 14 intézet, 56 tanár.

Jelenleg tehát mintegy 50—60 tanárt nevez ki az állam 
a felügyelete alá tartozó autonom iskolákhoz. Ezzel is szaporo
dik azoknak a száma, kik, mint közvetlenül kinevezettek, függet
lenebbek az aut. felügyeleti szervezettel szemben.

Ez nagy vonásokkal vázolva a jelenlegi helyzet. Ha ebhez 
most hozzá veszszük a megváltozott viszonyokat, a melyek már a 
fentebb felemlített iskolák szervezetébe is kezdenek befolyni: 
még szembetűnőbb az átalakulás.

A szerzetesrendek iskolái, ép úgy mint a kollégiumok, már 
nem azok a megcsontosodott, sziklakemény szervezetek. Külső 
formái ugyan megmaradtak, de a belső, a szellem, már nem a 
régi. Az ideges, gyorsan élő korszellem egyformán besuhan a 
klastromok cellái s a kollégiumok cubiculumaiba: s ha meg is 
maradtak a regens, subregens, szobaductor, napos és másféle 
nevű intézői a régi rendnek, új tanárokkal, új ifjúsággal, új
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törekvésekkel találkozunk, melyek nem szoríthatók a régi zárt 
keretbe s melyek még irány nélkül forrnak, kavarognak, de kellő 
alakot nem tudnak találni.

Addig, a mig az álLimi iskolák elenyésző számmal voltak 
a többiek mellett, addig, mig tanulóik a jól nevelt és fegyelme
zett szerzetesrendű és kollégiumi tanulók száma mellett figye
lembe nem jöhettek: nem tünk szembe ez állapot. De most 
számolnunk kell vele.

Nagy tanulószámmal, egymást nem ismerő, saját dolgaikon 
kivül mással nem törődő, független tanárokkal: kik mind képzett 
emberek, de kiknek mindegyike saját útjain jár, kik mind szol
gálják a nevelés szent ügyét, de nem lévén helyhez kötve, nem 
annak az egy iskolának élnek; országosan azonos tanterv és 
utasítással halad a magyar középiskolai tanítás élén ez új iskola
faj. Tanáraik nem ismernek tekintélyt; múltjuk nincs, csak 
most fejlődnek; szervezetük kiforratlan.

Lebet-e itt egyöntetűségről, közös megállapodásról szó? Van-e 
oly felügyelet, oly szellemi vezetés, mely megfelelne? A dolog 
rendjéből folyik, hogy nincs.

Ez a fő oka annak a szükségnek, mely felvetette a kérdést. 
Mindaz, ami, mint elegendő fontos ok, fel van említve, csak 
következménye a vázolt helyzetnek. így pl. a titkári jelentés az 
általános elkedvetlenedést említi fel; mely a tanárok soraiban 
uralkodik. De ez is csak az elmondottak következménye. Nem 
ismerjük az embereket; nemcsak hogy a legfelsőbb tanügyi ható
ság, de még a főigazgató, sőt többet mondok, maga az igazgató 
sem ismeri a kartársakat.

S ha akarná ismerni, mi a kritériuma? Oly nehéz azt meg
állapítani. Irodalmi működés, avagy végtelen szigor, vagy enyhe 
osztályozás? Ki tudja megmondani, melyikünk érdemesebb a 
másiknál? Pedig egyenlők csak nem lehetünk. S ha sikerül is 
valami úton-módon a főigazgató vagy igazgatónak megismernie 
a valódi érdemet, hogyan tanúsítsa azt?

Ha így a valódi érdem oly nehezen található meg és még 
nehezebb az elismerés nyilvánításának módját megtalálni: csak ter
mészetes, hogy lankad az igazi munkakedv s a közöny kap lábra.

Lassan oda jutunk, hogy elégnek látszik kitartani az órá
kat, feladni és kijavítani a dolgozatokat. S amint betettük az 
iskola ajtaját, le is ráztuk gondját.

Még nem vágjunk ennyire, de közeledünk ez állapothoz. 
Azért kivánatos, hogy az intéző körök megtalálják a kellő formát 
a felügyelet fontos ügyének megoldására. Ha ez sikerül, remélni 
lehet, hogy az új iskola nem mint romboló, hanem újra teremtő 
fog működni a közoktatás terén. Uj lelket, új szellemet önt bele a 
régi intézetekbe; a rohanó, vágtató idő szavát megértve, élére áll 
a tanítás ügyének, vezeti egy szebb, egy jobb kor hajnala feléj! 
S e munkájában mint biztos erőkre számít a régi iskolák támo
gatására. Közösen azután befejezhetik a nagy munkát, a nem
zeti Magyarország megteremtését.

(Pozsony.) Göllner Károly.
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A KÖZÉPISKOLAI TANULÓKRA VONATKOZÓ 
FONTOSABB ADATOK AZ 1900,901. TANÉVI ÉRTESÍTŐK

ALAPJÁN.1
I.

Iskola helye és neme
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Arad: Kir. főgymnasium .................. 10 425 392 73 18-6 22
» All. főreáliskola ...................... 8 239 234 55 23-9 10

Aszód : Ág. h. ev. algymnasium ..... 4 95 90 30 зз-з —
Baja : Cziszt.-r. főgymnasium.............. 8 267 255 35 13'7 13

5. Balassagyarmat: Áll. főgymnasium 1 69 67 18 26-8 —
Balázsfalva: Gör. kath. főgymn......... 8 477 457 112 24'5 31
Bártfa: Áll. algymnasium .................. 4 87 81 19 241 —
Békés: Ev. ref. főgymnasium .......... 7 164 151 28 18 о —
Békéscsaba : Ág. hitv. ev. főgymn. ... 9 372 354 76 214 28

10. Belényes : Gör. kath. főgymnasium ... 8 413 392 85 21-6 30
Beregszász : Áll. főgymnasium ......... 6 266 248 45 18-2 —
Besztercze: Ág. hitv. ev. főgymn. 8 252 249 — — ' 11
Beszterczebánya: Kath. főgymnasium 8 336 313 43 13-7 24

» Ág. hitv. ev. algymn. 4 114 112 — — —
15. Bonyhád : Ág. hitv. ev. algymnasium 4 136 131 41 31-3 —

Brád : Gör.-kel. algymnasium .......... 4 149 145 49 33-7 —
Brassó : Kath. főgymnasium .............. 8 206 191 46 24-0 7

* Ág. hitv. ev. főgymnasium ... 8 187 179 — — 9
» Gör.-kel. főgymnasium ......... 8 320 300 107 35-6 17

20. » Áll. főreáliskola...................... 8 244 227 67 29-5 10
» Ág. hitv. ev. alreáliskola..... 6 241 239 — — —
» Gör.-kel. alreáliskola.............. 4 88 80 20 25-0 —

Budapest: Tanárk int. gyak. főgymn. 4 149 145 14 9'6 —
» I. k. Áll. főgymnasium 11 572 517 102 19-7 26

25. » II. k. Kath. főgymnasium 9 447 430 59 13-7 33
» IV. k. Kegy. t. r. főgymn. 12 698 670 69 10-7 45
» У. k. Áll. főgymnasium ... 11 747 697 123 18'0 64
» VI. k. Áll. főgymnasium ... 8 446 403 96 22-ü —
» VII. k. Áll. főgymnasium... 18 1123 1076 149 13-8 80

30. » VIII. k. Áll. főgymnasium ... 16 970 899 282 32-3 35
» IX. k. Ev. ref. főgymn........ 12 600 545 180 33-0 26
» IV. k. ág. hitv. ev. főgymn. 10 506 — — — 38
» Dr. László Mihály ny. főgymn. 8 92 65 8 12-3 32
» Orsz. nők. egy. leány-főgymn. 9 312 302 6 19-8 13

35. » II. k. Áll. főreáliskola......... 10 461 430 76 17-6 67
» IV. k. Közs. főreáliskola ..... 11 515 515 106 20-5 29
» V. k. Áll. főreáliskola ......... 15 790 746 223 29'8 54
» VI. k. Áll. főreáliskola ... ...... 13 588 529 110 20-79 24
» VIII. k. Közs. főreáliskola ..... 12 609 577 138 23-9 21

40. » Orsz. rabbik, int. gymnasiuma 5 53 — — — —

Czegléd : Áll. főgymnasium ............. 3 130 118 29 24-5 —
Csíksomlyó: Kath. főgymnasium ...... 8 372 355 77 21'7 30
Csurgó : Ev. ref. főgymnasium ......... 8 287 273 77 28'2 32
Debreczen : Kegy. t. r. gymnasium ... 6 263 242 52 21-4 —

45. » Ev. ref. főgymnasium ... 12 768 720 143 19-8 58

1 Ez adatok közül a k a r c z a g i  ev. ref. főgymnasium, a p r i v i g y e i  r. k. algymnasium 
és a rákospalotai W a g n e r - fé le  magángymnasium adatai hiányzanak, mivel értesítőjük nem 
állott rendelkezésemre.
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Iskola helye és neme
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Debreczen: Áll. főreáliskola .............. 9 367 333 81 24*32 13
Deés : Áll. algymnasium ..................... 5 211 194 50 257 —
Déva : Áll. főreáliskola ...................... 8 349 308 74 24’0 22
Eger : Cziszt.-r. főgymnasium .......... 8 425 405 98 24'1 32

50. » Áll. főreáliskola ...................... 8 279 258 55 21-3 14
Eperjes : Kath. főgymnasium .............. 8 337 319 74 23-1 13

» Ág. ev. főgymnasium ......... 8 324 315 — — 16
Érsekújvár : Közs. kath. főgymnasium 8 330 314 81 25-7 23
Erzsébetváros : Áll. főgymnasium ...... 7 233 225 48 21*3 —

55. Esztergom: Ben.-r. főgymnasium ...... 8 400 381 83 21'7 41
» Közs. alreáliskola .......... 4 192 184 52 28-2 —

Fehértemplom : Áll. főgymnasium ... 9 272 240 71 29*58 9
Felső-Lövő : Ág. hit. ev. főgymnasium 7 204 193 66 34*7 - -

» Ág. hitv. ev. alreáliskola 2 29 26 7 26-9 —
60. Fiume : Áll. főgymnasium ................. 8 250 228 56 24*5 13

Fogaras: Áll. algymnasium .............. 5 259 230 87 378 —
Gyöngyös : Áll. főgymnasium.............. 9 363 327 92 28'1 13
Gyöuk : Ev. ref. algymnasium ......... 4 72 72 13 18'0
Győr: Ben. r. főgymnasium .............. 9 502 473 86 18-1 37

65. » Áll. főreáliskola ...................... 11 513 485 116 23-9 23
Gyula-Fehérvár: Kath. főgymnasium 8 353 330 107 32-4 17
Hajdú-Böszörmény: Ev. ref. gymn. ... 6 181 164 58 35*3 —
Hajdu-Nánás: Ev. ref. gymnasium ... 6 137 331 31 23-6 —
Hódmező-Vásárhely: Ev. ref. főgymn. 8 296 283 69 24*3 32

70. Igló : Ág. hitv. ev. főgymnasium ..... 7 410 403 76 1 8'8 52
Jászberény: Áll. főgymnasium ......... 8 263 250 74 29'6 15
Kalocsa: Jéz.-társ. érs. főgymnasium 10 442 511 66 12'8 41
Kaposvár : Áll. főgymnasium.............. 11 471 446 90 20'o —
Kassa : Premontr. r. főgymnasium ... 10 556 523 84 1 6*0 38

75. » Áll. főreáliskola ...................... 8 313 296 67 22*6 19
Kecskemét : Kegy. t. r. főgymnasium 8 340 320 65 20*3 79

» Ev. ref. főgymnasium ... 8 281 163 48 18*2 17
» Áll. főreáliskola.............. 8 249 240 62 25*8 18

Keszthely: Premontr. r. főgymnasium 8 291 282 42 14*8 24
80. Kézdivásárhely-Kanta : Min. r. gymn. 6 215 211 20 9*4 —

Késmárk : Ág. hitv. ev. főgymnasium 8 295 291 64 22*29 42
Kiskun-Félegyháza: Közs. kath. főgymn. 8 299 272 49 17*8 22
Kiskun-Halas: Ev. ref. főgymnasium 8 379 357 81 22*6 29
Kis-Szeben: Kegy. t. r. algymnasium 4 92 80 25 31*0 —

85. Kis-Ujszállás : Ev. ref. főgymnasium ... 8 239 313 47 22*0 12
Kolozsvár : Kegy. t. r. főgymnasium ... 9 429 400 98 24*56 26

» Ev. ref. főgymnasium ...... 8 387 372 75 20*1 31
» Unit. főgymnasium ......... 8 348 328 77 23*4 —

Komárom: Ben. r. algymnasium ... ... 4 179 171 45 26*3 —
90. Körmöczbánya: Áll. főreáliskola ..... 8 298 286 47 16*4 32

Kőszeg: Ben. r. algymnasium .......... 4 191 181 50 27*6 —
Kun-Szent-Miklós: Ev. ref. algymn. ... 4 95 79 14 15*7 —
Léva : Kegy. t. r. tőgymnasium......... 8 319 303 61 20*1 14
Losoncz: Áll. főgymnasium ... ......... 9 429 403 88 21*8 43

95. Lőcse : Kath. főgymnasium .............. 8 259 245 54 22*0 13
» Áll. főreáliskola ...................... 8 186 180 30 16.6 26
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Lugos : All. főgymnasium .........  ...... 8 288 269 64 23-8 9
Magyar-Óvár: Kegy. t. r. algymn, ... 4 115 111 16 144 —
Makó : Áll. főgymnasium ......... 8 218 194 63 324 _ 1

100. Mármaros-Sziget: Kegy. t. r. algymn. 4 178 159 37 23-2 —
» Ev. ref. főgymn... 8 291 258 75 29-0 28

Maros-Vásárhely: Kath. főgymn. 8 269 252 63 25.0 11
» Ev. ref. főgymn.... 8 363 342 94 274 19

Medgyes : Ág. hitv. ev. főgymnasium 8 166 158 — — —
105. Mezőtúr: Ev. ref. főgymnasium ...... 8 292 268 53 19-7 12

Miskolcz : Kath. gymnasium ......... 5 298 269 75 27-8 —
« Ev. ref. főgymnasium..... 9 430 399 122 30'S 25

Munkács : Áll. főgymnasium .......... 10 442 405 99 244 _ 1
Nagybánya : Áll. főgymnasium 9 319 303 64 41-1 24

110. Nagy-Becskerek: Kegy. t. r. közs.
főgymnasium.................................. 8 240 221 35 15-8

Nagy-Enyed : Ev. ref. főgymnasium 10 467 439 117 26-6 17
Nagy-Kálló : Áll. algymnasium . ... 4 143 129 31 24-0 —
Nagy-Kanizsa: Kegy. t. r. főgymn. 9 422 402 95 23-6 23
Nagy-Károly: Kegy. t. r. főgymn.... 8 364 338 71 21-0 28

115. Nagy-Kikinda : Áll. főgymnasium ... 7 223 203 79 38-9 —
Nagy-Körös: Ev. ref. főgymnasium 9 396 377 63 16-7 28
Nagy-Szalonta: Közs. algymnasium 4 128 114 29 2 6'36 —
Nagy-Szeben : Áll. főgymnasium..... 11 529 481 151 ЗГз _ 1

» Ág. hitv. ev. főgymn. 8 274 268 — — 14
120. > Ág. hitv. ev. főreálisk. и 340 334 — — 7

Nagy-Szombat: Kath. érs. főgymn.... 9 428 428 95 22-1 36
Nagy-Várad: Premontr. főgymn.... 11 511 471 81 17-2 17

» Áll. főreáliskola ...... 8 267 254 74 29-1 11
Naszód : Alapítv. főgymnasium ..... 8 301 288 90 31-2 27

125. Nyíregyháza : Ág. hitv. ev. főgymn. 8 497 482 139 28-8 29
Nyitra : Kath. főgymasium ............. 9 492 467 96 20'S 25
Pancsova : Áll. főgymnasium 8 214 206 60 29-1 14
Pápa : Ben. r. algymnasium............. 4 167 159 51 32-0 —

» Ev. ref. főgymnasium ......... 9 500 476 131 27-5 42
130. Pécs : Zircz-cziszt r. főgymnasium ... 8 433 401 65 1 6’2 30

» Áll. főreáliskola ...................... 11 467 420 89 21 '1 21
Petrozsény : Közs. algymnasium ..... 4 60 58 13 224 —
Podolin : Kegy. t. r. algymnasium ... 4 71 67 10 14'9 - -
Pozsony : Kath. főgymnasium ......... 11 550 503 132 26-2 _1

135. » Ág. hitv. ev. főgymnasium 9 462 455 .— — 32
» Áll. főreáliskola ............. 12 520 498 116 23-2 21

Pozsony-Sz.-György: Kegy. t. r. al-
gymnasium...................................... 4 83 81 16 19-7 —

Rimaszombat: Egyes. prot. főgymn. 8 391 370 112 30-2 44
Rózsahegy: Kegy. t. r. főgymnasium 8 303 281 66 234 13

140. Rozsnyó: Kath. főgymnasium .......... 8 229 221 27 12-2 18
» Ág. hitv. ev. főgymnasium 8 228 208 39 18*7 16

Sárospatak : Ev. ref. főgymnasium ... 11 492 460 120 26'0 21
Sátoralja-Ujhely : Kegy. t. r. főgymn. 8 408 369 76 20-7 20
Segesvár : Ág. hitv. ev. főgymnasium 8 257 248 — — —

145. Selmeczbánya : Kath. gymnasium ... 6 141 123 43 34'9 —

1 Az 1900 — 901-ben érettségi vizsgálatot tett tanulókra vonatkozó adatokat ez 
intézetnél a jövő évi értesítő fogja hozni.
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Selmeczbánya : Ág. hitv. ev. főgymn. 8 394 372 62 16-6 43
Szepsi-Sz.-Ggyörgy : Ev. ref. főgymn. 8 316 303 65 2145 18
Sopron : Ben. r. fó'gymnasinm ..... 8 303 281 81 28'8 13

» Ág. hitv. ev. főgymnasium .. 8 461 452 67 14-8 41
150. » Láhne-féle főgymnasium ... 8 56 53 — — —

» » főreáliskola ...... 6 8 8 — — —
» Áll. főreáliskola .................. 9 307 289 70 24-3 12

Sümegh : Áll. alreáliskola................. 4 95 89 16 18-0 —
Szabadka : Közs. főgymnasium......... 12 557 512 89 17-3 25
Szakolcza : Kath. algymnasium ..... 4 112 104 17 16-3 —

155. Szamos-Ujvár: Áll. főgymnasium ... 8 265 242 44 18-1 13
Szarvas: Ág. hitv. ev. főgymnasium 8 391 380 73 19-2 39
Szászrégen: Ág hitv. ev. algymn. .. 4 140 133 — — —
Szászsebes : Ág. hitv. ev. algymn. ... 4 130 126 — — —
Szászváros : Ev. ref. főgymnasium ... 4 134 126 19 15*0 —

160. Szatmár: Kath. főgymnasium ......... 11 499 469 95 20*25 29
» Ev. ef. főgymnasium ...... 8 313 300 66 22*0 32

Szeged: Áll. főgymnasium ............. 5 241 219 50 22*9 —
» Kegy. t. r. főgymnasium ... 13 816 775 151 19*4 58
» Áll. főreáliskola ................. 8 332 311 42 Г3‘5 15

165. Szegszárd: Áll. főgymnasium .......... 6 195 182 40 21*9 —
Székely-Keresztur : Un. gymnasium... 5 161 158 26 16*4 —
Székely-Udvarhely : Kath. főgymn.... 5 307 285 68 23*8 25

» Ev. ref. főgymn. 8 243 235 50 21*2 19
» Áll. főreáliskola 

170. Székes-Fehérvár: Zircz-cziszt. r. fő-
8 152 146 25 17*1 16

gymnasium... 8 352 336 77 22*9 45
Székes-Fehérvár : Áll. főgymnasium 9 285 264 61 23*1 —
Szentes : Áll. főgymnasium ............. 8 255 252 77 30*5 15
Sz.-Gotthárd : Áll. algymnasium ..... 4 70 66 21 31*8 —
Szilágy-Somló : Min. r. algymnasium 4 122 115 11 9*5 —

175. Szolnok : Áll. főgymnasium .............. 9 327 296 76 25*56 13
Szombathely: Prem. főgymnasium ... 8 494 465 100 215 35
Tata: Kegy. t. r. algymnasium ..... 4 178 165 55 33*3 —
Temesvár : Áll. főgymnasium ......... 4 273 262 51 19*4 —

» Kath. főgymnasium ..... 8 426 395 85 21*6 29
180. » Áll. főreáliskola ............. 10 420 405 81 20*0 21

Trencsén: Kath. főgymnasium ..... 9 345 326 70 21*4 23
Trsztena : Kath. algymnasium......... 4 167 160 40 25*0 —
Uj-Verbász : Pártf. algymnasium ... 4 129 115 11 9*5 -
Újvidék : Kath. főgymnasium .......... 8 289 26 J 53 20*1 27

185. » Gör.-kel. főgymnasium ...... 8 434 413 62 15*0 —
Ungvár: Kath. főgymnasium .......... 13 590 543 108 2 Г0 39

» Áll. alreáliskola .................. 4 135 123 14 11*6 —
Yácz: Kegy. t. r. főgymnasium ..... 9 414 387 63 16*2 40
Yágujhely : Izr. reáliskola ............. 4 158 154 36 23*3 —

190. Yersecz: Áll. főreáliskola ................. 9 283 267 63 23*6 11
Veszprém: Kegy. t. r. főgymnasium 8 422 411 88 21*4 23
Zala-Egerszeg: Áll. főgymnasium ... 7 270 254 76 29*9 —
Zenta : Közs. főgymnasium .............. 8 2S0 259 57 22*0 14
Zilah: Ev. ref. főgymnasium .......... 8 306 294 60 20*4 15

195. Éombor: Áll. főgymnasium .............. 9 353 327 48 14*6 9
Zsolna : Áll. főreáliskola .................. 5 176 151 36 22'37



396

II .
1. A beiratkozott és osztályozott 

a la tt:
tanulók száma az utolsó'

Beiratkozott. Osztályoztatott.
1890191. Gymnasiumok: 

Reáliskolák :
37.371

7.890
34.802

7.314

Összesen: 45.261 42.116

1891192. Gymnasiumok : 
Reáliskolák :

38.916
8.300

36.175
7.688

Összesen: 47.216 43.863

1892193. Gymnasiumok : 
Reáliskolák:

40.227
8.827

37-626
8.233

Összesen: 49.064 45.859

1893194. Gymnasiumok: 
Reáliskolák :

41.873
9.355

39.197
8.674

Összesen: 51.228 47.871

1894195. Gymnasiumok : 
Reáliskolák:

43.377
9.602

40.483
8.899

Összesen: 52.979 49.382

1895196. Gymnasiumok: 
Reáliskolák :

45.316
10.051

42.407
9-309

Összesen : 55.367 51.716

1896)97. Gymnasiumok: 
Reáliskolák:

46.703
10.243

43.618
9.539

Összesen: 56.946 53.157

1897)98. Gymnasiumok: 
Reáliskolák :

48.378
10.066

45.263
9.413

Összesen: 58.444 54.676

1898199. Gymnasiumok : 
Reáliskolák :

50.005
10.243

46.877
9.564

Összesen: 60.248 56.441

1900)901. Gymnasiumok: 
Reáliskolák:

52.625
9.803

49.083
9.247

Összesen: 62.428 58.330
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II. A tíz legnépesebb középiskola: tatott
1. Budapest: VII. k. áll. főgymnasium......................  1076
2. » VIII. » »   899
3. Szeged: Kegy. t. r. »   816
4. Budapest: V. k. áll. főreáliskola ..........................  746
5. Debreczen: Ev. ref. főgymnasium .......................... 720
6. Budapest: V. k. áll. főgymnasium .......................  697
7. » IV. » kegy. t. r. főgymnasium........ 670
8. » VIII. » áll. főreáliskola............................ 577
9. » IX. » ev. ref. főgymnasium.................  545

10. Ungvár : Katii, főgymnasium .................................. 543

III. A tíz legnéptelenebb középiskola : tctfott
1. Budapest: Orsz. rabbik.-int. gymnasiuma ...........  53
2. Petrozsény: Közs. algymnasium ... ...     58
3. Sopron: Liihne-féle főgymnasium és reáliskola ... 62
4. Budapest: Dr. László Mihályféle ny. főgymnasium 65
5. Sz. Gotthárd: All. algymnasium ..........................  66
6. Balassagyarmat: Áll. főgymnasium ..................  67
7. Podolin: Kegy. t. r. algymnasium ..................  67
8. Gyönk: Ev. ref. algymnasium ............................... 72
9. Brassó : Gör. kel. alreáliskola ............................... 80

10. Bártfa : Áll. algymnasium .......................................  81

IV. A legtöbb tanuló kapott elégtelen osztályzatot: °/0
1. Fogaras : Áll. algymnasium .................................... 37'8
2. Brassó : Gör.-kel. főgymnasium............................... 35'6
3. Hajdú-Böszörmény: Ev. ref. gymnasium................  35'3
4. Felső-Lövő: Ág. hitv. ev. főgymnasium................  34'7
5. Brád : Gör.-kel. algymnasium............... .................... 33‘7
6. Aszód: Ág. hitv. ev. algymnasium.......................... 33’3
7. Budapest: IX. k. ev. ref. főgymnasium................  330
8. Gyulafehérvár: Kath. főgymnasium .....................  32'4
9. Makó : Áll. főgymnasium ........................................  32'4

10. Budapest: VIII. k. áll. főgymnasium ..............  32.3

V. A legkevesebb tanuló kapott elégtelen osztályzatot: °/o
1. Kézdivásárhely-Kanta : Min. r. gymnasium ....... 9'4
2. Szilágy-Somlyó : Min. r. algymnasium ................  9'5
3. Uj-Verbász : Pártf. algymnasium ..........................  9'5
4. Budapest: Tanárk. int. gyak. főgymnasium ........  9*6
5. » IV. k. kegy. t. r. főgymnasium ......... 10'7
6. Ungvár: Áll. alreáliskola........................................  1P6
7. Kozsnyó: Kath. főgymnasium ...............................  12‘2
8. Kalocsa: Jéz.-társ. érs. főgymnasium ..................  12'8
9. Beszterczebánya: Kath. főgymnasium ..................  13'7

10. Budapest: VII. k. áll. főgymnasium .................  13‘8
(Győr.) Kari Lajos.
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KÜLFÖLDI TANÜGY.

Könyvismertetés.
Le Congrés International de Г Enseignement Secondaire

á Г Exposition Universelle de 1900. Proces-verbaux et comptes 
rendus officiels. — Paris, A. Colin, 1901. 145 lap. (Ara nincsen 
megnevezve.)

Az 1900. évi párisi iskolaügyi kongresszusok ügyében a 
Közlönyben elvállalt feladatomat akarom ^befejezni. Két év előtt 
ismertettem ezeknek a kongresszusoknak szervezését és napirend
jét, a tavalyi évfolyamban egy külföldi czikkem nyomán a kon- 
greszszusoknak főbb határozatai jelentek meg; hogy a közép
iskolai kongresszusnak hivatalos jelentéséről csak most szólok, 
annak oka az, hogy ez a jelentés ép a napokban jelent meg és 
küldetett szét. Jegyezzük meg mindjárt, hogy ez a jelentés több 
tekintetben eltér azoktól az összefoglaló jelentésektől (proces- 
verbaux sommaires), a melyek már elébb ?a kiállítás igazgató
ságának aegise alatt jelentek meg 1 és az Im prim erie Nationale- 
ból kerültek k i : jóval részletesebb és magánkiadónál jelent meg.

Az én tisztem most arra szorítkozik, hogy ezt a hiteles 
jelentést mindazoknak a figyelmébe ajánljam, a kik a kongresszuson 
tárgyalt és már tavaly felsorolt kérdések valamelyikével behatóbban 
akarnak foglalkozni; erre annál inkább van alkalom, mert a leg
több dolgozatot eredeti terjedelmében közlik (lásd a Függelékben: 
R apports pre'paratoires, 81—129. lap), sőt ezenfelül van ott még 
néhány eredeti és figyelemreméltó dolgozat (131 —144. lap). 
A felvetett tételek ilyen alakban tehát még jobban tanulmányoz
hatók, mint előkészület nélkül és élő szóval, a mi engem újólag 
megerősít abban a meggyőződésben, hogy manapság a kongresszu
soknak túlságos értéket tulajdonítanak, a mely a valóságban hatal
masan redukálódik, mert az illető ügyet vajmi kevéssé viszik előre 
és a szellemiekben és résztvevőkben felkeltett mozgalom inkább 
a külsőségekben nyilatkozik meg. Hogy a párisi kongresszusoknak 
ezenfelül minő más árnyoldalai voltak, azt az elkövetett vissza
élésekkel egyetemben nagyon leplezetlenül más helyen fejtettem ki.1 2

Emeljünk ki mégis néhány tanulságos részletet a jelentés
ből. Érdekes a tagoknak összefoglaló és x’észletes nemzetközi 
kimutatása (9. és 73—80 L), a hol kedvünk szerint böngészhetünk 
a franczia felületességnek földrajzi korcshajtásaiban. Természe
tesen » Autriche-H ongrie«-xó\ дгш  szó mindenütt; Morlin osztály- 
tanácsos mint »conseiller d’E ta t de I’Autriche-H ongrie«  szerepel

1 Ezek közül 4 fekszik előttem: a népoktatásról (70 negyedr. lap), az 
élő nyelvekről (47 1.), a felső oktatásról (32 1.) és a testi nevelésről (56 1.). 
Ezek a jelentések, mintegy dióhéjban, gyors és jó áttekintést adnak a 
tárgyalások lefolyásáról és a hozott határozatokról.

2 Lásd »Der deutsche Schulmann« 1901 (jam—márcz.)
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a 9. lapon, a 79. lapon ellenben mint »conseiller de section au 
ministere de l’instruction publique k Vienne.« így azután ter
mészetes. hogy a magyar közoktatási kormány hivatalos kikül
döttei (a kiknek névsorában itt és más kongresszusokban szintén 
tévedés van) mint »délégués ofiiciels de FAutriche-Hongrie« 
szerepelnek. — Bennünket érdeklő adat még, bogy a záróülés 
elején Lilék Emil. Bosznia és Herczegovina hivatalos képviselője, 
felolvassa jelentését a bosnyák középiskolai oktatásról és kormánya 
nevében beterjeszti az arról szóló nyomtatott jelentést. Morlin 
délégué ofíiciel de FAutriche-Hongrie pedig az »Enseignement 
en Autriche-Hongrie« (?) ez. kötetet teszi le a kongresszus 
asztalára.

De nem folytatom ezeket a bosszantó apróságokat, melyek 
a kötetnek többi érdemleges és komoly tartalmából mitsem von
nak le, hanem befejezésül és mintegy kárpótlásul közlöm a 
következő figyelemreméltó részletet.

A kongresszus záróülésén Leygues kultuszminiszter is meg
jelent, a ki Croiset elnök üdvözletére így válaszolt: A mai közép
iskolai oktatás csaknem minden pontjában különbözik attól, a 
mi 50 év előtt volt. Arisztokratikus jellegét a demokratikussal 
cserélte fel. Az a nagy társadalmi mozgalom, mely minden oldal
ról és minden népnél követte a franczia forradalmat és a népet 
minden irányban felemelte (Vaccession du Peuple vers VElite), 
ez a mozgalom az életnek többi formáival egyetemben a közép
fokú oktatást is megújította. Bizonyára szükséges, hogy minél 
inkább eligazodjunk a gyakorlati életben, gyorsan elsajátítsunk 
bizonyos gyakorlati készletet a fogalmakból és tényekből, haladék 
nélkül és jól felfegyverkezzünk a 20. századnak kereskedelmi és 
ipari versenyére. De egyúttal szükséges, hogy mindig magasan 
és tisztán őrizzük meg a gyakorlati tevékenységnek fenkölt gyűjtő
helyeit, az igazságnak és szépségnek, a művészetnek és tudomány
nak, úgyszintén az erkölcsi erőnek ezen örökkévaló forrásait, 
melyek az emberiségnek díszei és a melyeknek híján a látszólag 
legfényesebb czivilizáczió is csakhamar veszélyben forog és 
elgyengül. Legyen tehát a középfokú oktatásnak a n n y i típusa, 
a h án y hasznos és szükséges, tegyük a módszereket változatosakká 
és hajlékonyakká, szaporítsuk a czélokat és az eszközöket, de ne 
felejtsük soha, hogy a tetőponton tartsuk meg azokat a huma
niórák at, melyeket az ókorból örököltünk és a melyek önmaguk
ban elegendő örökifjuságot rejtenek, hogy az újkornak újjá- 
születőivé lehessenek.« A miniszter ezután üdvözölte a külföldi 
képviselőket, megköszönte nekik, hogy Francziaországot szemel
ték ki találkozóhelyül arra, hogy megfigyeléseiket és eszméiket 
kicseréljék, majd imígy fejezte be beszédét: »A kongresszus 
munkálatai gondolkodásra és megfontolásra fognak ösztönözni. 
A tárgyalásokat teljes függetlenség és minden nemzetnek sajátos 
szelleme jellemezte. Ezeket a munkálatokat közölni fogják a 
különböző kormányokkal, a kik hasznukra fogják fordítani.»
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Mint egyszerű tanár nem akarok perbe szállni egy kultusz- 
miniszterrel. de a humaniórákra való örökös hivatkozást nem 
hagyhatom szó nélkül. Értem, ha a közoktatásügynek feje a 
klasszikus irányt hangsúlyozza, bár kár, hogy ezt a reáliák rová
sára teszi, de csodálkozom azon, hogy mindkét fél még nem merült 
ki a küzdelemben és rá nem unt. Mert arról, hogy megértsék 
egymást — úgy látszik — végkép le kell mondani, s mert a 
tapasztalat itt is a hatalmasabbnak ad igazat. Előttem fek
szik egy német professzornak új könnyve: Erziehung und E r
zieher von R. Lehmann (Berlin 1901, V III +  344 1.); ebben a 
következőket olvasom: »Das Beste, was das Altertum uns geben 
konnte, das ist bereits in unsere eigene Cultur übergegangen 
(207. 1.). Der Culturwert des Altertums ist nur noch ein W ert 
unter anderen, wenn auch immer noch einer der höchsten (209. 1.)

Éu úgy találom és nagyon sajnálom, hogy a párisi nemzet
közi középiskolai kongresszus ennek az alapvető elvi kérdésnek 
az ügyét nem igen vitte előbbre. K. F.

Drame et Tragédie (évolution du genre) par Léon Lev- 
rault. — Paris, P. Delaplane, 132 lap, ára 75 cent.

A franczia középiskolákban, első sorban a tanterveknek 
hatása alatt, mind nagyobb figyelemmel és terjedelemben tárgyal
ják az irodalomtörténetet, m. p. nem csupán egyes kiváló remek
művek tárgyalása révén, hanem a különböző irodalmi műfajok 
fejlődésének kapcsán. Ezen új evolutionális elvnek és elméletnek 
szolgálatába szegődött az az ügyes vállalat, melyet Les genres 
littéraires czímen a híres Delaplane czég megindított és a mely
nek takaros, olcsó és kényelmes füzetei rövid, de teljesen tájékoz
tató előadásban ismertetik az egyes irodalmi műfajoknak fejlődését 
a középkortól a jelenkorig, s jóllehet a franczia érettebb tanuló 
ifjúságnak és a felsőbb vizsgálatoknak (brevet supérieur, bacca- 
lauréats, licence es Utres) igényeit tartják első sorban szem 
előtt, a csekélyebb jelentőségű nevek és művek mellőzésével kitűnő 
szolgálatokat tehetnek a mi modern philologusainknak is. m. p. 
mind a készülő tanárjelölteknek, mind a magukat továbbképző 
tanároknak.

S valóban nekem is úgy tetszik, hogy az irodalmi művek
nek ilyetén tárgyalása a faji monographiák keretén belül nagyon 
elfér az általános és egyetemesen összefüggő irodalmi kurzus mel
lett. sőt felett, mert ezzel szemben magasabb kategóriát jelent. 
Ebből a szempontból nem csupán a műveltebb köröknek érdeklő
désére számíthat, de arra is, hogy a tárgyalásnak ezt a módját 
a mi irodalmunkra nézve is megkíséreljük.

A vállalatból eddig 4 füzet jelent meg: a hősköltemény, 
a regény, a vígjáték, a dráma és tragédia; valamennyi Léon 
Levrault-tól, a ki kiváló rátermettségét az »A uteurs grecs, 
la tm s et frarigais« ez. jeles kötetekkel már régebben beigazolta. 
Az előttünk fekvő füzetke, Írójának olvasottsága, összefoglaló tehet-
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sége, a lényegesre irányuló ítélete és világos, eredeti idézetek
kel élénkített stílusa folytán igen kellemes és tanulságos olvas
mány, mely nem csupán azért gyümölcsöző, mert rövid áttekintést 
nyújt, hanem azért is, hogy az eredeti műveknek elolvasása után 
megkönnyíti az objektiv ítéletet és a hivatott méltánylást.

A D ram e et Tragédie a következő 6 fejezetre oszlik: 
A dráma a középkorban, Jodelle-től Corneille-ig, A tragédia 
fénykora, A tragédia hanyatlása, A dráma újjászületése, Victor 
Hugótól Rostandig. — Ebben jelesebb részletek: Corneille és 
Racine eredeti tárgyalása (38. és 51. 1.), le manifeste romantique 
(76. 1.), V. Hugó (84. 1.) V. Sardou (110. 1.), Er. Coppée (122. 1.) 
és E. Rostand (126. 1.).

Már e névsorból is látható, hogy szerzőnk, m. p. nem 
csekély bátorsággal és tudással, az oknyomozó irodalomtörténet 
fonalán napjainknak irodalmi eseményeit is felöleli, a miért csak 
hálásak lehetünk neki.

Jó szívvel ajánlom tehát mind ezt a füzetet, mind a válla
latnak többi és az összes irodalmi műfajokra kiterjedő s nagyob- 
bára már sajtó alatt levő füzeteit a franczia nyelv és irodalom 
tanárainak és barátainak figyelmébe.

Tájékozásul ide iktatom a többi füzeteknek czimeit és 
szerzőiket zárójelben: Critique littéraire (Doumie) Poesie lyrique  
(Levrciult), Eloquence (Roustan), H istoricus (Levrault), Cor- 
respondances (Roustan), Fable et Satire, Moralistes, Le jou r-  
nalisme. (kf.)

Die deutsche Schule im Auslande. Monatsschrift, heraus
geben von Hans Amrhein in Antwerpen, Hoboken.

Ezen a helyen (a 92. lapon) nemrég hírül adtam a Wych- 
gram-féle »Zeitschrift« csendes kimúlását, s ennek inkább sejtett, 
mint bevallott oka gyanánt azt említettem, hogy nagyon is egy
oldalúan a németségnek érdekeit szolgálta. Hogy helyes nyomon 
jártam, bizonyítja a most következő újszülött, mely amannak 
örökébe lépett, és annak elvét már nem leplezve, hanem egészen 
nyíltan hirdeti. így jobb is: neki és nekünk; mi tudjuk kivel 
van dolgunk; ő tudja, hogy kik támogatják. »Die deutsche 
Sehlde im Auslande czime az új folyóiratnak, mely mint már 
cziméből is kitetszik, a külföldön fennálló német iskoláknak 
érdekeit akarja szolgálni, a minek egyik régibb hatalalmas 
tényezője az »Allgemeiner deutscher Schulverein zur Erhaltung 
der Deutschthums im Auslande«.1

Hogy itt nem hiú és meddő folyóiratszaporításról van szó, 
kitetszik a lapnak következő ajánlásából, melyen mi is okul
hatunk. »Tudjuk, hogy a mi német apai házunk ma már szűk 
arra, hogy valamennyi gyermekét befogadhassa, s hogy egyeseket

1 Ezt 1881-ben alapították Berlinben, miután egy évvel előbb Bécsben 
megalakult a »Deutscher Schulverein«.

ORSZ. K Ö Z ÉPISK . TAN Á REG Y ES. KÖZI,. 27
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nem pusztán az ősgermán vándorlásra és kalandoki’a hajló kedv, 
hanem a nyomasztó szükség terel a messze távolba. Ezek a létért 
való küzdelemben megedzett férfiak úttörőivé lesznek a német keres
kedelemnek, a mely ma minden világrészben tért keres magának, 
és kell, hogy tért hódítson is. Germánia anyaország fokozott 
figyelemmel kiséri ezeket a gyermekeit és kezdi belátni, hogy a 
külföldön levő német iskolák legfontosabb eszközei annak, hogy 
bennök a német erkölcsöket és szokásokat, a német gondol
kodást és műveltséget ébren tartsuk. Ennek a feladatnak és 
folyamatnak mélyítése és sürgetése czélja az xlj folyóiratnak. 
A külföldi német iskoláknak azonban különös nehézségekkel kell 
megküzdeniök: nem csupán anyagi eszközöknek vannak híján (?), 
hanem szükséges, hogy szervezetükben és módszerükben alkal
mazkodjanak az idegen talajhoz s ennek következtében kell, hogy 
tanító személyzetük a tudományos és paedagógiai képzettséggel 
még egészen sajátos szellemi alkalmazkodó képességet és mozgé
konyságot egyesítsen, szilárdságának és elvbűségnek csorbítása 
nélkül. Olyan férfiak, a kik mélyen bepillantottak az emberi nem
nek fejlődésébe, azt állítják, hogy a német nép magas kultur- 
missióra van hivatva: »Denn es sollam deutschen AYesen j Noch 
einmal die AYelt genesen.«

Mi nagyon értjük ezt a közművelődési világprogrammot, 
melyet a németekkel versenyző francziák (gondoljunk csak az 
Alliance Frangaise-ra) is magukénak vallanak; sőt részben cso
dáljuk és irigyeljük is azt a kitartást, melylyel megvalósításában 
eljárnak. Ez azonban nem menthet fel attól, hogy a mozgalomnak 
hazánkban kellő határokat szabjunk. A Magyarországon élő nemze
tiségek, tehát a szászok is kulturális téren olyan autonómiát és 
önállóságot élveznek, mint talán sehol sem. További engedmé
nyeket mi nem tehetünk, de igenis elvárhatjuk, hogy azok, a 
kiket a saját anyaországuk már befogadni nem képes, és a kik 
nálunk befogadásra találtak, a kiknek mi adjuk meg a kenyeret, 
ezt legalább azzal becsüljék és hálálják meg, hogy tisztelettel 
viseltessenek intézményeink iránt, a melyekben a m agyar nyelv  
első helyet foglal el. Ezt e sorok írója annál határozottabban 
hangoztathatja, mert őt bizonyára senkisem fogja túlzó soviniz
mussal és az idegen kultúrák elnyomásával vádolni. (kf.J

Monatschrift für höhere Schulen. Herausgegeben von 
Dr. R . Röpke, Geh. Ober-Reg.-Rat und Dr. A. M atthias 
Geh. Reg.-Rat, Vortragenden Räten im Königl. Preuss. Kultus
ministerium.

Ismét egy új német tanügyi folyóirat, m. p. a javából, 
mert nem csupán egyik legelsőrangú kiadó czég indítja útnak, 
hanem a mint czím mutatja, a kultuszminiszter megbízottai. Ez 
pedig, valljuk meg, valóságos paedagógiai esemény, melylyel mél
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tán dicsekszik a kiadó is : »a porosz kir. kultuszminisztérium 
kezdeményezésére életbe léptetve, két igen előkelő helyen működő 
jelentékeny tanférfiutól kiadva a Monatschrift vezető szerepre 
van hivatva a paedagogiai folyóiratoknak irodalmában.« — S mi 
ezt szó nélkül aláírjuk, mert az állammal a magánember verse
nyezni nem képes; már pedig itt az időszaki paedagogiai iro
dalomnak a miniszter, sőt mondhatnók a császár jóváhagyásá
ból eredt államosításával állunk szemben, mert a két előkelő 
miniszteri tisztviselő szerkesztése olybá veendő. Ez a folyóirat 
tehát veszedelmes konkurrense lesz a többinek, a melyeknek 
szerkesztőit szellemileg, kiadóit anyagilag fogja többé-kevésbbé 
károsítani. Könnyű a hivatalosnak! neki önmagában megvan a 
tekintélye, és anyagilag és szellemileg gondtalanul él. Ennek a 
jólétnek azoban hátrányai is lehetnek: félő, hogy miniszteriális 
paedagogia a függetlenség és szókimondás rovására fog terjesz
kedni, ez pedig igen nagy baj, mint az iskolák államosítása 
és a neveléstudománynak államosítása nagyon különböző két 
dolog, s a mennyire kívánatos amaz, ép annyira veszedelmes a 
másik. Vájjon a »Monatschrift« e tekintetben kiállja-e e próbát, 
az a jövő titka; mi nem igen bízunk benne, s inkább azon elvi fel
fogás felé hajiunk, mely nálunk is dívik, és mely a hivatalosok-' 
nak tűlságosan exponált nyilvános irodalmi szereplését korlátozza.

Az előttünk fekvő mutatványszám (nagy 8. r. alak, 80 lap), 
az utolsó »Vermischtes« ez. rovat kivételével, ép oly tartalmas, 
mint változatos. Legnagyobb figyelmet az egyik szerkesztőnek, 
Matthiasnak, 10 lapra terjedő beköszöntője kelt, mert hisz ez 
úgyszólván a porosz kultuszminisztériumnak hivatalos programmja. 
Ebből a következő jellemző mondatokat idézem: »Az új folyóirat 
arra fog törekedni, hogy a középiskoláknak érdekeit minden 
irányban tárgyilagosan képviselje; hogy a középiskolai refor
mokat továbbfejleszsze az 1900. évi nov. 26. legfelsőbb rendelet 
értelmében, mely a gymnasiumokat, reálgymnasiumokat és főreál
iskolákat egyenlő értéküeknek ismeri el. Magyarázni és kiegészí
teni igyekszik az új tanterveket, rendeleteket és utasításokat és 
állandó összeköttetést óhajt fenntartani a tudományok fejlődésével, 
a mivel a tanférfiak továbbképzése karöltve jár.« Egyaránt 
komoly, hatalmas és liberális programm ez, mely, a fentidézett 
külső körülményektől függetlenül is eleve nagy jövőt és befolyást 
biztosít az új folyóiratnak, melyet az előadottak alapján mi is 
állandó figyelemre kell, hogy méltassunk. (kf.J

EGYESÜLETI ÉLET.
Eperjesi kör.

(A klasszikus reáliák tanítása.)
Mr. Körösi/ György elnök apróbb ügyek elintézése után 

jelenti, hogy az Ung-Beregvármegyei kör megküldte Blanár Ödön
27*
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tanár indítványát a középiskolai tanárok özvegyeinek és gyermekei
nek érdekében. A nemes czélú indítványhoz csatlakozik a kör. — 
Jelenti továbbá az elnök, hogy a Kassai kör elnöksége meg
küldte Czigler Ignácz tervezetét az Orsz. Középisk. Tanárszövet
ségről. Minthogy e tervezetet a tanári testületek külön-külön 
már tárgyalták s közölték véleményüket, a kör egyszerűen napi
rendre tér fölötte.

A gyűlés főtárgya volt clr. Janicsele József fölolvasása: 
A klasszikus reáliák tanításáról.

Miután a felolvasó behatóan fejtegeti a reáliák fontosságát 
és a középiskolai oktatásban való szerepét, a következő konkrét 
javaslatokba foglalja fejtegetései eredményeit:

Tekintve, hogy a reáliák tárgyalásának nemcsak sorrendjét, 
hanem mértékét is első sorban az előirt auctorokból kiszemelt 
olvasmányok természete állapítja meg, azokat, ha eltekintünk a 
reáliáknak az I. II. és III. osztályban alkalomszerű kisebb mérvű 
ismertetésétől, a IV-ik osztálytól kezdve az űj tantervben előirt 
latin auctorokhoz alkalmazva a következőképen lehetne czélszerűen 
felosztani:

IV. osztályban: hadiigyből: a hadsereg alkotó részei, tisztek, 
sorozás, fegyverzet, ütközet, katonai fegyelem, triumphus; vallás
ügyből: a római vallás mivolta s néhány isten; államszervezet
ből a legfőbb tisztviselők; időszámítás.

V. osztályban: lakosok, polgárok, polgári jog, istentisztelet, 
ennek helyiségei; forum, ennek épületei, építészet, római ház.

YI. osztályban: államszervezet, kormányzat, comitiák, a 
többi tisztviselők; hadügyből: tábor, menet, várvivás, tengerészet; 
vallásügyből egyes istenségek bővebben, vallási szertartások, áldo
zatok, ünnepi játékok, holtak eltakarítása; a szobrászat története 
s nehány szobrászati mű ismertetése.

VII. osztályban: igazságügy, bíráskodás; pénzügy; a vallás
ügy felelevenítésével kapcsolatban az antik és keresztény szellem 
érintkezése (Vergilius alapján); a festészettel kiegészítve a képző
művészetek s a többi reáliák összefoglalása. VIEL osztályban: 
államszervezet a császárság korában (összehasonlítva a köztársa
sági államszervezettel), állami közigazgatás; Horatius kapcsán 
magánrégiségekből: iskolázás, írószerek, napirend, viselet és étkezés 
a röviden összefoglalt régiségek és művészettörténet elismétlése 
után főbb vonásokban a római irodalomtörténet.

Görög nyelv és görögöt pótló irodalom:
V. osztályban (ha a tanítást ión nyelvjárással kezdjük): 

vallásügy, építészet, magánrégiségek: vendégszeretet, étkezés.
VI. osztályban: vallásügyből folyt, egyes istenek, vallási 

szertartások, papság, áldozatok, hadügy, szobrászat.
VII. osztályban: hadügy (folyt.),vallásügy (befejezés); festé

szettel kiegészítve a művészettörténeti és a többi reáliák össze
foglalása.

VIII. osztályban: a régiségtan rövid elismétlése után ix*oda- 
lomtörténet főleg az auctorokra vonatkozó adatok összefoglalásával.
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A terjedelmes, széleskörű olvasottságról s nagy jártasságról 
tanúskodó felolvasáshoz elsőnek P á rk á n y i G yula  szólt hozzá, 
a ki dicsérendőnek tartja a nagy szorgalmat s olvasottságot, de 
a felölelt anyagot igen soknak és nagynak tartja. Azt várta, 
hogy a felolvasó tüzetesen kifejti, hogy milyen olvasmányhoz 
milyen reáliát kapcsoljunk és miért. A reáliák tanítását osz
tályok szerint nem tartja helyesnek; helyesebb, ha a reáliákat 
az olvasmányok szerint tárgyaljuk. Tüzetesebben kellett volna 
szólni a Caesarhoz kapcsolandó reáliákról. — Vujsz János a
VI. o.-hoz fűzött reáliák és az olvasmányok között lévő ellen
tétre utal. — Jakobey Dezső nem egyezik a fölolvasóval a tekin
tetben, hogy ne szemléltessünk túlságos sokat, ő mentői több 
kép bemutatását kivánja. — Gömöry János részletesebben szerette 
volna hallani, hogy mely reáliák tárgyaltassanak behatóbban a 
történet tanításával kapcsolatban.

Ezek után a fölolvasónak fáradságos munkájáért őszinte
köszönetét mond a kör. ^ T17- ,, , ,  ■ cür. Wallentinyi Samu,

a kör e. i. jegyzője.

Szatmárvármegyei kör.
(A történelem az új tantervben. A Közlöny.)

A kör január 5-én Szatmáron tartotta ez évi második rendes 
gyűlését.

I. Német József nagybányai tag felolvasást tartott »A törté
nelem tanításának új terve« czímmel.

Szerző felolvasása különösen két kérdést ölel fe l: az egyik, 
hogy mily viszonyban van a magyar történelem az egyetemes 
történelemmel; a másik pedig megjegyzésekből áll általában a 
történelem tanítására vonatkozólag.

Az egyetemes és a magyar történelem oly viszonyban 
állottak eddig egymáshoz, mint a viz és olaj: egyiket az idegen, 
főleg német szellem alkotta, a másikat a magyar nemzeti géniusz. 
Eötvös nyomán az 1874-iki törvényjavaslat úgy akart intézkedni, 
hogy »saját népünk művelődéstörténete mint felvilágosítandó 
középpont körül csoportosíttassanak a modern népek történetének 
azon korszakai, a melyek első sorban nemzetünk és általában a 
modern művelődés fejlődésére befolyással voltak.« De ez az óhaj 
csak akkor kezdett lassankint megvalósulni, mikor már jó magyar 
történelmeink voltak; a magyar világtörténelem megirása még 
sokáig késett, hiszen eredeti munka nem volt e téren, többnyire 
csak idegennek átdolgozása, mely magyar kabátban is idegen 
maradt. E miatt erős párt támadt, melynek minden tagja nemzeti 
érzést akart belevinni az egyetemes történelem tanításába; de 
akadt egy másik párt is, melynél a paedagogiai szempont lépett 
előtérbe; ezen nézeten volt a tanárság legnagyobb része is. A kor
mány 1891-ben akként segített ezen, hogy kimondá: a magyar 
történelmet kell az egyetemesben központivá tenni ott, a hol



csak erőszak nélkül leket. Ez által mindkét pártnak eleget tett 
a kormány. Sokan szólották azután ezen kérdéshez, felolvasó 
szerint legjobban Schürger és У áss Bertalan, a kik egybehang
zóan azt kívánják, hogy általában az eszmék fejlődését ott kell 
kezdeni, ahol azok feltűntek és azután azok nyilvánulásait ha
zánkban és egyebütt; hiszen a hazafias érzés úgyis csak a tanár
tól függ. Ebben az irányban jött létre az új tanterv is, a mely 
nem egyéb, mint a nemzeti szellem győzelme.

Ezek után a szerző megjegyzéseket tesz a történettanításra 
vonatkozólag. Első sorban azt kivánja, hogy mig történeti olvasó
könyveink el nem készülnek, nem ártana a tankönyvekbe hosszabb 
apróbetűs elbeszéléseket fölvenni.

A térképek használata sem kielégítő; minden osztály falán 
ott függjön állandóan Magyarország térképe; a tankönyvirók a 
korszakok végéhez közöljenek egy átnézeti térképet, vagy a 
Kogutovicz-félék legyenek kötelezők. A csinált históriák a római 
történelem első századairól vagy a magyar honfoglalásról föl- 
tétlen kihagyandók, a mondáknál sem árt hozzátenni, mi körül
belül igaz, mi nem. A számadatokat jó volna az egyes korszakok 
végén statisztikai táblákkal erősíteni. Nem annyira egyéniségekre, 
nagy emberekre kell súlyt fektetni, hanem inkább eszmékre, intéz
ményekre. Minthogy ezeknek alapját a nagy tömegek képezik, 
azért sohase téveszszük el szem elől a milliókat. Épen azért több 
néprajzot vegyünk a történelmi tanításba, hol a tanuló szemei 
előtt a népek egymásután vonulnak el, míg a személyi, fajidicsőítés 
háttérbe kerül. A borulás, a hanyatlás, átmeneti korszakok ne 
tárgyaltassanak röviden, mint a régi utasítás mondja, hiszen a 
legtöbb tanulságot itt leli a történész, csak úgy, mint a geo
lógus a szakadék meredek falain jobban látja a rétegeket és 
ezek révén a természet titkos műhelyét.

A nemzetiségi kérdést sem lehet figyelmen kívül hagyni. 
Alapelv legyen, hogy a politika tanuljon a történelemtől, s ne 
megfordítva vigyünk politikát a múltba. A tankönyvek nagyon 
sokat vétenek e tekintetben; még az is helyes, ha «А magyarok 
története« czím lassankint elmarad. Mostohán bánunk el a 
nemzetiségekkel, különösen az oláhokkal. Vitatkozunk eredetü
kön, a helyett, hogy valami tudományos nézetet közölnénk; a 
sok név (rumán, rumén, rumun v. rumuny) csak zavart okoz. 
Amellett egy kis csípés csak elkel még valahol, pl. a délkeleti 
hegyvidéken »az elhanyagolt oláhok« elszaporodtak stb. A Hunyadi 
ház oláh eredetét jól esik elhallgatni, pedig ez a legjobb érv 
volna számunkra.

A magyar faj természeténél fogva szokására, ruházatára, 
életmódjára, örökölt hajlamaira nézve különbözik a betelepiiltek- 
től, és e különbség kétségtelenül rengeteg súrlódásra adott okot, 
sőt komoly küzdelemre; de bizonyos, hogy igen sokszor együtt 
küzdenek közös ellenségek ellen és az ilyen harczok össze
forrasztják őket. Sok lélekemelő rész kínálkozik tankönyveink 
számára ily harczokból! Egyszóval keressük azon erőket, a
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melyek egyesítenek, a nélkül, hogy az igazságot sértenék. Mellet
tük elhalványul az a sok dissonans hang, amelyet annyi faj, 
intézmény, eszme összeütközése idézett elő. Tankönyveinknek 
már csak azért is ki kell terjeszkednie a nemzetiségi kérdésre, 
főleg az 1848—49-iki szabadságharczra, hogy ifjaink érett fogal
makat, kellő tárgyismeretet és ne puszta sovinizmust vigyenek az 
életbe; a nemzetiségi tanulók szempontjából meg jobb lesz, ha 
mi ismertetjük meg őszintén a kérdés alapjával, mintha fanatikus 
izgatok ragadják magukkal.

A felolvasás élénk eszmecserére adott okot. RatTcovszhi Pál 
elnök inkább módszerről szeretett volna hallani a felolvasásban; 
Bagossy B erta lan  szerint az egyetemes történelemben a német 
történelem játszotta a főszerepet, az volt a központ, mert tan
könyveink többnyire német fordítások voltak és ma is azok. 
A kör többsége annak az eszmének adott kifejezést, hogy ne a 
magyar történet legyen a világtörténelemben a központ, hanem 
az általános emberi; hogy a tankönyvek az általános emberiből 
indulva ki, első sorban azon népet vegyék központnak, a honnan 
az eszme kiindult és utána, a második helyen a magyart. Min
denekelőtt azonban jó tankönyvek szükségesek.

II. Miután még az igazgatóságtól megvitatásra ajánlott 
kérdések előadóit kijelölte a kör, a K özlöny  megjelenésének ide
jére és alakjára vonatkozólag nyilatkozott s a többség azt hatá
rozta, hogy a Tanáregyesületi Közlöny hetenkint jelenjék meg a 
mostani alakjában. Sándor V. Ferencz

_________ titkár.

VEGYESEK.

Németh Antal dr.
(1838 — 1902.)

Régi munkása dőlt ki a középiskolai oktatásügynek e hó 
21-ikén: Németh A n ta l dr. győri tankerületi főigazgató. Az 
újabb tanári nemzedék keveset tudott az elhunyt főigazgatóról. 
Fiatalabb korában vasszorgalommal, sokat dolgozott: művelte 
szaktudományát, irt latin és német szótárt, foglalkozott a közép
iskolai oktatásügynek minden actuális kérdésével, védte a 
humánus irányú gymnasiumot a reálisták támadásai ellen, részt 
vett az egyesületi életben, Pozsonyban harczolt a magyar nyelv 
és magyar nemzeti szellem jogaiért, a helyi társadalomnak minden 
nevezetesebb mozgalmából is bőségesen kivette részét mindenkor. 
Élte alkonyán elcsendesedett. Gondozta iskoláit és — virágait. 
A hevesebb tetterő birodalmát átengedte fiatalabb embereknek; 
ő maga — teljesítette kötelességeit, híven és becsületesen, mint 
mindig, s azonkívül családjának, édes otthonának szentelte nemes 
szíve egész hevületét.

A vasmegyei beiczi tanítói lak szerény falai közül küz
dötte föl magát a középiskolai oktatás vezéremberei közé vas
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szorgalommal, makacs kitartással, hihetetlen nélkülözésekkel. 
A szomhathelyi, győri, nagyszombati és esztergomi gymnasiumok- 
ban végezte középiskoláit, a budapesti tudományegyetemen a 
filozófiai fakultást. A budai községi reáliskoláknál, majd a budai 
kir. kath. gymnasiumnál töltötte helyettes tanári éveit, 1861—1871 
közt pedig Pozsonyban tanárkodott, hol munkássága javát végezte, 
lelkesedve az iskola magasabb föllendüléséért, s az önkényuralom 
alatt és után harczolva a magyarság érdekeiért. 1872-ben Eszter
gom és G-yőr megyék tanfelügyelője, hat év múlva a győri tan
kerület főigazgatója lett. Ebben az állásában érte utói a halál 
e hó 21-ikén este, hosszas szenvedés után. Nemes szív, munkás 
ember volt. Megérdemli nemcsak a magyar tanárok megemléke
zését, hanem a magyar nemzet háláját is. Nyugodjék békével!

F i g y e l m e z t e t é s  é s  k é r e l e m .  A ta g d íjfiz e té s  és a z e lő fize tés  leg -  
c zé lsze rü b b en  és lego lcsóbban  az első  s z á m h o z  m e llé k e lt  p ó s t a t a r é k p é n z -  
t á r i  b e f i z e té s i  l a p p a l  tö r té n ik , a m e ly ig e i  a z  ille tő  d í jn a k  a p o s tá n  
az e g y e sü le t ja v á r a  va ló  befizetése te ljesen  d íjta la n u l  tö r té n ik . K é re m  e 
be fize tés i lap  sz ives fe lh a szn á lá sá t. A k ö r ö k  s z é k h e ly e ire  m e n ő  p é ld á n y o k 
h o z  ily  ' be fize tés i lap  n in csen  m e llé ke lve .

Müller József,
egyesületi pénztáros (V. kér. áll. föreáliskola.)

T arta lom  : Az állami középiskolák fejlődése és a felügyelet. Göllner Ká- 
rolytól. — A középiskolai tanulókra vonatkozó fontosabb adatok az 
1900/901. tanévi értesítők alapján. Kari Lajostól. — Külföldi tan
ügy : Könyvismertetés. Le Congrés International de l’Enseignement 
Secondaire stb. K. ió-től. Léon Levrault: Drame et Tragédie. (kf)-tői. 
Hans Amrhein: Die deutsche Schule im Auslande, (kf.)-tői. Dr. R. 
Köpke : Monatschrift für höhere Schulen, (kf.)-tői. — Egyesületi élet: 
Köri tudósítások. (Eperjesi, szatmárvármegyei kör.) — Vegyesek. — 
Hirdetések.
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S t a m p f e l  K á ro ly  kiadásában P o z s o n y b a n A vállalat teljes
megjelenik és minden könyvkereskedésben, valamint 

a kiadónál kapható a jegyzéke ingyen
kapható minden

T U D O M Á N Y O S && könyvkereskedés-
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Z S E B -K Ö N Y V T Á R kiadónál
S tam pfel Károlynál,
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Az Athenaeum könyvnyomdája.
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KÖZÉPISKOLAI TANTÁLÉ GYE SÜLETI
Í M A t i  Y . A K A D E M !  I K Ö N Y V I S^O ZLO N Y .

Az egyesület hivatalos ügyeiben 
minden irat

Dr. NÉGYESY LÁSZLÓ
főtitkárhoz küldendő, Ujvilág-utcza 

sz. alá.

BALOGH PETER
I., O rszágház-utcza 12. szám.

A z  egyesület anyagi ügyei, valamint 
a lap kiadását illető ügyek

MÜLLER JÓZSEF
pénztárnok (У. kerületi áll. főreál

iskola) hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési dij egy évfolyamra 8 kor. — Évi tagdíj 8 kor.

A TANÁR ÖZVEGYÉNEK NYUGDÍJA.
(Felolvastatott a budapesti kör 1902. január 15-ikén tartott gyűlésén.)

A ki figyelemmel kisérte az állami tisztviselők mozgalmát 
a fizetés rendezése dolgában, elolvasta a tanító-egyesületek 
különböző gyűlésein elhangzott, folyóirataiban sokszor meghányt- 
vetett, az országos tanítói nyugdíj-törvény revisiójánál figyelembe 
veendő óbajokat, az sajnosán nélkülözte azt, hogy a sok méltányos 
és jogos kívánság között legfeljebb másod- vagy harmadrendű 
óhajkép merült fel, hogy valamit tenni kell az özvegy nyugdíjá
nak ügyében is. Pedig, ha számokban állítjuk magunk elé, hogy 
mennyi az, a miből egy tanító, tanár vagy bármily állású állami 
tisztviselő özvegyének esetleg megélnie, önmagát ruháznia, gyer
mekeit neveltetnie kell, akkor egy se lesz köztünk, a ki azt ne 
mondaná: hisz ez lehetetlenség! Lehetetlenség. — pedig szomorú 
valóság!

Nézzük csak, mi az, a mit egy tanár özvegye várhat, és 
hasonlítsuk össze ezt a nyugdíjat azzal, a mi a tanár özvegyé
nek Ausztriában jár, és azzal, a mit egy részvénytársaság hasonló 
fizetésű tisztviselőjének özvegye kap ott, a hol nyugdíjintézet van.

Egy tanár 15 szolgálati év után nálunk a legjobb esetben 
2600-koronás fizetési osztályba jut és két ötödéves pótlékot húz, 
vagyis a nyugdíjba beszámítható fizetése 3000 korona. Ezen összeg 
után az özvegy kap: 1200 korona után 600 koronát és a többi 
1800 korona után 360 koronát, tehát összesen 960 koronát. 
A gyermekek, ha csak kettő van, nem kapnak semmit. Tudva
lévő dolog azonban, hogy rendesen csak két árva van; az özvegy
nek tehát 960 koronából kell megélnie, ruházkodnia, 2 gyermekét 
felnevelnie. Ez bizony a lehetetlenséggel határos.

Ausztriában 15 szolgálati év után a tanárnak 3600 korona 
fizetése van, az özvegy 1800 koronát kap és minden gyerek 
ennek 20°/o-át. Két gyermekes özvegy kapna az árvatartási díjjal

ORSZ. K Ö Z ÉPISK . TA N Á REG Y ES. K ÖZL. 28



410

együtt 2520 koronát. Eezzel szemben nálunk 960! Nem kell 
ehhez ékesszólás. A számok beszélnek.

Részvénytársaságaink (Magyar Hitelintézet, Központi Ta
karékpénztár stb.) alkalmazottjainál legtöbbnyire 2 :i-ad részét 
kapják az özvegyek annak, a mi a férjet nyugdijkép megillette 
volna. Mikor a tanárnak 15 szolgálati éve van, akkor a hivatalnok 
már legalább 23 éve szolgál. E szerint 3000 korona fizetés után 
a férjet megillette volna 66°/o-os nyugdíj, vagyis 1980 korona: 
az özvegy évi járuléka tehát volna: 1320 korona, két árva után 
tartásidíj czimén 528 korona, összesen 2508 korona.

A tanár maximális fizetése 4600 koronára rúghat; az
özvegynek tehát, ha két gyermeke van, jár:

1200 korona után 50° o, azaz ............... К 600.—
3400 » » 20%, » ..........  ... » 680.—

К  1280.—
4600 korona fizetéssel biró tisztviselő özvegye kaphat:

saját nyugdíja 4600 korona 2;з-ad része К 3066.66
Tartási díj két árva után .......................  » 1226.66

Összesen К  4293.32
Mindenesetre olyan összeg, a melyből gyermekeit gond nélkül 
nevelheti. Pedig mennyire érdekében volna az államnak, hogy 
az a tanár özvegye gyermekét szintén tanárrá nevelhetné! Annak 
a tanárnak gyermeke már otthon magába szívta azt az ideális- 
must, a mely nélkül tanárt nem is képzelünk.

Távol áll tőlem, hogy ezzel az összehasonlítással a részvény- 
társaságok alkalmazottjainak kedvező helyzetét akarjam kiemelni. 
Valahányszor alkalmam volt ily nyugdíjalap létesítésénél közre
működni. mindig azon voltam, hogy az özvegyi nyugdíj mennél 
kedvezőbben állapíttassák meg.

Az összehasonlítással csak a tanár özvegyének jelenleg járó 
nyugdíj csekélységét akartam jobban kiemelni. Kartársaim figyel
mét akartam felhívni arra, a mit különben már úgyis érez 
mindenki, hogy itt valamit tenni kell, ezen a bajon valami 
úton-módon segíteni kell. Nincs is köztünk senki, a ki ezt két
ségbe vonná, csak a mód és az eszközök felett lehet nézeteltérés. 
E mód és eszköz felett szeretnék egy kis eszmecserét megindítani.

A bajon segíteni lehetne önsegélyezés, azaz szövetkezet 
útján, avagy pedig a törvény erre vonatkozó intézkedéseinek 
egyenes megváltoztatásával. Természetes, hogy ez utóbbi esetben 
az özvegyi nyugdíjra vonatkozó változások kiterjesztetnének az 
összes állami tisztviselőkre. Mindkét esettel külön-külön akarok 
foglalkozni.

Szövetkezés esetén, alakuljon ezen szövetkezet akár a czél- 
ból, hogy az özvegynek évi járadékot biztosít, akár azért, hogy 
neki egyszer és mindenkorra bizonyos tőkét fizet, mindenesetre 
olyan szervezetűnek kell lennie, hogy minden belépő kellő garan- 
cziát nyerjen a biztosított összegre, melyet annak ideéjben az
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özvegy és gyermekei megkapnak. Mindenkinek már a belépéskor 
tudnia kell. mit várhatnak övéi e szövetkezettől. Nem szabad 
kecsegtető, de bizonytalan nagy összegeket ígérnie; az egésznek 
mathematikai alapon kell nyugodnia. Mihelyt pedig a szövet
kezetbe való belépés vagy be nem lépés az egyes egyének tetszé
sétől függ, azaz: a szövetkezetbe való belépés nem kötelező 
minden tanárra nézve egyaránt, akkor szó sem lehet oly szövet
kezet alakításáról, a hol m inden egyes tag ugyanazon összeggel 
já ru l hozzá , mert nagyon valószínű, hogy csak az fog belépni, 
a kinél, hogy műszóval éljek, a szövetkezet risicója nagy, vagy 
hogy világosabban beszéljek: be fog lépni az öregebb, vagy a 
beteges ember, de nem igen fognak belépni a fiatalabbak, és 
semmi szín alatt sem lépnek be a nőtlen tanárok.

Nem mulaszthatom el, hogy néhány szóval meg ne emlé
kezzem Czigler kartársunknak és barátomnak »A mi szövetsé
günk« czimű, a Kassai körben felolvasott és a Közlönyben is 
megjelent, nagy ügyszeretetről tanúskodó előadásáról.1 Ez az eszme 
nem űj. 10 —15 évvel ezelőtt, nem emlékszem, kinek indítványára, 
már foglalkozott ezzel a tanáregyesület. Akkori időben a választ
mány, melynek szerény tagja voltam, tőlem kért szakszerű véle
ményt, s talán a nyert vélemény alapján el is ejtette az ügyet. 
Tetszetős a forma, de csirájában hordja a valószínűtlenséget. 
Hibás már a kiindulás is. Azzal kezdi, hogy a tanárok között 
átlag az elhalálozás l°/o; azaz: minden 100 tag közül átlag minden 
évben 1—1 hal meg. E szerint a 100 közül az utolsó tehát 
100 év múlva fog elhalni; mivel pedig a belépők ma legalább 
30 évesek, az utolsó épen 130 éves volna, mikor meghalna. Czigler 
barátunk, tudom, mindnyájunknak kíván ilyen magas kort, de 
azért maga sem hiszi el, hogy ez teljesülni fog. Átlagos elhalá
lozásról nem is lehet itt szólam. De tekintsünk el ettől és kép
zeljük el, hogy 1000 tanár összeállt és megalakította a szövet
séget. Felteszem, hogy valamennyien középkorű, csupa egészséges 
emberek. Az első elhalt, özvegye megkapta a 999 frtot, (mert ő 
maga bizony már nem fizet), hát rögtön belép egy űj ezredik 
ember? Az újonnan kinevezett nőtlen helyettes vagy rendes lesz 
az, vagy azok közül lép be valaki, a kik eddig nem léptek be 
azért, mert nem bíztak a szövetkezetben, vagy pedig, mert azt 
gondolták, hogy még rá érnek? Nem kell-e a tagnak tartania 
attól, hogy ő hűségesen be fogja fizetni a 10, de évenként minden
esetre fokozódó forintjait és mikor az övéire kerül a sor, akkor 
már csak egyedül áll? A szövetkezet tagjai közt lesznek minden
esetre olyan tagok is, kik özvegyen maradnak; gondolható-e, hogy 
ezek továbbra is bennmaradnak a szövetkezetben ?

Sok argumentumot lehetne felhozni, mely mind a mellett 
szól, hogy az ily szövetkezet nem felel meg a czélnak, nem

1 Felolvasó a kassai kör módosított indítványáról csakis közvetlenül a 
felolvasás előtt szerzett tudomást.

28*
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életképes, nem nyújt a tagnak semminemű biztosítékot arra 
nézve, hogy gondoskodott övéiről. Ezen az alapon alakultak az 
ismert és annak idején nagy port felvert margittai, székelyhídi 
stb. leánykiházasító egyesületek. Nem telt bele az alakulástól 
4 év, és tönkre mentek, bár a kezelés körül semminemű szabály
talanság nem történt. Tönkre kellett menniök, mert nem volt meg 
a mathematikai alap.

Óvakodnunk kell oly szövetkezet alakításától, mely előre 
láthatólag nem fog tudni prosperálni; ez oly bizalmatlanságot 
keltene a tagok között, hogy többé lehetetlen lenne még egész
séges alapon nyugvó szövetkezetét is alakítani.

A mint már említettem, az esetleg alakítandó szövetkezet
nek mathematikai alapon kell nyugodnia; mivel pedig kényszer
ről szó sem lehet, belép az, a kinek tetszik; átlagos díjról nem 
lehet beszélni, hanem mindenkinek kor szerint meg kell fizetnie 
legalább a mathematikai nettó-dijat. így, ha csak arról beszélünk, 
hogy a szövetkezeti tag halála esetén annak örökösei 1000 koro
nát kapnának egyszer s mindenkorra, évenként be kell folyni 
netto-díj czimén :

a 30 éves tagnál ..................................... 16 K. 97 filh
» 35 » »   19 » 87 »
» 40 » »     23 » 68 »

Feltéve, hogy a befolyt pénzt a szövetkezet azonnal el tudja 
helyezni 40/o-os kamatra és egy fillérnyi kezelési költsége sincs. 
De itt van már mindjárt egy kis baj! Lehetetlenség, hogy ily 
egyesületi kezelésnél kamatelkallódás ne legyen; lehetetlenség, 
hogy a kezelés minden költség nélkül keresztülvihető legyen. 
Hozzátehetem még, s erre a tapasztalat vezetett, példát mind
járt felemlítek, hogy a tagokban nincs meg az ily szövetkezetek 
iránt a kellő bizalom, és így bármily biztos alapon nyugvó legyen 
is az, az illető egyének tartózkodnak a belépéstől, és az, a ki ily 
biztosításnak nagyon mélyen érzi szükségét, inkább hajlandó 
valamivel nagyobb összeg befizetésére és oly társasághoz fordul, 
mely neki nézete szerint nagyobb biztosítékot nyújt.

Példát említek fel. A Mezőgazdasággal és Erdészettel 
Foglalkozók vagyonos, gazdag szövetkezete .a tagok részére 
nyugdíjegyesületet akart alakítani. A közgyűlés határozata alap
ján fölszólítást intézett a tagokhoz és megkérdezte, hogy kik 
hajlandók a nyugdíjintézetbe belépni. — A nyugdíjintézet összes 
kezelési költségeit az anyaegyesület viselte volna és kilátás volt 
arra, hogy az állam is fogja az intézetet anyagilag támogatni. 
Nagyon sokan jelentkeztek; nem emlékszem a számra, 8—10 ezer 
között lehettek. Az egyesület megcsináltatta a szükséges számítá
sokat. A fizetendő díjak nemcsak a biztosító intézetek hasonló 
díjainál voltak jóval kisebbek, hanem, tekintettel a különös 
viszonyokra, a szokásos nettó-díjnál is kisebbek voltak, a mint 
azt t. elnökünk, Веке barátom is tudja. A nyugdíj-egyesület 
megalakult; az államtól évi 8000 korona segélyt kap, és belépett
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az egyesületbe. 5 évi fennállása után, nagy erőmegfeszítéssel és 
sok buzdítással 140 tag. — Mi, a kik tudjuk, hogy ilyen dolgok
ban, hogy csak így mondjam: milyen nehézkesen mozog egy 
tanárember, elképzelhetjük, hány tag fog belépni és meddig 
marad az tag! Az pedig, hogy sok vagy kevés tagja lesz az 
egyesületnek, vagy szövetkezetnek, nagyon is befolyásolja a még 
mathematikailag kiszámított nettó-díjat is. Hiszen az ily számí
tások mind a nagy számok törvényein alapulnak. Hol a nagy 
szám nincs, ott a díjhoz nagy pótlék kell. Természetes, hogy 
másképen alakulnának a viszonyok, ha az ily szövetkezetbe való 
belépés kényszer alatt állana. Ott nem kell pótlék, lehet átlagos 
díj stb. Erről azonban szó nem lehet.

T. Kör! Nemde a mondottakból az tűnik ki, hogy az én 
szerény nézetem szerint ilyen szövetkezetét nem is lehet alakí
tani? S valóban sem netto-, sem átlagos díjjal nem lehet ezt 
így szervezni. De igenis alakítható egy Tcözvetítö szövetkezet. 
Ugyanis a biztosító intézetek díjait megdrágítják a szerzési és 
incasso költségek. Az, a mit a biztosító társulat nyereség és 
költség czimen kimutat, tekintettel a nagy tömegre, alig haladja 
meg az 5° o-ot. Hiszen, ha valamely biztosító intézetnél 40—50 
millió évi díj folyik be, az 5° 0-kal is 2— 1 / 2 millió nyereséget 
nyújt; ez pedig elég költségre és nyereségnek, ha már nem kell 
szerzési és incasso költséget fizetnie. 5% költsége pedig a szö
vetkezetnek is lenne; ha 10—20 ezer korona évi bevétele is 
volna, ennek 5°/o-a csak 500—1000 korona, ennyibe csak bele
kerül a kezelés, ha hozzáveszem még, hogy bizonyos kamat is 
elkallódik.

Hogy a dolog végére térjek, elmondom, hogy nézetem sze
rint, ha szövetkezetét akarunk alakítani, mi lehet a szövetkezet 
feladata és czélja.

A szövetkezet feladata: tan ár embernek lehető legolcsóbbá 
ten n i a biztosítás bármely nemét. E  czélból a tan ári körök egy 
bizottságot alakítanak, a mely bizottság szerződést köt a körök 
nevében valamely biztosító in tézettel, a mely szerin t az illető 
in tézet tanárok részére, tekintettel, hogy itt  a szerzési, valam int 
az incasso-költség elesik, olcsó ta r ifá t állapítana meg. Felhívná a 
biztosító intézeteket, hogy tegyenek erre vonatkozólag aján la to t; 
melynek alapján a bizottság azt választaná, mely a czélnak leg
inkább megfelel. Nagyon is részletkérdés e bizottság működésé
nek pontjait megállapítani, annyit azonban megemlítek, hogy itt a 
segélyegyesületet is be kellene vonni, a mely esetleg kölcsönnel 
vagy pedig pénzsegéllyel támogatná azt a tagot, a ki a díjak 
fizetésében valahogyan fennakadna. A szövetkezés nagy előnyö
ket fog nyújtani a tagoknak; nem olyan kecsegtetőt, mint a 
milyent Czigler kartársunk ajánl, de annál biztosabbat, annál 
nagyobb megnyugvásra szolgálót.

Áttérek a második módozatra, az állam közvetítésére, amely 
azonban már nemcsak tanárokra vonatkozik, hanem kiterjeszthető



és kiterjesztendő egyaránt az összes állami tisztviselőkre. Ez a 
dolog természeténél fogva minden tisztviselőre vonatkozván, kény- 
szerhatásu és így olcsó is. Járuljon pedig ehhez részben a tiszt
viselő és részben az állam. Alig számbavehető megterheléssel 
járna az államra nézve, ha kimondatnék, hogy nem 1200, hanem 
2400 koronáig kap az özvegy 50° о nyugdíjat és minden árva 
után jár nevelési pótlék. Azonban a tisztviselő is tizet valamit 
évenként. Az, hogy minden gyermek után járjon tartási díj, a 
tanítóknál már törvényileg biztosítva van.

Egy pár példában akarom bemutatni, mily áldozattal járna 
ez az államra és a tisztviselőre. Nem akarom a t. Szakosztályt 
a hosszas számítással itt fárasztani, csak az eredményt közlöm: 
Egy újonnan kinevezett tisztviselőnél, kinek 2400 korona fizetése 
van, ezen többlet 1° о-os megterheltetéssel jár. Kisebb a 0 o, ha 
a fizetés nagyobb.

Egy tisztviselőnél, kinek 15 szolgálati éve van, ez már 2" o-os 
évi díjat kiván, ha a fizetése 2400 korona és l'6 °0-ot, ha 
3000 korona fizetése van. Semminemű megterheltetéssel nem jár 
ott, a hol a fizetés 1200 korona vagy ennél kisebb.

Átlag 2°/o megterhelést lehet felvenni, a mit, ha felerészben 
az állam, felerészben a tisztviselő fizetne, egyik sem érezné meg.

Lenne pedig ez esetben a tanár nyugdíja 2 árva tartási 
díjával együtt:

2600 korona fizetésű osztályban két korpótlékkal K. 1848.— 
3200 » » » négy » » 2124.—

Ez sem valami nagy összeg, de legalább megadja a megél
hetés minimumát.

T. Kör! Érzem, hogy nem feleltem meg a várakozásnak. 
A ki érzi annak szükségét, hogy az özvegyi nyugdíjon segíteni 
kell, annak bizony nem nyújthatott e fejtegetés sem kecsegtető 
kielégítést. Szolgáljon azonban keserű vigasztalásul, hogy anya
giakban tanárnak valami kecsegtető dolog sohasem jutott még 
osztályrészül!

Bogyó Samu.

EGYESÜLETI ÉLET.
Budapesti kör.

(A  ta n á r  özvegyén ek  n y u g d íja .)

A budapesi tanári kör január hó 15-én tartott gyűlésén 
30 köri tag vett részt. — D r. Веке Manó elnök a gyűlés meg
nyitása után bejelentette a legközelebb tartandó gyűlések sor
rendjét. Jelentése szerint január hó 29-én dr. Körösi Sándor 
iskolai fegyelm ezésünkről; február hó 19-én dr. Ne'gyesy László 
a tankönyvekről és a tankönyvbírá la tró l; márczius hó 5-én B átyi 
Sándor az U n iversity  extensionxől fog értekezni. Felhívja a tagok
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figyelmét e nagyon is közérdekű előadásokra, s egyszersmind fel
szólítja Bogyó Samut mára kitűzött előadásának megtartására.

Minthogy előadónak »A tan ár özvegyének nyugdíjáró l« szóló 
nagy érdeklődéssel meghallgatott és élénk tetszésben részesített 
értekezését Közlönyünk mai száma egész terjedelmében közli a 
lap élén, azért itt csakis az előadást követő eszmecsere s a köri 
határozat ismertetésére szorítkozunk.

D r. W agner Alajos az előadásban felemlített adatok pótlása
ként utal arra, hogy a magyar államvasutak tisztviselőinek özve
gyei nyugdíjul a férj illetményeinek 2/з-dát kapják.

jR eif Jakab nem bízik az előadótól javasolt mozgalom ered
ményességében. Mintegy 15 évvel ezelőtt ő hónapokig dolgozott, 
hogy a ma kifejtett alapon tanári szövetséget létesítsen. Tárgyalt 
a biztosító-társulatok vezérférfiaival, s azok mathematikusaikkal 
külön számításokat is végeztettek, melyeknek eredményei gyanánt 
a társulatok 7, illetőleg 21/'з °/o engedményt lettek volna hajlandók 
tenni a nettó díjtételekből, ha 1000, illetőleg 500-an léptek volna 
be egy-egy csoportba. Az első csoportba azonban csak 220, a 
másodikba 72 tag jelentkezett. így hát az egész terv dugába dőlt. 
Mindamellett azt javasolja, hogy tegyünk próbát ismételten. Hátha 
most többen vállalkoznak. Nem tartja lehetetlennek, hogy a 
segély-egyesület bevonásával a mathematikai alap mellőzésével is 
elérhető a szövetkezés.

D r. Веке Manó nagyon fontosnak tartja a kérdést, s hálá
val adózik előadónak, amiért azt tárgyalta. Véleménye szerint a 
biztosító társulatokkal való érintkezést teljesen mellőznünk kell. 
Az az egy pár °/o engedmény, a mit azoknál elérhetünk, aligha 
fogja belépésre birni a tagokat. A biztosítás mindenképen 
drága s csakis akkor prosperálhat, ha a nem tagoktól eredő jöve
delmekre is számíthat, mint a pénzintézeti vagy mezőgazdasági 
tisztviselőknél, a hol a bank, illetőleg az állam is osztozkodik a 
terhek viselésében. Legjobb tehát, ha előadónak a második indít
ványára térünk át. Az életképes. E tekintetben óhajtaná, hogy a 
tanárság vesse a követ a vízbe, hogy az minél nagyobb hullán.o- 
kat verjen. Szerinte az özvegyek nyomorúságos ellátása kulturális 
kérdés, mert megfelelő nyugdíj és nevelési költség esetében nem 
fordulhatna elő az, a minek most tanúi vagyunk, hogy t. i. akár
hányszor a tanárok özvegyei és árvái koldusokká lesznek; hanem 
igenis elérnők azt, hogy a tanárok gyermekei szintén tanárokká 
lennének. Különösen két dologban kell energikus mozgalmat 
indítanunk. Az első, hogy már két gyermek után is adjanak 
nevelési pótlékot; a második ama brutalitás megszüntetése, mely 
szerint az államhivatalnok csak 10, az özvegy 5 évi szolgálat 
után nyugdíjképes. E két irányban eredményekre számíthatunk. 
A nevelési pótlék ügyében maga az állam kezdeményezett a taní
tóknál. A másik két dolgot pedig oly minimális összeggel lehet 
rendezni, hogy valóban reménynyel bírhatunk e szégyenfoltok 
eltávolításának sikerében. Azt indítványozza, hogy kérje fel a
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kör egyrészt az előadót arra, hogy teljesen pontos számítások 
alapján világos képet adjon a segítés módozatairól, számításaiban 
ne csupán a tanárokra, hanem az összes állami tisztviselőkre 
legyen tekintettel; továbbá kérje föl másrészt a kör az egyesület 
igazgatóságát, hogy Bogyó tervezetét a kassai kör indítványával 
együtt tárgyalja s tűzze ki az idei közgyűlés napirendjére.

R ajn er  Ferencz hangsúlyozza, hogy ugyanazok az érvek, 
melyek a tanár-özvegyek jobb ellátását sürgetik, érvényesek 
maradnak akkor is, ha az összes magyar államtisztviselők özve
gyeit tartjuk szem előtt. Mozgalmunknak csakis úgy lehet sikere, 
ha az özvegyek helyzetének javításáról beszélve., az összes állami 
tisztviselők özvegyeire tekintettel vagyunk. Épen azért, noha 
felette örvend annak, hogy a mozgalom a mi körünkből indul 
meg. az eredmény biztosítása czéljából azt kívánja, hogy annak 
általánosabb jelleget adjunk. A mellett a számítások megtételé
nél óvatosan s a kívánságok tekintetében kellő mérséklettel kell 
eljárnunk. О a nyugdíjképességnek 10 és 5 évi szolgálat után 
való megállapításában nem lát nagy sérelmet. A legtöbb állam- 
tisztviselő oly korban kezdi a szolgálatot, amikor megnősülnie 
még könnyelműség. Mikorra valóban megjön a nősülés ideje, 
akkorra már van 5 szolgálati éve. Aránylag az is nagyon ritka 
eset, hogy a tisztviselő 10 évi szolgálat előtt munkaképtelenné 
legyen. Ezekről tehát nem kíván említést tenni javaslatainkban.

D r. Lévai/ Ede óhajtaná, hogy Bogyó dolgozata a Közlöny
ben közreadassék s így szélesebb körben ismertté s megbeszélés 
tárgyává tétessék.

R e if  Jakab az özvegyek ügyének az előadótól tervezett 
módon való rendezésében nem bízik. A pénzügyminiszter egy 
alkalommal már kinyilatkoztatta, hogy a tisztviselői illetmények 
rendezése előtt nem hajlandó a nyugdíj-kérdéssel foglalkozni. 
Egyelőre tehát magunkra vagyunk utalva s így nem ártana 
számításokat tenni abban az irányban, hogy a kassaiak tervezete 
milyen °/o-os megterhelés mellett lenne megvalósítható.

Bogyó Samu válaszol ezután a felszólalásokra. A szövetke
zeteknek semmiképen sincs mellette. Ezek idegen forrásból állandó 
jövedelmekre nem számíthatnak, ilyenek nélkül pedig nem tart
hatók fent. A szövetkezetek nem tehetnek teljesen biztosított 
ígéreteket sem feleiknek. — A mi R ajn er  indítványát illeti, a 
tekintetben előadó is az általánosítás mellett van. Számításait 
is — melyek megtételére szívesen vállalkozik — azon az alapon 
nagy részletességgel fogja végezni. így olcsóbb is a dolog, s ked
vezőbb is a tanárokra nézve, a kik közt aránylag kevés a nőtlen 
ember. — R e if  ellenvetését nagyon ellensúlyozza az a körül
mény, hogy ebben a dologban teljes biztonsággal megmondhatjuk 
és kimutathatjuk a miniszternek, hogy a megoldás pl. 1% meg
terheléssel jár, holott a tisztviselői illetmények javításánál a 
kiadási többlet nem állapítható meg előre oly pontosan. Kimu
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tathatjuk azt is. hogy a tisztviselők fizetésének emelkedése az 
állam hozzájárulásának csökkenését vonja maga után.

D r. Веке Manó úgy hiszi, hogy a szövetkezet terve a 
hallottak után elejtendő. Nekünk tehát azt kell szorgalmaznunk, 
hogy az özvegy az összes állami tisztviselőknél 2400 K.-ig 50° o-ot. 
azon felül pedig 20° o-ot kapjon nyugdíjul és hogy az árva-tar
tási díjat már 1 — 2 árva után is kiutalványozzák. — Még egy
szer ajánlja elfogadásra előbbi indítványát, hogy t. i. ez az ügy 
az igazgatóságnál s az idei közgyűlésen a kassai indítványnyal 
együtt tárgyaltassék, s egyszersmind köszönetét mond előadónak 
eddigi s ezutáni fáradozásaiért.

A kör dr. Веке Manó indítványát egyhangúlag elfogadta.
Ugyancsak elfogadta a kör dr. Веке Manó azon indítványát 

is, mely szerint felkérendő az egyesület igazgatósága, hogy tegyen 
lépéseket a könyvkereskedőknél az iránt, hogy ne csupán a német, 
hanem a franczia, angol, olasz, stb. tudományos könyvek is meg
küldessenek betekintésre s esetleges beszerzésre. Tudományos
ságunk fejlődésére nagy befolyása lehet annak, hogy az említett 
nemzetek irodalmi termékei nem állanak olyan számban rendel
kezésünkre. mint a németekéi.

Végül Tiber Ágost részletesen kifejti, mennyire fontos a 
tanári együttérzés fejlesztésére az, hogy néha, mint régebben 
történt a tanári családok kedélyes mulatságokra jöjjenek össze. 
E czélból újból azt indítványozza, hogy minden fővárosi intézettől 
1—2 tag bizottsággá alakulva még az idei farsangon tanári táncz- 
mulatságot rendezzen.

A gyűlés Tiber Ágostot megbízta a bizottság összeállí
tásával. s egyszersmind felkérte őt, hogy ebben az ügyben már 
a január 29-iki gyűlésen jelentést tegyen. j j r  Lguay  ß d e

a kör titkára.

Pozsonyi kör.
(G ö lln e r  K .  fe lo lv a sá sa . — A  p o zs o n y i le á n y  g y m n a s iu m .)

A pozsonyi tanári körnek f. évi január hó 18-án gyűlése 
volt Pirchala  Imre vezetése mellett.

A gyűlés elején az Ung-beregvármegyei körnek a tanárok 
árváinak fölsegélyezésére vonatkozó indítványa került szóba. 
A kör az indítványt W agner Lajos dr. főreáliskolai tanárnak 
adta ki tüzetesebb jelentéstétel végett.

Az elnök jelenti azután, hogy a segélyegyesület számára 
annak idején megajánlott 1000 korona alapítványt a kör meg
fizette a szabad lyceumi előadások után befolyt jövedelemből. Ezen 
jövedelem még megmaradt összegének takarékpénztári betétköny
vét a kör pénztárosa veszi magához.

Ezután következett Gföllner Károly előadása az állami 
középiskolák fejlődéséről, különösen a felügyelet és vezetés néző
pontjából vizsgálván a kérdést (1. a Közlöny 18. számában.)
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A felolvasáshoz Pirchala  Imre elnök szólott hozzá, annak 
a nézetének adván kifejezést, hogy egyrészt a régi és mai iskola 
között, másrészt a múltban volt különböző felekezetű iskolák 
között olyan igen nagy különbség nem volt, mint a felolvasó 
gondolja. Legalább a R atio  educationis óta körülbelül a mai 
állapotok léteztek. — Egyébként maga is szükségszerűnek tartja 
a főigazgatói intétmény szervezetének befejezését.

W agner Lajos dr. minden baj forrását a zsúfolt osztályok
ban látja.

Végezetül a kör egy Pozsonyban létesítendő leánygymna- 
sium kérdését hozta szóba.

R avas Miksa felső kereskedelmi iskolai h. igazgató volt a 
kérdés előadója. A családapa-tanárokra — úgymond — ezen 
intézmény létesítése leányaik taníttatása érdekében szükséges. 
Az elemi tanítónői oklevél megszerezhető ugyan Pozsonyban, de 
ennek nem sok értéke van, mivel ez a pálya nagyon is el van 
lepve. A polgáriskolai tanítónői oklevelet a pozsonyi tanárok 
leányai már csak Budapesten szerezhetik meg, magán úton, a mi 
költséges is, bajos is. A tanároknak kellene tehát összefogni s 
megteremteni a leánygymnasiumot. Fölveti a kérdést, hogy a 
pozsonyi tanári kör, mint jogi személy, nem létesíthetné-e a leány- 
gymnasium felső négy osztályát, esetleg csak két osztálylyal. egyik 
évben a páratlan (5. és 7.), másik évben a páros számú (6. és 8.) 
osztályok megnyitásával. Tudja, hogy ehhez bizonyos alapra volna 
szükség, minek előteremtéséhez kevés remény van, bár a dolog 
valami nagy koczkáztatással nem járna. Csak föl akarta vetni a 
kérdést, s a megállapodást a kör tanácskozásától várja.

H amvas József szólott először az ügyhöz. Kétféle formában 
lehetne az intézményt létesíteni: vagy egy tanfolyam létesül 
nyilvánossági jog nélkül, vagy egy rendes intézmény nyilvánossági 
joggal, melyet a tanári kör szerezhetne meg. Hite szerint csak 
az utóbbi esetben virágoznék fel az intézet; máskülönben alig.

Pirchala  Imre megjegyzi, hogy a pozsonyi tanári kör nem 
jogi személy, hanem csak egy egyesületnek a fiókja, s nem is 
hiszi, hogy ez megkapná a minisztériumtól a nyilvánossági jogot.

W agner Lajos dr. a pozsonyi felső leányiskolával kapcsolat
ban vélné létesíthetni a leánygymnasiumot.

Albrecht János, Göllner Károly, Szán tó  Károly és mások 
hozzászólása után a kör az ügy tanulmányozására egy bizottsá
got küldött ki H avas Miksa elnöklete alatt.

Rencz János clr..
------------  a kör jegyzője.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
A tanári rangsor eltörlése. Ez alatt a czím alatt ir újból 

Szemerjay Károly lársunk czikket a Nemzeti Iskola ez évi 4. és 5. 
számában. A czikk tovább harczol a rangsor eltörlése mellett. Igazán
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harczol. Támad kíméletlenül mindenkit, a ki neki nem tetsző módon 
nyilatkozott a tanáregyesület karácsonyi választmányi ülésén a rang
sor eltörlése kérdéséről, még ha az övével nem ellentétes állásponton 
van is az illető. Támadja főleg a főtitkárt —  ezúttal nem először, — 
a ki a mellékesen fölvetett kérdésben a mellé a kívánság mellé, 
hogy k é r jü k  a  r a n g s o r b ó l  v a ló  k iv é te lü n k e t , azt a teljesen megokolt, 
ovatos klauzulát csatolta, hogy nem elég a rangsorból való kivéte
lünket kérni, ez magában u g r á s  v o ln a  a  sö té tb e , hanem tudnunk 
kell azt is, m ir e  s z á m íth a tu n k  a  r a n g s o r b ó l  v a ló  k iv é te l le l .

Persze Szemerjay kartársunk — ilyen a tüzes harczosok psy- 
chologiája — felhevíilésében azt hiszi, hogy ezzel a kijelentéssel a 
főtitkár ővele akar polemizálni, pedig ő (Szemerjay) világosan meg
mondta, hogy a kivétel után az osztrák tanárok fizetési módozatait 
akarja alkalmaztatni mireánk is. A főtitkár azonban nem erre 
felelt (ezt nem nevezhette volna ugrásnak a sötétben), hanem azok
nak felelt, a kik általában csak a rangsorból való kivételt hangoz
tatták. Csak nem kívánhatja Szemerjay kartársunk, hogy a főtit
kár mással se foglalkozzék a választmányi ülésen, mint az ő 
czikkével.

Szemerjay kartársunk túlbuzgóságában még a quinquenniumok 
emelése ellen is állást foglal. Szerinte »hogy a tisztviselők álta
lános fizetés-emelése mellett a tanárok quinquenniumait még külön 
fölemeljék, arra még csak gondolni is abszurdum«. Ezt követelni 
szerinte »szerénytelenség«. A főtitkár szerint ellenben a quinquenni
umok emelésének kérdése a tisztviselők fizetésének emelésétől telje
sen független, a tanárság a quinquenniumok emelésével akár a régi 
fizetési alapon, akár az újon, javadalmazásának a többi tisztviselő 
osztályokéval való a r á n y o s í tá s á t  kéri, nem pedig újabb f iz e té s -e m e lé s t .  
.A. quinquenniumok minálunk a hivatalban való előléptetés hiányát 
pótolják. — Az olvasókra bízzuk annak megítélését: Szemerjay fel
fogása helyesebb-e, vagy a főtitkáré. Arról azonban mindenkit 
.biztosíthatunk, hogy sem a főtitkár, sem az egyesület nem fogja 
Szemerjayt követni arra a térre, hogy argumentumokat keressen a 
quinquenniumok fölemelése ellen, még ha bekövetkezik is a tiszt
viselők általános fizetés-emelése. Szemerjay annyira belelovagolta 
magát az »osztrák mintába«, hogy vesszőparipája kedvéért kész 
ellene támadni a tanárság összes eddigi törekvéseinek, legjogosabb 
kívánalmainak.

A főtitkárnak ebből az ovatos megjegyzéséből, hogy ne csak a 
rangsorból kivételt hangoztassuk, hanem igyekezzünk azzal is tisztába 
jönni, mit várhatunk a rangsorból való kivétel után, — Szemerjay 
azt következteti, hogy a főtitkár és mindazok, a kik vele ebben a 
felfogásban egyetértenek, megváltoztatták régebbi felfogásukat, mely- 
lyel nyíltan bevallották, hogy a rangsor ránk káros, azért eltörlendő. 
Szerinte ez a nézetváltozás, és a rangsor eltörlése helyett a quinquen
niumok emelésének hangoztatása csupán a fővárosi tanároknak újabb 
álnoksága, a kik már csak a quinquenniumok emelésével juthatnak 
ifjabb fizetésemeléshez.
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Szerencsétlen gyanú, a régi és immár elült viszálynak újból való 
ébresztgetése ez. a mit ép a főtitkár nevével kapcsolatban hozni forga
lomba olyan méltatlan eljárás, mely fölött a legmélyebb sajnálatunkat 
kell kifejeznünk. Ily méltatlan támadással nem lehet és nem szabad 
egy nemes ügyet szolgálni, így nem szabad harczolni. A kik szinről- 
szinre látják a jelenlegi főtitkár önzetlen, odaadó munkásságát, azokban 
csak visszatetszést kelthet az ily méltatlan támadás. Szemerjay kar
társunk ott sem volt a választmányi gyűlésen, a főtitkártól szerkesz
tett évi fölterjesztést sem nem hallotta, sem nem olvasta, mégis pole
mizál a választmányi ülésen elhangzott beszédek ellen is, a fölter
jesztés ellen is.

A szerkesztőt is belevonja polémiája körébe, a ki szerinte »nagy 
tévedésben van, a midőn azt állítja, hogy a fizetések javítását törvény
hozási intézkedés nélkül fogja a kormány foganatosítani, és e szerint 
az 1893. IV. tcz. revisiójának nincs itt az alkalma.« — Mutassa 
meg Szemerjay kartársunk azt a lapot, vagy azt a nyilvános gyűlést, 
ahol a szerkesztő ezt mondta. Ilyet sehol föl nem mutathat. Egy 
magánlevélben, melyet czikke kapcsán Szemerjayhoz intézett, mondott 
olyasmit, hogy tudomása szerint a kormány ezúttal nem szándékozik 
a 1893-iki törvény kereteit megbolygatni, hanem a keretek meg
tartásával, pótlékok által akarja emelni a tisztviselők fizetését. 
A lényeg azonban nem az, hogy mit mondott abban a levélben a 
szerkesztő. Az ő informátiója lehet téves is. A dolog lényege az. 
hogy ezeket Szemerjayhoz intézett magánlevélben mondta, a melynek 
nyilvános fölhasználására sem neki. sem másnak nem adott engedélyt.

A válaszmányi ülésen a rangsor eltörlésének kérdése csak 
mellékesen került szóba. Az igazgatóságnak és választmánynak mind
azon tagjai, a kik régebben helytelennek tartották a tanárságnak 
rangsorba osztását, bizonyára most is helytelennek tartják. Hogy most 
jött-e el az a pillanat, amelyben a rangsor eltörlését kell kérnünk, az 
bővebb megfontolásra szorul. A Közlöny szerkesztője ép ennek a meg
fontolásnak akarta útját egyengetni, mikor a Szemerjay czikkét kiadta. 
Hogy az igazgatóság és választmány nem kapott oly mohón a dolog 
megvalósítása, a szükséges lépések megtétele után, azt nem nézetök 
megváltozásának kell tulajdonítani, hanem a szükséges óvatosságnak. 
Szemerjay kartársunk a maga nevében beszél és cselekszik, ő izgat
hat, sürgethet, türelmetlenkedhetik. Az igazgatóság és választmány 
az egész magyar tanárság megbízottja, az egész tanárság érdekeit 
szolgálja, nem határozhatja el magát egy ily fontos kérdésben má
ról-holnapra. Szemerjay kartársunk sürgetheti ez elhatározást s érvel
het a rangsor eltörlése mellett. De nincs joga meg nem engedett 
fegyverekkel harczolni, nincs joga a legtisztább intentiókat nyilvá
nosság előtt kellő alap nélkül pellengérre állítani. Ezzel semmit sem 
használ az ügynek.

B. P.
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VEGYESEK.
Bevádolt középiskolák. Egy képtelennek látszó hir járta be 

e héten a lapokat. A katonaiskolákba fölvételi vizsgálatra jelent
kező ifjak oly botrányos készületlenséget tanúsítottak volna, hogy a 
honvédelmi minisztérium (?) e miatt panaszszal fordult volna a köz
oktatási minisztériumhoz, a mely a bepanaszolt intézetek ellen vizs
gálatot rendelt volna el. Egy újabb hir már a vizsgálat folyamáról 
is beszámol. A tanári karok állítólag védekeznek, a megijedt tanulók 
zavarát, a helytelen kérdezési módot hozzák föl mentségül.

Nem tudjuk, mi igaz van a különös hírekben. Hogy a katonák 
panaszkodnak a középiskolai oktatásra, ezen meg nem ütközünk. Mi 
magunk is panaszkodunk eleget; meg is mondjuk, mi gátolja az 
eredményességet (zsúfolt osztályok sat.). Azt is tudjuk, hogy katonai 
pályára manapság Magyarországon — sajnos ! — nagyrészt csak az ifjú
ságnak intelligentia tekintetében silányabb elemei mennek. Hogy miért 
csak ezek, ez nem tartozik Közlönyünk hasábjaira. De hogy egy katonai 
felvételi vizsgálat alapján formális vádat emeljenek, sőt tovább menve, 
hogy a közoktatási minisztérium ez alapon vizsgálatot rendeljen el 
az érdekelt középiskolák ellen, azt képtelenségnek tartjuk. Az isko
lák munkájának eredményes vagy eredménytelen voltát nem fegyelmi 
természetű vizsgálatokon szokás eldönteni, hanem szakszerű vizsgá
latokon, ellenőrző tanácskozásokon, főigazgatói látogatások alkalmá
val. Egy ily vizsgálat desavouálása volna nemcsak a tanári testü
letek és főigazgatók munkájának, hanem az egész középiskolai fel
ügyeletnek, magának a központi felügyeletnek is. Kíváncsian várjuk 
ez ügyben a hiteles informatiót.

Igazgatói kinevezés. A király a vallás- és közoktatásügyi 
magyar miniszter előterjesztésére Kalmár Elek lőcsei kath. főgym- 
nasiumi rendes tanárt a VIII. fizetési oszály 2-ik fokozatába a neve
vett középiskola igazgatójává nevezte ki.

Halálesetek. Mika Károly dr. soproni áll. főreáliskolai tanár 
f. évi január 26-ikán meghalt Sopronban életének 47-ik, tanári 
működésének 25-ik évében.

Wonaszek A. Antal dr. budapesti VI. kér. áll. főreáliskolai 
tanár f. évi január hó 26-ikán meghalt Budapesten életének 31-ik, 
tanári működésének 4-ik évében.

N É V S O R A
azon  tago k n a k , k ik  a z  1901. ok tóber 2 3 -tó l 1902. j a n u á r  2 2 -ig  ta g d í ja t  f ize ttek .

1880/1. — 1884/5-ig : Szibenburger Károly.
1885/6- és 1886/7-re : Szibenburger Károly, Yárallyai Sándor. 
1887/8-ra: Szibenburger Károly, Yárallyai Sándor (I.), Varga Ferencz. 
1888/9. — 1892/3-ra : Szibenburger Károly.
1893/1 -re: dr. Mayer György, Pintér Ede, Szibenburger Károly. 
1894/5-re: Dr. Mayer György, Pályi Sándor, Soostó Gyula, Sziben

burger Károly (3 K.), Veszprémi Vilmos.
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1895/6-ra: Eder Géza (még 6 К.), Körösi Sándor, Lenkei Henrik 
(még 5 K.) dr. Mayer György, Soostó Gyula, dr. Vajda Emil (II.)

1896/7-re: Balogh Péter (M.-szigeti, 2 K.), Cserey Adolf (6 K.), 
Eder Géza, Oláh Gyula (még 6 K), Soostó Gyula (I.), dr. Vajda Emil (L), 
Zvarinyi Sándor.

1897/8-ra : Cserey Adolf (I.), Eder Géza (G K.), .lanka Sándor (még 
3 K.), Oláh Gyula, Rákosi Kristóf, Zvarinyi Sándor.

1898/9-re : dr. Aczél József, Hirn Lajos (II.), Janka Sándor (7 K.), 
Oláh Gyula (1 K.) Simonyi Géza (még 1 K.), Zvarinyi Sándor.

1899/900-ra: Albert József, dr. Csepreghy Kálmán, dr. Darvai Mór, 
Dózsa Jakab (L), Felméri Albert (még 1 K.), Hamvas József, Hazslinszky 
Kálmán, Hirn Lajos (L), Irsa Béla (még 2 K.), Kolecskárv József, Kubicsek 
Albert (még 1 K.), Latkóczy Mihály, Simon Géza (1 K.), Szemerjay Károly 
(még 6-40), Zvarinyi Sándor.

1900/1-re : Angheben Albin (2 K.), Boga Imre, Cidicné Kövesdy Alber
tina (2 К.), Czobel Gyula, dr. Darvai Mór, Dunay Zoltán (még 6 K.), 
Fekete István (II.), Felméri Albert (050), Fiók Károly, Franki István, 
Fülöp Áronné (2 K.), Gáspár Balázs (II.), Göllner Károly, Incze Béni (L), 
Kátay Lajos, dr. Kiss Károly, Kovácsy Zoltán (2 K.), Kritza István (még 
6 K.), Kubicsek Albert (7 K.), dr. Lang Nándor (II.), Mátics M. András (II.), 
Ifj. Mitrovics Gyula, dr. Morvay Győző (7.50), Negovetich Arthur (még 
G K.), Németh Károly, Papp Mózes, dr. Schmidt Attila (2 K.), dr. Schmidt 
Márton, Sebestyén Károly, dr. Steinmayer János, Szabó József (Pozsony), 
Szabó Kázmér (2 K.), Szemerjay Károly (7*75), Szerémi Alajos, Szilágyi S. 
Aladár, Tanfi Iván (még 2 K.), Wirtschafter Márk (L), Zambra Péter (II.), 
Zindl Béla, Zvarinyi Sándor.

1901,'2-re: Acsay Ferencz, Adamis Károly, Albrecht János, dr. Alexits 
György (még 6 K.), Alpár Ignácz, Andor Tivadar (L), dr. Antal Géza, 
Antolik Károly, Arany Dániel, Arnhold Nándor, Ábrái Lajos, Ágotha Imre, 
dr. Badics Ferencz, Bajay Amand, dr. Bajthay Péter, Balassa József, Balás 
Árpád (II.), Balázsi József, Ballenegger Henrik, Balogh Péter (Bpest), Barabás 
Jenő (L), Barczán Endre, Bartonick Géza, dr. Banóczi József, Báthory Nándor, 
Bauer Mihály, dr. Báumel Ede, dr. Becker Ág. Fülöp, dr. Веке Manó, 
Belányi Tivadar, Benka Gyula, dr. Beöthy Zsolt, Bermüller Ferencz, Besse 
Dávid, dr. Békefi Rémig, Binder Jenő (7 K.), Bittera Károly, Bőd Károly (L), 
Bodor Domokos, Bodosi Lajos (L), Bogyó Samu, dr. Bokor József, dr. Bozóky 
Endre (L), Brenndorfer János, Bricht Lipót, Budaker G. Károly, dr. Cherven 
Flóris, dr. Chovancsák István, Császár Árpád, Csehély Adolf (L), Dach 
János, Dalotti Ödön, dr. Darvai Mór, Dassievicz Gyula, dr. Demeczky 
Mihály, Demjanovich Andor (I.), dr. Demkó Kálmán, dr. Dittrich Vilmos, 
Dobay Sándor (L), Domanovszky Sándor, Draskóczy Gábor (I.), Eberling
József, dr. Endrei Gerzson, dr. Entz Géza, Erdélyi Jenő, Fajth Mátyás, 
dr. Faragó Márton, Fábry János, Feichtinger Győző, Fejér Lajos, Fekete 
Endre, Ferenczy István, Félegyházi Antal (L), dr. Fésűs György, Fialovszky 
Lajos, dr. Fináczy Ernő, Finály Gábor, Francsics Norbert, Franzen Alajos, 
Frecskay János, Gaal Mózes, Gellért Jenő, dr. Genersich Antal, dr. Geréb 
József, Gohl Ödön, Gonda István, Gonda Zsigmond, Gönczi Lajos (L),
Greguss Imre (L), Gresits Miksa, dr. Gyomlay Gyula, Györik Márton, Hager 
József, Hajtsch Sámuel, Halász Árpád, Halász Gyula, Halász Náthán,
dr. Hankó Vilmos, Hann Károly (L), Harmath Ödön (I.), Harmos Zoltán, 
Hegedűs István, (Bpest), Hegedűs Károly, dr. Heinrich Gusztáv, Heinrich 
Károly, Heller Bernát, Hettlinger József, Himpfner Béla, Hirschmann Nándor, 
dr. Hittrich Ödön, Hlatky Miklós (L), Hofmann Alfréd, Hoffmann Frigyes, 
Hofrichter József, Holch Ottó, Hornyánszky Viktor, Horváth József (Bpest), 
Jablonszky János, Jankovszky Demeter, Janky Károly, Jaskó Károly, Jánosi 
Boldizsár, Jánosi Péter (I.), Jeszenszky István, dr. Imre Lajos, Jónás János, 
dr. Juha Adolf (L), dr. Kardos Czelesztin, dr. Kassai Gusztáv, dr. Katona 
Lajos, Károly Gy. Hugó, dr. Kárpáti Károly, dr. Kellemen Károly,
dr. Kemény Ferencz, Kempf József (I.), Kende Ferencz, Király Pál (Bpest), 
Kiss E. János, dr. Kiss Károly, dr. Koch Antal, Kolbai Arnold, dr. Koltai
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Virgil, dr. Kopp Lajos, Kovács Dániel (L), Kovács Vidor, dr. Kovács Zol
tán, dr. König Gyula, Köveskúty Jenő, Körösi Albin, dr. Krenner József. 
Kugel Sándor, Kuszák József, dr. Lang Margit, Lasz Samu, (L), Laukó 
Albert, dr. Lecbner László, Lévay Ede, dr. Losonczi Lajos, Löfler József, 
Lutter János, dr. Lúcz Ignácz, Magdics Gáspár, Makay István, Maratli 
József (L), Marikovszky Menyhért, Markusovszky Sámuel, Marton Sándor, 
Márton Jenő, Mészáros Ferencz, Mihály Elemér, dr. Mika Sándor, Mikola 
Sándor, Miller Gyula, Mittelmann Nándor, Mokos Gyula, Molnár Ervin. 
Molnár Károly (Sz.-Udvarhely, I.), Molnár Sándor, Morelli Gusztáv, Moser 
József, dr. Munkácsi Bernát, dr. Négyesy László, Németh Károly (2 K.), Novotny 
S. Alfonz, Obendorf Károly, Odor Emilia, Odor Henrietta, Olasz Gyula (I.), 
dr. Ottó József (II.), Paal Gyula, Pap János, Pap Károly, Paszlavszky József, 
dr. Pauer Imre, Pálffy Károly (L), Pásztor József, dr. Pecz Vilmos, Petrányi 
Gyula, Petrovics László, Péter János, Pirchala Imre, Polikeit Károly, Poscb 
Jenő, Preiszner Péter, Pugin Leó, Ravasz Árpád, Rákos Adolf, dr. Rácz 
László, Reibner Márton, dr. Reichenkaller Kálmán, Reif Jakab, íteimlinger 
Gyula, Répay Dániel, dr. Rétby Mór, dr. Riedl Frigyes, Róna Zsigmond. 
Rózsa Vitái, Róser János, Sajó Sándor, Samarjay Mihály, Sarudy György, 
dr. Schenek István, Scherer Lajos, Schill Salamon, dr. Schmidt Ágoston, 
Schmidt Ferencz, Schmidt József, dr. Schmidt Mariska, dr. Schmidt 
Márton, dr. Schnabl Róbert, dr. Scholtz Ágost, Schrődl József, Schuch 
József, Sebestyén Gyula, dr. Simonyi Zsigmond, dr. Solymossy Lajos (L), 
Soó Gáspár (I.), dr. Staub Mór, dr. Steinmayer János, Still Nándor, Stirling 
Sándor, Straubert Ödön, Streitmann Antal, Szabó András (L), Szabó Árpád (L), 
Szabó Ernő, Szabó Gábor, Szautner Zsigmond, Szántó Kamill, Szántó Károly, 
dr. Szeműk István, Szende Gyula, Szentimrei István, Szever János, Szép 
Rezső, Szigethy Lajos, Szily Kálmán, dr. Szinnyei József, Szitnyai Elek, 
Szmetana Ágost, Szőke Adolf, Szuppán Vilmos, Szűcs Lajos, Tamás István, 
Ternyei Ferencz, Thewrewk Árpád, Téry József, Tiber Ágost, Tímár Pál, 
dr. Tolnai Vilmos, Tordai György, Torkos László, Tóth Márton, Tóth Rezső, 
Tölgyi Gyula, Udvardy Ignácz, Uhlyárik Jenő, Vajda Károly (L), Varga 
Ottó, Vargha Lajos, Vargha Sándor (L), Várhelyi Ferencz, Vikol János, 
Virkler Endre, Vozáry Gyula (még 2 K.), Vozáry Miklós, Vörös Balduin, 
dr. Wagner Alajos, Wagner Lajos, Waldapfel János, Weinberger Fanny (L), 
Weszely Ödön, Wodianer Arthur, Wolfner József, Zala Miksa, Zayzon 
Ferencz, Závodszky Adolf, dr. Zelliger Vilmos, Zierer Géza, Zindl Béla, 
Zlinszky Aladár, dr. Zombory J. János, Zorkóczy Samu, Zsuffa Fausztin.

1902/3-ra. Balás Árpád (L), Hoffmann Mátyás, Mórocz Emílián.
Előfizettek:

1899/900-ra: Losonczi áll. főgymnasium.
1900/1-re: Dobsinai áll. polg. iskola. Nagykikindai főgymnasium. 

nagyszalontai gymnasium (még 3 K.)
1901/2-re: Bajai áll. tanítóképző, Balás Márton (2 K.), beszterczei 

ev. főgymn., békési ev. ref. gymn., budapesti kegyesr. főgymn., bpesti II. kér. 
főgymn., V. kér. főgymn., VI. kér. főgymn., VII. kér. főgymn., VIII. kér. 
főgymn., budap. tanárk. gyakorló főgymn., budap. V. kér. fóreálisk., VI. kér. 
főreálisk., II. kér. tanitónőképzó, budap. áll. felső leányisk., bpesti keresked. 
akadémia, Csurgói ev. ref. főgymn. (még 6 K.), Döbrössy Alajos, Esztergomi 
Szt. B. r. székház, Fogarasi áll. főgymn., Gyulafehérvári főgymn., Halasi ev. 
ref. főgymn., h.-m.-vásárhelyi főgymn., homonnai f. keresked. isk. (még 
2 K.), Jászberényi áll. főgymn., Kassai főgymn., Képviselőház könyvtára, 
Kilián Frigyes, kolozsvári ev. ref. főgymn., körmöczbányai főreálisk., Lőcsei 
áll. fels. leányisk., M.-vásárhelyi ev. ref. főgymn., m.-vásárhelyi r. k. 
főgymn., m.-szigeti r. k. gymn., medgyesi főgymn., mezőtúri ev. ref. főgymn., 
Nagybecskereki főgymn., nagyenyedi Bethlen főisk., nagykárolyi főgymn., 
nagyszalontai gymn. (5 K.), Orsz. közokt. tanács, Privigyei gymn., Rozsnyói 
ev. főgymn., rozsnyói r. k. főgymn., S.-szt.-györgyi Mikó-kollégium, szatmári 
ev. ref. főgymn., szászvárosi ev. ref. Kún-kollégium, szegedi áll. főgymn., 
szegedi kegyesr. főgymn., szentesi áll. főgymn., szilágy-somlói r. k. gymn.,
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Temesvári f. keresked. isk., trsztenai kir. k. gymn., Wutz Albert, Zala
egerszegi f. keresked. iskola, zentai főgymn., zilahi ev. ref. főgymn.. zombori 
áll. főgymn.

1902/3-ra : Beszterczei polg. isk., budap. II. kér. főreálisk., budap.
II. kér. f. keresked. isk., budap. cziszt. tanárképző, Csurgói ev. r. főgymn.
(2 K.), Homonnai f. keresked. isk. (6 K.), Kalocsai főgymn., kismartoni 
polg. isk., Podolini r. kath. gymn., Rimaszombati prot. főgymnasium.

Budapest 1902. jan. 22.
(I). =  I. félévi Müller József,
(II.) =  II. félévi egyesületi pénztáros,

(V. kér. áll. főreáliskola, lakása: II. Aldás-u. 4.)

Tartalom  : A tanár özvegyének nyugdíja. Bogyó Samutól. —- Egyesületi 
élet: Köri tudósítások. (Budapesti, pozsonyi kör.) — Kisebb közle
mények. — Vegyesek. — Hirdetések.

Az Athenaeum irod. és nyomdai r.-társulat kiadásában Budapesten, VII., 
Kerepesi-ut 54., most jelent meg :

MÁTYÁS KIRÁLY
=  EMLÉKKÖNYV. =

A nagy király kolozsvári emlékszobrának leleplezése alkalm ára szülővárosa, 
Kolozsvár szabad kir. város megbízásából

szerkesztette

Dr. M Á R K I  S Á N D O R .
12 önálló képmelléklettel, 2 térképpel és 135 művészi kivitelű szövegrajzzal.

Ára pompás diszkötésben 24 korona.
— Kapható a kiadótársnlatnál és minden könyvkereskedésben. __

A tanári könyvtárak részére való beszerzésre a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister ur által 4112/1901. sz. rendelettel melegen ajánlva.

Az Athenaeum irod. és nyomdai r.-társulat kiadásában megjelent:

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE.
Képes diszmű két kötetben.

A legjelesebb szakférfiak közreműködésével
szerkesztő:

B E Ö T H Y  Z S O L T .
..........Második kiadás. "

Kb. 500 szövegképpel és 80 külön műlappal. K i
К két kötet ára pompás diszkötésben 4 0  korona.

Az Athenaeum könyvnyomdája.
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ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos ügyeiben 

minden irat
D r . N É G Y E S Y  L Á S Z L Ó

Szerkeszti

BALOGH PÉTER
Az egyesület anyagi ügyei, valamint 

a lap kiadását illető ügyek
M Ü L L E R  J Ó Z S E F

főtitkárhoz küldendő, Ujvilág-utcza 
2. sz. alá. I .,  Országház-utcza 12. szám. pénztárnok (V. kerületi áll. főreál

iskola) hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési dij egy évfolyamra 8 kor. — Évi tagdij 8 kor.
- i _ i .iMMYAK-

1т ANÁRSZÖVETSÉGRŐL.
(Göllner Károly és Bogyó Samu megnyugtatására.)

A Kassai kör rég várja, hogy valaki nyiltan, a Közlöny 
hasábjain, szabatosan formulázza, mi akadályai vannak a szövet
ség megalkotásának, melyet nemcsak a kör, hanem immár 47 tes
tület — karácsony óta a m.-szigeti ev. ref. főgymnasium és a 
budapesti VII. kér. áll. főgymnasium tanári kara is — üdvös
nek, megvalósíthatónak tart. Göllner Károly tagtársunk végre^ 
vállalkozott erre, s a Közlöny 17. számában öt pontban szám
lálja el azokat a nehézségeket, a melyek miatt »kár az idő és 
fáradságért, melyet a sz. megalakítására fordítanak.«

Ugyanígy, ha nem is ilyen határozottan nyilatkozott Bogyó  
Samu tagtársunk is a budapesti körnek jan. 15-iki ülésén tar
tott felolvasásában, melyet a szerkesztő űr szives előzékenységé
ből kéziratban olvastam.

Csakhogy Bogyó megjegyzi, hogy »a kassai kör módosított 
indítványáról csakis közvetlenül a felolvasás előtt szerzett tudomást.« 
Sajnos az alapszabály-tervezetről is csak tudomást szerzett, azt sem 
olvasta, csak hallott róla. Mert ha olvasta volna az alapszabály
tervezet 4-ik pontját, ő is úgy cselekedett volna, mint az a 47 
testület, mely az eszmét magáévá tette: jó tanácsokat adott 
volna, hogy lehet az első tervvázlat hibáit javítgatni. Bogyó 
Samunak, a biztosítás-ügy elsőrendű szaktekintélyének, elég 
annyit mondanom, hogy az a 4. pont így szól: »A belépés csak 
testületenkint, a többség formalis határozata alapján történhetik .« 
A felolvasás pedig, melyre a tervvázlat hivatkozik, a későbbi 
belépésről így szól: »Igaz, hogy elhalnak a szövetség egyes tagjai, 
de a tagok száma azért sohasem kevesbednék, mert minden egyes 
meghalt kathedráját betöltik, s ha egyszer a szabályzat azt mondja 
a megalakulás u tán  ú j (egyes) tag csak akkor vehető fel, mikor 
alkalm azzák, a szövetség régi tagjainak mindig lesz annyi befolyá-

ORSZ. K Ö Z ÉPISK . TA N Á RE G Y ES. K ÖZL. 2 9
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suk az új tanárra, hogy a szövetségben is elfoglalja elődje helyét.« 
Bogyó Samu az egynéhány aláhúzott szóból is látta volna, hogy 
itt nem egyének, hanem iskolák, intézmények szövetségéről van 
szó, a melyeknek személyzete s így a Szövetség léte is örökéletű. 
A javított tervezet meg már bizonyára minden kétségét eloszlatta.

De Gföllner Károly barátom, mint maga mondja, laikus, 
az ő felvilágosítása kissé körülményesebb. Az ő szemeiben az 
5. nagy akadály elseje egy lélektani törvényen alapszik, a többi 
statistikai, pénzügyi, administrativ igazság, s végre a legfőbb egy 
természeti törvény kifolyása.

Lássuk őket egyenkint. Lélektani »képtelenség, hogy én 
mindig másnak, sohasem magamnak fizessek«, — mondja Göll- 
ner barátom, már pedig ez a szövetség azt kívánná az embe
rektől, hogy mindig csak »másnak« fizessenek a tagtársak, mert 
csak akkor kellene fizetni az illetékeket, ha a szövetséges tag
társak valamelyike elhal. Ha ez olyan lélektani képtelenség volna, 
nem élne országszerte száz meg száz temetkezési egyesület és 
pedig nem tegnap, hanem sok száz év óta. A czéhek az egész 
középkoron keresztül, egész a mai ipartestületekig mind építet
tek erre a lélektani képtelenségre, és nemcsak Salamon Eerencz 
állította, hanem a római imperium minden ismerője tudja, hogy 
ezek a középkori temetkezési egyesületek szinte egyenes folyta
tásai a régi római hasonló szervezeteknek, tehát vagy kétezer 
évesek, sőt megvoltak a régi Aegyptusban is.

A financziális akadály az volna, hogy drága, mert statisti
kai tévedésen épül. Gröllner nézete szerint ugyanis nem 15°/oo a 
halálozási arány, hanem 40°/oo- Ha ez nézetdolga volna, igaza 
is lehetne. Csakhogy ez tudományos kérdés, olyan, a mihez hozzá
szólni is csak úgy lehet, ha az ember előbb megnézett legalább 
is egy statistikai kézikönyvet. A kassai kör nemcsak azt tette 
meg, hanem kikutatta, hogy a legutóbbi 4 év alatt hány tanár 
halt el az államiak közül, hány az egyesület tagjai közül, ez 
adatokat egybevetette az országos népszámlálások eredményeivel 
meg a Budapest fővároséval, s azok alapján állítja, hogy a halá
lozási arány m axim alis átlaga a 15° oo- A ki ezt nem hiszi, ám 
járjon utána az adatok bármelyikének; könnyen megteheti, hiszen 
azok a könyvek nagyon is hozzáférhetők, azután tegye közzé 
kutatásai eredményét, hálára kötelezi nemcsak a kételkedőket, 
hanem első sorban azokat, a kik e tudományos igazságra egy 
nagyfontosságu intézményt akarunk alapítani.

Igen, de még ha 15°/oo a halálozási arány, még akkor is 
drága takarékosság volna ez, mert sok évig kellene az illetéket 
fizetni némelyeknek. Ez majdnem igaz; majdnem, mert mathe- 
matikailag véve igazán úgy áll a dolog, hogy ha a legfiatalabb 
minden korosabbat túlél, akkor igazán 999 emberért kell neki 
fizetnie s akkor az összes időközi kamatokkal kellene megvásá
rolnia az eshetőséget, hogy már előbb hal el s családja előbb 
kapja ki a pénzt. A mi igazán nem volna túlságosan olcsó,



427

amennyiben csak 2°/0-kal volna olcsóbb, mint pl. az Első magyar 
díjtételei egy 25 éves emberre nézve.

Csakhogy az új tervezet — hála a sok jó tanácsnak, melylyel 
az egyes testületek a kört munkájában támogatták — ennek már 
elejét veszi. Mert minden ember csak szolgálati ideje alatt tarto
zik a segélyező illetékeket fizetni, a nyugdíjasok helyett egy alap 
fizetné, a melyet a mostani korosabbak adnának össze, úgy hogy 
hagyatékuk néhány százalékát levonná a szövetség. A második 
tervezet szerint a szövetség tagjai átlag legfölebb 15 írt. évi 
befizetésért 30 év alatt 1000 irtot kapnának. A legolcsóbb 
biztosító társulat halálesetre ezer irtot, úgy hogy 30 éven túl 
már nem tartoznak fizetni, egy 25 éves embernek 21 irt. 36 krért, 
a 40 évesnek 31 irt. 26 krért biztosít, A mostani tanárok 
átlaga tehát íele akkora költséggel szerzi meg megtakarított 
filléreinek biztonságát, mint más ember, s a jövő nemzedék is 
több, mint egy harmadrészszel olcsóbban. Hiszen ha évenkint 
takarékpénztárba rakjuk azt a 15 irtot és 4° о-os kamatos 
kamattal tőkésítjük 30 éven át, akkor is csak 881 irtot gyűjt
hetünk. Igaz, hogy ezt a 30 év után azonnal megkaphatjuk, a 
szövetkezet meg csak a haláleset beálltával adja ki a pénzt; de 
azért aztán többet is ad, meg szükség esetén már az első évben 
is kiadja, ha akkor áll be a haláleset. Hogy volna hát ez drága 
takarékosság, mikor olcsóbb minden képzelhető takarékpénz
tárnál is?

De »igazságtalan az elv«, hogy »indokolatlan előnyben 
részesülnek azok, a kik korábban, azokkal szemben, a kik későb
ben halnak el.« Ha minden ember így gondolkoznék, akkor nem 
lehetett volna egyetlen egy biztosító társulatot sem szervezni, 
mert az valamennyi ezen az elven alapszik. A ki előbb hal el, 
az megkapja a biztosítási összeget; de csak nem fizetik a rész
vényesek, hanem azok, a kik hosszabb ideig élnek az átlagnál.

Az administrativ tévedés meg Gröllner szerint abban van, 
hogy a kezelés nem képzelhető olyan egyszerű módon, a mint azt 
mi tervezzük. Mert »írni kell 999-nek, hogy N. N. elhalálozván, 
tessék befizetni. Erre fizet — jó esetet véve — 700 azonnal, mi 
lesz a többivel,« kérdi Gröllner. Mi nem így képzeljük. Nem 999-nek 
kell írni, hanem csak a Közlönynek. Ott olvassa minden 
igazgató, főigazgató, vagy a tanári karnak ezzel megbízott tagja, 
a jegyző, a tandíjkezelő, a senior vagy a Benjamin — a hogy 
mindenik testület elhatározza, és a legközelebbi elsején körözteti 
a szolgával a fizető ívet. Kiállítja a befizetési lapot, átadja az 
igazgatónak s az felküldi a pénzt. Nem 999 emberrel van dolga 
a központnak, hanem 50—100 hivatallal, a hol van előjegyzési 
naptár, meg rend és hatalom. Hiszen épen azért csinálhatja 
meg a tanárság az egész Szövetséget inkább, mint bármely más 
foglalkozási kör, mert mi együtt élünk, s így az administratio 
tulajdonkép nem a központban, hanem künn történik ingyen és 
jobban, mintha bent folyna és nagy költséggel.

29*
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A szervező bizottság elvégez minden előleges munkát. Össze
szedi az összes formális belépési nyilatkozatokat, lajstromozza 
a szövetséges tagtársak kortábláit, okmányait, azután átadja az 
Egyesületnek. Munka a központban csak akkor van az egész ügygyei, 
ha a szövetkezet egy tagja elhal. De akkor is miben áll a munka ? 
Minden testületről megmondja a könyv, hány egységet, mondjuk 
irtot kell annak fizetnie. A postatakarékpénztár összedi ország
szerte az illetményeket és beküldi azt az 50 —100 jelentést. 
A központnak mindössze csak azt kell konstatálnia, beérkezett-e 
mind a jelentés és annyi egységet nyugtáz-e, a mennyire az 
illető testület köteles. De az utóbbit már az igazgató meg
állapította, és ha valaki nem fizette volna le az illetéket, azzal 
szemben már alkalmazta az alapszabályok adta jogot. Ügy hogy 
az egész központi administratio tulajdonkép 50—100 jelentés 
összeszámlálásában áll. És ha netalán hiányzanék is belőle, a mi 
szinte lehetetlen, akkor sem kell mindeniknek külön-külön irni. 
A titkár ráirja egy lapocskára: 6 K. T. E. Sz. A postatakarék
pénztár beküldte jelentések közül hiányzik: az x-i gymn., az y-i 
reáliskoláé. Punctum. Ezt közli a szövetkezet hivatalos orgánuma, 
a többi az illető testületek dolga.

Igen, de a pénzkezelés, az ad sok munkát. Az sem ad 
semmit. Mert azt meg elvégzi a postatakarékpénztár. Ha egyszer 
a könyvek rendben vannak, a központban a főtitkár útmutatására 
minden Írástudó deák bejegyezheti azon adatokat, melyeket vele 
a postatakarékpénztár közöl. Csak a könyveknek kell a könyv
vitel szabályai szerint készülniök; azokba szakértő embernek kell 
első ízben bejegyezni az adatokat, a többi már csak utánzás és 
másolás.

De ott van a legfőbb akadály, »a mely miatt — Gföllner 
nézete szerint — nem szabad megengedni a szövetség létre
hozását.« »Örök ideig nem állhat fenn semmi, a mit ember 
alkotott.« Ez a szövetség is fel fog valaha oszlani, és akkor 
»az utolsó tagok, a kik legtöbbet járultak hozzá, járnak pórúl.« 
Ez tökéletesen igaz. Ha a szövetség valaha feloszlik, az utolsó 
tagok járnak pórul.

De lássuk csak, hogy oszolhat fel a szövetség : Gröllner szerint, 
»vagy úgy, hogy apránkint kihal a szövetség, mindig kevesebb és 
kevesebb tagja lesz; vagy úgy, hogy egyszerűen feloszlik.« Nyilván
való, hogy a kétféle mód egy ugyanaz. A feloszlás csak kihalás 
útján lehetséges. De hát lehetséges-e, hogy a magyar tanárság 
kihaljon? Hiszen a melyik testület egyszer belépett a szövetségbe, 
az örökre benne marad. Az egyének elhalnak, de az intézmény 
fennmarad, az nem halhat meg, csak átalakulhat, és az átalakult 
intézménynek is lesznek emberei, azok pótolják az elhunytakat. 
A szövetség az élet és halál örökös körforgásán épül, az nem 
emberi alkotás, az örökös természeti törvény.

A szövetség feloszlása csak egy esetben lehetséges. Ha azok 
az összes iskolák megszűnnének, még pedig úgy, hogy személyze-
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tök is elesnék mindenféle kenyérkeresettől. De a mig az iskolák 
akár mai minőségökben, akár átalakult formában fennállanak, 
addig a szövetség sem halhat meg, mert hiszen minden elhalt 
egyén helyét örök időkig mindig elfoglalja valaki a szövetségben is.

A dolog t. i. úgy áll. Ha a nemzetnek módjában volna, 
minden 25 éven felüli férfitől átlag évenkint az adóval együtt, 
tehát kezelési költség nélkül, 15 frt külön biztosító díjat szedni, 
akkor minden 25 éven felüli ember özvegyének, árváinak adhatna 
1000 forintot, kezdettől fogva örök időkig a nélkül, hogy csak 
egy fillért is ráfizetne. Mert a 25 éven fölüliek közt a halál 
15°/oo arányban pusztít, de a születés legalább ugyanakkora arány
ban szaporít. Féltené-e akkor valaki az intézményt a feloszlástól 
és az utolsókat attól, hogy pórul járnak? Hogy oszolhat fel ez 
a nemzeti »biztosító«, ha már niindenkép annak nézik, és hogy 
lehet valaki a pórúl járó utolsó? És nincsenek olyan örök életűek 
a nemzet iskolái, mint maga a nemzet? Nemzetek sohasem 
halnak ki, csak módosulnak, és intézményeik is épen olyan örök 
életűek, mint ők maguk, csak változásoknak vannak kitéve, mint 
alkotóik, a nemzetek.

De elismerem, hogy a szövetség első tervvázlata nem elég 
világosan tünteti fel a gondolatot, hogy itt tulajdonkép a teher 
az iskolán nyugszik, amennyiben az iskola tanári kara örök 
időkre köteles tagja a szövetségnek. Csak az a testület lép 
szövetségre a többivel, a melyik akar; de amelyik egyszer kezet 
fogott társaival, az maga, erkölcsi eszközökkel, esetleg az iskola- 
fenntartók beleegyezésével már a pályázat kiírásánál gondoskodik 
róla, hogy ne jusson közéje olyan ember, a ki velők nem solidaris. 
Hisz a biztosító társulatok is csak úgy adhatják meg a biztosí
tott összegeket, ha mindig új, meg új tagokat szereznek. Azok 
taggyüjtéssel teszik, a szövetség a tanszék betöltésével. Azoknál 
a gyűjtés örök időkre eredményes, mert mindig születnek új 
emberek, a kiknek érdeke a biztosítás, a szövetségnél pedig örök 
időkig betöltik az üres tanszékeket, s az új tanárnak épen 
úgy érdeke a solidaritás, mint a meghaltnak volt. Vagy inkább 
biztos az, hogy egy társulat tud új tagokat szerezni, mint az, hogy 
az üres tanszékeket mindig betöltik? Biztosabb az ügynökök 
rábeszélése, mint a tanári karok erkölcsi pressiója? És maguk 
azok a felhalmozott tőkék, a házakba meg értékpapirosokba 
fektetett tartalék-alapok inkább örök életűek, mint az iskolák, 
s azok tanárainak érdeke?

De nem csodálom, hogy Gröllner Károly és mások is a 
végtelenség eszméjével nem tudnak megbarátkozni. Az első terv
vázlat, elismerem, nem formulázta elég szabatosan, hogy az új 
nemzedékre nézve csak olyan kötelező a belépés a szövetségbe, 
mint ez idő szerint a Nyugdíjintézetekbe.

E beismerés után még mindig marad egy kérdés, a melyet 
tisztáznunk kell. Szabad-e nekünk a jövő nemzedéket rákény
szeríteni arra, hogy jövedelme egy részét ilyen módon eltegye?
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és van-e rá eszközünk, módunk? — Mi azt hiszszük, hogy igen. 
Ha az államnak van joga azt mondani, én nem tűrök el kathedrá- 
ban olyan embert, a ki ide nem adja jövedelme egy részecskéjét, 
hogy én őt azzal rokkant korában eltarthassam; nekünk, erkölcsi 
testületnek, szabad tovább is mennünk. Mi azt is mondhatjuk, 
nem tűrünk magunk között tanárt, a ki kezdettől fogva nem 
gondoskodik róla, hogy halála esetén családjának valami kis Örök
séget adhassunk; mert nem tartjuk erkölcsös embernek azt,a ki 
bármily csekély legyen is a jövedelme, annak egy részecskéjét einem 
teszi halála esetére. Pláne mikor Bogyó Samu olyan világosan 
bebizonyítja, hogy abból, a mit az állam özvegyünknek, árváink
nak ad, azon csak tengődhetnek. Hiszen az özvegynek a tanár 
halála utáni naptól fogva épen ötödrész akkora jövedelemből 
kell megélnie, mint férje életében. Mert az első 600 frt fizetésnek 
50 °/o-a épen rámegy a megszokott lakás bérére, a többinek 
pedig csak az ötödrészét 20 °/0-át kapja az özvegy.

Az a jövő nemzedék, mikor a tanszéket elfoglalja, igaz, nem 
igen lesz hajlandó megkezdeni a takarékosságot. Egy 25—3<> 
éves ember még nem érzi annak szükségét. Épen azért kell rá 
kényszeríteni és öreg korában hálás lesz a. testület iránt, mely 
vele szemben ezt a kényszert gyakorolta. És fogja is gyakorolni 
minden tanári kar és a szövetség is, nemcsak annak az ifjúnak, 
hanem a — maga érdekében is.

Már hogy miféle eszköze, módja van rá, azt talán nem 
igen kell részleteznünk. Ha a szövetséges iskolák megkapják az 
iskolafenntartóktól az engedélyt, hogy már a pályázatba kitehessék : 
»a Tanárszövetség köteles tagja«, a mint hogy hiszem, hogy az 
államiak azonnal megkapják, — akkor nincs szükség már kény
szerítésre. De még a nélkül is van egy tanári karnak száz meg 
száz módja arra, hogy kizavarja a maga köréből az olyan ifjút, 
a ki nem vállal solidaritást az összeséggel.

Legyen hát Gröllner Károly barátom, meg a többi kétel
kedő egy kis türelemmel. A napokban szétküldi a Kassai Kör 
az új tervvázlatot. Megvizsgálta már azt alaposan jogtudós, 
biztosító társulati »vezérigazgató«, mathematicus, meg olyan 
ember is, a ki a statisztikában szaktekintély. Ha még most 
minden testület rendszeres tárgyalás alá veszi és értesíti a Kört 
tárgyalásának eredményéről, a mire kérni akarjuk, olyan alap
szabály-tervvel megyünk majd a Tanáregyesület elé, hogy annak 
alig lesz vele más dolga, mint sanctionálni.

És meg vagyok róla győződve és velem együtt még vagy 
6—700 tanár, hogy meglesz az a szövetség és tagja lesz — 
Gröllner Károly barátom is, a mint hogy az lesz minden magyar 
középiskolai tanár idővel. Csak legyen minden testületben 
annyi solidaritás az egész magyar tanársággal, hogy szenteljen 
egy rendszeres tanácskozást ez ügynek, és akadjon mindenikben 
csak egyetlen egy olyan lelkes ember, a ki az ügy olyan alapos 
ismeretével megy el arra a conferentiára, mintha tanítani indúlna.
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De ha meg is l êzdi már a jövő tanév elején a szövetség 
működését és Bogyó Samu barátom a kereskedelmi iskolai 
tanárokat is ugyanazon alapon szervezi és behozza testületileg a 
középiskolaiba, a mint hogy nem csak hiszem, hanem szinte 
tudom; akkor sem nyugodhatik »a tanár özvegyének nyugdíja 
ügye.« Mert ez a szövetség még mindig édes-keveset tesz arra. 
hogy a tanár nyugodtan nézzen özvegyének, árváinak sorsa elé! 
Még mindig ki lesz téve annak, hogy szerettei a rétegek egész 
sorával alább szállanak a társadalomban. Még nagyon, de nagyon 
távol lesz a mostani magyar tanárság a régi — erdélyi fejede
lemség tanáraitól, akiknek családja rendszerint örök időkre a 
vezető osztályba jutott, mert a tanár, csak ügy, mint a pap, 
rendszerint — nemesemberré lett. Marad tehát még elég tere 
a Bogyó Samu életrevaló eszméinek is, csak előbb segítse szak
értelmével nyélbe ütni a könnyebbet — a Tanárszövetséget.

(A Kassai kör megbízásából.) C zig ler  Ign ácz.

A JÁTÉKESZKÖZÖK.
A játékeszközökről legczélszerübb a tél folyamán gondos

kodni, hogy azok a tavasz beálltával mindjárt kéznél legyenek. 
Tehát a télen megrendeljük az új labdákat, a régieket kijavít
tatjuk; megcsináltatjuk a kisebb-nagyobb jelzőzászlókat, melyek 
lehetőleg összhangban legyenek a tornaing vagy a város színeivel. 
E zászlók rúdjainak hossza feleljen meg a játszók magasságának 
és legfelül a szövet mentében legyen sodrony belehúzva, hogy az 
mindig merőlegesen álljon. E sodrony egyik vége a rúdhoz van 
csavarva, a másik a 4—6 dm2-t kitevő zászlószövet végén két 
kis középponti kört alkot. Beszerezzük továbbá a labdaütőket, 
pártjelző szalagokat, az űző korbácsokat, a kapukat és várakat 
helyettesítő póznákat, rudakat stb. Szóval átvizsgáljuk az egész 
leltárt és első sorban pótoljuk a hiányzókat, azután pedig jönnek 
az újabb szerzemények.

E czikk végén közlöm a szükséges játékeszközök leltárát és 
egységárát. A labdák minősége és ára Germán János, zilahi 
magyar bőrlabda-gyártó árjegyzéke alapján van ide iktatva.

Az összeállításnál egy 300 tanulóval biró középiskola lebe
gett szemeim előtt. Egy csoportba 100 tanulót vettem és tekin
tettel voltam a rósz időjárásra, midőn ugyanis a tornaterembe 
vonulunk és a kisebbekkel gummilabda-, a nagyobbakkal pedig 
labdakergető, körrugó, várostromló vagy társasgyakorlatokat tar
tunk. Némely játékokhoz nagy, színes gummilabdák szükségesek. 
Ezeket a kisebb tanulók nagyon kedvelik. Van elég sokoldalú, 
testedző kedves játékunk, melyeket zárt helyen is elővehetünk; 
a ki ezekből keveset ismer, az kutasson a játékkönyvekben és 
fog találni sok alkalmas szobai játékot. Természetes, hogy ismernie
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kell kissé a játékirodalmat és nem szabad csak egy-két könyvre 
szorítkoznia.

A feltűnő szinű pártjelző szalagokat vagy vállra vetjük és az 
ellenkező irányban levő kar alatt megkötjük, mint pl. a medve
fogónál, vagy pedig csak a karra kötjük, mint a bárány és 
farkasnál. Ezek általában nagyon élénkítik a játékot és igen 
kedvesek úgy a kisebb, mint a nagyobb tanuló ifjak előtt. Az iiző 
korbácsok pedig megakadályozzák, hogy a növendékek pusztán 
kezeikkel üssék egymást; ezek tehát már a jó rend fenntartása 
czéljából is hasznosak. Azután azért is szükségesek e korbácsok, 
mert mint tapasztaltuk, mihelyt szembekötős vagy ütögető 
játékot veszünk elő, pl. Róka koma, gyere k i: azonnal kiderül, 
hogy kevés a tiszta zsebkendő.

Labdaütönek legczélszerűbb a 60—70 cm. hosszú és 4—5 cm. 
vastag, egyik végétől a másikig lassankint vékonyodó fűz- vagy 
fenyőfa-bot, melynek vékonyabb végét a bot biztosabb tartása 
végett viaszkos kötővel vonjuk be. Az is megfelel, ha e végére 
gömböt faragunk, vagy ha ezt sűrű rovásokkal látjuk el. Kezdők
nek, általában a gyengébben ütőknek ajánlatos a lapos ütőfa. 
A kótyához már hosszabb, rendesen 130 cm. hosszú és lassan 
vékonyodó, 4 cm. vastag hengeres ütőket kell beszereznünk.

A határrugó, várostromló, általában a rugdaló játékokhoz 
a tömött vagy börlabdát használjuk, a kótyához pedig a 15—20 cm. 
átmérőjű, borjúbőrből készített széllabdát, melybe megnedvesített 
és tollszárral felfútt marhahólyagot teszünk. E hólyag csak úgy 
czélszerű, ha alakja nem hosszúkás, hanem szép gömbölyű. A hólya
got a csücskéjénél levő faggyútól óvatosan megtisztogatjuk és a 
labdából mindennap kivéve és felfúva szellős helyen tartjuk. Ha 
a széllabda kissé keményebb bőrből készült, úgy minden egyes 
összeállítás alkalmával magát a labdát is megnedvesítjük.

Az én korbácsaim 15 cm. széles, erős, veres vagy kék 
vászonból készültek, hosszúságúk a vászon szélessége, rendesen 
65 cm; e hosszúságból kikerül a végére vetendő csombók is. 
A p á rt je lző  szalag 170 cm. hosszú, 15 cm. széles, szintartó 
kázsmirszövet, melyet ugyan helyettesíthet az ifjak tornaöve is, 
csakhogy a szepesi tanulók ritkán használhatják a tornainget és 
így a tornaövet is.

Még a várostromláshoz szükséges, kemény fából való ruda
kat kell megemlítenem, mert ezek csak úgy díszesek, ha legalább 
170—180 cm. magasak és 2—2'5 cm.-nél nem vastagabbak. 
Láttam csupán 100 cm. hosszú és mégis 3'5 cm. átmérőjű várat 
is, de ezen törpe alak egészen kellemetlen benyomást tett rám. 
Szükség van még a je lző  sípra  is. Ez nikkelezett fémből készült 
és a síp ajkában borsószem-nagyságú fagömb van, mi által a síp 
hangja terjedelmesebb de egyúttal kellemesebb is lesz. E sípot 
használjuk a játékközben, ha hibát veszünk észre, midőn is egy
szeri rövid sípolásunkra mindnyájan helyükön maradnak; továbbá 
a csoportok összegyűjtésénél és a játékok beszüntetésénél. Tény,
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hogy egy kisebb tűzoltói trombita is megfelel a czélnak, csakhogy 
drágább, nagyobb helyet is foglal el és könnyebben romlik.

Ha már mindezek megvannak, úgy megszerezhet]ük még, 
ugyancsak Germán  Jánostól az AntoliJc-féle csatázó labdajátékok
hoz a 20 darab fabábút (10 vörös, 10 zöld); mert házilag készítve 
vagy a fa-, vagy a festékanyag szokott rossz lenni és mégsem kerül 
kevesebbe.

A többi játékeszköz már a neve után ismeretes, azért ezek 
felsorolását itt mellőzve, csak azt jegyzem meg, hogy némelyik 
középiskola játékszerei még kevesebbe is kerülhetnek, mint a 
hogy azokat e leltárban összeállítottam; mert már lehet az isko
lának pl. gerelye, diszkosza, póznája stb. Végül azt is említenem 
kell, hogy a szabadtéri gyakorlatokhoz tartozik a futás, ugrás, 
kötélhúzás, birkózás, súlydobás és így az én leltárom, daczára 
hogy benne fel vannak véve a legszükségebb eszközök, még mindig 
nem teljes.

A játékeszközök leltára.

Darab- Érték
szám i  a r g у

kor. fill.

50 Gummilabda, üres, 6 cm. átmérőjű, á 40 f . ...... 20
50 Bőrlabda, tömött, 6-os számú, N  minőség, á 50 f. 25 —

20 » » 7-es számú, » a 70 f. 14 —
6 Gummilabda, üres, 3 db színes, 12 cm. átmé

rőjű, ä 2 K. 40 f. ..............................................
Vitorlavászon-labda, F  minőség, 14-es számú, 

tömött, 1 Vg kg. súlyú; á 5 К...........................

14 40
6

30 _
4 Bőrlabda, tömött, 14-es számú, lVs kg; á 7 K. 

Rugólabda, gummihólyaggal, 30-as számú; 
á 9 K. 25 f . ..........................................................

28 —
2 18 50
1 Gummihólyag, készletben tartva, a 3 К............. 3 —
1 Felfuvó készülékbú 3 К................................. ...... 3 —

4 Füles-labda, l'/a kg., H  minőség, á 7 K. 50 f. 30 —

5 Labdatartó háló, á 1 K. ...................................... 5 —
12 Kótya-bot, ii 80 f..................................................... 9 60
12 Jelző-zászlócska, к 60 f........................................... 7 20
2 Várjelző rudak, összekötve, hármankint, 6 rúd, 

a 1 К...................................................................... 6
1 Szekrény; a szalagok, labdák ki- és beszállí

tására .................................................................. 3
1 Szekrény; a szalagok és korbácsok eltartására 4 —

30 Pártjelző szalag, á 67 f. ...................................... 20 10
30 Űző korbács, színes vászonból, к 30 f................ 9 —

1 Gerelyfő, fej és oszlop kemény fából .................. 12 —
2 U alakú vaskampó, a gerelyfő talpának rög

zítésére .................................................................. 2 _
10 Gerelyrúd, vasalással, a 2 K. 40 f....................... 24 —
4 Pózna, kapukhoz, a 1 K. 20 f. .......................... 4 80
2 Kötél, kapukhoz, a 6 m., összesen 12 m., 

a 20 f............. ...................................................... 2 40
2 Diszkosz, fából, a 5 K ........................................... 10 —

10 Külömbözó labdaütő, к 20 f.................................. 2 —

1 Jelző-síp, a 80 f . ......................................................
Mindezek szállítási díja ......................................

— 80
10 —

Összesen 317 80
(Lőcse.) Hadik Richárd.
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KÖNYV-ISMERTETÉS.

Természettan és a csillagászat elemei. A felsőbb leány
iskolák V. és VI. osztályai, tanítónőképezdék és felső keresk. 
iskolák számára. A legújabb tanterv szerint irta Váncza Mihály, 
a budapesti m. kir. áll. felsőbb leányiskola tanára. Budapest, 
1902. Lampel Róbert kiadása.

Nagy 8-ad rétű, elég vaskos könyv, mely a nagyságát nem 
tekintve, első tekintetre is jó benyomást tesz. Az egész kiállí
tása csinos; a papirja jó és finom, a nyomása szép tiszta, a 
szemnek jóleső. Az ábrák is szépek. A könyv beosztása a felsőbb 
leányiskolák legújabb tantervét követi.

A nyelvezete egyszerű és magyaros.
Csak kár, hogy szerző sem tud szakítani azzal a csaknem 

általánosan divó szokással, hogy a könyvét többféle iskolának 
szánja.

Minden egyébtől eltekintve, ugyanis semmiképen sem tudom 
helyeselni azt a bizonyos elhagyási theoriát, mely szerint szerző 
könyvét a tanítóképzőben elhagyás nélkül, a felsőbb leányiskolá
ban némi elhagyással, a felső kér. iskolában, mivel itt csak fél
annyi idő áll rendelkezésre, természetesen még több elhagyással 
kellene használni.

A részleteknél mindjárt a 19. oldalon a sebességnek azt a 
meghatározását, hogy az nem más, mint az »1 mp. alatt meg
tett út« nem tartom helyesnek; mert hogyan alkalmazná azt 
szerző a gyorsuló mozgásra, pl. ha azt mondja, hogy valamely 
gyorsuló testnek a sebessége az első mp. végén 40 cm?

A sebesség helyesebben a testnek bizonyos képessége (moz
gási tehetetlensége), melynél fogva az időegység alatt kisebb, vagy 
nagyobb utat megfuthat.

S talán az is jobb lett volna, ha a szerző először is nem 
a szabadesést tárgyalja, hanem az ejtőgépen végzett kísérletek 
alapján jellemzi az egyenletesen gyorsuló mozgást.

A 24. oldalon a mozgások összetételénél szintén hibás, 
hogy »ezen átló akkor a legkisebb, ha a két komponens egy
mással derékszöget képez«.

A 31. oldalon furcsán magyarázza szerző az erőnek két 
derékszögű komponensre való szétbontását, hogy »e végből az 
erő támadó pontjához derékszöget szerkesztünk, s ennek két 
szárát addig hosszabbítjuk meg, míg egymással találkoznak.« 
Hogyan találkozhatnak egymással a szög száx-ai?

Kár, hogy nem szól szerző a különböző támadó pontokra 
ható erők összetételéről és szétbontásáról, legalább abban az 
esetben, ha azok párhuzamosak. Pl. hogyan oszlik meg egy rúdra 
nehezedő teher a két végpont között ? E nélkül teszem meg
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sem leket érteni a tizedes mérleget, melyet nem ártott volna az 
emeltyű alkalmazásainál meg is magyarázni.

Hibás a 41. oldalon a mozgó csigánál: Ennél meggazdál- 
kodjuk a teher felét, de elveszítjük azt útban, mért a mozgó csiga 
utoléri a z álló csigát és oly magasra nem húzhatjuk vele a terhet.« 
Már milyen magasra ? Nyilvánvaló, hogy a mozgó csigát tartó két 
kötélrész egyformán rövidül a teher emelkedésénél, s ezért tesz 
meg a teher csak félakkora utat, de nem azért, mert a mozgó 
csiga utoléri az álló csigát.

A lejtőt jó lett volna rajzban is megmagyarázni a tehernek 
két komponensre való felbontásával, mert a 43. lapon feltüntetett 
lejtőgép amúgy sem megbízható.

A 47. lapon ez az állítás, hogy »mialatt a legrövidebb 
inga 3 lengést végez, addig a középső inga csak kettő t«, nem 
felel meg a törvénynek, mert a 4-szer hosszabb inga 2-szer 
kevesebb, vagyis 11/з lengést végez. Itt helyesebb lett volna a 
legrövidebb ingónál 2-vel és 3-mal osztható számot, pl. 6 lengést 
alapul venni.

Épen úgy hibás ugyanazon lapon, hogy a »Eöld vonzóereje 
a sarkok közelében a Eöld lapultsága folytán kisebb.«

A középponti mozgásnál az 51. lapon azt mondja szerző: 
»A középponti mozgásnál két erő működik: az egyik a közép
pontfutó erő, mely a testet a körpályától eltéríteni, az érintő  
irányában elröpíteni igyekszik ; a másik a középponti erő stb.«

Az 52. lapon mégis azt mondja szerző, hogy »a két erő (a 
középpontfutó és középponti) egymással egyenlő, de ellentett 
irá n y ú .«

Tehát egyszer a röperő tangentiális, aztán a középpontival 
ellenkező irányú.

Helyesebben a röperő az érintői erőnek a középponttal 
ellenkező irányú komponense.

A röperőnek a sebesség szerint való változása sincs elég 
szabatosan kifejezve, a mikor azt mondja szerző, hogy a röperő 
annál nagyobb, minél nagyobb a sebesség. Miért nem mondja 
meg szerző, hogy a sebesség négyzete szerint növekedik? A taní
tásnak ezen a fokán elengedhetetlennek tartom afizikai törvények
nek egészen szabatos kifejezését. A hogy szerző már az egyenle
tesen gyorsuló mozgásnál, s azután az inga törvényéi alkalmazta 
a »n égyze t« kifejezést, úgy itt sem lett volna szabad mellőznie. 
Különösen, a mikor a röperőnek a sebesség négyzete szerint való 
növekedését egészen egyszerűen rajzban szemléltetni lehet.

»S hogy a röperő annál nagyobb, minél messzebb van a 
tömeg a forgási középponttól«, az sem igaz általánosságban. 
Mert ellenkezőleg, a röperő annál nagyobb, minél kisebb körben 
forog a test, a mint ezt szintén rajzban lehet szemléltetni. 
Szerzőnek ezen állítása csakis arra az esetre igaz, ha két egyenlő 
tömegű test közül az egyik egy nagyobb, a másik egy kisebb 
kört fut meg ugyanazon idő a la tt; tehát ha az egyik nagyobb,
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a másik pedig kisebb sebességgel forog. Akkor igenis az előbbniek 
a röpereje nagyobb, de nem a távolságnál, hanem a sebesség
nél fogva.

Az 54. oldalon, a mit szerző az ütközésről mond, mindaz 
csak egyenlő tömegű golyókra áll.

Á 130. lapon az absolut zéruspontnak azt a meghatáro
zását, hogy annál a gőz feszítő ereje megszűnik, túlhaladott 
álláspontnak tartom, a mióta sikerült az eddig ismert összes 
gázokat cseppfolyósítani.

A fizikai tananyag többi részére tehető apróbb megjegy
zéseket mellőzve, még csak néhány észrevételt a tankönyv csili, 
földrajzi részéhez.

A tanterv szerint a VI. osztály fizikai tananyagának 
kozmográfiai része a Nap látóképén és fizikai sajátságain kezdő
dik, tehát közvetlenül a IV. osztályú tananyaghoz kapcsolódik.

Szerző azonban szükségesnek látta bevezetésül a IV. osztály 
tananyagát is tárgyalni; ezt magam is természetesnek találom, 
hogy az ember főbb vonásaiban átismételje a IV. osztályban 
tanultakat. Csakhogy ennek az ismétlésnek egyúttal, nézetem 
szerint, pótolnia is kell egyet-mást, minek közlését a IV. osztály
ban elhagytuk, de már a VI. osztályban bátran megmagyaráz
hatunk. De semmiesetre sem szabad a VI. osztályban még a IV. 
osztály nivóján is alúl maradni. Pl. a 276. lapon a Föld nagysá
gának meghatározásánál szerző egyszerűen azt mondja, hogy »egy 
foknak a hosszát lemérjük és azt 360-szor veszszük.« Lehetséges-e 
épen egy fokot lemérni ? Miért nem ismerteti szerző pl. a Klose 
meghatározását? Vagy pedig hogyan lehet az egyenlítőn, mint 
legnagyobb gömbi körön, két helynek az időkülönbségéből az 
egyenlítő nagyságát egyszerűen kiszámítani?

Hasonlóképen a földrajzi szélességnek és hosszúságnak köze
lítő meghatározását sem kellett volna mellőzni.

A 282. lapon hibás, hogy »a Nap egyik delelésétől a 
másikig 24 óra telik el.« Hová lesz akkor az időegyenlet?

Legalább némi fogalmat kellett volna nyújtani az égitestek 
távolságáról is; hogyan lehet pl. egészen elemi módon a Hold 
és a Nap távolságát meghatározni?

A Nap és Hold külömben bőven és szép ábrákkal meg
világítva van ismertetve, habár kisebb hibák itt is fordulnak elő.

A Newton-féle törvénynek nézetem szerint nem hátul, 
hanem lehetőleg elől a helye. Hiszen mindenféle erőre érvényes, 
s ezt minden alkalommal, úgy a nehézségi, mint elektromos és 
mágneses erőknél is hangsúlyozni kellene.

De nem akarok igazságtalan lenni, s azért sietek ezen 
néhány futólagos kifogásommal szemben megjegyezni, hogy szerző 
könyvének sok becses részlete van. Különösen a hő- és fénytan, 
valamint az elektromosság jól van tárgyalva; csak kár, hogy 
sem az influentia-gépről, sem pedig a szikra-inductorról nincs szó. 
S legalább apró nyomatban meg kellett volna említeni a Röntgen-
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sugarakat és a drótnélküli telegráf elvét, nemkülönben s hang
tanról a fonográfot.

Szerző könyvét azonban így is értékesnek, a tankönyviro
dalmunkra nyereségnek tartom. Nagy örömömre szolgálna, ha 
bármi csekély mértékben hozzájárulhattam volna ahhoz, hogy 
második kiadásában egészen kifogástalan legyen.

(Kolozsvár.) Bournáz János.

EGYESÜLETI ÉLET.
Székely-udvarhelyi kör.

(Az igazgatói konferencziákról. Szabad lyceum.)

A székely-udvarhelyi kör havi ülését f. é. január 18-án 
tartotta meg.

Az 1901. deczember 14-én tarto tt ülés jegyzőkönyvét azon 
igazítással hitelesítette, hogy a körnek a »kötelező játékdélutá
nok«- ról hozott határozatából a Közlöny 1902. január 12-iki 
számában közölt tudósításból e pár szó: »a tornaórák helyett« 
kimaradt, s a határozat teljesen így szól: »A kör kimondotta, 
hogy az őszi, tavaszi és nyári időszakokban a játékdélutánokat 
a tornaórák helyett fenntartandóknak véli, télen azonban a játé
kok helyett csak tornázással foglalkoznának az ifjak.«

Ezután Gönczi Lajos, az ev. ref. koll. igazgatója, tartotta 
meg előadását az igazgatói konferencziákról.

Miután az előadó bővebben szólt az igazgatók feladatáról 
a nevelő tanítás irányításában és a tanártestületek szellemi veze
tésében, rátért az igazgatói konferencziák szükségének a kérdésére. 
Szerinte az igazgatói konferencziák kérdése másodrendűvé vált 
középiskolai felügyeletünk újjászervezésének fontos kérdése mellett, 
mely legújabban a Paedagogiai Társaságban is szőnyegre került. 
Ez irányban ezek a konferencziák semmiféle útbaigazítást nem 
nyújtanak; ez az intézmény legfeljebb fiókja lenne az Országos 
Közokt. Tanácsnak, ilyenre pedig valami nagy szükség nincs. 
Tanügyi szervezetünkbe ne illeszszünk bele fölösleges orgánumot. 
A helyes alapokon szervezett Országos Közokt. Tanácson kivül 
az egyre izmosodó Tanáregyesület, a vidéki körök és az egyes 
tanári testületek is mind megannyi fórumok jói megszabott 
munkakörrel, melyek egyeseknek és testületeknek elég terrénumot 
nyújtanak esetleges tervek kifejtésére és megvitatására. De nehéz
nek és a tanítás-nevelésügy természetével ellentében állónak is 
látszik a különféle vallású, nemzetiségű és műveltségű lakók 
iskoláinak egy kalap alá vonása. Felolvasása oda konkludál, hogy 
e kérdést, mivel döntésre a tanári közvéleményben még nincs 
kellően megérve, ezúttal napirendről vegyük le.

Az előadó által elmondottak bővebb eszmecserére adtak 
alkalmat.
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Hlatky Miklós szerint az állami és felekezeti iskolák szer
vezete különbözik egymástól, s így az állami iskolákban az egyén 
vagy a testület intencziójának az iskola életében való érvényesül- 
hetését, intézete igazgatójának közvetítésével, az igazgatói kon- 
ferencziáktól remélhetné.

Kovács Dániel az igazgatói konferencziákat a tanártestület 
és a főigazgatói intézmény közé ékelt fórumnak látná, a melynek 
közvetítésével a főigazgató egyéni nézeteit szelid nyomással az 
intézetekre oktrojálná, s azért nem híve az igazgatói konferen- 
cziáknak : azonban az Országos Közoktatásügyi Tanács, és az Orszá
gos Középiskolai Tanáregyesület között, közelebbi bensőbb kapcso
latot óhajt, a mi pótolná az igazgatói értekezletek hatáskörét.

Molnár Károly és többen a tanári körök szellemi erősbödé- 
sétől, kifejlettségétől várják, a mit az igazgatói konferencziák a 
középiskolai nevelés, oktatás és a tanártestületi szellem előbbre 
vitelére gyakorolhatnának.

Végül a kör kimondotta, hogy miután a tanárköröknek egy 
kiforrott, complet, szerves és hatásos egészszé való kifejlődése a 
közel jövőtől várható, azért nem tartja szükségesnek az igazgatói 
konferencziák létesítését.

A kör január 19-én a szabad lyceumi előadásra vállalkozó 
intelligens egyénekkel együttes ülést tartott, a melyben meg
állapították az előadások határidejét. Összesen öt szabad lyceumi 
előadás lesz. Gáspár Balázs

jegyző.

VEGYESEK.

Nyilatkozat. A Közlöny múlt számában A tanári rangsor 
eltörlése czímen B. P. aláírással egy polemikus czikkem jelent meg 
Szemerjay Károlynak a Nemzeti Iskola 3. és 4. (nem 4. és 5.) szá
mába írt támadó czikke ellen. Közleményem természetesen nem a 
tanári rangsor eltörlése ellen és megtartása mellett érvelt, mert 
e mellett ma már a törvény intézkedésén kívül alig lehetne más 
érvet fölhozni, hanem csak Szemerjaynak némely túlzását akarta a 
kellő értékére leszállítani. Czikkemben Szemerjay ellen az a kemény 
vád is foglaltatik, hogy a vita hevében egy hozzá írt magánlevele
met használta volna föl. Ez a vád tévedésen alapszik. Első sorban 
a Szemerjay tévedésén, azután ebből kifolyólag az én tévedésemen.

Szemerjay abban tévedt, hogy nekem, mint szerkesztőnek tulaj
donította a választmány karácsonyi üléséről szóló névtelen tudósítást 
és az abban foglalt egyéni jellegű megjegyzéseket, a többek között 
a következő, a N. I.-ban általa megtámadt megjegyzést i s : »Meg
jegyzendő azonban, hogy a kormány a tisztviselői fizetések javítását 
törvényhozási intézkedés nélkül óhajtja foganatosítani s e szerint az 
1893 : IV . t.-cz. reviziójának nincs itt az alkalma . . .« Ez a tudó
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sítás és annak idézett megjegyzése azonban nem a szerkesztőtől való, 
mint Szemerjay hitte, hanem a főtitkártól. Ezt — noha névtelenül 
jelent meg a tudósítás — Szemerjay is gondolhatta volna már csak 
abból is, mert a jegyzőkönyveket és hivatalos referátákat mindenféle 
ülésről a titkár vagy jegyző szokta közzétenni, de egyesületünk 
alapszabályainak 41. szakasza ezt külön is előírja a főtitkár teendői 
között.

Az én tévedésem pedig abból áll, hogy nem ismertem föl 
mindjárt a Szemerjay tévedését, és azt hittem, hogy a tévesen nekem 
tulajdonított állítást egy hozzá intézett magánlevelemből veszi Sze
merjay, melyben nem ugyan a fentebb idézett, de egy ahhoz hasonló 
tartalmú mondat foglaltatik. Végre azonban, sehogysem tudván össze
egyeztetni a magánlevél felhasználásának nem épen lovagias tényét 
Szemerjay egyéniségével, rájöttem a kettős tévedésre, és most kész
séggel ragadom meg az alkalmat, hogy — egyebekben fenntartva 
állításaimat — a magánlevél felhasználásának a vádja alól tisztázzam 
Szemerjay kartársunkat s egyúttal sajnálatomnak adjak kifejezést a 
megtörtént tévedésekért. — B a lo g h  P é te r .

Helyreigazítás. A Közlöny idei 18. számában A  k ö z é p is k o la i  
ta n u ló k r a  v o n a tk o z ó  fo n to s a b b  a d a to k  a z  1 9 0 0 ) 9 0 1 .  ta n é v i  é r te s í tő k  
a la p já n  ez. czikkben a nagykikindai áll. főgymnasiumról tévedésből 
közöltetett 79-nek az elégtelenek száma 39 helyett; e szerint a 
bukottak száma sem 38‘9°/o, hanem csak 19'2°/o-

Véglegesítés. A vallás- és közokt. miniszter S z ő c s  G é z a  d r .  
nagyszebeni állami főgymnasiumi ideiglenes rendes tanárt rendes 
tanári minőségében véglegesen megerősítette.

Kinevezés iskolaorvossá. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
dr. B e r n o lá k  K á r o l y  m. kir. honvéd ezredorvost a kassai állami főreál
iskolához iskola orvossá és egészségtan tanárrá egyelőre díjtalan minő
ségben kinevezte.

Tartalom  : A tanárszövetségről. Czigler Ignácztól. — A játékeszközök. Hadik 
Uichárdtól — Könyvismertetés: Váncza M ihály: Természettan és 
csillagászat elemei. Bournáz Jánostól. — Egyesületi élet: Köri tudó
sítás. (Székely-udvarhelyi kör.) — Vegyesek. — Hirdetések.

=  Századunk - 
Magyar Irodalma Képekben.

I r t a : ■

ENDRŐDI SÁNDOR.

" Ára díszes vászonkötésben 6 korona. ...
Megjelent az Athenaeum r. t.-nál és kapható minden könyvkereskedésben



Az „Athenaeum“ irodalmi és nyomdai r.-társulat kiadásában 
Budapesten, VII., Kerepesi-ut 54., most jelent meg :

tJ MÁTYÁS KIRÁLY ,Xá S s
=  EMLÉKKÖNYV. =
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szülővárosa, Kolozsvár szabad kir. város megbízásából

szerkesztette
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Szerkesztette:

KELEMEN BÉLA,
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7 korona 50 fill.

Kelemen Béla Kézi Szótára előreláthatólag ugyanoly kedvező fogadtatásra 
számíthat, aminőben Zsebszótára részesült. A Kézi Szótár lehető teljes
ségben öleli fel a magyar és német nyelv közkeletű szókincsét és e mel
lett tág teret juttat a két nyelv szólásainak is. A Kézi Szótár a nyelv
tani alakokat is közli és úgy német, mint magyar szó- és szóláskincse 
= = = = = =  minden izében világos, helyes és modern.

É A Kézi Szótár I. kötetének ára pompás félbőrkötésben csak
7 kor. 50 fill. Ezen olcsó ár mellett mindenki megsze- W íjf 
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A T H E N A E U M  r.-t. könyvkiadó-osztálya.

Az Athenaeum könyvnyomdája.
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Ismeretes az a mozgalom, a mely úgy másfél éve a belügy
miniszter intézkedése folytán határozott alakot öltött és széles 
Magyarországban a közigazgatás egyszerűsítésére törekszik. Ennek 
a mozgalomnak egy hulláma átcsapott az iskola területére is, 
és legújabban azt eredményezte, hogy a székesfőv. tank. főigaz
gató tanácskozásra hivta össze a székesfővárosi középiskolák igaz
gatóit.

Lapunk is foglalkozott, más tanügyi lapok is foglalkoztak 
már ezzel a kérdéssel, mert mindnyájan tudjuk és érezzük, hogy 
az iroda már-már elnyeli az iskolát. Az igazgatónak ma jóval 
több fejfájást okoz a jelentés, felterjesztés, rubrikázás, kimutatás, 
iktatás, mutatózás, nyilvántartás, statisztika, leltározás, elszámolás, 
meg az ezek nyomán dúsan burjánzó levelezés, mint a módszer 
meg a fegyelem, meg az iskola szellemi életének irányítása. 
Sajátságos dolog, de tény az, hogy épen az iskola szenved leg
többet az administratiótól. Annyit, hogy pl. az igazgató hármas 
tennivalója közül a vezetés, az ellenőrzés és az ügykezelés közül 
ez az utolsó teljesen igénybe veszi az egész embert. Az, a minek 
az iskola életében minden szükséges volta mellett is csak tized- 
rendű szerepűnek kellene lenni, nyakára ült az iskolának, s épen 
legelső emberét, igazgatóját elvonja igazi hivatásának teljesítésé
től, s innen tovább haladva a testületet egészében, meg a testület 
egyes tagjait is sok fölösleges dologgal terheli.

Heinrich Gusztáv a Középiskolák felügyelete ez. előadásá
ban, a mely a középiskola összes ügyeinek és állapotainak kitűnő 
s tapasztalatokon alapuló ismerete folytán igazán nagybecsű 
előadás, a középiskolai administratióról azt mondja, hogy az 
bámulatosan rossz, ázsiai. »Lassúság, nehézkesség, akadékoskodás, 
következetlenség, a sablon és a slendrián uralma, rendeletgyár
tás, no meg a megemészthetetlen irka-tírka ez administratiió 
fő jellemvonásai.«

O R S Z . K Ö Z É F IS K . T A N Á R E G Y E S . K Ö Z L .

BALOGH PETER
I .,  O rszág liáz -u teza  12. szám .

Az e g y e sü le t an y ag i ügyei, va lam in t 
a lap  k ia d á sá t ille tő  ügyek

MÜLLER JÓZSEF
p é n z tá rn o k  (V . k e rü le ti  á ll. fő reá l

isk o la ) h a tá sk ö ré b e  ta r to zn ak .
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Sajnálni való dolog ez, de teljesen igaz, s igaz az is. a mit 
hangoztat, hogy ezek nem mostani bajok, hanem régi fejlődés 
(vagy talán sinylődés?) eredményei, s nem a mai kormányzat 
hibái, hanem »a rendszer a rossz, mely jeles erőket is meg
bénít «v

Én úgy gondolom, hogy épen ez az ok az, a melynél fogva 
a hibákat látó s a terheket érző embereknek, a kik törődnek a 
középiskola ügyeivel, azt kell mondaniok, hogy mindennek nem 
kell okvetlen így maradni. Ez az, a mi nekem is bátorságot ad. 
hogy a mozgalom megindultával elmondjam az ügy érdekében 
azt, a mit tapasztalataim folytán jónak tartok.

Az a conferentia, melyet a fővárosi tank. főigazgató az 
igazgatókkal a múlt hetekben tartott, máris szép eredményű, 
s a conferentiát követő főigazgatói körrendelet egyszerre jó 
csomó terhet levett a tanácskozmányi jegyzőknek a válláról is, 
meg az igazgatókéról is. Ámde szerintem ez a conferentia csak 
arra való, hogy megmutassa, hogy a kertésznek csak kezébe kell 
venni a nyesőollót, nyesni való van bőven. Nem való azonban 
arra, hogy annak alapján most már abbahagyjuk ebben az ügy
ben az actiót és szokásunk szerint kapjunk bele másba; Van 
nekünk elég félben maradt dolgunk, ne szaporítsuk ezek számát 
olyannal is, a mit egy kis komoly és körültekintő munkával 
egészen is elvégezhetünk, s a mit, ha jól elvégezünk, egymaga 
jobban előreviszi a középiskolai életet, mint száz meg száz úgy
nevezett új eszme, meg nagy lármával megkezdett s azután 
kicsire^ összezsugorodó zseniális újítás.

Épen mert komolynak és körültekintőnek kell lenni a mun
kának. a mit ez az ügy igényel, azért egy czikknek nem lehet az 
a feladata, hogy mindjárt meg is kezdje a részleteket, hanem a 
dolog természeténél fogva ezúttal csak ismertetni óhajtom a tenni
valókat és javaslatot tenni arra nézve, hogy milyen elvek szerint 
induljon meg a munka.

Szerintem az administratio egyszerűsítésének
1. Országos jellegűnek kell lennie. Azaz ki kell terjednie 

legalább azokra a középiskolákra, a melyek a vallás- és közokt. 
minisztérium közvetlen rendelkezése és vezetése alatt állanak, 
mert már maga az így teremtett egység és egyszerűsítés.

2. Ki kell terjednie a középiskolai élet minden egyes 
mozzanatára, vagyis inkább az egyes mozzanatokból kell kifej
lődnie, mert az administratio az iskolai élet egymásba fonódó 
eseteinek, ügyeinek a kezelése, végrehajtása.

3. Az administratio egyszerűsítésének nem szabad csupán 
az irodai technikai munkák egyszerűsítésére szorítkozni, hanem 
magasabbnak és elvi alapon állónak kell lennie. Ez az elv szerin
tem csak az az egyetlen-egy lehet, hogy: úgy a végrehajtásban, 
mint a felügyeletben és az ellenőrzésben s a központi igazgatás
ban minden előforduló ügynek a kezelése az ügy érdeméhez 
mért legyen, azaz a forrna sohase legyen fontosabb, mint a tárgy.
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Ezt jobban meg lehet érteni, ha egy-két mindennapi példá
val illusztrálom.: Nem lenne szabad például megesni annak, hogy 
kérdést képezhessen az, hogy ha egy középiskolát végzett tanulót 
a deczemberi javitóvizsgálaton egy évre visszavetnek, mikor tehet 
az ilyen ismét érettségit? Nem lenne szabad megesni annak, 
hogy a felső keresk. iskolát végzett, s gymnasiumi V III. oszt. 
magánvizsgát tenni akaró tanuló öt-liat intézetet is végigzaklas
son folyamodványaival, csak azért, mert az egyik director több, 
a másik kevesebb különbözeti tantárgyat állapít meg számára. 
És mindenekelőtt nem lenne szabad megesni annak, hogy épen 
maga a felső hatóság nehezítse meg oda nem vágó rendelkezései
vel valamely ügynek az elintézését.

Ezek után szerintem még csak az képezheti a kérdés tá r
gyát, hogy miképen csináljuk meg ezt az egyszerűbb adminis- 
tratiot. Szerintem úgy, hogy elkezdjük a dolgot legalul, s úgy 
építjük fölfelé. Előveszszük a mindennapi iskolai életnek minden 
egyes esetét, s megvizsgáljuk és megállapítjuk, hogy úgy adminis- 
tráljuk-e azt ezután is, mint eddig, vagy másképen, s ha más
képen, akkor hogyan ? Az ily munka közben természetesen az 
egyes esetekre nézve elvi mepállapodások jönnek létre, melyeket 
mind a tapasztalat diktál, s így magától fog az egyszerű s jó 
administratio épülete egyre föllebb s föllebb emelkedni, s aköz
ben nagyon szépen ki fog tűnni, hogy ez vagy az az eljárás nem 
volt jó, vagy hosszadalmas volt, ez vagy az a szerv fölösleges, 
vagy átalakítandó. Azt hiszem, hogy mikorra a középiskolai élet 
összes eseteit így letárgyaltuk, akkorra maguktól ki fognak ala
kulni az ellenőrzés, a felügyelet s az igazgatás kérdései is, még 
pedig mind a legegyszerűbb s a legpraktikusabb alakban.

Ez a dolog pedig épen nem olyan nagy, mint a milyennek 
első pillanatra látszik, s nem is kellene miatta tabula rasa-t 
csinálni. Most érvényben levő Rendtartásunk ugyanis (a hozzá 
kiadott utasításokkal, szabályzatokkal és rendeletekkel együtt) 
általában felöleli az egész középiskolai életet. Nekünk tehát nem 
kellene mást tennünk, mint elővenni a Rendtartást, s azt szakasz
ról szakaszra pontosan revideálni, a mi különben is ráfér, mert 
több tekintetben hiányos, határozatlan s némely később kelt 
miniszteri rendelettel össze is ütköző; a revideálása tehát úgyis 
szükséges munka. Ezen revideálás közben minden egyes szakaszt 
s minden egyes pontot jól meg kellene hányni-vetni, miközben, 
meg vagyok győződve, egyre-másra tűnnék elő sok intézkedésnek 
a hiányos volta, még többnek a határozatlansága, s legtöbbnek 
a fölösleges volta. Revideálás közben önmaguktól állnának elő az 
elvi követelmények az egyes esetek adminisztrálására nézve. 
Kitűnnék, hogy helyes ügykezelési utasítás kiadásával az igazgató
kat nem lenne okvetlenül szükséges elmeríteni az irodai tenni
valók tengerébe, hanem vissza lehetne őket adni az iskolának. 
Kitűnnék, hogy a főigazgatóságokat sem volna szabad postai 
gyüjtőszekrényeknek, se közvetítő irodáknak használni, hanem a
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tanügy vezéreinek szép helyére lehetne őket ültetni. Kitűnnék 
végre, hogy maga a központi igazgatás is könnyebben áttekint
hetné az egyszerűbb, egyöntetű és hivatásától el nem vont szer
vezetet, s magának is tetemesen egyszerűsödnék az administra- 
tiója.

Természetesen lehullana sok czopf, tágulna itt-ott az auto
nómia, s nagyobb lenne a közvetlenség és a szóbeliség. De hát 
kinek ártana az ? Az ügynek semmi esetre sem, mert reform 
csak ott és csak annyiban történnék, a hol és a mennyiben azt 
maga az ügy kivánja.

Önmagától értetődik, hogy ezeket a revideálás közben 
kifejlődő megállapodásokat azután röviden és világosan szerkesz
tett szakaszokba kellene foglalni, s mint revideált Rendtartást 
ki kellene adni; még pedig a legpontosabb utasításokkal s magya
rázatokkal kisérve s a szükséges adatokat (szabályzatokat és 
mintákat) mellékelve.

Ezekre az utasításokra nagy súlyt fektetek. Szerintem 
minden reform csak annyiban érvényesül, a mennyiben a refor
mator intentiói szerint hajtják végre mindazokon a helyeken, 
ahová szánva volt. Mikor Magyarországban az igazságszolgál
tatást a közigazgatástól elválasztották, a bírói rendtartásban s 
az ügyviteli szabályokban olyan pontos, aprólékos utasításokat 
adtak a bírósági tisztviselőknek, hogy még a hivatali szobák 
bútorzatát, fölszerelését, iktató stb. könyvek rovatait, kezelését, 
tárgyalások megkezdését, vezetését, formuláit stb. stb. mind 
pontosan előírták. S azt hiszem, ezek az utasítások biztosították 
azt, hogy a hatalmas reform képes volt az Eötvös Falu jegyző
jében végigkorbácsolt »more patrio« igazságszolgáltatásunkat 
egy csapásra európai színvonalra emelni, később pedig az ország 
büszkeségévé tenni.

Revideált Rendtartás tehát egymagában nem elég. Szük
séges, hogy meglegyen hozzá minden aprólékos utasítás, még 
pedig nem külön, elszórtan, hanem együtt mindaz, a mi egy 
körbe tartozik. Ügy értem, hogy legyen együtt egy könyvben 
minden: törvény, rendtartás, felvételi s tandíjszabályzat, fel
ügyeleti (főigazgatói), érettségi, vizsgálati, pénzkezelési, elszámo
lási, leltári stb. utasítás, tankönyvjegyzék, könyvtárjegyzékek, 
felszerelési utasítások, tantervi különbözetek eseteire való tájé
koztatók, ifjúsági körök alapszabály-mintái, vezetésükre való uta
sítások, kirándulási, napidíj-, vasúti igazolványokkal való eljárási 
módok, az igazgatói iroda vezetésénél előforduló s minden szük
séges felterjesztéshez való utasítás a szükséges mintákkal együtt. 
Grymn., reálisk., polg., keresk. és elemi isk. tantervek. (Majdan 
a személyi ügyekre vonatkozók is !) Egyszóval tartalmazzon ez a 
könyv mindent, a mi csak az iskolai életben előfordul s mindenre 
adjon határozott utasítást és tájékoztatást, még pedig az össze- 
tartozókat sorozza egy helyre úgy, hogy minden szóba kerülhető 
dolgot egy fejezet alatt teljesen kimerítsen.
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Azt hiszem azonban, hogy az ilyen munka, mely épen a 
mindennapi iskolai élet egyszerű és praktikus kezelését czélozza, 
nem készülhet el kizárólagosan a miniszteri bureauban. Ide 
okvetetlenül be kell hívni munkatársul az iskolai élet tapasztalatait. 
De nem ám a sablonszerű ánkettek formájában, hanem a lehető 
legnagyobb nyilvánosság bevonásával. Szerintem ez egyike lenne 
a tanáregyesület legszebb és legfontosabb tennivalóinak. Bízza 
meg az egyesületet a kormány, az egyesület pedig fogjon hozzá 
szervezett munkával. Bízzon meg egy előadót a tervezet elkészíté
sével. s azután tartson pl. hetenkint kétszer ülést, s azon legye
nek jelen hivatalból a minisztérium kiküldöttei, a fővárosi főigaz
gató, az igazgatók s a tanáregyesület megbízott tagjai, kiknek 
az előadó szakaszonkint mutassa be a tervezetet. Ezt alaposan 
vitassák meg, s megállapodásaikat hetenkint tegyék közzé a 
Közlönyben, hogy mindenki hozzá szólhasson.

Meg vagyok győződve, hogy egy pár hónap alatt elkészülne 
középiskoláinknak olyan rendtartása és ügyviteli szabályzata, 
a mire méltán büszkék lehetnénk. A mely a mindennapi iskolai 
életből és szükségletekből fakadna, a mely felölelné az iskolai 
élet összes mozzanatait s mindenben egységes, egyforma eljárást 
írna elő. т

SZÍNES v e t ít é s  a  k ö z é p isk o l a i t a n ít á s  
SZOLGÁLATÁBAN.

A művészeti irányú szemléltető oktatás hova-tovább bele
illeszkedik a középiskolai tanítás keretébe. Szükséges voltát 
számosán fejtegették, köztük még abban az időben, a mikor 
számára utat kellett törni, szerény magam is. Határáról már 
kevesebb szó esett, s talán ennek tudható be, hogy ezidőtájt 
szinte »túltengés«-ben van; — a kik mellette kardoskodtunk, 
nem is sejtettük, hogy a szerény keretű iskolai szemléltetés a 
képtárlatok kötelező látogatásába fog kilyukadni. Módját illető
leg végre különösen a vidékre való tekintetből hallgatag bele
nyugvással nagy fali képekben és a skioptikon nagy vetített 
képeiben történt a megegyezés.

Talán idejekorán van már a szemléltetés említett túltengé- 
séről és a módjáról pár szót szólni.

A művészeti nevelés (s nem »oktatás«) kérdésében nekünk 
igen rossz példaadónk az Uránia. Miként az, mi sem adjuk 
óráinkat 80—100 képen alól. Nagyon szépnek mondhatjuk az 
eredményt, ha az ifjú lelkét két-három kép megragadta, s emlé
kezetébe vésődött; de akkor mi haszna volt a többinek? Semmi. 
Inkább csak szemét rontotta. Ez az »embarras de richesse« 
pedig ismét kisért, mikor az u. n. iskolai »műtörténelmi elő
adások «-hoz készülő utasítások hire kezd rémíteni. Félő, bogy a
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czímből ítélve megint csak műtörténetet kívánnak az ifjú számára, 
tehát egy nagy tudományt 12 órában . . . Holott itt, persze nem 
az elfogadott czímen, a praktikus aesthetikához ty p u so k  kelle
nének, a melyeket — megengedem — a fejlődés egymásutánjá
ban is adhatni, bár a jelenből vagy a rajztanításból kiindulva 
is föl lehetne őket építeni. A tizenkét órára tervezett cursusok- 
nál nem 150—-200 névből és helyből, s nem vagy ezer képből 
álló conglomeratum kell az ifjúnak, hanem a legfontosabb typu- 
sok, a melyeknek helyes megismerése nem szétfoszló tudást ad 
neki, hanem megemésztett birtokává, vérévé válik. Talán nyomára 
akadnék meggyőződésemnek a drezdai congressus jegyzőkönyvei
ben is, de e tekintetben meg kell vallanom tudatlanságomat. Én 
csak a mi viszonyainkból, a mi ifjúságunkból, ennek felfogó 
képességéből, mint ismerős dologból, s az ez alapon remélhető 
eredményből indulva ki, mertem kimondani meggyőződésemet.

A második kérdés, a melyről szintén nem igen beszélnek, 
a szemléltetés módja: a nagy fali képek és a skioptikon vetített 
képei, — s voltaképen ennek a fölvetését czélozza rövidke czik- 
kem. Mivelhogy a külföld még nem vette észre, hát — termé
szetesen - mi sem ébredhettünk annak tudatára, hogy a festészet
ről szólva, nem kellene beérnünk azzal, hogy fekete nyomású 
metszeteken vagy az ez idő szerint özönével megjelenő fekete 
phototypiákon akarjuk meglátni vagy megmagyarázni, hogy mi
lyen nagy mester is az a Rafael. Beérjük az oroszlán-körmökkel, 
pedig a napnál is világosabb, hogy a festmények 90° o-ánál ép a 
szín a fő. Lehet: még magunk is mosolyogni fogunk egy évtized 
múlva naivságunkon, holott a sokszorosító technika igazán mesés 
olcsó áron, már ma is majdnem kifogástalan színes másolatokat 
készít. Hadd említsek ezekből csak kettőt. Az egyik a Seemann- 
féle »Alte Meister« ez. vállalat, a melynek eddig megjelent 56 
képe múzeumi festmények kitűnő színes másolatait közli 22X29 
cm-es csinos passepartout-kban; darabjuk átlag 38 krajezárba 
kerül (ennyiért nálunk a passepartout-ját se csinálják meg). 
A másik a londoni Cassels czégnél októberben megindult »The 
Nation’s Pictures« ez. sorozat, mely kéthetes 30 X  40 cm-es 
füzetekben 1 koronáért 4—4 bámulatosan szép színes reproductió- 
ját közli az angol múzeumok legkiválóbb festményeinek.

Ezekkel és hasonlókkal szemben a ma divatos iskolai nagy 
fali képek (nem számítva az Arundel-Society mesés árú színes 
képeitx) mind fekete vagy barna, monochrom nyomásuak, — 
a skioptikon diapositiv üvegképei, pár épület- vagy vidék-képet 
leszámítva, szintén csak egy színben mutatják a képírás remekeit. 
Kell-e sokat fejtegetnem, hogy mindezek a műremekeknek csak 
fordítását adják, s jó, ha ezek műfordítások (metszetek vagy ezek 
után készült photogrammok). Sőt legtöbbje, mivel nem ortho- 1

1 Egy sorozatuk megvan az egyetem műtörténeti múzeumában, egy 
másik hiányos sorozat a műegyetem könyvtárában.
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chromatikus lemezen való fölvétel, még az eredeti színek értékét 
sem tudja »lefordítani«, azaz pl. a lomb, a sárga föld, a piros 
ruha, a sötét haj jobbára tiszta fekete, az ég, a kék vagy lila 
ruha meg tiszta fehér stb, Ilyes másolatokról legfeljebb csak a 
kép rajzával, compositio javai lehet megismerkedni. Tudom : ez 
is sok, de nem minden; az oroszlánkörmökből, legalább a kö
zépiskolai tanuló még nem fog ráismerni az oroszlánra. Viszont 
a fentebb röviden ismertetett két színes képsorozat asztalra való 
vagy fali dísz és azért nagyobb hallgatóság számára hozzáfér
hetetlen.

Arról volna tehát szó: nem lehetne-e kisebb számú, de jó 
színes másolatokat rajzukban és szineiJcben hűen nagyítva, ernyőre 
vetve az egész hallgatóságnak egyszerre hozzáférhetőkké tenni ?

Az ideával régóta foglalkozom. Mikor aztán éz iskolai év 
folyamán az intézetünkben megkívánt »műtörténelmi előadások« 
czéljából erre szükség volt, s a költség sem hiányzott, újra hozzá
láttam. Előbb azonban még egyszer tájékozódni akarván, illetékes 
helyeken szóvá tettem a dolgot. Tájékozódásom eredménye ez vo lt: 
Van egy effajta játék, az u. n. csodakamara, melyet bármely 
petróleummal világított laterna magicához hozzá lehet alkalmazni; 
ez aztán a beléje tett arczképet, mit — úgy^a hogy falra veti, s 
van a műegyetemen továbbá a Mérnök és Építész-Egylet birto
kában az u. n. episkop-kamara. Ez íves fénynyel kitűnő szolgá
latokat tesz, de csak tükrök segítségével ad képet, viszont oly 
nagy hőt fejleszt, hogy alkalmas vízfürdők nélkül a drága lencse 
és a papir-kép tönkre menne, s ezért költséges és komplikált. 
Kérdéseim-e, hogy nincs-e a két szélsőség között valami középút, 
feleletül azt kaptam, hogy nincs és nem is lehetséges: vagy 
gyerekjáték, vagy a villamos fényű, jó, de drága episkop-kamara. 
Külföldi katalógusokban sem találtam rá. Nem riadtam vissza 
ettől az épen nem biztató választól és — a költség is rendelkezé
semre állván — meg mertem keresni ezt a középutat: papiros 
képek vetítését gáz világítással, — és Mialovics Ödön kartársam 
szíves segítségével meg is találtam, bizonyára nem elsőnek. Erre 
aztán az eljárás hasznavehetőségét műtörténelmi cursusomon ki
próbálva, nem tartottam időelőttinek, ezt nagyobb körben is meg
ismertetni.

Ez a papyro-skop — hogy nevet is adjak neki — nem 
egyéb, mint a nagy hangú »csodakamara« néven ismert vetítő 
készülék javított kiadása. Benne a vetítendő papiros kép (photo- 
graphia, metszet, kinyitott könyv, színes nyomat, rajz, képes 
levelező-lap, hímzés stb.) erős gázvilágítást kap, akkorát, hogy 
minden fény-absorptio mellett is a képről visszavert sugarak 
a lencsén áthatolva a vetítő ernyőn 140X200 cm.-es, rajzában 
és színében elég erős képet adnak. A közönség a vetített képet 
áttetsző ernyőn, a lencsével szemközti helyzetből nézi, mivel a 
rendes helyzetben (mint pl. az Uránia képeinél) a jobb és bal 
oldal fordítva látszanék. Ha még hozzáteszem, hogy a készülék
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körülbelül 800 gyertyafénynyel dolgozik, ezzel fizikus kar
társaimnak többet megmondtam, mint a mennyire szükségük van. 
mert experimentátor számára elég lett volna a tényt konsta
tálni, hogy a kérdéses vetítés az adott szerényebb eszközökkel 
is tényleg sikerült.

A készülék leirása, méretei, költsége stb. nem tartoznak a 
lapok hasábjaira.

E helyett alkalmasabbnak találnám az egészet működésében 
mutatni be. És e czélból ezúttal is kérem az érdeklődő K ar
társ Urakat, szíveskedjenek f. hó 20-ikán, d. u. félhatkor a 
II. kér. gymnasium (Ferencz József Nevelő Intézet) dísztermébe 
tervezett rövidke bemutató előadásomra elfáradni. I t t  majd kész
séggel számolok be eddigi kísérleteim eredményéről és bizton 
remélem, hogy a készülék tökéletesbítésére is impulsust kapok.

(Budapest.) Schambach Gyula.

K Ö N Y V I S M E R T E T É S .

Franczia stílus-gyakorlatok (Magyar szöveg francziára 
való fordításra) felső osztályok részére. Szerkesztették és jegyze
tekkel e llá tták : Kemény Ferencz és Klimó Mihály. Budapest. 
1901. Lampel Bobért. (Wodianer F. és fiai cs. és kir. udvari 
könyvkereskedésének kiadása). Ara 1 K. 20 f.

Ügyesen összeállított segédkönyvvel gazdagodott tankönyv
irodalmunk a fent idézett könyvvel, mely Kemény Ferencz 
főreáliskolai igazgató és Klimó Mihály főreáliskolai tanár szak
avatott szerkesztése mellett jelent meg.

A német nyelvet tanító tanárnak már régen több ilyen 
segédkönyv állott rendelkezésére, csak a magyarból francziára 
való fordításhoz hiányzott még megfelelő könyv. Igaz, hogy a 
különböző franczia nyelvtanokban találunk, egyes mondatokból álló 
gyakorlatokat melyeket az egyes szabályok begyakorlására a 
nyelvtanok felvesznek, de az ilyen egymással össze nem függő 
mondatokból álló gyakorlatok sem a paedagogia, sem a didaktika 
szempontjából nem helyeselhetők, már azért sem, mert eme 
gyakorlatok a tanulók érdeklődését semmikép sem tudják lebilin
cselni.

Szükség volt tehát az ilyen tankönyvre, mely érdekes, a 
tanulók figyelmét inkább lekötő darabokat tartalmaz, és emellett 
az Írásbeli érettségi vizsgálatra való előkészítésre is szolgál, 
mely vizsgálat tudvalevőleg egy magyar szöveg francziára való 
fordítását követeli.
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Magok a szerkesztők legjobban jellemzik a könyv czélját, 
midőn az Előszóban ezeket Írják: »Azon voltunk, hogy a sok 
gonddal és a sokféle forrásból összeválogatott szöveg tartalmilag 
is kielégítse a jogos várakozásokat, hogy a fordítás munkájával 
megfelelő franczia vonatkozású tárgyi ismeretek szerzését kap
csoljuk össze, azért különböző tárgyi és fogalmi körökből merí
tettünk és a sorrendben kellő tekintettel voltunk a fordítás nehéz
ségeire.«

A mi a könyv beosztását illeti, a »Vegyesek« rovatában 
könnyebb leveleket, egyszerűbb, a mindennapi életre vonatkozó 
elmefuttatásokat találunk, mig a II-dik fejezetben már köny- 
nyebb anekdotákat, meséket, regéket, elbeszéléseket stb. adnak a 
szerkesztők. A szaktanár könnyen választhat majd az itt közlött 
15 elbeszélés között; mert itt a legközönségesebb anekdoták mellett 
több nagyobb elbeszélés is áll rendelkezésére. Következnek ezek 
után könyvünkben a franczia történelemből merített darabok, 
melyek véleményem szerint változatosabbak és bővebbek is lehettek 
volna, ha Francziaország minden nevezetesebb eseményeiből egy- 
egy érdekes részletet közöltek volna a szerzők, mig a »Családnevek 
Francziaországban,« és a »Köztársaság naptára« ez. darabok, 
melyekben nevek felsorolásán kívül egyebet alig találunk, elmarad
hattak volna. A franczia iradalomtörténeti szemelvények teljesen 
kielégítők, a hol számos igen sikerült, főleg a felsőbb osztályok
nak szánt alkalmas fordításokat találunk. Az utolsó fejezetben 
könyvünk jól megválasztott magyar tárgyú szövegeket közöl, a 
darabokat különösen Apponyi, Széchenyi, Szigligeti, Eötvös József, 
Csiky Gergely, Gyulai Pál és Jakab Ödön legjobb műveiből válo
gatva ki. A fordítások könnyítésére a könyv végén minden darab
hoz találunk számos szavakat, szólásformákat, vonzatokat, útbaiga
zításokat a módok és idők használatára, mely jegyzetek a 
franczia szótár használatát majdnem feleslegessé teszik.

A köny kiállítása csinos és tetszetős, kár, hogy a mú nem 
mindjárt kötött alakban jelent meg, a milyenben már most a 
kiadók a legtöbb tankönyvet kiadják. A könyvben itt-ott értelem- 
zavaró sajtóhibákra bukkantam, melyek közt a legbosszantóbbak 
a közmondásoknál (61. lap) fordulnak elő. (Le bon marché cőte 
eher, Kien de moins ä udre que le temps. On ne doit pas all и 
conseil si Гоп n;y est appé). Hogy a kulcsot, az úgynevezett 
»Livre du Maitre«-t, melylyel sok visszaélés is történhetik, a 
szerzők elhagyták, feltétlenül helyeseljük. Úgy hiszem, hogy e 
könyvecske hézagpótló voltánál, helyes és ügyes beosztásánál, de 
olcsó áránál fogva is iskoláinkban gyorsan el fog terjedni.

(Székesfehérvár.) Téri József.
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EGYESÜLETI ÉLET.
Debreczeni kör.

(Az ung -her eg vár m egy e i körlevél. A Közlöny alakja. A történettanítás kérdése 
az új tanítástervben.)

A debreczeni körnek a f. iskolai évben tartott negyedik 
gyűlése — (1902. jan. 18.) népes, tartalmas s igen élénk lefolyású 
volt. — A gyűlést, melyen a helybeli tagok jó része, köztük 
Géresi Kálmán tanker, főigazgató is megjelent, és a melyre nánási 
és nyíregyházi tagok is lerándultak, Váradi Károly piarista 
gymn. igazgató alelnök vezette.

I. A kör első sorban az Ung-beregvármegyei kör átiratával 
foglalkozott és általában helyesli Blanár Ödönnek a középiskolai 
tanárok gyermekei s özvegyei érdekében tett indítványait. Különö
sen fontosnak és könnyen megvalósíthatónak tartja a kör a tanár- 
gyermekeknek szóló ösztöndíjat, melynek alapjául szolgálna a 
beiratási és tandíj kisebb-nagyobb százaléka.

II. Tüzetes tárgyalásra adott alkalmat a Közlöny kérdése, 
melyet Beczner Frigyes főreáliskolai tanár ismertetett behatóan, 
a Közlöny egész múltjára és minden irányú rendeltetésére 
kiterjeszkedvén. Előadó belátja, hogy a Közlöny mai formájában 
és terjedelmében csak nehezen felelhet meg a hozzá fűződő 
kivánalmaknak, mert a mostani rovatok (1. elméleti és 2. gyakor
lati paedagogiai értekezések, 3. közoktatásügyi szemle, 4. könyv- 
ismertetés, 5. egyesületi élet, 6. országgyűlési tudósítás a közok
tatási költségvetés alkalmából, 7. hivatalos közlemények, 8. iskolai 
és személyi hírek, 9. anyagi és szolgálati kérdések, 10. vegyes) 
egyikét se szüntetheti be; pedig még így is hiányzik a Közlöny
ből a terjedelmesebb és maradandóbb értékű tanulmányok rovata. 
Mindamellett a Közlönyt feltétlenül heti folyóiratnak óhajtja 
továbbra is ; a Közlöny ezt az alakját egy nagy mozgalomnak 
köszönheti, melylyel összefügg a tanáregyesületnek újjáalakulása, 
a tanári közszellemnek újjászületése. Mégis kívánatos volna, ha 
más folyóiratok példájára havi vagy időszaki mellékleteket adna 
a Közlöny, hogy így helyet találjanak a nagyobb terjedelmű 
tanulmányok. E végre a tagdíjnak mérsékelt felemelésétől sem 
kellene visszariadni.

Dr. Nagy Zsigmond ev. ref. főgymn. tanár még erősebben 
hangsúlyozza a Közlöny mai formájának megtartását, mert nagy 
fontosságú érdekek, az egyesületi élet elevensége, a tanári köz
szellem épsége volnának veszélyeztetve a forma megváltozásá
val. De ajánl módot, melylyel a Közlöny sok helyet és nagy költsé
get takaríthat m eg: t. i. az országgyűlési tudósítást hagyja ki a 
Közlöny, és a helyett adja külön mellékletül az országgyűlés szó 
szerinti hűséggel megjelenő jegyzőkönyvének a közoktatási költség- 
vetésre vonatkozó í'észét. Ez az újítás annál könnyebben meges-
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hetik, mert a Közlőmének és az országgyűlés jegyzőkönyvének 
egy a kiadója.

Váradi elnök és dr. Prahle (Nyíregyháza) hozzászólása után, 
a kik közül az első a nagyobb paedagogiai czikkeket a M. Paedago- 
giába utalja, a második pedig a könyvismertetéseket óhajtja szűkebb 
térre szorítani, a kör elfogadja az előadó javaslatát, de megtoldja 
azt a Nagy Zsigmond indítványával; a tagdíj felemelését azon
ban nem ajánlja. A gondos előadásért különben a kör köszönetét 
nyilvánít Beczner Frigyesnek.

III . A gyűlés aztán rátért tulajdonképi főtárgyára, Barcsa 
János h.-nánási ev. ref. gymn. tanárnak felolvasására, melyet 
»A történettanítás módszere az új tanterv alapján« tartott.

A felolvasó mindenekelőtt arra a kérdésre keres a nevelés 
történetében feleletet, vájjon helyes-e a középiskolában a nemzeti 
tárgyaknak előtérbe tolása és kivált a nemzeti történelemnek a 
világtörténelem központjává tétele. A nevelés története azt bizo
nyítja, hogy az iskolák a jelenkorhoz közeledve, mind több helyet 
juttatnak a nemzeti tárgyaknak és köztük a nemzeti történelem
nek. A felolvasó végigtekint Európai főbb államainak tanítás
tervén s úgy találja, hogy minél magasabb műveltségi fokon áll 
valamely nép és minél erősebb benne a nemzeti öntudat, annál több 
időt szentel iskoláiban a történelemnek. így a német tartomá
nyokban. Francziaországban 20 — 21 órán foglalkoznak vele, mig 
Oroszországban csak 13, Spanyol- és Portugálországban pedig 
csupán 6—7 óra jut e fontos tárgynak. Az összehasonlítás még 
azt a tanúságot is nyújtja, hogy a legműveltebb nemzetek a világ- 
történelem tanítása közben is előtérbe helyezik a nemzeti törté
nelmet.

A felolvasó rámutat azokra az eszközökre, a melyekkel 
elérhető a nemzeti történelemnek a világtörténelem keretébe 
való beleillesztése. Ez eljárás közben vigyázni kell ugyan arra, 
hogy az összekapcsolás erőszakolttá ne váljék, de viszont azt is 
szem előtt kell tartani, hogy nemzetünket és nemzetünk nagyjait 
becsültessük meg legalább annyira, a mennyire megérdemlik. 
Kívánatos továbbá, hogy azon nemzetek történelmére fektessük 
a fősúlyt, a melyekkel hazánk szoros összeköttetésben volt; épen 
azért a keleteurópai eseményekkel többet kell foglalkoznunk, 
mint eddig. Szükséges a nagy eszmeáramlatokról kimutatni, hogy 
a magyar nemzet fejlődésére is mi hatással volt, sőt czélszerű a 
magyarázás alkalmával a magyar viszonyokból kiindulni. Végül 
hangoztatni kell mindannyiszor azon nagy szolgálatokat, melye
ket a magyar nemzet tett az egyetemes emberiségnek és a melye
ket nem szabad álszerénységből vagy a sovinizmus vádjától tartva 
elhallgatnunk.

A felolvasó ismételten helyesli az új tanítástervnek azt az 
intenczióját. hogy a nemzeti történelemnek nagyobb helyet és 
több ügyeimet juttat, mert csak így emelhetjük kellő fokra a 
nemzeti öntudatot.
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A nagy szorgalommal és lelkiismeretes buzgósággal kidol
gozott munka mély hatást tett a hallgatókra, de többrend
beli felszólalást és egyes részeivel élénk ellenmondásokat vont 
maga után.

Dr. Proliié Vilmos nyíregyházi ág. ev. gymn. tanár a tanul
mány iránti nagy elösmerése mellett is kifejezi azt az aggodalmát, 
hogy a magyar és világtörténelmi események közti kapcsolat 
keresése erőszakosságra ragadhatja az embert, a mi közben a 
történelem elvesztheti azt a legfőbb rendeltetését, hogy lux 
veritatis legyen.

Dr. Szántó Sámuel felső keresk. tanár a dolgozat legértéke
sebb és legtanulságosabb részének tartja az első felét, a mely 
képet nyújt a történettanításnak múltjáról és jelenéről Európa- 
szerte. A keletet nem kívánja az eddiginél nagyobb figyelemben 
részesíteni, niert a kelet legnagyobb eseményei sem hagytak oly 
mély nyomokat hazánkban. Methodikai szempontból hibásnak 
tartja azt az eljárást, mely a nagy világeseményeket és eszme- 
áramlatokat magyarországi, esetleg csekély hullámveréseikből 
kezdené ismertetni. — Különben a kellő kapcsolatnak nagy 
barátja, a jobb kézikönyvek és jobb tanárok eddig is ez utón 
jártak, még az új tanításterv megjelenése előtt.

Kardos Albert főreálisk. tanár úgy látja, hogy a világ- 
történelmi és nemzeti események összekapcsolásánál a felolvasó 
és dr. Szántó között az a különbség, a mi a nyelvtanítás terén 
az induktiv és deduktiv eljárás között. Minthogy az induktiv 
eljárást feltétlenül czélravezetőbbnek tartja a nyelvtanításban, 
ehhez a módszerhez csatlakozik a történelem tanítása folyamán is.

Géresi Kálmán, tanker, főigazgató nagy óvatosságot és 
tapintatot ajánl e kérdésben. Nem hallgathatja el azt az aggodal
mát, hogy könnyen veszélyeztethetjük a történettanítás komoly
ságát, ha erőszakoljuk a kapcsolatokat, illetve a nemzeti törté
nelemnek a világtörténelem központjává tételét; továbbá attól is 
fél, hogy a világtörténeti fontos tények anyaga is megcsappanna 
a tanulók ismeretében, oly tényéké, melyek feltétlenül hozzátartoz
nak az általános műveltséghez. így pl. bármily távol esnek 
tőlünk az angolországi fehér-piros rózsa harczok és a Stuartok 
korabeli forradalmak, bűnnek tartaná Nagybritanniának, az 
alkotmányos kormányforma, az egyéni és közszabadság ezen ős 
hazájának, történelmét elhanyagolni.

Barcsa János némely helyreigazító megjegyzése után az 
elnök összefoglalja a felolvasás és felszólalások tartalmát és a 
kör nevében teljes elismerést és meleg köszönetét nyilvánít Barcsa 
Jánosnak nagy szorgalommal és nagy fáradsággal készült munká
jáért, melyet egész terjedelmében óhajt a Közlönyben vagy más 
szakfolyóiratban közzététetni.

(Debreczen.) Kardos Albert,
a kör titkára.
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

Az ifjúsági szini előadások és Zriny.
A »Leipziger Lehrerzeitung« 1901. évi decz. 4. számában 

»Theateraufführungen vor Schülern, veranlasst vom Leipziger Lehrer
verein« ez. rövid közleményben olvassuk, hogy a lipcsei tanítók 
egyesülete az 1895/6. iskolaévtől kezdve évenkint előadásokat rendez 
a népiskolák felsőbb osztályainak tanulói részére. Tavaly 3 előadás
ban mutatták be Wilhelm Telit összesen 5650 gyermeknek; az 
idén ugyanez a darab kerül előadásra, a mit a czikkiró a követ
kező megjegyzéssel kisér: »Giern würde die Theatercommission die 
Vorführung eines andern classischen Dramas in die Wege leiten (die 
Jungfrau, den Zriny. Minna von Barnlielm u. a.) und hofft, dass es 
künftig gestattet werde, in den Oberclassen eines der genannten 
Dramen zu lesen und zu besprechen. Bis dahin muss der wackere 
»Teil« allein helfen«. Egy magyar újságban (Bp. H. decz.) pedig 
ezeket olvasom: »A müncheni egyetemi ifjúság drámai egyesülete 
a minap a Schauspielhaus művészeinek közreműködésével előadta 
Körner Tivadarnak, a német szabadságharcz Petőfi-jének, Zrinyi-jét, 
s a Schauspielhaus nézőterét betöltő elegáns közönség lelkesen 
fogadta a művészi hatású előadást. A dráma korhű jelmezekkel és 
diszletekkel került szinre, s bár egyáltalában nem modern irányú, 
a siker mégis mély és zajos volt.« — Ha ehhez kiegészítésképen 
hozzáteszem, hogy az ifjúság részére Berlinben rendezett szini elő
adások között a Teli és a Nibelungen mellett szintén ott találjuk a 
Zriny-t, és hogy a német jegyzetes kiadásokban ugyanez a darab, 
még pedig többszörös feldolgozásban előfordul, azt hiszem, eléggé 
megokoltam azt a régibb és annak idejében az Országos Hírlap
ban részletesen megokolt indítványomat és kívánságomat, hogy Körner 
e kiváló hazafias darabját a mi felső osztálybeli tanulóinknak is 
hozzáférhetővé tegyék. Sajnálom, hogy az új tanterv nem ajánlja, 
jóllehet még az utolsó perczben is síkra szálltam mellette. (kf.)

VEGYESEK.

Felolvasás. A budapesti kör február 19-iki ülésén Ottó József 
dr. tart felolvasást a tornaversenyek eredményeiről. Vendégeket is 
szívesen lát a kör (Ujvilág-utcza, 2).

Színes vetítés a középiskolai tanítás szolgálatában. E helyen 
is fölhívjuk t. olvasóink figyelmét Schambach Gyula kar társunknak 
mai rövid czikkére, s melegen ajánljuk a czikk végén levő meghívás 
elfogadását s a készülék megtekintését. A készülék, melylyel Scham- 
bach az ő műtörténeti előadásaihoz szükséges képeket ernyőre vetíti,
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egészen eredeti szerkesztménye az előadónak, melylyel nem csupán 
külön bemutatásra előkészített költséges képeket lehet bemutatni, 
mint a skioptikonnal, hanem bármely képet, akár színeset akár szín 
nélkülit, még ha könyvbe bekötve fordulnak is elő a képek. A készü
lék igazán megérdemli a legmesszebb terjedő érdeklődést, és mint 
kitűnő szemléltető készülék megérdemelné az értékesítést is.

Bevádolt középiskolák. A Közlöny 19. számában a napi
lapokból mi is megemlékeztünk arról a képtelennek látszó hírről, 
mintha a közokt. minisztérium a honvédelmi minisztérium panasza 
alapján vizsgálatot rendelt volna el néhány középiskola ellen, növen
dékeiknek a katonai fölvételi vizsgálatokon tanúsított botrányos 
tudatlansága miatt. E hirlapi híresztelésre vonatkozólag most a leg
hitelesebb forrásból azt az értesülést szereztük, hogy az egész hir 
sensatió-hajhászó hirlapi találmány, melynek a kiresztelt formában 
semmi alapja nincs. Mindössze néhány ifjúról van szó, talán 3 — 4-ről. 
a kik csak részben voltak középiskolai tanulók; tudatlanságuk 
konstatálása sem volt egészen megbízható, mert egyikök mindjárt az 
első félévben jeles osztályzatot kapott a katonaiskolában, a mi 
mindenesetre azt bizonyítja, hogy az illető nem lehetett valami 
nagyon tudatlan tanuló a középiskolában sem. A minisztériumtól 
elrendelt vizsgálat pedig egyszerűen mese, melynek semmi alaj>ja 
nincs. — Bár, a mint ez múltkori közleményünkből is kitűnik, azt 
az egész hirt kezdettől fogva képtelenségnek tartottuk mi magunk 
is, mégis megnyugtatásunkra szolgál, hogy a hir alaptalanságát a 
leghitelesebb forrásból nyert értesülésünk alapján is konstatálhatjuk.

Nyilvánossági jog. A vallás és- közoktatásügyi miniszter a 
békési ev. ref. fó'gymnasiumnak az 1901 2. tanév tartamára a VII. 
és VIII. osztályokra a nyilvánosságnak, továbbá az érettségi vizsgá
latok tartásának jogát is megadta.

A vallás- és közokt. miniszter a debreczeni kegyes tanítórendi 
kath. gymnasium V —VII. osztályainak a nyilvánosság jogát az 
1901/2-ik tanévre folytatólag megadta.

Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Szegedy 
Rezső pécsi áll. főreáliskolai ideiglenes rendes tanárt rendes tanári 
minőségében véglegesen megerősítette.

Hangverseny. Az országos középiskolai tanáregyesület budapesti 
köre a segélyző alap javára f. é. márczius 4-ikén esti 9 órakor a 
magyar országos tisztviselők egyesületének dísztermeiben hangver
senynyel egybekötött tánczestélyt rendez. Az estély sikere ügyében 
Tiber Ágost elnöklete alatt egy 50 tagú bizottság fáradozik. Fel
hívjuk a t. kartársak figyelmét e jótékony czélú érdekes estére.

Halálesetek. Fankovich Sándor, a munkácsi állami főgymnasium 
igazgatója, kinek ez intézet kifejlesztésében annyi része volt, e hó 
8-ikán meghalt Munkácson, életének 56-ik, tanári működésének 31-ik, 
igazgatóságának 27-ik évében.

Petres János ungvári kir. katb. főgymnasiumi tanár e hó 8-ikán 
meghalt Fngváron életének 29-ik, tanári mőködésének 5-ik évében.
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A Schmidt József-féle latin-magyar zsebszótár aránylag kis helyen mindazt 
nyújtja, a mire a tanulónak szüksége van. Schmidt szótára nem hagyja a tanuló 
kérdéseit sohasem felelet nélkül, mert előtte épen csak a kérdések lebegtek folyton 
munkája készitésénél. Minden egyes szóczikken meglátszik, hogy a könyve 
felett görnyedő tanulóra gondolt a szerző, ennek a szemével igyekezett látni, 
egyre arra gondolt, hogy ennek munkáját könnyitse.

Meg vagyunk győződve, hogy ezt a szaktanárok is fel fogják ismerni és 
úgy a tanítás, mint a tanuló szempontjából maguk fogják legjobban előmozdítani 
az értékes munkának gyors elterjedését. Ez a munkájuk annál könnyebb lesz, 
mert a díszes vászonkötésii, nyomdailag is szép kiállítású, a szemre nézve kelle
mes betűkkel szedett szótár ára mindössze 2 korona.
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Az „Athenaeum“ irodalmi és nyomdai r.-társulat kiadásában 
Budapesten, VII., Kerepesi-ut 54., most jelent meg :
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KÖNYVTÁRA j
AZ EGYESÜLET ÉVI FÖLTERJESZTÉSE (1901-RŐL).

Nagyméltóságú Miniszter TJr!
Kegyelmes Urunk!

Midőn ez évi fölterjesztésünkkel Nagyméltóságod elé járul j  
bátorkodunk, hogy nézeteinket és kívánságainkat azok felől, a rnik 
szívünkön vannak, illetőleg szívünkhöz vannak nőve, a szokott 
bizodalommal és tisztelettel elmondjuk: a tapasztalatok és szükség
letek ama nagy halmazából, melyet Nagyméltóságod tevékeny
sége feltár és a körülöttünk hullámzó élet napról-napra érlel, 
ezúttal csupán egy-két kiválóbb mozzanatra óhajtanánk kiterjesz
kedni. Azon intézkedések gyakorlati értékéről, melyek az életbe
léptetés állapotában vannak, még korai volna végleges ítéletet 
nyilvánítanunk; viszont a szükségletek, tapasztalatok és javas
latok egy más nevezetes csoportjára nézve még foly köztünk a 
vélemények cseréje és összefoglalása.

I. Van azonban többek közt egy igen fontos szükséglet, 
mely mind határozattabban jelentkezik. E szükséglet az iskolai 
élet velejébe vág s mindjárt a tanterv módosítása után várja a 
maga sorát arra nézve, hogy rendeztessék az iskola javára.

Ez a szükséglet az iskolák felügyeletének, jobban mondva: 
az iskolák vezetésének kérdése.

A középiskolák jó szellemének — tehát jóságának — három 
főtényezője a jó tanterv, a jó tanár és a jó vezetés.

Tantervűnket Nagyméltóságod a szakférfiak javaslatai értel
mében a szükségletekhez képest immár módosíttatta; gondosko-
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dott arról, hogy a nemzeti szempont még hathatósabban érvénye
süljön, a megterhelés elkerültessék; egyáltalán megtette azt, a 
mit arra hivatott férfiak tanácsa alapján a tanterv javítása 
érdekében tennie lehetett, s ez irányban kifejtett munkásságának 
záróköve, a tantervi utasítás is remélhetőleg nemsokára átadatik 
rendeltetésének. A tanárképzést is számos intézkedéssel tökélete
sítette Nagyméltóságod, hogy legyenek a magyar középiskolának 
tudományosan képzett tanárai, a kik egyúttal nevelni is tudjanak; 
s Excellentiád alkalom adtán arra is módot nyújt, hogy tanáraink
nak legalább egy kis töredéke azután is közvetlenül meríthessen 
a szakismeretek forrásaiból. Meg vagyunk győződve róla, hogy 
Nagyméltóságod a harmadik főtényezőt, a középiskolák vezetését 
is javítani kívánja. Épen azért kötelességünknek tartjuk rámutatni 
arra, hogy e téren mélyreható szükségletek mutatkoznak s Nagy
méltóságod reformtevékenysége e téren is nagy várakozásokkal 
fog találkozni.

A jó tanár testesíti meg a jó tantervet; de a jó tanárban 
a közös czél tudatát és a munkakedvet a jó vezetés van hivatva 
ébren tartani. A jó vezetés az a vérkeringés, mely az egyes 
tanárok munkáját egy intézet nevelő hatásának teljessége érdeké
ben egyesíti, mely az összes középiskolákat lüktető élettel látja 
el, meleg pezsgést vive mindenfelé, mely közvetíti a peripherikus 
és a központi szervek hatását egymásra. Jó vezetés nélkül a jó 
tanárság és a jó tanterv ellenére is még pangási zavarok mutat
kozhatnak a középiskolai organismus működésében.

Nem szabad eltitkolnunk Nagy méltóságod előtt, hogy ily 
pangásnak aggodalmas tüneteivel találkozunk s kiterjedtebb mér
tékben, mintsem hogy mindent a tanárság vagy a tanterv rovására 
írhatnánk. Az a tanterv, melynek tökéletesítését Nagyméltóságod 
elrendelte, már azelőtt is a legkitűnőbbek egyike volt egész 
Európában; a tanárság készültsége is folytonosan emelkedik és 
mégis a középiskola közszelleme nem egy ponton hanyatlott, az 
emberekben a buzgóság, a lelkesedés helyét csalódások után nem 
ritkán közöny, vagy kishitűség foglalta el. A nagy középiskolai 
szervezetben nincs elég élet. A dolog nem egyszer lelketlenül 
megy s a nemtörődésbe belehajszolódnak a legbuzgóbb tanárok 
is, a mi mérhetetlen erőveszteség a kultúrára nézve. Munkájának 
a tanár nem látja hivatott oldalról a kellő értékelését; pedig ez 
nemcsak elismerést jelentene reá nézve, és az elismerésben rejlő 
ösztönző hatást, hanem irányának megítélését, a munkájában
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esetleg nyilatkozó haladásnak észrevételét s a kezdeményében 
megerősítést is, a legbecsesebb erkölcsi rugót, a mi az embert 
munkájában serkentheti. Természetünknek kiirthatatlan vonása, 
hogy szeretjük azt, a mi maradandó értéküt kigondoltunk, álta
lános jelentőségre emelni, szeretjük a vívmányt maradandóvá, s 
azt, a mihez lelkűnkkel tapadunk, nyomóssá tenni. Ez a ragasz
kodás szellemi alkotásunkhoz nem nemtelen dolog, a meddig 
mások hasonló igényeinek tiszteletben tartásával jár, hanem a 
legtermészetesebb és a legnemesebb jelenségek egyike, hasonló 
ahhoz a szeretethez, melylyel a szülő gyermekének jövőjéről 
gondoskodik. S a hol a tanár nem látja t a n á r i  kiválóságának 
kellő méltánylását, vagy épen azt kell látnia, hogy nem tanári 
kiválóságok alapján, sőt netalán kiválóságok nélkül más pálya
társak nagyobb elismerésre tesznek szert, a nemes törekvések 
elsorvadása, az elkeseredés, az elcsüggedés, a terméketlenség 
veszélye fenyeget. Nem mérnök mondani, hogy sorainkban a 
kiábrándulás és elkedvetlenedés hasonló pusztításokat nem oko
zott volna. Bizonyos, hogy az állapot nem egy tekintetben egész
ségtelen, a vérkeringés az organismusban hiányos.

A középiskolák vezetésének személyi tényezőivel ezúttal 
nem foglalkozunk, mert nem a személyekben keressük a baj 
főokát, hanem a rendszerben. Ha netán egyes személyek illeték
telenül jutottak nekik meg nem felelő állásokba, ez olyan baj, 
mely minden hivatali ágazatban előfordul; egészben véve veze
tőink ellen, a kik közt annyi kiváló erő van, nem lehet kifogá
sunk. Hogy pedig jövőre a személyek kiválasztásában más mint 
tanügyi szempontok ne érvényesülhessenek, a tekintetben méltó 
reményekre jogosít fel bennünket az a tény, hogy épen Nagy
méltóságod a protectio hydrája ellen máris megkezdte a harczot, 
s Nagyméltóságodnak ez ügyben kiadott rendelete a protectiós 
rendszernek nyilt kárhoztatása.

A középiskolák vezetése, a mi az igazgatást illeti, az 1883. 
évi X X X . t.-cz. meghozatala, illetőleg végrehajtása óta szervezve 
van. Administratiónk eléggé kifejlett, legalább az állami közép
iskolákra \és az állami vezetés alattiakra nézve. Ez az előbbi 
korszaknak, a 80-as és 90-es éveknek nevezetes alkotása. De ez 
alkotásból hiányzik még a legfontosabb; t. i. a szellemi, a tanul
mányi vezetés nincs arányosan kifejlesztve az administratóval. 
Azért az administratióban sincs igazi élet. Az igazgatásba még 
életet kell önteni. Ez a most következő korszak feladata lesz.

3 i *
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A középiskolák vezetésének hazánkban három rendbeli szerve 
van : az igazgató, a főigazgató és a közoktatási kormány. E  három 
szerv csak administrativ viszonyban van következetesen kiépítve 
és összekapcsolva. Az egyes iskolák szervezete aránylag a leg
tökéletesebb : az igazgató mind administratora, mind tanulmányi 
vezetője intézetének, a tanári karral egy közösségben működik; 
általán a föltétel megvan arra nézve, hogy közös szellem hozza 
át az egyes intézetek testületét. A főigazgató kezében is együtt 
van az administrativ hatáskör és a tanulmányi felügyelet, de a 
főigazgatóságok nem testületek, csak egyének egy felsőbb meg 
egy alsóbb testület közt; a tanulmányi felügyelet fölfelé náluk 
legnagyobbrészt megszűnik, administrativ hatáskörük pedig a két 
testület közti érintkezés közvetítésére szolgál. A főigazgató mint 
egyén, annál a hatáskörénél fogva, hogy egy tankerület tanul
mányi állapotának úgyszólván, legfőbb őre, igen alkalmas lehetne 
initiálásra, a mint hogy az egyéni hatás mindig kedvez az 
initiativának, mert növeli erélyét. Am a főigazgatóságok egyénies 
szervezetének több rendbeli hiánya is van. A főigazgató figyelme 
nem lehet elég sok oldalú, az egyéni elfogultság, tévedés, vagy 
önkény esélye is nagyobb; igen könnyen megeshetik, hogy a 
főigazgató, bár széleskörű általános műveltsége van, nem tudja 
egyformán méltányolni a különböző tantárgyak tanításában 
nyilvánuló eredményeket, végül a főigazgatótól a tankerületben 
talán elterjesztett szellem egyénhez van kötve s az ő eltávoztával 
könnyen veszendőbe mehet.

Ez esetlegek jó részét ellensúlyozhatná az, ha a miniszté
riumban egységesen szervezve volna a középiskolák tanulmányi 
vezetése is. Kellene egy erős központi szerv, a mely egységben 
tartaná az ország számos tankerületének szellemi irányát, és 
vezetést adna nekik. Ez azonban jelenleg nincs meg. A minisz
térium illető ügyosztálya jelen szervezetében inkább administrativ 
hatóság mint oktatásügyi góczpont. A közoktatási tanács, mely az 
oktatásügyi reformokat előkészíti és iskolalátogatásaival némikép 
a szakfelügyeletet pótolja, nincs elég szoros kapcsolatban a közép
iskolai hatóságokkal. A minisztériumba esetenként berendelt 
tanférfiak hatásköre sem olyan természetű, hogy azt a közép
iskolák tanulmányi vezetésében központnak lehetne tekinteni. 
Mind ennek következménye az, hogy a tanárság működésére 
nincsen országos becslés, nincs egységes központ és irányítás; 
hogy a hol sorsunkat intézik, ott a tanári kiválóságok iránt, a
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munka értéke iránt a dolog természeténél fogva nem lehet elég 
hathatós érdeklődés. A központi kormányzatnak, a sorsunkat 
intéző, a középiskolákat fenntartó hatalomnak ama benső, állandó, 
hathatós érdeklődése testületenkénti, egyénenkénti működésünk 
iránt hatalmasan föllenditené középiskoláink belső életét és 
hatványozná nevelő hatását.

Azok az előadások, melyek e tárgyban egyesületünkben 
elhangzottak, mint Alexander Bernáté a budapesti körben 
(Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1900—1901. év
folyam 624. 1., s ugyan az ő előadása a II. egyetemes és országos 
tanügyi kongresszuson, a kongresszus Naplójának II. kötetében), 
Pirchala Imréé a pozsonyi körben (Tanáregyes. Közi. 1900—1., 
690. 1.) és Rombauer Emilé az egyesület legutóbbi közgyűlésén 
(Tanáregyes. Közi. 1901 — 2. évf. 28. 1.) élénken megvilágítják a 
bajok és szükségletek nagy részét. Mindenekelőtt sürgetik a 
szakfelügyelet erősítését, a tanulmányi és paedagogiai vezetésnek 
az egyoldalú administratio mellett érvényre juttatását, a veze
tésre való személyek kellő megválasztását, és általán az igazgatói 
és főigazgatói munkakör megfelelő kialakulását. Ez intézkedések 
logikai betetőzése lenne a középiskolai ügyosztály szervezetének 
paedagogiai kiegészítése, a mint azt köreink egyre határozot
tabban óhajtják. Hogy ez mimódon lesz megvalósítható, a fő- 
igazgatóságok bevonásával-e vagy másként, arra nézve most nem 
koczkáztatunk véleményt, tisztelettel bevárván Nagyméltóságod
nak esetleg megfontolás alatt levő kezdeményét; a mint hogy a 
főigazgatói intézmény reformjára nézve sem kívánunk ezúttal 
nyilatkozni. Semmiesetre sem czélozzuk a merev centralisatiót, 
az egyes testületek önállóságának megbénítását, hanem csak az 
egészséges vérkeringés biztosítását a középiskolai oktatás egész 
szervezetében.

II. A középiskola egy másik nagy és mind fokozódó szükség
letéről, jobban mondva, terhéről is meg kell emlékeznünk, a meny
nyiben közvéleményünk is mind jobban foglalkozik vele. Ez a 
zsúfoltság kérdése. Egyesületünk már a múlt évtizedben hozzá 
szólt e kérdéshez s felhívta rá a nagyméltóságú kormány figyel
mét. Azóta a baj még nagyobb arányokat öltött, kivált a népe
sebb városokban, elsősorban a fővárosban. Nem ismételjük azokat 
a szempontokat, melyek a zsúfolt osztályok ellen szólanak; nem 
részletezzük, hogy a zsúfolt osztályokban van igazán túlterhelés, 
ott nincs igazi nevelés, nincs tanítási eredmény, ott van a
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fegyelmezéssel is legtöbb baj, s bogy a zsúfoltság káros következ
ményeit épen a tanulók sinylik meg legjobban, saját hibájukon 
kívül; nem hivatkozunk a külföld példájára, a hol 30—35—40 
a maximális létszám osztályonként, csak hivatkozunk saját törvé
nyünkre, mely a tanulók maximális létszámát ezelőtt majd két 
évtizeddel 60-ban állapította meg, s esdve kérjük Nagyméltósá
godat, hogy addig is, míg a törvényes maximum leszállítására 
kerülhetne a sor, egyelőre legalább a jelenleg érvényes törvény 
szigorú megtartását kegyeskednék elrendelni.

II I . Hogy pedig a középiskolának egy harmadik, már egy 
évtizednél régebben napirenden levő s eddig meg nem oldott 
problémájáról megemlékezzünk, csak szívünk őszinte sugallatának 
teszünk eleget, midőn az 1893. é. IV. t.-cz. végrehajtásának 
reánk tanárokra nézve is az 1902. évi költségvetésben elkövet
kezett befejezése alkalmából ismételten is mély hálánknak adunk 
kifejezést Nagyméltóságoddal és az egész magas kormánynyal 
szemben, a miért az 1893-iki parlamenti ígéretet valóra méltóz- 
tatott váltani. A conceptio az egykori kormányé, de végrehajtása 
a mostanié s elsősorban Nagyméltóságodé, a kinek egyéniségéhez 
ez által is újabb erkölcsi kapcsok fűzik testületünket.

Most már, miután a fizetési osztályok keretei létszámunk 
előtt egész szélességűkben megnyíltak, az a legközvetlenebb óhajtá
sunk, hogy a törvény végrehajtása, a meddig hatálya alatt állunk, 
mentül tökéletesebb és méltányosabb legyen, s lehetőleg elháríttassa- 
nak azok a visszásságok, melyek a mi viszonyainkra úgy sem egé
szen illő törvényt reánk nézve még alkalmatlanabbá tették. Ez 
óhajtásunk nem újonnan keletkezett, ellenkezőleg, folyton hangoz
tattuk mind külön feliratokban (1897. márcz. 30-án 143. sz. a 
a soronkivüli előléptetések ügyében, 1898. febr. 7-én 43. sz. a 
a rangsor vezetésére vonatkozó javaslatunkban), mind évi föl- 
terjesztéseinkben ; de talán kérelmünk most osztatlanabb figyelem
mel találkozik odafönt, s a nagyméltóságú közoktatási kormány 
a külső méreteiben már kifejlesztett rangsornak belső javítására 
is kiterjesztheti gondját, és ezzel megszabadítja a tanári köz
szellemet attól a bomlasztó hatástól, mely a rangsor téves veze
téséből terjed szét.

Fájdalom, a rangsor nagyon rászorúl a helyesbítésre. A mai 
rangsor beteg rangsor. Nem az anciennitás és az érdemesültség 
tiszta tükre, hanem kilencz év mindennemű compromissumainak 
mutatója. Eszményi értelemben vett egyensúlyát megbillentette
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már kezdetben az első besorozásnál az az öröklött teher, hogy a 
fővárosban szolgált állami tanárok 1500 forintos addigi fizetősök 
alapján mind V III. fizetési osztályba, annak is középső fokára 
soroztatván be, a felsőbb állomások egyrészét eleve megszállották. 
De az így létrejött rangsort lényegesen megrontotta a későbbi 
vezetés során a sok rendkívüli létszámszaporítás, az államosítá
sok és áthelyezések alkalmával a rangsornak soronkivüli előlép
tetések és közbeiktatások formájában kárpótlásul felhasználása.

A mikor az 1893. é. IV. t.-czikket alkották, a főczél az 
volt, hogy az egyes létszámokba osztott tisztviselők számára 
a javadalmi emelkedés rendjét biztosítsák és szabályozzák. Min
den létszám alulról egészül k i ; minden rangsor bejárata a rang
sor alsó végén van s az emelkedés onnan kezdve idegen elemek 
betolulásától lehetőleg mentes és egyenletes, csupán a felsőbb 
fizetési osztályokba való kinevezésnél van bizonyos korlátozással 
helye a kiválasztásnak, de csak a rangsorban találtak közt; a 
közbeiktatást a törvényczikk kivételkép engedi meg és miniszter- 
tanácsi határozattól teszi függővé, a soronkivüli előléptetést csak 
szembetűnő érdemek jutalmazására rendeli. Az összes tisztviselői 
ágazatokban megvan a létszámok mellett kétfelől az a vaskorlát, 
melyen belül nyugodtan, az egyenletes előhaladás biztos tudatá
ban érezheti magát a kötelességeit híven teljesítő tisztviselő. 
Az 1893. évi IV. tcz. alkotásának egy másik gondolata pedig 
volt az is, hogy az illetmények kiszabását lehetőleg egységesítse, 
és a különféle pótlékok alkalmazását elkerülhetővé tegye; ez a 
budget-technikai szempont azonban az előbbi, ethikai természetű 
szemponttal szemben kétségtelenül alárendeltebb jelentőségű volt, 
s következetes érvényesítésével maga a törvény is szakít, midőn 
egyes esetekben pótlékot rendel, pl. a fővárosban működő bírói 
személyeknek. Ez alapelvek megfontolói előtt mindig olyan tiszt
viselői ágazatok lebegtek, a melyekben a létszám gyarapodása az 
államélet fokozatos fejlődésével, rendes úton történik. E törvény 
hatálya alá odafoglalták azután az állami tanárságot is. Bizonynyal 
aránylag simán ment volna itt is a törvény alkalmazása, ha az 
állami középiskolák tanári kara csak szervesen növekedett volna 
a népesedő intézetek tanári karának kiegészítésével, egy-egy új 
állami középiskola felállításával, melynek tanári kara részint a 
létszámban meglevő áthelyezettekből, részint újonnan kinevezet
tekből szerveztetett volna, s általában, ha a létszám folyton alul
ról egészült volna ki, sőt egy-két közbeiktatás (pl. valamely
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kitűnő polgári iskolai tanerőnek átvételekor) sem okozott volna 
észrevehető zavart, a mily közbeiktatás pl. a birói pályán is 
előfordul kivételkép; néhány kiválóbb kartársunk soronkivüli elő
léptetése is inkább serkentőleg hatott volna az ambitióra. De 
nálunk olyan sajátos alakulások következtek, a melyekre a tör
vényhozók nem gondoltak. Törvényszéket, pénzügyigazgatóságot, 
adóhivatalt nem államosítanak soha, de iskolákat igen. 1893 óta 
egész sereg középiskolát államosított a kormány, s az iskolákkal 
a tanárokat is átvette. A tanárhiány évei alatt számos polgári 
iskolai tanárt is kinevezett középiskolai tanárokká, tetemesebb 
számú szolgálati évekkel is. Az eredeti középiskolai státust tehát 
roppant bevándorlás támadta meg, a melyhez csak távolról köze
lítőt sem mutat fel egyetlen szolgálati ág sem. És az újon jöttek 
kárpótlási igényekkel léptek fel, s a kormány — erről köszönettel 
emlékezünk meg — méltányos kívánt lenni irányukban. A tör
vény követelése szerint ez újon jöttek helye kétségtelenül a rang
sor végén lett volna, ha már egy rangsorba tettek bennünket. 
Ám akkor idősebbjeik előtt is igen lassú lett volna az előhala- 
dás. A közoktatási kormány olyan helyzet előtt állt, melyre nincs 
a törvényben intézkedés. Ha méltányos akar lenni irántuk, 
akkor vagy megbontja a régiek rangsorát, s közéjök iktatja az 
újakat, vagy pótlékot ád az újaknak. Egészen kétségtelen, hogy 
csak az utóbbi eset választása okadatolható, mert a budget- 
technikai szempont alsóbbrendű a rangsornak annál az alapelvé
nél, mely a létszámok oldalirányban elzárásával a létszám egyen
letes és zavartalan anyagcseréjét biztosítja; a költségvetési nyil
vántartás módosítható a szükséglethez képest, de a rangsor ter
mészetét a maga rendeltetésből kiforgatni nem lehet; ha az állam 
kárpótlással tartozik harmadik személyeknek, azt ne a létszám 
terhére szolgáltassa, hanem nyisson e czélra külön forrást; a 
rendkivüli esetekre mindenütt rendkivüli fedezetről gondoskodnak. 
Am a nagyméltóságu közoktatásügyi kormány annyira tartózko
dott a pótlékok eszméjétől és a költségvetési nyilvántartás bármi 
csekély bonyodalmától is, hogy készebb volt az újon jött kar- 
társak iránti méltányosságot a régiek rovására gyakorolni; minden
áron azt kívánta, hogy a mi rangsorunk a maga rendes létszám
szerű ellátásával, minden külön segedelem (pótlékok) nélkül bírja 
meg az olyan rendkivüli gyarapodásokat is, a minők annyi iskola 
tanári karának átvételével bekövetkeztek. Pedig annyi új elem 
fölvételére a rangsor képtelen volt. Nálunk egy új rendszer fejlő
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dött ki, a minek a törvényben nincs nyoma: a közbeiktatások 
és soronkivüli előléptetések tömeges alkalmazása kárpótlás czél- 
jaira. A soronkivüli előléptetés 1893 után jó ideig rendszer volt 
oly esetekben is, mikor fővárosba kerestek tanárt, ezeket is a 
VJII. fiz. osztályba léptették elő, a helyett, hogy pótlékot adtak 
volna nekik. Az egymás rovására kárpótlás eme rendszere meg
bontotta a tanárság jelentékeny részének testületi együttérzését 
is. A vidéki tanárok zúgolódtak a fővárosi és fiumei tanárok 
soronkivüli előléptetése ellen; ettől fogva a nagyméltóságu kor
mány nem igen nevezte ugyan ki a fővárosi tanárokat soronkivül 
a V III. fiz. osztályba, de pótlékot sem adott nekik, a minek az 
az eredménye, hogy sok tanárember ma kevesebbért szolgál a 
fővárosban, mint 20 évvel ezelőtt szolgáltak; e miatt viszont 
elégedetlenkedtek az újabb fővárosi tanárok. Olyan ellentétek és 
érzelmek mutatkoztak itt is, ott is, melyeket az egyesület sajná
lattal látott s a melyeknek mindig elenyésztetésén fáradozott, 
többnyire sikerrel, bár néha annak a vélekedésnek téve ki magát, 
mintha a másik felet pártolná, pedig csak azt látta tisztán, s 
arról igyekezett meggyőzni az intéző hatalmat, hogy minden eset
ben nem egyik vagy másik félben van a baj oka, hanem a rend
szerben s voltakép a tanárság egyeteme a vesztes az egész vonalon.

Ezért mondhatjuk, Kegyelmes Urunk, hogy a mai rangsor 
megromlott rangsor. Egy átjáró ház az, melybe számos kapu 
vezet, talán nincs mindegyik tárva, de erősebb zörgetésre gyak
ran megnyílik. A rangsor nálunk elvesztette azt a jellegét, hogy 
az egyenletes és zavartalan előhaladást szabályozza. Pedig e nél
kül értelme rangsornak nincs. A soronkivüli előléptetések erkölcsi 
jelentősége is le van járatva; hiszen annyian léptek elő soron
kivül, s mégis hány országosan ismert idősebb jeles tanár van 
a IX . fizetési osztályban!

Fentidézett fölterjesztéseink tanúsítják, hogy mi idejekorán 
jeleztük a rangsor vezetésében követett rendszer káros következé
seit. Vidéki tanároknak 1900. évi szeptember havában Szegeden 
tarto tt értekezlete s az ott megnyilatkozott hangulat igazolta 
aggodalmainkat, és pedig annál szembeszökőbben, mert ez érte
kezlet az egyesület híre nélkül esett meg. Az értekezlet megbí
zásából szerkesztett kérvény most Nagyméltóságod előtt van, s 
várja Excellentiád bölcs intézkedését. A fönt kifejtettek alapján 
egyesületünk is Nagyméltóságod kegyes figyelmébe ajánlja az ügyet. 
Az elégedetlenség okai komolyak; komolyabbak annál is, mint az
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értekezlet megbízásából Nagyméltóságod elé terjesztett memoran
dumok feltüntetik. A memorandumok talán nem elég szabatosan 
jelölik meg a baj aitiologiáját, mert a rangsor megromlásának 
okait nem keresik a közbeiktatásokban és a kárpótlásszerü soron- 
kivüli előléptetések minden nemében; tévedhetnek az orvossze
rekre nézve is, a mennyiben a mai rangsor feloszlatását és az 
összes, bárminő intézetnél töltött szolgálati évek alapján új ren
dezését javasolják, a mi a törvény tilalmánál fogva mai nap 
már lehetetlen s burkolt alakban ismét soronkivüli előléptetése
ket jelentene törzsökös állami középiskolai tanárok rovására: de 
mindez ne tartóztassa vissza Nagyméltóságod kormányát attól, 
hogy a tényleg meglevő bajjal behatóan foglalkozzék. A baj 
megvan abban az alakban, hogy a törzsökös állami tanárok, 
a tanári létszám zöme, elsősorban vidékiek, de az újabb fővá
rosiak is a soronkivül eléjök léptetett államosított és polgári 
iskoláktól átvett tanárok, illetőleg fővárosi és fiumei kártalaní
tott tanárok miatt mesterségesen hátra vannak vetve természe
tes előhaladásukban. Ezt a bajt egy-két újabb soronkivüli 
előléptetéssel csak növelni lehet, de elintézni nem. Kérjük 
Nagyméltóságodat, hogy a benyújtott memorandumok és jelen 
fölterjesztésünk alapján kegyeskedjék tanulmány tárgyává tétetni 
a rangsor megromlásának okait és megjavításának eszközeit, és 
kegyeskedjék bölcsesége és méltányossága szerint mindazt meg
tenni, a mi a sérelmet szenvedtek érdekében többi társaink szer
zett jogainak sérelme nélkül megtehető. Ha ez irányban rendkivüli 
eszközökre van szükség, méltóztassék kegyesen számba venni azt, 
hogy e kartársaink mintegy mesterséges úton szoríttattak hátrább 
is. Kérjük Nagyméltóságodnak kegyes intézkedését arra nézve is, 
hogy a mennyiben jövőre intézetek államosíttatnak, vagy egyéb 
intézetektől tanárok jönnek középiskolákba, ezek rangsorozása ne 
sértse a régibb létszámban foglalt egyének szerzett jogait. Az 
illetők kártalanítására szolgáló eszközök, mint a pótlék vagy akár 
a létszám keretén belül az elkülönzés, rendelkezésére állnak 
Nagyméltóságodnak, illetőleg azon hatalomnak, mely az államosí
tást, illetőleg az áthelyezést szükségesnek látta és foganatosította 
Kegyeskedjék azokat a módozatokat is fontolóra vétetni, a me
lyek alkalmazása egyszersmindenkorra útját vágná a tanári java
dalmazások kérdésében mind nyomasztóbban érezhető ellentétek
nek és viszásságoknak. Az iskola békés fejlődése föltételezi a 
tanárság nyugalmát.
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A fizetési törvény végrehajtásának, nevezetesen a pótlékok 
engedélyezésétől való idegenkedésnek az igazgatói létszámban 
is vannak áldozatai, s ezek az újonnan kinevezett igazga
tók. Példa erre egyik főgymnasiumi igazgató esete, a ki ez 
állására 1900. jun. 27-én neveztetett ki, s akkor a törvény 
értelmében az igazgatói létszám végére, vagyis a 3200 koro
nás fokozatba kerülvén, mai napig is e fokon van, pedig a 
tanári létszámban maradva már 1901. évi április havában a 
3600 koronás fokozatba került volna, a mint az utána követ
kező kartársak akkor odakerültek; sőt az illető igazgató az 
1902. évi költségvetés alapján még 20—21 mögötte állott tanár
társának előléptetését fogja ez évben látni a maga veszteg 
helyéről, mert az igazgatói létszám 3200-as fokozatában még 
az 1902-iki költségvetés szerint is vagy 7 társa áll előtte s 
a 3600-as fokozatba talán csak évek múlva emelkedhetik. Ily 
esetben az igazgatói kinevezés valóságos büntetés, anyagi veszte
ség, mely az évek számával jelentékeny összegre rúg, s esetleg 
az özvegyre és családra nézve mindenkorra kiható rövidség. 
Hálával kell megemlékeznünk arról, hogy a törvénynek ebbeli 
hiányait Nagyméltóságod egyes esetekben fizetés-természetű pót
lék utalványozásával megjavította és csak azt kérjük, hogy e 
nagy örömmel fogadott praecedensek alapján hasonló kárpótlás 
iránt kegyeskedjék Nagyméltóságod intézkedni mindazon esetek
ben, a mikor az igazgatóvá kinevezett tanár előbbi ranghelyével 
szemben hátrányba kerül.

Sajátos anomáliák vannak még a kir. katholikus középisko
lák tanárainak előlépési viszonyai tekintetében. így feltűnő sérelem 
esett rajtok a legutóbbi előlépés alkalmával, a mikor az 1893. é. 
decz. 31-én a V III, fiz. osztályba kinevezett állami tanárokat a
V III. fiz. osztály felső fokozatába léptették elő, mig a királyiak 
közül az egyidősek ez alkalommal nem léphettek föl, mert az ő 
első kinevezésük a V III. fiz. osztályba — alkalmasint technikai 
okokból — nem 1893 decz. 31-én, hanem néhány héttel utóbb, 
1894 febr. 3-án történt. E miatt egykorú, sőt idősebb királyi 
kath. tanárok most hátrább vannak állami társaiknál. 17 királyi 
tanár van, a kik mint 1870—1876 közt először kinevezettek 
az államiakkal szemben sérelmet és eddigelé 400 korona anyagi 
kárt szenvedtek. Esedezünk Nagyméltóságodhoz, hogy a királyi 
kath. tanároknak szolgálati idejökhöz arányos előléptetésére 
gondját kiterjeszteni kegyeskedjék.
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Mindezek a helyesbítő intézkedések hozzátartoznak a most 
alapúi szolgáló javadalnii rendszer tökéletesítéséhez.

De mi jól tudjuk azt, hogy Nagyméltóságod államférfiúi 
concepti ói, melyekkel a tanárkérdést a biztos fejlődés medrébe 
terelni készül, az alapvetés föntebb kiemelt befejezésével nincse
nek kimerítve; ellenkezőleg Nagyméltóságod kultúrpolitikájának 
egyik sarkalatos pontja az, hogy európai és nemzeti értelemben 
kitűnő, hivatásának magaslatán álló, hivatásának élni képes és jó 
szellemű tanári kart adjon az országnak, s e nagy és nemes czél 
elérésének anyagi feltételeit szintén az európai viszonyokhoz és a 
czél nemzeti fontosságához arányosítani állandó törekvése. A tovább
építés a megkezdett alapon egészen Nagy méltóságod műve lesz, 
egykor kizárólagosan nevének dísze a magyar oktatásügy törté
netének lapjain. Ismeretes előttünk, hogy e czélból Nagyméltóságod 
első lépésnek az ötödéves pótlék megfelelőbb szabályozását tekinti, a 
mint azt évekkel ezelőtt kinyilatkoztatni kegyes volt. Ez Nagy
méltóságodnak legsajátabb eszméje lévén, szükségtelen volna ezúttal 
visszatérnünk reá, s mintegy — ha szabad ily hivatkozással 
élnünk — »precher aux convertis.« De mivel az elmúlt év folytán 
egy nagyobb arányú mozgalom keletkezett, mely ezt a tervet 
befolyásolhatja, el nem kerülhetjük, hogy erre nézve is ki ne 
térjünk néhány szóval.

Előre kell bocsátanunk, hogy mi tisztviselő társaink kérelmeit 
teljesen méltányosaknak valljuk és velők rokonszenvezünk. De 
kérve kérjük Nagyméltóságodat, kegyeskedjék szavának súlyá
val odabatni, hogy az általános tisztviselői fizetésrendezés a mi 
helyzetünk rendezésének megkezdett művét valamikép meg ne 
akaszsza. Ez a kérelmünk nem külön érdekek hajhászása, sem 
nem a közösség megtagadása tisztviselő társainkkal szemben. 
Emelt fővel hivatkozhatunk arra, hogy mi sohasem azt hangoz
tattuk, hogy mint tisztviselők keveseljük azt a szolgáltatást, 
melyben az állam részesít, sohasem abból indultunk ki, hogy 
általában véve a fizetés javítását szorgalmazzuk. Mi eddig csak 
fizetésünk arányosításáért küzdöttünk, tulajdonkép az eddig meg
volt fizetési alap eléréséért fáradoztunk. Nem kértünk a szegény 
hazától nagyobb kenyeret, mint a mit adhat, hanem azt kértük, 
hogy adjon nekünk is akkora kenyeret, mint másoknak adhatott, 
mert a mi elégséges táplálásunkkal a kultúrát s vele az ország 
jövő boldogságát táplálja. Mi láttuk azt, hogy a birói testületek 
alsóbb csoportja, a törvényszéki birói kar majdnem egy egész



469

rangosztálylyal magasabbra van téve a tanári testületnél, holott 
a biró előtt még annyi az emelkedés lehetősége: táblához és 
kúriához, s láttuk e mellett a mi emelkedés nélküli pályánkat 
és azt kértük az államtól, hogy hiszen mi is ugyanolyan tanul
mány árán szerezzük diplománkat, nekünk is legalább annyit 
kell áldoznunk önképzésünkre, mi is kiveszszük a részünket leg
alább úgy a nemzeti közügyek terén, irodalomban, szaktudomá
nyokban, melyek egy részét mi tartjuk fenn: tehát nekünk 
is adják meg, a mit lehet, legalább az egyenlőséget az első 
folyamodású bírói testületekkel rangban, adják meg ötödéves 
pótlékaink emelésével az emelkedés némi kárpótlását, és adják 
meg azt a helyi előléptetést, a mely a bírói pályán rendszeresítve 
van, s a melynek ha valahol, akkor nálunk van igazán értelme, 
úgy hogy ha a bírák számára ki nem találták volna, egyenesen 
nálunk kellett volna kitalálni. Mi ezeket kértük, de mindig a 
legnagyobb loyalítással, tisztelve a többi tisztviselői ágazatok 
érdekeit és érdemeit, most is hangoztatva azt, hogy pl. a bírák 
ama kedvezményét korántsem véljük fölös kedvezménynek hanem 
inkább örvendetes előzménynek. Kérelmünk czélja kizárólag 
az volt, hogy utolérjük azokat a tisztviselőtársainkat, a kikével 
munkánk nemzeti fontossága és képzettségünk arányos, hogy az 
a nemzet, mely őket sem javadalmazhatja dúsan, sokkal mostohább 
hozzánk se legyen, a kik épen olyan hű és buzgó fiai vagyunk, 
s a kik a vett jótéteményt a nemzeti művelődés javára gyümöl- 
csöztetjük. A mi kérésünk tehát teljesen független a tisztviselők 
fizetésének egyetemes rendezésétől. Alázattal kérjük Nagyméltó
ságodat, hogy a két kérdést egymástól külön tartani kegyesked
jék. Akármi az alap, melyen a tisztviselők egyetemének fizetési 
rendszere nyugszik, akár az eddigi, akár pedig újabb: a mi 
javadalmazásunk arányosítása azon az alapon mindig külön 
probléma, a pálya versenyképességének és az oktatásügy érdekei
nek követelményéhez képest.

Kérjük Nagyméltóságodat, fogadja kegyesen az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület választmányának hazafias mély 
tiszteletét, melylyel maradunk — a választmánynak Budapesten, 
1901. évi deczember hó 28-án tartott üléséből 

Nagyméltóságodnak 
alázatos szolgái

Hofer Károly, Négyesy László,
alelnök. fő ti tk á r .
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KÜLFÖLDI TANÜGY.

Az egységes jogosítás Németországban.
I.

A német középiskolának reformja annyi kínlódás és oly 
hosszú vajúdás után váratlan s szinte megdöbbentő gyorsasággal 
halad. A Gleichwertigkeit után nemsokára megszületett a Gleich
berechtigung, a képzelhető legnagyobb külső reform, mely után 
remélhetőleg sorra kerülnek az intensiv reformok is. Hogy az 
eggse'ges jogosítás dr. Wlassics Gyula miniszter úrnak is egyik 
már régebben hangoztatott fő-programmpontja, azt mindannyian 
tudjuk.

A reformnak ilyen gyors és kedvező fejlődésében nagy része 
és érdeme van az »Allgemeiner deutscher Realschulmänner- 
verein«-nak, mely 1901. április havában Kaszelben tartott nagy
gyűlésén egyhangúlag és vita nélkül fogadta el a következő ha
tározati javaslatot: »A reáliskolai tanárok egyesülete elvárja, 
hogy a kilenczévfolyamos középiskolák nyújtotta műveltség egyenlő 
értéküségének a nov. 26-iki császári rendelettel történt elismerése 
az egyenlő jogosítást fogja maga után vonni. Ez az egyenlő jogo
sítás a szaktanulmányokra való bocsátás előtt kizár mindennemű 
külön kiegészítő vizsgát.«

1900 november 26-án kelt az a császári rendelet, mely a 
háromféle középiskolának: a gymnasiumnak, reálgymnasiumnak 
és főreáliskolának egyenlő értéküségét elvben elismeri.1 Ez a ren
delet egyúttal kimondja, hogy a jogosítások kérdése a gimnázium, 
reálgimnázium és főreáliskola egyenlő értéküségének szempontjából 
oldandó meg. 1901 februáriusában jelent meg az a rendelet, mely 
mind a három iskolanemet egyformán jogosította a tanárjelöltek 
előkészítésére, azaz valamennyinek abituriensei előtt megnyitotta 
a filozófiai fakultást.1 2 Az orvosi fakultást a februárius 19-én kelt 
rendelet nyitotta meg a g. és a rg. abiturienseinek. Legtöbb nehéz
séggel járt az egységes jogosításnak megadása a jogi tanulmányokra, 
de végre ez is megszületett.3 S ezzel, eltekintve a hittudománytól, 
elérkeztünk volna az abszolút egységes jogosítás megalkotásához; 
megértük azt, hogy mindegyik középiskolának végzett növendéke 
bármely pályára léphet. Több ez annál, a mit a mérsékelt reform
erek reméltek, sőt akartak; csaknem több az egyetemek tanszabad
ságánál, mert ez »iskolaszabadság«.

1 Lásd T. К. XXXIV. évf. (1901 febr.): 501—504. lap.
s Lásd T. К. XXXV. évf. (1901 decz.): 234. lap.
3 Schmeding (1. lent) már tavaly írhatta : » Der Kronprinz des deutschen 

Reiches ist mit der Bildung eines Realgymnasiums als Student der Rechte 
inmatrikuliert; dasselbe ist geschehen für alle Schüler des Realgymnasiums 
betreffs der Medicin und des Studiums der klassischen Philologie, <und in 
Württemberg mit Zustimmung der Kammer und des Cultusministers auch der 
Jurisprudenz.<
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Nincs tehát többé paedagógiai utópia s a gondolkodó 
kultúrpolitikus joggal kérdezheti: mi lesz ezután, melyik a fejlő
désnek jövendő útja? Én annak idejében itt és másutt kifejtet
tem nézeteimet az egységes jogosításról és tárgyi érvekkel igye
keztem megokolni aggodalmaimat azon veszélyt illetőleg, mely 
abból fog származni, hogy a növendékeknek a jogot ugyan meg
adjuk, de a boldogulást feltételező eszközöket és az előkészítést 
jórészt rájuk bízzuk. Az ilyen okoskodás: nincs jogunk, vagy: 
nem akarjuk a növendéket egy pályától sem eltiltani; boldo
guljon, ha tud — nem való a középiskolai fokra és korra, és az 
én paedagógiai lelkiismeretemet már csak azért sem elégíti ki, 
mert eszményi követeléseket támaszt a tanuló lelkiismeretével 
szemben, jóllehet a lelkiismeret intensitivitása is némileg, a faji 
jelleghez tartozik, m. p. aprajánál-nagyjánál egyaránt. Én haj
landó vagyok ezt, a gordiusi csomó kettévágásához hasonló meg
oldást a legmagasabb helyről jövő és az 1900. évi november 
26-iki rendelet utolsó pontjában kifejezett eme kívánságnak 
betudni: »Ich gebe mich der Hoffnung hin, dass die hiernach 
zu treffenden Massnahmen . . .  an ihrem Theile dazu beitragen 
werden, die Gegensätze zwischen den Vertretern der humanis
tischen und der realistischen Richtung zu mildern und einem 
versöhnenden Ausgleiche entgegenzuführen, s azért azt hiszem, 
hogy ez a talmi-megoldás nem lesz s nem lehet tartós, s az új 
rendszerrel szerzett tapasztalatok alapján elébb-utóbb parancsoló- 
lag fog visszavezetni az egységes iskolának eszméjéhez és a főleg 
nálunk annyira hírhedt furkáczióhoz. Az iskolai béke immár 
ideiglenesen helyreállott volna, mindegyik fajta középiskolának 
jellege és autonómiája sértetlen maradt, de az árát, azt hiszem, 
az ifjúság adja majd meg.

Nagyon helyesen mondotta Balogh Péter (tavalyi Közlöny: 
731. 1.): Az egyenjogúság elvi kimondása és törvénybe iktatása 
még nem annyi, mint az egyenjogúság tényleges megvalósítása. 
Hogy az egyenjogosításnak gyakorlati kaszna is legyen, ahhoz a 
két középiskola tantervének, de tán szervezetének a módosítása 
is szükséges volna. Ezzel aztán ott állanánk a leanehezebb reform
kérdések előtt.«

Bizonyos, hogy ez a radikális német reform, melyet kívülem 
talán még mások is csak fenntartással fogadnak el, hatással lesz a 
külföldre és befolyással lesz a mi viszonyainknak kialakulására is.1 
Ebben a tekintetben talán veszedelem nélkül koczkáztathatom azt 
az észrevételt, hogy várjuk be a kezdeményezők tapasztalatait, 
mielőtt az egész vonalon utánuk indulnánk. Félreértések kikerülése 
végett hozzáteszem, hogy a latinnal kiegészített reáliskolai 
érettségit igenis érdemesnek tartom az egységes jogosításra; de

1 Nálunk az egyenlő jogosításnak egyik érdemes bajnoka dr. Chovan- 
csák István. Lásd : A gymnasium és reáliskola ez. felolvasását a budapesti 
tanári körben (tavalyi Közlöny: 27. és 28. szám).
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hisz ebben, az orvosi és az ügyvédi pályát illetőleg, mi a némete
ket nemcsak hogy megelőztük, hanem azzal, hogy a latinból érett
ségit kívánunk, lelkiismeretesebben jártunk el, mint ők. Kívánatos 
azonban a reáliskolai latin érettséginek annyiszor hangoztatott 
méltányos szabályozása (1. tavalyi Közlöny: 699. 1.) és a modern 
nyelvek tanári képzésének felszabadítása mindkét klasszikus nyelv 
kötelező ismeretétől (1. a f. é. Közlöny 249. 1.).

II.
Visszatérve a jogi tanulmányokra való jogosításra, fontos

ságát tekintve, eredeti szövegben közlöm azt az értesítést 
(Bekanntmachung), mely a »Staatsanzeiger« f. é. februárius 
2. számában jelent meg.

Die Minister der Justiz und des Unterrichts haben mit 
allerhöchster Ermächtigung beschlossen, die Zulassung zum 
juristischen Studium nach folgenden Grundsätzen zu ordnen: 
1. Die geeignete Anstalt zur Vorbildung für den juristischen 
B eruf ist das humanistische Gymnasium. 2. Zu dem Rechts
studium werden ausser den Studierenden, welche das Zeugnis 
dér . Rßi-fe von einem deutschen humanistischen Gymnasium 
besitzen, auch solche Studierende zugelassen, welche das Zeugnis 
der Reife von einem deutschen Realgymnasium oder von einer 
preussischen Oberrealschule erworben haben. 3. Den Studierenden 
der beiden letzten Kategorien, sowie denjenigen Gymnasial
abiturienten, deren Reifezeugnis im Lateinischen nicht das 
Prädikat »Genügend» ausweist, bleibt es bei eigener Verant
wortung überlassen, sich die für ein gründliches Verständnis 
der Quellen des römischen Rechts erforderlichen sprachlichen 
und sachlichen Vorkenntnisse anderweit anzueignen. 4. Bei der 
Einrichtung des juristischen Studiums und der ersten juristi
schen Prüfung werden Vorkehrungen getroffen werden, dass sich 
die in 3. bezeiclmeten Studierenden über die dort gedachten 
Vorkenntnisse auszuweisen haben.

Ennek a fontos közleménynek veleje a 2. pont, melyet volta- 
képen a legelső hely illetne meg. A mi az első »békéltető« pontot 
illeti, igen találóan írja nekem Schmeding duisburgi tanár, a 
kinek egyik aktuális füzetéről alább emlékezem meg: »Es müsste 
sonderbar in deutschen Landen sein, wenn die Juristen nicht 
etwas voraus hätten. So hat man, um sie zu beschwichtigen, 
den Passus 1 aufgenommen.«

Nekem — megvallom — jóval fontosabbnak látszik a ren
delet 3. és 4. pontja, mely mintegy sejtvén a bekövetkezhető 
nehézségeket, ezeknek egy rendelkezéssel igyekszik elejét venni, 
a mely mögött ez lappang: »Úgy-e megmondtuk, — hát miért 
nem tanultatok!« A 3. pont ugyanis »saját felelősség mellett 
kötelességévé teszi a tanulóknak, hogy a római jog forrásainak 
alapos megértésére szükséges nyelvi és tárgyi előkészítő ismere
teket más úton sajátítsák el.« A 4. pont pedig megemlékezik
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arról, hogy a jogi vizsgáknál ezen előkészítő ismeretekről majd 
be is leéli számolni. Vájjon, ha ez a beszámoló a legtöbb esetben 
balul fog kiütni, ki iszsza majd meg a levét?

*

Túlzás nélkül mondhatni, hogy ez századunknak legjelentő
sebb paedagógiai reformja, melynek messze kiható következményei 
lesznek. Bármint is vélekedjünk magáról a reformról, a németek 
már azzal is nagy hálára kötelezték a többi nemzeteket, hogy 
ily kényes és veszedelmes ügyben magukra vállalták a Probier- 
mamsell szerepét.

De nemcsak a tény, hanem a megoldásnak módja is leg
nagyobb mértékben meglepő. Alexander B. az 1887. évi fiumei 
közgyűlésen »Középiskolai ^mozgalmak« ez. előadásában t. k. 
ezeket mondta:

»Közoktatási miniszterünk Pirquet báróhoz intézett isme
retes levelében egy fontos gondolatot pendített meg; azt, hogy 
ily nagy paedagógiai kérdéseket nemzetközileg kell és lehet csak 
eldönteni. E gondolat máris visszhangot keltett Németországban 
s nézetünk szerint e gondolatnak épen a latin nyelv kérdésében 
nagy jövője van. Csak nemzetközi tárgyalás fog világosságot 
deríteni ama kérdésre, mennyire értek meg modern műveltségi 
eszközeink, hogy az ó-klasszikai nyelveket helyettesíthessék s mily 
arányokban szorítandó meg a latin nyelv tanítása a középfokú 
oktatásra nemzetközileg, hogy egyik nemzet se ragaszkodjék 
hozzá, csak mert a másik is ragaszkodik. Csak ezen az úton 
várható a kérdés megoldása. Tanáregyesületünk nagy érdemet 
biztosítana magának a középiskolai kérdés történetében, ha köz
oktatási miniszterünk ez eszméjét megragadva, a kérdés inter- 
naczionális tárgyalását előkészítené, s ha nem is most, de néhány 
év múlva, összehívná az első nemzetközi kongresszust a közép
iskolai kérdés megvitatására. Mert mielőtt a kormányok fognak 
nemzetközileg tanácskozni e kérdésben, először az egyéneknek 
kell tanácskozniok, hogy a véleményeket szabad eszmecsere útján 
tisztázzák.«

Csak nemrég hallottuk dr. Darvai Mórnak a brüsszeli kon
gresszusról szóló jelentésében (1. Közlöny idei évf. 140. lap), hogy 
nálunk illetékes helyen ma is ez a felfogás uralkodik, s hogy 
dr. Wlassics Gyula miniszter úr egy ilyen nemzetközi közép
iskolai kongresszus egybehívásának tervével foglalkozik. — A 
németek nem így tettek, s azért övék a dicsőség, de esetleg a 
felelősség is. Legalább is kérdéses, vájjon a németeknek iskola
ügyekben elismert prestige-e ebben az esetben áldásos lesz-e.

*

E czikkely keretében röviden akarok még megemlékezni egy 
füzetkéről, mely érdekes széljegyzetekkel kiséri a legújabb német 
reformmozgalmat. »Die Verhandlungen über Fragen des höheren 
Unterrichts in Berlin, vom Standpunkte eines alten Reform-

O R S Z . K Ö Z É P IS K . T A N Á R E G Y E S . K Ö Z L . 3 2
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freundes« (54 lap, Vieweg kiadása) a czíme ennek a tanulmány
nak, mely eredetileg a »Paedagogisches Archiv«-ban jelent meg, 
s a melynek 78 éves szerzője, Schmeding tanár, nem csupán 
arról nevezetes, hogy a legöregebb élő képviselőja a német reform- 
mozgalomnak, a ki immár 50 éven át folytatott küzdelmeinek 
gyümölcseit élvezheti; hanem arról is, hogy hazánknak jó barátja, 
a kit baráti kötelékek fűztek b. e. Schwarcz Gyulához, kinek út
törő munkásságáról ennek a füzetnek 45 — 46. lapján is a magasz
talás hangján emlékezik meg; egy másik helyen (42. lap) pedig 
Trefort és Csáky minisztereknek reformműködését érinti.

Kemény Ferencz.

EGYESÜLETI ÉLET.

Budapesti kör.
(Iskolai fegyelmezésünk. — Tanárok tánczvigalma.)

A budapesti tanári kör január hó 29-én tartott felolvasó
gyűlésén 22 köri tag vett részt. Dr. Веке Manó elnök a gyűlés 
megnyitása után kifejezést adott a kör fájdalmának ama veszteség 
fölött, melyet a magyar tanárság, s különösen a VI. kér. áll. 
főgymnasiunr szenvedett, egyik derék tagjának, Dr. Wonaszek 
A. Antalnak elliunytával. Azután felhívja dr. Körösi Sándort, 
hogy iskolai fegyelmezésünkről szóló értekezését terjeszsze elő.

A felolvasó visszapillantást vetett az 1867 előtti időkre, a 
mikor még a botot használták az iskolákban. Felemlítette ezu
tán azt a sajnátalos körülményt, hogy három évtizeddel a testi 
fenyíték eltörlése után a paedagógiai körök ismét kénytelenek 
vele foglalkozni. E jelenség okait kutatva kifejtette, hogy közép
iskolai rendtartásunk, nevelő czéljánál fogva, teljesen elégséges 
az iskolai növendékek fegyelmezésére. Kifejti, hogy az újabb 
jelenség okát nem találhatjuk fel a tanárokban, mert tanáraink 
értenek a humánus módon való fegyelmezéshez. Konstatálja 
azonban, hogy középiskolai ifjúságunk nem oly fegyelmezett, a 
milyennek lennie kellene. A baj oka, felolvasó szerint az, hogy 
nincs, részletes eljárási szabályzatunk a középiskolai rendtartás
hoz. Elénk színekkel ecsetelte az iskoláinkban divó fegyelmi el
járást és végezetül egy határozati javaslatot terjesztett elő.

A mostani középiskolai rendtartás, mondja a határozati 
javaslat, biztosítja a középiskola fegyelmét. Az egyes tanároknak 
azonban ajánlatos volna hospitálni oly tanároknál, a kik legjobban 
tudnak fegyelmet tartani. A fegyelem javítása érdekében szüksé
ges volna, hogy az egy osztályba felvehető tanulók számának 
maximumát szállísák le. A fegyelmi szabályzat 5. és 6. bünte
tési fokozatához az erkölcsi romlottság eseteit részletező pótló
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jegyzéket kell csatolni. A tanári szék tekintélyének öregbítése 
szempontjából ki kellene mondani, hogy a minisztériumban a 
tanári szék Ítéletének fölülbirálására egy másodfokú itélőtanácsot 
szervezzenek, tagjai közt az illetékes főigazgatóval. A tanári 
szék ítéletét csakis semmiségi okok alapján lehessen feloldani, s 
az ügyet eljárás végett vissza kell küldeni a tanári széknek. 
A 6. és 7. büntetési fokra Ítélt tanulónak maradjon meg az a 
joga, hogy kegyelemért folyamodhasson a kultuszminiszterhez. 
A sok részében tetszéssel s általában a kifejezett eszmék teljes 
jóindulatból és ügyszeretetből való származásának elismerésével 
fogadott értekezés élénk eszmecserére adott alkalmat.

Dr. Waldapfel János szerint az előadásban kidomborított 
irány ellenkezik a modern iskola czéljával és erkölcsi életével, 
a melynek az a fővonása, hogy az iskolából minden bírói jelleg, 
minden bírói ítélkezés eltávolíttassák, a nevelő mellett minden 
bírói funkczió kiküszöböltessék. Régen a nevelésben, azt mond
hatjuk, hogy a jog elve volt a döntő. Mint két szerződő fél állt 
szemben a tanár és a tanítvány. Meg volt szabva, hogy mit 
szabad tenni az egyiknek, mit a másiknak. Ennek maradványai 
mutatkoznak még a rendtartásban is, a gyakorlatban is. Erre 
vezethetők vissza a rendtartásban felsorolt, sok viszásságra vezető 
fokozatok is. Ezzel szemben ma azt tartjuk helyesnek, hogy amint 
beláttatjuk az elégtelen előmenetelü tanulókkal azt, hogy a többi 
érdekének és előhaladásának veszélyeztetése nélkül nem marad
hatnak meg az osztályban; épen úgy érjük ezt el a magavise
letük rosszaságánál fogva nem oda valóknál is. E  tekintetben 
a legfőbb tényező a tanár megfelelő egyénisége és e mellett 
hatalmas támaszték lehet még az iskola tradicziója, mely maga 
távozásra utalja a rosszviseletű tanulót. Nem járul hozzá előadó 
nézeteihez.

Müller József azt indítványozza, hogy ne hozzon ma hatá
rozatokat a kör a kifejtett javaslatok tekintetében. Az értekezés 
úgyis meg fog jelenni a Közlönyben és így behatóbb megfonto
lásnak vethető alá.

Dr. Molnár István a paedagogia csődjének tekinti, ha a 
gyerekkel nem bírunk. Türelem és a gyermek szeretete az, a mi 
a helyes utón vezeti a tanárt. Ellene szól annak, hogy a bűnök 
taxatíve felsoroltassanak. Már az a bűnlajstrom is túlnagy, 
a mit a mai iskola egyik tárgyában megtanul a gyermek, ne 
járuljon hozzá még a paedagogia is ahhoz, hogy a megismerte
ken felül még elkövethető bűnök tudatára vezesse a tanulót. 
H a a tanár szeretetteljes intelme, mintegy 50 jóviseletü osztály
társ példája meg nem fékezi a rakonczátlankodót, akkor az elő
adótól javasolt s csakis a ma dúló papirkorszakot még jobban 
felvirágoztató javaslatok elfogadásától sem várhatunk segítséget. 
A fegyelmezni nem tudó tanárnak egyetlen választása csakis az 
lehet, hogy mondjon le állásáról, mely e gyöngéje mellett nagyon 
keserves kenyérhez juttatja őt. A fegyelmezésre felette bajos

32*
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valakit megtanítani, E kérdésre nézve találó a szentirásból vett 
idézet: küldj okos embereket s ne szólj nekik semmit.

Müller József a hospitálást üdvösnek tartja. Fél azonban 
attól, bőgj keresztülvitele sok nehézségbe ütközik. Pedig lígy a 
tárgyi ismeretek megszerzése, mint a finomabb fegyelmezési eljárá
sok megismerése tekintetében csak jó hatással lenne a hospitálás.

Roseth Arnoldnak az a véleménye, hogy előadó nem a 
maga tapasztalatain alapuló szükségérzet sugallatából irta meg 
értekezését. Előadó épen olyan jól tudja, mint bárki a jelen
lévők közül, hogy az erős akarat és következetesség, energia és 
szeretet a legfőbb fegyelmező eszközök. Ezek mellett a rendtar
tásban felsorolt fokozatok teljesen feleslegesek. Az Ítéleteknek 
felterjesztése felülbírálásra nagyfokú gyöngeségi nyilatkozat lenne. 
Nem tud esetet arra, hogy valóban jelentékeny kihágás esetében 
a tanári kar kizáró ítéletét a minisztérium meg ne erősítette 
volna. Előadó javaslataiból csakis a hospitálásra vonatkozót s a 
zsúfoltság megszüntetésére irányuló óhajtást tekinti reális ala
pon nyugvóknak.

Tiber Ágost kifejti, hogy fegyelmezés tekintetében minden 
iskolának van tradicziója. Ehhez kell az intézet kötelékébe kerülő 
fiatal tanárnak alkalmazkodnia. Nem sok jót vár az ítéletek 
felterjesztésétől, mert — mint most is — sok esetben vissza 
kellene venni a kizárt tanulót. A fegyelem hiányának legtöbbször 
maga a tanár az oka. Ezen a bajon pedig még az előadótól 
ajánlott módozatok sem segíthetnek.

Dr. Körösi Sándor hozzájárul ahhoz, hogy indítványai 
fölött ma ne határozzon a kör. A mit mondott, azt nem saját 
személyére vonatkozó szükségérzetből mondta, mert neki soha 
különösebb fegyelmi eszközök alkalmazására nem nyílt módja, 
csakis azért tárgyalta a kérdést, mert egyes esetek arról győzték 
meg, hogy nem minden tanár boldogul a mai eljárás alkalmazásá
val. A tanári karok most is kötelességszerüen felterjesztik ítéletei
ket, úgy hitte, hogy jobb lenne, ha ezen ítéletek felülbírálására 
a minisztériumban megszabott szervezettel biró testületet alakíta
nának. Ezúton elkerülhetők lennének az ellentétek, melyek most 
elég gyakran mutatkoznak a tanári karok s a felsőbb forum 
ítéletei közt. Az erkölcsi romlottságra vonatkozó esetek felsoro
lása irányadó lenne a tanári székek eljárására, s az ítéletek egy
öntetűbbé tételére. Ha a minisztériumban plenumban döntenének, 
a szóbeli megbeszélés alapján jobban figyelembe vehetnék a 
tanári karok ítéletét irányító okokat, s kevesbednék az ellentétes 
ítéletek száma.

D r. Веке Manó üdvösnek tartja azt, hogy előadó szóba 
hozta a kérdést és örvendetesnek, hogy a felszólalásokból az a 
vélemény domborodott ki, hogy a fegyelmezés s az ezzel egybe
kötött eljárás nem bírói, hanem családi, társadalom-nevelői 
funkczió. A felszólalásokból meggyőződtünk arról, hogy gyökere
sebb reformokra e téren nincs szükség. A tanári pályán töl
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tött 17 évi munkásságának java-részében az ország egyik nagy 
népességű iskolájában tanított, s mégis bevallja, hogy az előadótól 
rajzolt kép idegenszerüen hatott reá. A fegyelmezés s a rend
tartásban felsorolt fokozatok alkalmazása oly kevés gondot oko
zott annál az intézetnél, hogy a fokozatokat nem is ismeri. 
A hospitálást kivánatosnak, azonban annak rendeletben való 
szabályozását, főképen azzal a megjegyzéssel, a mit előadó fel
említett, hogy t. i. a fiatal tanár az intézet legjobban fegyelmező 
tanáraihoz utasíttassék, fölöslegesnek is, sértőnek is tartja. Bezárja 
a vitát és szavazásra bocsátja a kérdést, hogy: vájjon elhalasztja-e 
a kör a kérdés tárgyalását, vagy leveszi azt a napirendről?

Szavazás előtt Létmányi Nándor és dr. Négyesy László 
szólnak a kérdés feltételéhez. Előbbi kijelenti, hogy némely 
részletében hajlandó előadó javaslataihoz hozzájárulni, s azért 
óhajtaná, hogy pontonkint szavazzon a kör az indítvány fölött. 
Utóbbi az indítványokat azzal toldja meg, hogy küldjön ki egy 
bizottságot a kör, a mely alapos megfontolás után előadó mun
kálata alapján újonnan formulázott határozati javaslatot ter- 
jeszszen a kör elé. Ennek talán meglenne az az üdvÖ3 következ
ménye, hogy elősegítené azt, hogy az egyes intézetek a fegyelmi 
esetek elbírálásánál egyöntetűbben járnának el, s így jelentéke
nyen redukálódnék az ellentétes Ítéletek száma.

A kör dr. Négyesy indítványát fogadta el, s az ajánlott 
bizottságba dr. Körösi Sándort, dr. Négyesy Lászlót, Müller 
Józsefet, dr. Molnár Istvánt és dr. Waldapfel Jánost küldötte ki.

Ezután Tiber Ágost jelentette, hogy a tanári tánczestély 
rendező-bizottsága megalakult. A hangulat, melylyel a táncz
estély tervét fogadták, mindenütt kedvező. A bizottság az idő 
rövidségét s egyéb körülményeket számbavéve, az estélyt f. évi 
márczius hó 4-ére tűzte ki s intézkedett, hogy ez alkalomra a 
tisztviselő-egyesület összes helyiségeit megkapja. A tánczestélyt 
hangverseny előzi meg s annak programmját már a legközelebbi 
gyűlésen előterjeszti. A rendező-bizottság minden pénteken este 
6 órakor gyűlést tart az egyesület helyiségében, s felkéri a kör 
tagjait, hogy a tánczestélyt érdeklő minden ügyben ez időtájt 
forduljanak hozzá. Felkéri a tagokat, hogy a bizottság munká
ját annyival is inkább támogatni szíveskedjenek, mert az estély 
jövedelmét jótékony czélra, a segélyegyesület javára fordítják.

Dr. Lévay Ede,
a kör titkára.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
A tanári rangsor eltörlésének a vitája.

A múlt héten a fenti czimmel körlevél érkezett, úgy hiszszük, 
az ország összes középiskoláihoz Szemerjay Károly szegedi főreál
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iskolai tanártól, melyben minden intézetnek megküldte a tanári 
rangsor ügyében irt két polemikus czikkét: a Nemzeti iskola 3. és 
4. számában közölt s most újra lenyomtatott czikkét egyesületünk 
főtitkára ellen, meg a Nemzeti iskolától visszautasított válaszát 
B. Р .-nek (lapunk szerkesztőjének), a Közlöny 19. számában közölt 
kisebb czikke ellen.

Bégen nem kompromittált valaki egy jó ügyet annyira, mint 
Szemerjay kezdi kompromittálni a rangsor eltörlésének ügyét, 
természetesen nem rosszakaratból, hanem tisztán túlbuzgóságból meg 
hiúságból. A ki nem ismeri a tőle annyira ok nélkül fölfútt kérdés 
történetét, a nagy apparátusból azt hihetné, hogy itt valami nagy 
mozgalomról, valami nagy belső convulsióról van szó a tanáregyesület 
életében. A zt hihetné, hogy a tanáregyesület ellene szegezkedett 
jóformán az egész magyar tanárság közleményének, és ellentét
ben eddigi nyilatkozataival, fölterjesztéseivel, a rangsor mellett 
foglalt állást, azért támadja Szemerjay akkora vehementiával. Azt 
hihetné az olvasó, hogy a tanáregyesület vezetésében az önzés, a 
haszonlesés, a tanárság érdekeinek perfid elárulása és egyéb aljas
ságok ütötték föl tanyájukat, a melyek ellen egy félelem és gáncs 
nélküli lovag irtó hadjáratot kezdett ujságczikkekben és körleve
lekben.

Megnyugtathatjuk az olvasókat. Nincs efféle nagy dolgokról 
szó. Az egyesület igazgatósága és választmánya a rangsor kérdésében 
most is azon az álláspoton van, mint régebben; csattanós bizonysága 
ennek a főtitkár-szerkesztette ez évi fölterjesztés a Közlöny mai 
számában, mely bizonyára nemcsak a választmánynak, hanem az 
egész magyar tanárságnak a helyeslésével fog találkozni. — A  rang
sorból való kivétel ellen sem foglalt állást sem az igazgatóság, sem 
a választmány; karácsonykor csupán mellékesen érintették e nagy 
fontosságú kérdést némelyek, s a főtitkár egyéni jellegű, de bizonyára 
sokaktól helyeselt óvatosságot ajánlott e kérdésben. Ily nagy fon
tosságú ügyben, mely bizonyos tekintetben megváltozását jelenti az 
egyesület évtizedes programmjának, sem a főtitkár, sem az igazgató
ság, sem a választmány nem is dönthet; ebben a kérdésben csakis 
a közgyűlés lehet illetékes dönteni. A zt se gondolja senki, a mint 
a Szemerjay rendkívüli eszközeiből gondolhatná, hogy az egyesület 
életében nagy válság van kitörőben. A Szemerjay intentióit sokan 
helyeselhetik, buzgóságát sokan dicsérhetik (a főtitkár tudósítása 
sem volt fukar iránta az elismerés nyilvánításában; a szerkesztő is 
komoly figyelemre méltó gondolatnak tartotta első czikke főgondola
tát, azért adta k i) ; veszekedő kedvét, túlzásait, kiméletlenségét 
azonban azt hiszszük, igen kevesen helyeslik; a választmány pedig 
egyhangúlag elfogadta és helyeselte a főtitkár évi fölterjesztését. 
Szó sincs tehát róla, hogy az egyesület vezetősége és tagjai között 
valami nagy dissonantia volna.

Az egyesület vezetősége most is teljes erejével és tiszta lelki
ismerettel igyekszik a magyar tanárság egyetemének érdekeit istápolni. 
Hogy a rangsorozás mai zür-zavaros korszakában nem minden ellen
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tétet tud elsimítani, nem minden sérelmet elhárítani, az csak termé
szetes. Az egyesület vezetősége nem intézi a tanárság soi’sát, csak 
támogatja törekvéseit igazának bizonyításával és egy országos egyesü
let erkölcsi hatalmával. Tudja ezeket minden higgadtan ítélő ember. 
Innen van, hogy az egyesület tagjainak a bizalma sohasem volt 
erősebb az egyesület iránt, mint épen most, a tanári javadalmazás 
kérdésének legnehezebb, legkritikusabb korszakában.

Nincs is itt egyébről szó, mint egy jót akaró, de azt ez esetben 
rosszul akaró, túlbuzgó, a maga igazát bajbászó, és egy kissé elkapa- 
tott ember heveskedéséről, a ki azt képzeli, hogy nagy dolgokra 
van hivatva, a ki tetszeleg magának a sárkányölő bős szerepében, 
és erőnek-erejével sárkányt, ádáz ellenséget keres magának az 
egyesület vezetőségében, mint Don Quichotte — a szélmalmokban. 
Majd lecsillapul a vére, s akkor majd jobban megértjük egymást.

Az egyesület tagjai pedig kisérjék továbbra is éber figyelemmel 
és kritikával az igazgatóság és választmány szereplését. Be fogják 
látni, hogy bizalmatlanságra nincsen ok. Ellenben, mint mindenkor, 
úgy most is nagy szükség van összetartásra, egyetértésre. B. P.

VEGYESEK.

Értesítés. A m. kir. i’ajztanárvizsgáló bizottság elnöksége 
figyelmezteti az 1900/901 tanév végén javító vagy ismétlő vizsgálatra 
utasított jelölteket, hogy a folyó tanév végén tartandó képesítő 
vizsgálatra jelentkezés iráni i kérvényüket f. é. márczius hó 15-ig 
nyújtsák be az elnökségnél.

Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Demjanovics 
Andor nagyszebeni áll. főgymnasiumi ideiglenes rendes tanárt rendes 
tanáxú minőségében véglegesen megerősítette.

F ig y e lm e z te té s  é s  k é re lem . A tagdíjfizetés és az előfizetés leg- 
czélszerűbben és legolcsóbban az első számhoz mellékelt p ó s ta ta r  ék  p é n z 
tá r i  befizetési la p p a l  történik, a melglgel az illető díjnak a postán 
az egyesület javára való befizetése teljesen díjtalanul történik. Kérem e 
befizetési lap szives felhasználását. A körök székhelgeire menő példányok
hoz ily befizetési lap nincsen mellékelve.

Müller József,
egyesületi pénztáros (V. kér. áll. főreáliskola.)

T arta lom  : Az egyesület évi fölterjesztése (1901-ről.) — Külföldi tanügy : 
Az egységes jogosítás Németországban. Kemény Ferencztól. — Egye
sületi élet: Köri tudósítás. (Budapesti kör.) — Kisebb közlemé
nyek. — Vegyesek. — Hirdetések.
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Az „Athenaeum“ irodalmi és nyomdai r.-társulat kiadásában 
Budapesten, VII., Kerepesi-ut 54., most jelent meg :
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- u . .  V . I.

Bármilyen szomorú érzéseket ébreszt is bennünk az elmúlás, 
a halál gondolata, alig volt mostanában eszme, mely nagyobb 
érdeklődést keltett volna a tanárság körében, mint a kassai 
kollégák részéről megindított jótékonysági szövetkezet eszméje.

A fehértemplomi állami főgymnasium tanártestülete az első 
értesülés után azonnal abban az elhatározásban volt, hogy ezt az 
eszmét a leghathatósabban támogatni kell. E mellett bizonyít az 
a tény is, hogy a Közlönyben olvasható értesítés szerint a közép
iskolák tanártestületeinek jó része (49 középiskola, a melyeknek 
tanítószemélyzete körülbelül 800) minden feltétel nélkül csatla
kozott a szövetkezet eszméjéhez. S erős a hitem, hogy e szám a 
létesülés pillanatában az ezeret nem csak eléri, hanem jóval 
telj ül is haladja.

Mi többen abban a meggyőződésben voltunk, hogy mivel 
az eszme már múlt évi novemberben ismeretessé lett, két-három 
hónap alatt annyira megérik, hogy a folyó év elején, vagy leg
később a második évnegyedben megkezdheti működését. Ezt annál 
inkább reméltük, mert az önsegélyzés ezen neme tulajdonképen 
nem is új, az ország egyes vidékein jótékony működését ismerik, 
csak a tanárság kebelében való meghonosítása volna a kezdőknek 
s most már velük együtt a központnak is nemes törekvése.

Hitünkben, mely a gyors megvalósítást sugallta, csalódtunk. 
Elfelejtettük, hogy nálunk, tanároknál, még jó nagy adag ide- 
alismus uralkodik, s minden jó gondolat effektuálása egy örökké-

1 A szerkesztőség arra kéri a szövetkezet iránt érdeklődő tagokat, hogy 
egyelőre e tárgyról ne küldjenek több czikket a Közlönynek. Az eddig közölt 
adatok és vélemények alapján kiki megalkothatja véleményét a szövetkezet 
szükséges vagy fölösleges voltáról; azonfelül gyűlésen is tárgyalásra kerül 
még egyszer ez az ügy. Ennyi, azt hiszszük, elég a kérdés teljes megvilá
gítására.

O R S Z . K Ö Z É P IS K . T A N Á R E G Y E S . K Ö Z L . 33
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valóságig tart. Bizonyos szkeptikus nyomás száll ránk, mihelyt 
cselekvésre kerülne a dolog. Szeretünk sokat beszélni, meghányni- 
vetni a dolgot minden oldalról, mígnem a hosszú halogatás után 
az ügy szépen elalszik, újabb események más irányt adnak 
gondolatainknak, s mi ott vagyunk, a hol voltunk.

Nehogy ez történjék a kassaiak kezdeményezésével is, egy 
hasonló czélú jótékony egylettel, ennek szervezetével és műkö
désével kivánom a Közlöny olvasóit, s különösen Czigler Ignácz 
kollégát megismertetni. Azt hiszem, hogy valamivel hozzájárul
hatok én is ez utón az eszme megvalósításához.

Az intézmény, hogy halálunk után rögtön, mikor legnagyobb 
a szükség, kedveseink ne maradjanak minden segítség nélkül, s 
erről mi, az életben levők, gondoskodjunk, nem új. Kifejezték ezt 
a kassaiak is, de a kivitelben — úgy látszik — nagyobb nehéz
ségekre akadtak, mint eleinte gondolták. Pedig a biztosítás e 
neme az apránként való befizetés folytán sokkal könnyebb módon 
történhetik, mint az életbiztosító társulatoknál.

Mi, fehértemplomiak, ezt gyakorlatból tudjuk. E városban 
ugyanis, pedig alig 10,000 lakosa van s ennek is körülbelől 
nyolcztized része földművelő és iparos emberekből áll, pár év 
előtt két hasonló egylet létesült, s mindkettőnek tagjai a leg
nagyobb jótéteménynek mondják ezek létrehozását. Annyira huma
nus intézménynek tartják, hogy mindkettőbe, habár iparosok és 
kereskedők teremtették meg, állami, megyei és városi tisztviselők 
nagy számmal léptek be, létrehozása, fenntartása semmi nehezebb 
akadályba nem ütközött és működését üdvösen folytatja.

Igaz, hogy az ügykezelés és specialiter a halálozások után 
befizetendő illetmények beszedése könnyebb, mint lesz esetleg a 
tanárok szövetkezetének ügykezelése; mert a helybeli lapokban 
hétről-hétre olvashatják a tagok a kötelességeik teljesítésére vonat
kozó felszólításokat — lévén a tagok nagy része helybeli — de 
van igen sok vidéki, sőt az ország más meg más vidékén lakó 
tag is. Azonban a tanárok szövetkezetének is ott lesz hivatalos 
orgánuma, a Közlöny, a mely szintén hetenkint hozhatja a 
hivatalos közlendőket, egy-egy haláleset után felmerülő ügy 
tehát itt is elintézhető 15 nap alatt, csak jó akarat és ügybuzgó- 
ság legyen a tagokban.

Egyik egyletnek, melynek alapszabályaira ismertetésem vonat
kozik, »Humanitas« a neve, és az elhunyt tag utódainak 1000 
Jcoronát fizet. A tagok száma állandóan 501, sem több, sem 
kevesebb. A létszám teljessége azért lehetséges, mert mindig van 
50-60 újonnan előjegyzett egyén, úgy hogy az elhalt tag helyébe 
a sorrendben jelentkezettek elsejét azonnal felveszik.

Tagja lehet minden állampolgár (nő is), ha 24-ik évét elérte 
és az 55-ik évét még túl nem haladta, s ha valamely gyakorló 
orvostól kiállított bizonyítványnyal igazolja egészséges voltát. 
Ezekhez járul természetesen az, hogy a szövetkezet választmánya 
fel is vegye, a miről írásbeli elismervényt kap.
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Fizet pedig minden tag a felvételkor egy korona beiratási 
díjat, továbbá évenkint 2 korona tagdíjat és minden egyleti tag 
elhunyta után 2 korona temetési járulékot. Ez a járulék azonban 
nem megy sokra évenkint, mert habár oly különböző foglalkozású 
iparosok, különböző szervezetű, táplálkozás! és életkorú egyének 
a tagjai, az 1900-ik év február havától kezdve máig (tehát 2 
egész évig) az 501 tag közül 12 hunyt el. Két év alatt tehát 
12 egyén, a mi százalékokban kifejezve is alig figyelembe vehető 
szám. A kassaiak részéről végzett számítás eredményénél pedig 
kisebb is, mert Г2°/о.

Járványos időben vagy háborúban elesettek utódai a teme
tési járuléknak csak felét kapják, mert a tagok is csak fél díjat 
fizetnek. Ha pedig 600 koronát befizettek, akkor többet egy
általában nem tartoznak fizetni, csak az évi tagdíjat. Azonban, 
ha a tagok temetési járuléka, az évi tagdíj és az egylet alap- 
vagyonából (a mely beiratási, évi tagdíj, kamatok és esetleges 
adományok stb.-ből lesz) származó jövedelem az ilyen esetleges 
rossz időben a temetési járulékokra nem volna elég, akkor a 
díj fizetése alól való mentesség megszűnik és minden tag fizeti 
megint az illetéket, míg a szövetkezet ismét abban a helyzetben 
nem lesz, hogy a 600 koronát már befizetett tagokat a további 
fizetés alól felmentse.

Ha a felszólított tag 15 nap alatt nem fizet, és a részéről 
befizetett összeg a 30 koronát nem haladja meg, elveszti minden 
jogát, és ezen összeg a szövetkezeté marad. A halott utódainak 
az 1000 koronát 15 nap alatt fizetik ki. A rra is gondol a szövet
kezet, ha valaki utódok nélkül hal meg. Az ilyennek ugyanis 
tisztességes temetést rendez, és a megmaradó összeget jótékony 
czélra fordítja. Haláleseten kívül való kilépés nem lehet, csak 
úgy, ha a befizetett összeg az egyleté marad.

A tartalék vagy alapvagyon van hivatva járványos időben 
segíteni, valamint a könyvelő vagy pénztárnok és a szolga hono
ráriumát is fedezni. A többi tisztviselők ugyanis, mint az elnök, 
választmány, az ügy érdekében ingyen vezetik az egylet ügyeit, 
kivéve még az orvost, akinek csekély honorárium jár. He ha 
orvos is van az egyletben, az talán fizetés nélkül is végezné — 
legalább egyelőre — az orvosi teendőket, a melyek úgyis csak 
a felvétel előtt való megvizsgálásra szorítkoznak.

A temetési járulékot adósság fejében lefoglalni nem lehet.
Körülbelül ezek a leglényegesebb pontok, a melyek alapján 

a »Humanitas« itt emberbaráti nemes és utánzásra méltó köte
lességeit végzi. Ismerve ennek működését, nem tartjuk olyan 
nehéznek a szövetkezet szervezetét, hogy felette sokáig kellene 
tanácskozni. Azért csak előre és a kidolgozott alapszabályokkal 
ki a megvalósítás terére. Nem hiszsziik, hogy a központ e szövet
kezet vezetését visszautasítaná.

(Fehértemplom.) Gál Kálmán.

33*
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A kassai kör által indítványozott tanárszövetségről alig 
hangzott el egy-két észrevétel, és már kezünkben van a második 
tervvázlat. Pedig nem ártana a nagyobb körültekintés. E terv
vázlat már egész természetesnek, tudományosan megállapítottnál: 
tekinti az Г 5 halálozási százalékot. Pedig e százalék pontos meg
állapításán fordul meg az egész szövetség kérdése.

Czigler kartárs úrnak a szövetségről Közlönyünk lapjain 
közzétett fejtegetéseiben nagyon sok a hamis következtetés. Leg
utóbbi (426 1.) czikkében például ezt mondja: »mathematikailag 
véve igazán úgy áll a dolog, hogy ha a legfiatalabb minden 
korosabbat túlél, akkor igazán 999 emberért kell neki fizetnie«. 
Ez paralogizmus. Az igazság az, hogy a ki az ezer közül utolsó
nak hal el, majdnem kétszer 999 frtot vagyis 1750 forintot 
fizet; mert először azon 999 társ után, a kiket a szövetségben 
belépésekor talált s a kiket túlélt, fizet 999 forintot. Ugyde az 
elhaltak helyét új tagok foglalják el, kiknek száma ép úgy nő, 
mint a régieké fogy, úgy hogy mikor a régi ezerből ő maga 
maradt, már 999 új tag után is fizeti az illetékeket. Ez új tagok 
után fizet 750 frtot.

Maga az egyszerű okoskodás is a helyes útra visz. Az ezer 
tag mindegyike követel ezer frtot, az összes követelés tehát egy 
millió frt. Ki adja ezt az összeget? Felelet: a tagok. Vagyis 
minden tag ezer frtot fizet. Ezer forintért ezer forint. Ha mind
egyik épen 40 évig volna tag, akkor évenkint 25 írtjával számítva 
mindegyik épen ezer frtot fizetne. Minthogy azonban 25 fiatal 
tanár közül 11 előbb meghal, mintsem hogy 40 évig tag lehetett 
volna, ők nem fizethetik le teljesen a rájuk eső 11 ezer frtot, 
tehát a 14 tag, a ki túlélte a 65. életévet, szintén nem 14 ezer 
frtot fizet, hanem többet, és pedig annyival többet, a mennyivel 
az átlagnál előbb elhalt 11 tag kevesebbet fizetett. Az ezerből a 
legkésőbb meghaló tag a köteles ezer frt helyett már 1750 frtot 
fog fizetni.

Az első ezred azonban, a mely megalapítja az egyesületet, 
nyer fél millió frtot, de az utolsó ezred, a mely kimondja a fel
oszlatást, veszít fél millió forintot.

Az alaptőke tehát első sorban arra való, hogy ha egyszer 
feloszlik a szövetség, az utolsó ezer igényei kielégítést nyer
hessenek.

Minthogy tehát átlag mindenkinek ezer frtot kell fizetnie, 
ha évenkint csal 15 frtot fizetne a tag, akkor 661/г év alatt 
fizetné ezt le; a kinek pedig — mint ezer közül legkésőbb el- 
halónak, — 1750 frtot kellene fizetnie, e kötelezettségének csak 
1161/г év alatt tudna eleget tenni. Ez tehát 141 х/2 éves korában 
halna meg. Ez képtelenség. Az l'ő százalékos halálozás tehát a 
lehetetlenségig kicsiny.

II .
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Ez az igazság. Ezt semmiféle okoskodással és statisztikai 
adattal megdönteni nem lehet.

De hát vegyük elő a krétát és a kortáblákat is.
Az eszme felvetője, Czigler kartárs úr, úgy hozza ki az 

Г5 százalékot, hogy alapul veszi a budapesti tanárok kortábláját. 
Már pedig 2—3 száz emberről általánosítani nem lehet s nem 
épen budapestiekről. A főváros, mint a fiatalabb erők gyűjtője, 
soha se fog hű képet nyújtani a tanárok kor szerint való elhe
lyezkedéséről. Aztán meg a nyugdíjasok a drága főváros helyett 
inkább az olcsó vidéken keresnek lakást. Másik hiba, hogy a 
tanárok halálozásánál csak az utolsó 4 év statisztikáját vette 
tekintetbe. Ez nagyon kevés idő az átlag megállapításához. 20—30 
év is kell ahhoz, a mikor kisebb embercsoportról van szó. Harma
dik hiba (Közlöny, 374. 1.), hogy a budapesti hatvan éven felüli 
62 tanárnál 5'55 százalékot vesz föl a halálozásra, ez az országos 
átlag szerint csak a 60—70 évesekre áll. Már pedig a 62-ből 
csak 41-re lett volna szabad ezt a halálozási százalékot alkal
mazni, 21-re már a sokkal magasabb 17 vagy még nagyobb száza
lékot. így az 1*5 helyett majdnem Г8 százalékot hozott volna ki. 
Számítási hiba is van itt. 165 á 8°/oo nem 1*16 hanem 1'32.

A negyedik és a legnagyobb hiba, hogy Czigler kartárs úr 
a magyar statisztikai évkönyvek alapján helytelenül hozza ki az 
1*5 százalékot. Több lapon (Közlöny 371—374 1.) számítgat és 
végül is hibás eredményre jut. Néhány sorban kifejezve ez az 
igazság: Az utolsó tíz év átlaga szerint hazánkban ezer emberre 
esik 29*8 halálozás l, ennek 55*4 százaléka, tehát 16*5 a 25 éven 
aluliakra esik s ezerből ilyen van 532; 13*3 százaléka pedig a 
25 éven felüliekre esik s ezerből ilyen van 468.1 2 Ha 468 emberre 
13*3 a halálozás, akkor ezer emberre 28*4. Tehát hazánkban a 
25 éven felül levőknél 2'84 a halálozási százalék.

Kérdés, alkalmazbatjuk-e ezt a százalékot a tanárokra? 
Ha meggondolom, rövid 15 év alatt is hány fiatal kollégám dőlt 
ki mellőlem a korai sirba, kiket tönkre tett a túlságos szellemi 
munka, azt kell mondanom, a tanárok halálozási százaléka nem 
igen lehet kisebb az országos átlagnál. Ha kisebb is, nem sokkal 
kisebb. Hiszen egy angol statisztikai kimutatás szerint is a taní
tással foglalkozóknál a 25—45 év közt levőknél 0*64, a 45 65
éveseknél 1*98 a halálozási százalék.

Egy közkézen forgó kortáblát közlök itt, mely feltünteti 
milyen a kor szerinti csoportosulása a 28 éven felül levőknek,3 
ha a halálozás ezer után csak 25. Ez körülbelül az imént idé
zett angol statisztikai kimutatásnak is megfelel.

1 Magyar statiszt. Évkönyv. 1900. 24. 1.
s Ráth. Magy. orsz. statisztikája. 1896. 140. 1.
3 Azért kezdem a 28 éveseknél, mert a tanárok okleveleiket a 24—32 

év között szerzik meg, s így hogy teljes csoportot vehessek, az átlagos 28 
évvel kellett kezdeni. A tervvázlat szerint t. i. csak okleveles tanár lehet a 
szövetség tagja.
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Életkor Ezerre esik élő Évenkint meghal
28 — 29 50 á 6'4°/oo =  0'32
30 — 50 470 к 8’5°/oo =  3-99
50 — 60 199 a 16.8°/oo =  3-34
60-on felül 281 к 62 °/oo =  17-42

Összesen: 1000 Összesen: 25’07
E kortáblánál tehát ezer közül 25 van 28 éves és ezerre 

25 a halálozás is. A mi természetes, mert mig a 25 lefogy a
0-ig, 25 halálozásnak kell történnie. Ha tehát a kassai kör 
szerint, 15 haláleset jut ezerre, akkor ezer közül 15 lehetne csak 
28 éves. Próbálja meg most már valaki ezer embert úgy csopor
tosítani a 28 évtől a 94-ig, hogy a kiindulásul vett 15 mindig 
kevesbedjék, lehetséges-e ? A csoportosítást csak úgy tehetné meg, 
ha feltenné azt a képtelenséget, hogy 28—94 évig egyáltalán 
nincs halálozás, így aztán minden évre maradna a változatlan 15, 
még a 93 életévre is! A statisztikai törvény szerint l'5°/0 halálozás 
mellett ezer emberből egy a 142-ik életkorba jutna.

Világos tehát, hogy a kassai kör Г5 százaléka képtelenség. 
Legjobb esetben is 2’5 százalék az. Már pedig ha évenkint 
25—28 forintot kell egy 28 éves tanárnak fizetnie, hogy halála 
esetén ezer frtot kapjon a családja, akkor az inkább a biztositó 
társulathoz fordul, hol jutányosabb és koczkáztatással sem jár.

Sok szó férne még a tervvázlathoz is, de ezek után azzal, 
valamint az egész szövetség kérdésével feleslegesnek tartom fog
lalkozni.

(Fiume.) Dr. Aczél József. III.

III.

Az »Országos Középiskolai Tanárszövetséget«, miként azt 
az alapszabályok módosított Il-ik  tervvázlata akarja, szerintem 
nem lehet megalkotni.

Nagy horderejű kérdés ez, melynek száz ága-boga van, s 
melyet csak hosszas mathematikai számítások és sok tapasztalat 
után lehetne létesíteni, hogy az ügy bizalomkeltő legyen, s hogy 
egyenlő kötelezettség mellett egyenlő jogot.; nyújtson, igaz mér
téket alkalmazzon. I t t  csak egynéhány esetet sorolok fel, melyek 
alapján a »Tanárszövetséget« a Il-ik  tervvázlat módozatai mellett 
sem tartom megalkothatónak.

1. A tanárok maximalis halandósági arányszámát a terv
vázlat 15°/oo-i'e teszi. A ki ismeri a magyar tanárnak életölő 
munkáját, az lehetetlennek fogja tartani, hogy a magyar tanárok 
halálozási arány száma csak 15°/o0 legyen.

2. Ha már nagyobb a halálozási százalék, amint hogy 
nagyobb, habár biztos számadataink erre nézve nincsenek, úgy 
ha egy kezdő tanár 30 éven át tagja az ezerből álló csoportnak
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s 30 éven át fizetné minden egyes elhalt tag után a 2 korona 
díjat, akkor többet fizetne be, mint halála esetén özvegye kapna.

3. Az előbbi pont alapján tehát a szövetség nem egyforma 
jogot biztosítana annak, ha valaki kezdő tanáréveiben, vagy 
pl. 20. vagy 25. évében lépne be a szövetségbe. Vagy befogad a 
szövetség tagnak minden jelentkező tanárt, vagy nem fogad be — 
tekintet nélkül a szolgálati évekre. Az egyik esetben nem nyújt 
egyforma jogot, a másik esetben nem lesz szövetség.

4. A  tervvázlat nem számolt avval, hogy abnormis halálo
zási évek is bekövetkezhetnek, pl. járványok idején, a mikor a 
halálozási arányszám túlmagas lehet. Vagy az egészen ép és jó 
egészségű ember szövetkezzék sok szervi bajban sínylődő, avagy 
beteges emberrel? Az esély és véletlen itt nem arányos, de 
hátrányos a jó egészségű emberre nézve.

5. Mi lenne akkor, ha a szövetkezet valami oknál fogva 
megszűnnék, avagy az 1000 tag közé a kihaltak helyébe nem 
jelentkeznék elegendő ember, hogy az 1000 szám kerek legyen?

6. Kire bízzuk a szövetkezet administrálásának nagy munká
ját, vagy a kire rá  akarjuk bízni, elvállalja-e? Elegendő volna-e 
az administratio elvégzésére az Egyesület főtitkára egy Íródeák
kal? Alig hihető. De az is valószínűtlen, hogy az administratio 
költségeit akár az országos tanáregyesület, akár a minisztérium 
fizesse! Pedig így gondolja a 15. §.

7. A 17. §. szerint a szövetség csak akkor lép életbe, ha 
azt a közoktatásügyi miniszter helybenhagyja. Ha már azt a 
minisztérium, mint hivatalos forum, helyben hagyja, akkor a halá
lozási jutalékot meg is adóztatják. Azután orvosi vizsgálat nélkül 
halálozási esetekre nem lehet szövetkezni, tehát orvost is kellene 
állandóan fizetni vagy a szövetkezetnek, vagy a tagnak.

8. A 4. aj § szerint a szövetség tagjait csak testületenkint 
fogadja be. Minden tag jogot ad arra, hogy az igazgató a tarto
zási illetékeket nem fizetés esetén a tag jövedelmeiből levonhassa. 
Erre az igazgatók aligha fognak vállalkozni.

Ugyané § kimondja, hogy a ki első ízben a szövetségbe be 
nem lépett, azt a szövetség soha többé föl nem veszi. Tehát, ha 
valakinek kételye van az ügy megbízhatósága felől s vár, az soha 
többé tagja nem lehet a szövetségnek. Ez igaztalan és helytelen 
eljárás. Ha valaki elhal, a helyébe kinevezett tanár a rákövetkező 
hónap végéig jelentkezni tartozik, mert ha nem jelentkezik s 
körülményei miatt egy ideig vár, azt a szövetkezet soha többé 
kebelébe nem fogadhatja. Ez is túlkemény és igaztalan eljárás.

9. Kényszert senkivel, tehát a fiatal tanárnemzedékkel szems 
ben sem szabad alkalmazni. Sok kellemetlenségre adna ez okot, 
de incollegialis is. Akarata ellenére boldogítani senkit sem lehet.

10. A 6. § f) és g) pontjai munkát adnának az igazgatók
nak, esetleg a főigazgatóknak. Vájjon ki vihető-e ez? Vállalkozná- 
nak-e erre a munkára, melynek mértéke kicsinynek látszik most 
az elején, de nagygyá fejlődhetik.
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11. A 12. § szerint a kizái-ás közzéteendő a Szövetség 
hivatalos lapjában. A kizárt tag helyett a segélyző illetékeket a 
tanáregyesület fedezi közadakozásból. Ez a közadakozás ily czélra 
gyűlöletes félreértésekre, támadásokra adhatna alkalmat, különben 
is túlsók nálunk a társadalmi adó, a mit egyletek segélyezése, 
közadakozások folytonos ismétlődése útján fizet az ember.

12. A 13. § szerint a szövetség hivatalos lapja az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület Közlönye. Ez közölné a hivatalos 
hirdetéseket, számadásokat, felhívásokat és sok más egyebet. 
Eddig is az volt a panasz, hogy a Közlönyre szánt összeg kevés, 
a szerkesztő évről-évre átlépte a neki szánt összeg határait, s 
még így is hónapokon át közlés nélkül hevertek az értekezések 
a szerkesztő fiókjában. Mi lenne ezentúl, mert a Közlöny többe 
kerülne s a szövetség anyagilag nem járulhatna hozzá e több
lethez.

13. Ha az országos középiskolai tanáregyesület feloszla- 
nék, a szövetség vagyonának kezelése a 16. §-a szerint a kultusz
minisztériumra esnék. Aligha fogadná el ezt a munkát a minisz
térium, annál kevésbbé, hisz óriási méretűvé nőne, mert ki kellene 
terjeszteni az el. isk. tanítókra, polgári iskola, tanítóképző, 
kereskedelmi iskola stb. oktatóira, kik ezt a minisztériumtól joggal 
kívánhatnák is, mint tanügyi emberek.

14. Nem minden főigazgatósági tollnok. írnok bir közép
iskolai képesítéssel, de a felsőbb leányiskoláknál alkalmazásban 
lévő nőknek sincs még eddig tanári oklevelük, viszont sok polgári 
iskolai és kereskedelmi iskoláknál alkalmazott tanügyi embernek 
van középiskolai tanári oklevele. A 3. §. tehát önmagával jön 
ellenkezésbe.

15. A tervvázlat szerint nőtlen embernek a Szövetségbe 
belépni — nem ajánlatos.

16. A legnagyobb teher háramlanék a tervezet szerint a 
fiatal, kezdő tanárra, ő fizetné esetleg a nyugdíjasokért is az ille
téket, máskülönben képtelen állapotok állanak be.

17. A nyugdíjas tanár, ha esetleg 30 éven túl megy nyug
díjba — kényelemben, menten a szellemi munkától — elélhet 
10—15—20 évig is; tegyük föl, hogy 1000 tag közül 300 eléri 
a nyugdíjas kort, hiszen a tervvázlat biztat vele, hogy csekély 
köztünk a halandósági arány, — nem hihető, hogy erre elegendő 
volna a tartalékalap, hogy 300, esetleg több nyugdíjas emberért 
az illetékeket fizesse, mert ez is csak másnak a terhére történhet
nék, a mi méltánytalan és túlzott humanismus!

Mathematikai számolásokat nem végeztem, nem is vagyok 
reá illetékes, majd elvégzik azt esetleg a szakférfiak. Az »Országos 
Középiskolai Tanárszövetség« megalakítását azonban az elősorolt 
17 pontból álló észrevételeim alapján — miként azt a II. terv
vázlat gondolja — sem lehetőnek, sem kivihetőnek nem tartom.

(Ungvár.) Blanár Ödön.
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EGYESÜLETI ÉLET.
Igazgatósági ülés 1902. febr. 13-án.

A ülésen B eöthy Zsolt elnöklete alatt jelen voltak H ofer  
Károly, D óczi Imre, M üller József, Balogh Péter, Schm idt 
Gusztáv, Tiber Ágost, M olnár István és N égyesy László. Vá- 
mossy Mihályt egyházi hivatalos ügyek tartották távol. Napi
rend előtt az igazgatóság meleg szeretettel üdvözölte az elnököt, 
ki egyiptomi útjából teljesen helyreállott egészségben tért haza 
pár héttel ezelőtt.

A szamosújvári és a munkácsi főgymnasiumok tanártestü
letei átiratban kérték az igazgatóságot, hogy a Blanár-féle indít
ványokat vegye fel az évi felterjesztésbe. Az igazgatóság a leg
nagyobb készséggel fölveszi ez ügyet bármikor a fölterjesztésbe, 
mint már tavaly meg is tette; de még czélszerübbnek látná, ha 
ez az egész ügy, nevezetesen a tanárok gyermekei és özvegyei 
ellátásának ügye, a mely most országszerte tárgyalás alatt van 
s a maga egész complexumában a közgyűlésnek is előrelát
hatólag legfőbb tárgya lesz, e tárgyalások után önállóbb 
alakban terjesztetik fel, mint most történhetnék. A mun
kácsi és szamosújvári t. kartársak felhivása csak megerősíti az 
igazgatóságot abban a szándékában, hogy ez ügyekben a folyó 
év nyaráig egyesületi végleges megállapodások jöjjenek létre. 
A húsvéti választmányi ülés foglalkozni fog a tanárszövetség 
tervével (Czigler kartársunk javaslatával); most van munkában 
Bogyó Samu kartársunk terve a tisztviselőknek (részben az állam 
terhére) kötelező életbiztosítására nézve, a közgyűlésen erről 
valószínűleg előadást fog tartani, de a mennyiben munkálatával 
előbb elkészül, az igazgatóság előbb is érintkezésbe léphet a 
köztisztviselők országos szövetségével a gyors eljárás érdekében; 
az özvegyek és gyermekek többi ügyeiről, tehát a Blanár-féle 
indítványokról is, Tiber Ágost előadást tart a közgyűlésen; az 
erre vonatkozó felterjesztés a közgyűlésből mehet fel.

Tudomásul vett az igazgatóság többrendbeli köri jelentése
ket. A kolozsvári körnek abbeli fontos indítványát, hogy a tanár
jelöltek kötelezve legyenek egyetemi tanulmányaik során az iskolai 
egészségtan köréből is előadást hallgatni, szakértőnek adja ki, 
a ki a nyári közgyűlésen tenné meg jelentését.

Szomorú tudomásul vette az igazgatóság N ém eth Antal 
győri kir. főigazgató, F ankovich Sándor munkácsi igazgató és 
K ozm a József temesvári tanár, tagtársak halálát.

A pénztárban 629 К  22 f készpénz van. A segélyző alap 
kézi pénztárában 277 К  37; ebből két folyamodónak 60—60 К  
segedelmet szavazott meg az igazgatóság. A pozsonyi kör befizette 
Ю00 koronás alapítványát, az udvarhelyi kör pedig beszolgáltatta 
30 koronás múlt évi járulékát. Az előbbi összeget a földhitelinté
zet 500 forintos talajjavítási záloglevélben helyezte el.
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A főtitkár bemutatta azokat a pótlásokat, melyeket a választ
mányi ülés határozatából felvett az évi fölterjesztésbe. Az ülés 
egyhangúlag elfogadta a jelentés szövegét.

Új tagok: H alász Imre, K iss Viktor Manó, K óczán Aladár 
és TJsetty Ferencz beregszászi áll. főgymn. hely. tanárok, ajánlja 
Orlovszky István; CsallóTcözi Jenő és M olnár Sándor miskolczi kir. 
kath. gymn. tanárok, ajánlja Polgár György; N a g y Elemér, Varga 
Dezső, Lovass Aladár ev. ref. koll. tanárok Székelyudvarhelyt, 
és Varga Károly főreáliskolai tanár u. o. ajánlja az udvarhely
kerületi kör; dr. Garda Samu, Pech Aladár, Sim on Ignácz és 
dr. Már f f y Oszkár VII. kér. Damjanich-utczai gymn. tanárok, 
ajánlja Körösi Sándor; V ájsz János kir. kath. főgymn. tanár és 
Schöpflin Géza, coll. főgymn. tanár Eperjesen, ajánlja az eperjesi 
kör; dr. E rd é ly i Lajos ref. főgymn. tanár Budapesten, ajánlja 
Négyesy L., Kovács Dezső ref. főgymn. tanár Kolozsvárt, ajánlja 
a kolozsvári kör; B enda Jenő II. kér. reálisk. tanár Budapesten, 
ajánlja Tiber Ákost; Kocsis Lénárd főgymn. tanár Kőszegen, 
ajánlja Bódiss Jusztin; M ihucza Sándor és Moussong Pál temes
vári tanárok, ajánlja a temesvári kör. XT, rNegyesy László, 

főtitkár.

Kassai kör.
(Szövetség. Nemzet) elem az oktatásban.)

A kassai tanári kör január 30-án tartotta e tanévben hetedik 
rendes gyűlését, melyen Kassa tanársága ezúttal a szokottnál is 
nagyobb számmal vett részt.

I. Gerevich E m il dr. elnök mindenekelőtt bemutatja Z si
l in s zk y  M ihá ly államtitkár meleghangú köszönő válaszát a kör 
feliratára, melylyel őt 40 éves működési jubileuma alkalmával üdvö
zölte. — Beszámol azután az elnökségnek időközi munkásságáról a 
Tanárszövetség ügyében. Maga az elnök és Czigler Ignácz, az ügy 
előadója, résztvettek az Egyesület választmányának deczemberi 
gyűlésén és, ott a kör megbízásából ismertették a szövetség 
eszméjét. Átdolgozták az alapszabályokat s bemutatták azt az 
Egyesület választmányának. Az Egyesület választmánya köszönetét 
mondván a körnek buzgólkodásaért, az egész tervet az igazgató
sághoz tette át azzal a megbízással, hogy vizsgáltassa meg szak
emberekkel s úgy adjon az Egyesületnek tanácsot, elvállalja-e 
a szövetség szervezését vagy ne. De egyben kérte a kassai kört, 
folytassa tovább az előkészítés munkáját. Ehhez képest az elnök
ség először is gondoskodott róla, hogy a tanárok halandóságára 
vonatkozó eddigi számítások igazságáról teljes meggyőződést szerez
hessen az Egyesület. Ezért felkérte az országos statistikai hiva
talt, bírálja meg a kör azon állítását, hogy a tanárok halandó
sága az országos átlagban ez idöszerint I'5°/o, beküldvén a hiva
talnak a Közlöny 15. számában közzétett értekezést e kérdésről.
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Másodszor, minthogy az új tervezet szerint a szövetség 30 éves 
tagjai helyett nyugdíjas korukban már a tartalékalap fizetne, 
fölirt a V. és közokt. minisztériumhoz, bocsássa a kör rendelkezésére 
az adatokat, hogy megállapíthassa, m ilyen  arányban  áll a n y u g 
d íjas tanárok száma az activok számához. Végül harmadszor, 
minthogy a szövetség léte azon fordul meg, milyen korú tanárok 
lennének első tagjai, körlevelet küld szét az összes testületekhez 
azzal a kéréssel, hogy a melyik testület a szövetség eszméjét 
magáévá teszi, az küldje be összes tag ja inak pontos, az igazgató 
(főigazgató) által is láttamozott kortábláját és formulázza kíván
ságait a II. alapszabály-tervvázlat egyes pontjaira nézve, hogy azok 
alapján meg lehessen szerkeszteni a végleges tervet.

II. Következett a gyűlés főtárgya, K ardos G yula főgymn. 
tanár előadása: N em zeti elemek a középiskolai oktatásban. Az 
előadó főleg azon eszközökkel foglalkozik, melyeknek a nemzeti 
műveltség megadása körül jelentékeny szerepük van. így elsősor
ban a kiválóan nemzeti tárgyaknak, a magyar nyelv és irodalom
nak, a magyar történelemnek és Magyarország földrajzának a 
tanításával. A magyar nyelvi oktatásnál bizonyítgatta, hogy az
I.—III. osztályok óraszáma a nyelvtani anyag túlságos terjedelme 
miatt egy népesebb osztályban, főleg vegyes ajkú vidéken, csak
nem lehetetlenné teszi a megfelelő olvastatást; már pedig a 
magyar nemzet történetéből és a népéletből vett olvasmányok leg
kiválóbb eszközei a nemzeti érzület ápolásának. De még nagyobb 
baj az olvasókönyvek gondatlan és a tanulók értelmi fejlettségét 
figyelembe nem vevő szerkesztése, mert a szemelvények legnagyobb 
része a krónikák fordításai, vagy az egyes tudományos monográ
fiák szórul-szóra felvett fejezetei (a görög világra vonatkozó olvas
mányok Xenophonból, Thukydidesből és Herodotosból vannak 
lefordítva, miket a felső osztályos tanulók is csak bőséges magya
rázatokkal és jegyzetek segítségével tudnak megérteni). Figye
lemmel kellene lenni arra is, hogy a különböző vidékek és helyi 
körülmények szerint más és más a gyermekek gondolatvilága és 
fogalomköre, melylyel az iskolába belépnek. G-ondosabb, a tanulók 
értelmi fejlettségének inkább megfelelő tankönyvekre, illetőleg 
olvasókönyvekre van szükség, melyek a tanulók érdeklődését 
jobban meg tudják rragadni s tiszteletét fokozni a múlt dicső 
hagyományai iránt. Élénken rámutat az előadó a m agyar m űve
lődéstörténet nevelő hatására s nagyobb érvényt kíván neki a 
tanításban, bárminő formában történjék is. Összegezvén a mondot
takat, a következő pontokat ajánlja megbeszélésre: 1. a nemzeti 
nevelést az utasítások jobban hangsúlyozzák; 2. a nemzeti tár
gyak minél behatóbb tanítása érdekében az idevágó tankönyvek, 
különösen a magyar olvasókönyvek bírálata és megválogatása a 
legszigorúbb legyen; s 3. a magyar művelődéstörténetnek az 
eddiginél részletesebb tárgyalása fölötte üdvösnek látszik, mert a 
magyar társadalmi élet rajzában mutatható be legközvetlenebbül 
a magyar nemzeti jellem.
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Kardos szép és érdekes előadása hosszas és nagyérdekű 
eszmecserét keltett. Horváth dr. úgy véli, hogy a nemzeti neve
lést, a nemzeti tárgyak tanítását a tanterv eléggé kifejezi és 
hangsúlyozza; a tankönyvek szigorú bírálata is ki van mondva. 
A művelődéstörténettel pedig csak a tantárgyakat szaporítanék 
feleslegesen, mert a történelem és a költők olvasása annak ismer
tetésére elég alkalmat nyújt. Az előadó a magyar történet taní
tását a felső két osztályban ajánlotta; Horváth feleslegesnek 
tartja két osztályra való kiterjesztését, mert az alsó osztályban 
bevezettetve, a világtörténet tanítása folyamán a tanuló részlete
sen értesül a magyar dolgokról is. A földrajzi oktatásnál ajánlja, 
hogy a tanár képekkel, vetítésekkel mutassa be az egyes vidéke
ket. Olvasmányokat illetőleg az irók figyelmét felhívja Horváth 
egy franczia műre, Bruno-nak »Le tour de la France« czimű 
munkájára, melyben az iró utazásszerüen végig vezeti az ifjút 
egész Francziaországon. — Stuhlmann dr. és Czigler a krónikák
ból vett szemelvények olvasását szükségesnek és hasznosnak ta rt
ják. Czigler főként azért, mert azok naivsága az ifjúság naiv 
képzeletének nagyon megfelel, rövid egy pár mondata érdeklődését 
jobban felhívja, mint a modern iró. A tanárnak azután ki kell 
egészíteni azt, a mi a gyermek képzelődését mint homályos 
ködkép foglalkoztatja. A tanárnak kell tehát sok művelődés- 
történetet olvasni. Egyáltalán, mondja tovább Czigler, nem az egyes 
tárgyakban, hanem a tanító egyéniségében kell keresnünk a 
nemzeti nevelés rugóját. A nemzeti nevelésre minden tárgy 
egyformán alkalmat ad s azért fordítsunk erre nagy gondot a 
tanárképzésnél, a mely véleménye szerint most a legjobb úton 
van. — Gerevich dr. nem tartja feleslegesnek, hogy a nemzeti 
nevelést hangsúlyozzuk a tanítás egész vonalán, de azért nem 
teszi tisztán a tanárt felelőssé ezért. Hiszen mai tanárságunk 
sokkal magyarabb, mint régebben volt. Hogy e kérdés mégis 
most merül fel leginkább, annak oka, hogy a nemzetiségek 
mostanában mindenfelé érvényesülni akarnak. Ennek ellensúlyo
zására kötelességünk a magyar nemzeti elemet intenzivebben 
belevinni a tanításba. Nagyon igazat ad Kardosnak, hogy ifjú
ságunk apróra ismeri a régi római és görög társadalmi és 
magánéletet, a magyarok régi szokásairól, társadalmi életükről, 
vallásukról pedig csak felületesen értesül. Bele kell vinni az 
olvasókönyvekbe a magyar művelődés történetét, jobban kell 
kidomborítani a magyar nemzeti szellemet, lígy ő, mint Baczoni 
és Bóbita is igazat adnak Kardosnak, hogy tankönyveink nem 
felelnek meg a czélnak és nem szabatosak; nemcsak a magyar 
olvasókönyvek, hanem a földrajzi, filozófiai stb. tankönyvek sem.

Végül a kör köszönetét és elismerését fejezi ki Kardosnak 
buzgalmáért, melylyel a szép thémát oly szépen dolgozta ki, a 
lelkesedésért, melylyel azt előadta s vele oly nagy értékű eszme
cserére adott alkalmat. Slrasser Sándor

jegyző..
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Ung-beregfvármegyei tanári kör.
(A tanári szövetség. A debreczeni kör átirata. A Közlöny formája.)

Az ung-beregvármegyei tanári kör ungvári osztálya f. évi 
január hó 22-én ülést tartott Schürger Ferencs elnöklete alatt.

I. A gyűlés első tárgya volt, az országos tanári szövetség 
a kassai körnek II. tervvázlata alapján. Előadók Blanár Ödön 
és Haraszthy Gyula voltak. Blanár Ödön részletesen ismertette 
a szövetség kivihetetlenségét. (L. a Közlöny mai számában.) 
A második előadó Haraszthy Gyula kibővítve a Blanár előter
jesztését, számadatokkal bizonyítja be, hogy a tervvázlat teljesen 
irreális alapon van és az életben kivihetetlen.

Az elnök összegezve a végeredményt, indítványára a kör 
köszönetét szavaz a kassai körnek és a szövetkezet előadójának, 
Czigler Ignácznak, a tanárok anyagi érdekében kifejtett buzgal
máért, de egyúttal határozatilag kimondja, hogy a tervvázlathoz 
a kör nem járulhat hozzá.

II. Ezután az elnök bemutatja a debreczeni kör átiratát 
a középiskolai ügyosztály vezetéséről. A kör elvileg hozzájárul 
a debreczeni kör indítványához, de a kérdést ez idő szerint már 
túlhaladott álláspontnak tekinti.

III . Szóba kerülvén a Közlöny ügye, a kör, mig a kérdés 
teljesen nem tisztázódik, egyidőre a heti megjelenés mellett van.

Dr. Holosnyay Irén
titkár.

Fiumei kör.
(Az ábrázoló mórtan mint gymnasiumi tárgy. A tanáregyesületi Közlöny- 
Ösztöndíjalap létesítése a középiskolai tanárok gyermekei számára. A Tanár
szövetség ügye. A növendékek gyakorlati foglalkoztatásáról a természettan

tanításánál.)
A fiumei tanári kör f. évi január hó 24-én úgy a női, 

mint a férfitanerők élénk részvétele mellett gyűlést tartott, 
melynek díszét nagyban emelte Szuppán Vilmos kir. tanácsos, 
miniszteri biztos jelenléte, a ki az állami felsőbb leányiskola 
megvizsgálása ügyében városunkban időzött.

I. Fest Aladár gymn. igazgató, mint a kör elnöke, örömmel 
üdvözli Szuppán Vilmos kormánybiztost és a szép számban meg
jelent tagokat. Előadja, hogy a tanügyi kormány, Hauszner 
Ignácz abbeli tervét, hogy gymnasiumunkban az ábrázoló mér
tan facultative tanítható legyen, elfogadta, és arról a gymnasiumi 
igazgatóságot írásban tudósította.

II. A Közlöny hetenkinti megjelenését annak idején épen 
a fiumei kör szorgalmazta leginkább, most is megmarad ezen 
álláspontja mellett, mert st hetenkinti megjelenés ellen felhozott 
érveket nagyon gyengéknek tartja. Utal a »La senola secondaria 
Italiana« czimű, Milanóban megjelenő olasz közlönyre, mely
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szinte hetenkint megjelenve, nagyobb tanügyi czikkeket is hoz 
többszörös folytatásban. A mióta a Közlöny hetenkint jelenik 
meg, az érdéklődés a tanáregyesület iránt hatalmasan fokozódott. 
Az ország határszélein pedig igazán szükség van arra, hogy 
hetenkint tanügyi tudósításokat kapjon a tanárvilág. Nagyon 
hosszú czikkek számára pedig vannak más szakközlönyök is.

II I . Elénk eszmecserére adott alkalmat a középiskolai 
tanárok gyermekei számára létesítendő ösztöndíj-alap kérdése. 
A kör változatlanul és örömmel elfogadja a Blanár-féle indít
ványt, mely szerint a középiskolai befizetett tandíj 2°/o-át, a 
beiratási díjaknak pedig 10°/o-át fordítsa a magas kormány a 
tanárok fiainak ösztöndíj-alapjára.

IV. Örömmel üdvözli a fiumei Tanári Kör a Cziegler-féle 
tanárszövetség eszméjét, elvben már most is hozzájárul, de a 
kérdést még nem tartja annyira érettnek,' hogy azt rögtön reali
zálni lehessen. A kérdést tanulmányozni kell minden oldalról; 
ezzel megbizza dr. Aczél József és Dunay Zoltán tanárokat, 
a kik eddig is nagy buzgósággal vitatták ezen nemes ügyet. Amint 
nevezett tanárok elkészültek tanulmányukkal, gyűlést hiv egybe 
a kör elnöke, hogy véglegesen kimondhassa megokolt ítéletét a 
Tanárszövetség ügyében.

Y. Végre D u n a y  Zoltán az újság ingerével bíró nagyon 
érdekes és tanulságos felolvasást tartott a tanulók foglalkoztatá
sáról a term észettan körében. Dunay egyúttal szépszámú fizikai 
eszközt mutat be, mind olyanokat, a miket maguk a tanulók 
készítettek: sőt némely gépezeten sikeres javításokat, illetőleg 
újításokat is alkalmaztak a tanulók. Ezen fontos kérdéshez 
hosszasan és szakszerűen hozzászólott S zu p p á n kormánybiztos is, 
a ki a párisi kiállításon szerzett tapasztalatait adta elő. Nevezett 
kiállításon különösen feltűnt az amerikai és az angol gyakorlatias 
tanítás a természettudományok terén bemutatva érdekes és tanul
ságos fényképfelvételeken. Felemlíti, hogy a legegyszerűbb eszkö
zökkel is sok szép kísérletet lehet végezni a fizika és a vegytan 
körében, mint azt Antolik pozsonyi igazgató-tanárnál látnia 
alkalma volt. Vannak e nemű kitűnő vezérkönyvek is, ilyen pél
dául Fischernek »Der naturwissenschaftliche Unterricht in Eng
land« czimű műve. ^  rr , ,  0 , ,Dr. H a la sz  Sándor

a kör titkára.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

A porosz tanárok mozgalmai.
Két nevezetes szolgálati kérdés foglalkoztatja mostanában a 

porosz középiskolai tanárokat: egyik állásuknak a bírákéval való 
egyenlősítése, a másik magas (22) heti óraszámuknak a leszállítása. 
Az utóbbi czél elérése érdekében igen beható tanulmányokat és
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statisztikai kutatásokat végeznek a tanári pálya romboló, életemésztő 
voltának és a tanári halandóságnak a kimutatása végett.

A berlini tanáregyesület múlt évi októberi gyűlésén Klatt 
berlini tanárnak emlékiratát ismertették, mely az igazgatók és rendes 
tanárok (Oberlehrer) kor- és halandósági viszonyairól szól. Az emlék
irat ismertetője rámutatott, mint emelkedett 1884 óta a rendes tanári 
(Oberlehrer) kinevezés kora, úgy hogy míg 1884—88 közt az Ober- 
lehrereknek 65'4°/o-a már 30 éves korukban neveztetett ki, 35 éves 
korukban pláne már 91'2°/o-uk volt kinevezve, addig tiz évvel később. 
1894— 98 közt, 30 éves korában csak 27° o, 35 éves korában 
is csak 71‘4° о volt Oberlehrer-ül alkalmazva. Az Oberlehrer-ek 
átlagos életkora 66‘07 évet tesz ki, a halálozások átlagos éve 54'8 
évet. Ezek a számok 4 és még több évvel magasabbak, mint a 
korábban megállapítottak. De csak a fiatal 30 éves Oberlehrernek 
az életkorra vonatkozó kilátásai kedvezők még a többi férfilakos
sághoz képest is, később, nevezetesen az 50. életévvel annál rohamo
sabban csökkennek e kilátások, sokkal gyorsabban, mint azt a férfi- 
lakosság halandósága nyomán várni lehetne. Főleg az utolsó tiz 
évben csökkentek az Oberlehrer-ek életkori kilátásai az egész férfi- 
lakossághoz viszonyítva. A szolgálatban töltött idő is kevesbedett 
2 х/г évvel, noha az sohasem volt magas. 1888 óta egy 80 éves sem 
volt hivatalban, 70 éven túl csak 3, 65 évesnél idősebb csak 46, 
sőt 60 évesnél idősebb is csak 253. vagyis az összes Oberlehrer- 
eknek 4'4°/o-a. Valamely pályának a nehézsége legjobban abból az 
életkorból tűnik ki, a melyben a hivatalnokok átlaga a szolgálatból 
kilép. Ez az életkor Oberlehrer-eknél az 57'5-ik életév 23‘7 szolgálati 
év után. Hogy egyetlen főiskolai pályán sem ily alacsony az átlagos 
szolgálati idő, az az emlékirat számaiból már most is valószínű, noha 
eddig ily összehasonlító vizsgálódások még nincsenek. (Paedagogisches 
Archiv.)

Ábrázoló mértani cursus gymnasiumban.
A fiumei m. kir. állami főgymnasium tanári testületé a múlt 

deczemberben fölterjesztést intézett a közoktatási miniszterhez, mely
ben azt kérték, hogy tekintettel Fiume speciális szükségleteire, 
engedje meg a miniszter, hogy az ábrázoló mértant, melyet a 
revideált tanterv egészen elhagyott a görögpótló rajz tantervéből, 
intézetükben mint rendkívüli tantárgyat taníthassák.

E fölterjesztésre a fiumei kormányzóság útján a következő 
leirat érkezett a fiumei főgymnasium igazgatóságához:

»Vonatkozással m. évi decz. 17-én 110. sz. a. felterjesztésére 
értesítem, hogy a vkm. ur ő nmgn f. évi január 4-én 2. a. k. leira
tában felhívja az igazgatóságot, hogy az ábrázoló mértannak a jövő 
tanévtől kezdve mint rendkívüli tantárgynak tanítására vonatkozólag 
tantervet mutasson b e; továbbá jelölje meg, hogy az önként jelentkező 
tanulóktól mekkora évi díjat szándékozik szedetni ? Előrebocsátandó- 
nak tartja azonban nevezett miniszter úr, hogy egy-egy tanfolyam,
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illetve csoport növendékei heti egy óránál nagyobb óraszámban nem 
lesznek taníthatók. — Fiume, 1902. január hó 19-én. Gaal s. k. 
kormányzói helyettes.«

Nemcsak érdekesnek, hanem egyúttal nagy fontosságúnak 
tartjuk ezt az intézkedést. Az ábrázoló mértan e szerint ép olyan 
helyet fog elfoglalni a fiumei gymnasium tantervében, mint a rend
kívüli latin nyelv a reáliskolák tantervében. Azt hiszszük, efféle 
helyi tantervre más gymnasiumban is lehet szükség, főleg oly város
ban, hol nincs reáliskola. Egyáltalán csak helyeselhető, hogy a tan
tervek megállapításában az országos tanterv keretein belül bizonyos 
szabad mozgást engedjen a közoktatási kormány az egyes intézetek
nek. Ezzel útját egyengetjük az egységes jogosítású középiskolai 
rendszernek i s ; ez irányban némi tapasztalatokat is gyűjtünk, a mi 
nélkül ily nagy fontosságú iskolareformot véghez nem vihetünk.

F ig ye lm ezte tés  és  kérelem . A  tagdíjfizetés és az előfizetés leg- 
czélszerübben és legolcsóbban az első számhoz mellékelt p ósta ta rék p én z
tá r i  befizetési la p p a l történik, a melylyel az illető díjnak a postán 
az egyesület javára való befizetése teljesen díjtalanul történik. Kérem e 
befizetési lap szives felhasználását. A  körök székhelyeire menő példányok
hoz ily befizetési lap nincsen mellékelve.

Müller József,
e g yesü le ti p é n z tá r o s  (V . k ér . á ll. fő re á lis k o la .)

Tartalom  : A szövetkezet ügyéhez. I. G á l Kálmántól. II. Dr. A c zé l József
től. III. B la n á r  Ödöntől. — E g y e s ü le t i  é l e t : Igazgatósági ülés. Köri 
tudósítások. (Kassai, Ung-beregvármegyei, Fiumei kör.) — K iseb b  
közlem én yek . — H ird e té sek .
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M o s t  j e l e n t  m e g  !

L atin-m agyar Z seb szó tá r
középiskolák számára.

Szerkesztette
S C k í M T D T  J Ó Z S E F

állam i főgym n. tan á r.

— I. rész: „ Ára vászonkötésben
Lat in-magyar .  ^  2 korona.-------

A Schmidt József-féle latin-magyar zsebszótár aránylag kis helyen mindazt 
nyújtja, a mire a tanulónak szüksége van. Schmidt szótára nem hagyja a tanuló 
kérdéseit sohasem felelet nélkül, mert előtte épen csak a kérdések lebegtek folyton 
munkája készítésénél. Minden egyes szóczikken meglátszik, hogy a könyve 
felett görnyedő tanulóra gondolt a szerző, ennek a szemével igyekezett látni, 
egyre arra gondolt, hogy ennek munkáját könnyítse.

Meg vagyunk győződve, hogy ezt a szaktanárok is fel fogják ismerni és 
úgy a tanitás, mint a tanuló szempontjából maguk fogják legjobban előmozdítani 
az értékes munkának gyors elterjedését. Ez a munkájuk annál könnyebb lesz, 
mert a díszes vászonkötésü, nyomdailag is szép kiállítású, a szemre nézve kelle
mes betűkkel szedett szótár ára mindössze 2 korona.

A Magyar-latin rész sajtó alatt van.

Megjelent és kapható az ,,ATHENAEUM“ irod. és nyomdai 
részvénytársulatnál Budapesten, VII., Kerepesi-ut 54. sz.
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A Z  I S K O L A I  K I A D Á S O K R Ó L .

Kérdésekkel kezdem. Hány diák tartja meg az érettségi 
után klasszikusait; hány teszi el könyvtárába, mint apái tették, 
az ócska iskolakönyvet.; hány vesz újat, hány olvassa, hány 
gyönyörködik benne? Ösmerünk-e Vergiliust, Horatiust olvasó 
jogászt, Homeros-olvasó medikust? Olvassák-e érettségi után 
egyáltalán a klasszikusokat? A ki hivatásánál fogva alig lehet 
el nélküle: hány profeszor-jelölt veszi elő — ha csak nem szakja 
s nem vizsgálati tárgya, — lelkiszükségből, gyönyörűségből 
Hornért, Sophoklest? Miért, hogy esztendőről esztendőre a diák
ság ezre és ezre veszti el kedvét — úgy lehet, örökre — az 
olvasástól; mért tekinti a nagy írók olvasását első sorban nehéz 
s unalmas feladatnak; mért menekül, ha szórakozni vagy gyö
nyörködni akar, minden más íróhoz, csak nem ahhoz, a kit 
valaha, élete legfogékonyabb korában, az iskolában is olvasott? 
Mért a közönség hallgatag, de annál határozottabb különbség- 
tétele a gyönyörűségre s olvasásra szánt poéták és az »iskolai 
auctorok« között? S legvégül miért, hogy mindezekkel a kérdé
sekkel, bár közismertek s egymás közt napról-napra százan 
panaszoljuk, bár egész tanításunkban ennél fontosabb kérdés — 
egy egész fiatal nemzedék elszakadása az irodalom legnagyobb- 
jaitól — alig van, maga az iskola mindezzel alig foglalkozik s 
folyik a geniek hivatásszerű megutáltatása esztendőről esztendőre ?

A kisszerű s nem épen örvendetes kép, klasszikusaink iskolai 
tárgyalásának képe, kétségtelenül sokféle, részben a tanártól s az 
iskolától függő, részben ezektől független komplikáczió eredménye. 
Bizonyos, hogy nagy része van benne annak a módnak is, mely- 
lyel az iskola ez Írókat általán tárgyalni szokta; nem azt a 
módot gondolom, melylyel a legjobb iskolák — tehát a legkeve
sebben — járnak el, hanem a nagy többséget jellemző methodust. 
Fő hibája e módszernek — de ez teljesen elég is arra, hogy 
minden eredményt a priori semmivé tegyen — talán az, hogy

O R S Z . K Ö Z IÍP IS K . T A N Á R E G Y E S . K Ö Z L . 3 4
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lépten-nyomon megakasztja a közvetlen poétái s művészi hatást 
az arra áhítozó fogékony gyermek-lélekben. Hogy a maga 
figyelmeztetései, oktatása nélkül nem engedi soha egy perezre 
sem a nagyok közvetlen, benső közelségébe a kisdedeket. Hogy 
a klasszikus iró az iskola szemében gyakorta merőben associatio- 
anyag, melyen a profeszor, hajlama s tudománya szerint, néha 
eltanítja az egész filológiát: grammatikát, stilisztikát, régiségtudo
mányt, históriát, lélektant, irodalom-történetet, s utoljára látja s 
láttatja bennök, a mire valaha ezek mégis gondoltak: a művészt, 
a közönsége érzésére, képzeletére ható poétát, az irót. A magyar 
klasszikusokat a nyelvi, stilisztikai, poétikai s irodalomtörténeti 
excursusok nyűgével untatják agyon; az idegen irók idáig ritkán 
ju tnak : magának a nyelvnek a tanítási módja legtöbbször olyan, 
hogy mire egy irót olvashatna a diák, már minden időre meg
írnia a német, a latin, a görög betűt. S ha van, a ki még ennek 
daczára is vágygyal s örömmel kezd Homérba, Sophoklesbe, akkor 
az új ismereteknek az a tömege, a mit profeszora a nyelvtanból, 
régiségtudományból, ókori és újkori földrajzból és históriából 
óráról-órára Homeros s a szegény diák közé felhalmoz, végkép 
elállják az útját, hogy valaha a nagy vak poétát csak egyszer 
is gyönyörűségből, élvezetből végigolvassa. Az általánosan divó 
methodus mellett a legtöbb gimnazistában Horatius s Homeros 
neve könyvnélküli penzumok, ablativus absolutusok, magán- és 
közrégiségek, litotesek és hendiadyoinok emlékezetét költi fel, s 
csak a legritkább esetben — a mire Homeros s Horatius valaha 
mégis gondolhattak — a költészetét. E nagy poéták czélja valaha 
az volt, hogy olvassák s gyönyörködjenek bennök; ma pedig a 
diákok »praeparálják«, a tanárok magyarázzák, óránkint halad
nak liarmincz-negyven sort; olvasni pedig, a mint költőt olvasni 
szokás és gyönyörűség, senki sem oldassa. Mindenki tehet ezért 
szemrehányást, csak az iskola nem; mig maga az iskola nem 
becsüli s tiszteli meg a költőben a költészetet, a mig a tanítás 
a klasszikusokat associatio-anyagnak s eszköznek tekintik : nincs 
jogunk a panaszra, hogy klasszikus irót senki sem olvas.

Mindezek láttára a nemzet intelligens közvéleményében már 
rég megerősödött s e közvélemény viszhangjaként legjobb taná
rainkban is felébredt az a meggyőződés, hogy ez így nem mehet 
tovább. Ezen valahára változtatni kell. Nemzeti érdek, hogy az 
új nemzedékből ki ne veszszen a klasszikusok felkeltette gondola
tok, érzések nemesítő befolyása; nemzeti érdek, hogy ha már a 
görög s római litteratura úgy látszik mindenkorra és saját hibánk
ból megszűnt az lenni, a mi századokon keresztül volt: a nemzeti 
lélekkel congeniálisan működő s ható erő, ne veszszen ki a szere
tet legalább nemzeti klasszikusaink iránt.

E gondolathoz fűzöm minden további mondani valómat. 
A  miket ezzel kapcsolatban el lehetne mondani, azok közül a 
legjelentéktelenebbet választom: az iskolai editiókat tárgyalom, 
általánosságban, gondosabb módszerezés nélkül, kizárólag ebből
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a  szempontból. Specializálás nélkül, általánosságban szólok; így 
megvilágítóbb s talán meggyőzőbb is. Megvilágításom egyodalú 
lesz: főkép a hibákat keresem; a dicséretből úgyis eleget ád
— néha nagyon is sokat — a hivatalos kritika.*

Merő külsőségeken kezdem. Kicsinyesnek tűnnek fel, de 
talán jellemzők. A kiknek valaha életük ambicziója volt egy-egy 
latin vagy görög auctor szép kiadása, maguk könyvkiadóink se 
szeretik már a klasszikusokat. Klasszikus auctort csak az iskolá
nak adnak ki, a publikumnak egyáltalán nem. Iskolának, tudós 
editiót. Komoly, tudós formátum; nagy oktáv, számozott sorok, 
sűrű petitbetüs jegyzetek, indexek, etc. Hová lett a Petőfi zseb- 
Horatiusa ? hogy a diák, a ki a nyári melegben az erdőn csatangol, 
a patak partján megpihenve olvashassa az Integer vitae-t, a Sic te 
diva potens Cypri-t ? A legtöbb iskolai editió formátuma — a nagy 
oktáv alak — már előre figyelmezteti a diákot, hogy ez tudós 
könyv s nem poéta. Nem kicsinyességből említem e látszón gyer
mekes dolgot: más a tudós értekezés s más a poétái munka 
formátuma; Jókai bizonyos kiadásban kedvesebb, mint egy másik
ban; mig szerették a klasszikusokat, kedves, kezes kiadásokban 
adták is ki; mióta csak az iskola olvassa, formája is tudósos, 
komolykodó. Akadna-e egy zsebrevágható Horácznak, Vergiliusnak 
magyar kiadója?

Más ily apróság: a papiros és a betűk. Hány kiadónk érti 
s érzi, a mit Puskin a könyv méltóságáról s ezzel együtt a vele
járó szolid ékességről mond? »A legjobb papir, a legszebb betűk, 
a legtartósabb s legizlésesebb kötés, a mit egyáltalán adhatni« — 
ezt kivánja meg a britt apostol a könyvtől. Nálunk ellenben? 
Gyakran áttetsző s ragyogó, mindenképen szemrontó papir (a 
magyar kiadók a fénytelen finom papirt, úgy tetszik, elvből alig 
használják), gyakran igen kicsiny, elmosódó betűk, s sajátos magyar 
vonás gyanánt: egy oldalon sok-sok betűtípus. Yan egy Aeneis- 
kiadásunk, a hol egy oldalon hatféle betűtípus van. Maga a 
szöveg garmond betűkkel van szedve, de a benne levő beszélgeté
sek cursiv-garmond jegyűek; a prózában elmondott tartalmi váz
lat más fajtájú nagyobb, esetleg kisebb cursiv betűkkel van 
kezdve, mig a széljegyzetek rendes, esetleg cursiv petit-jegyüek. 
Arról nem is szólva, hogy a cursiv-szedetés a poéta jussa, egy- 
egy ily tarkabarka szedésü könyv (költeményről van szó) oly ízlés
telen, hogy ha az editor nem veszi észre, a kiadó dolga volna rá 
figyelmeztetni.

Az illusztrácziók ? Egy más oldalról később kifejtendő kifogá
saink mellett tisztán a külsőség szempontjából egyelőre annyit, 
hogy sok illusztrácziónk technikája nagyon gyarló; a képek sok
szor elmosódok, a czinkografikus másolatok homályosak; hires 
képek reproductiója: egy-egy homályos folt s furcsa feketeség; ezen 
tanuljanak diákjaink? ebből tanuljanak ízlést? ezekről a rajzról, 
a, festészetről? (viszont szívesen elismerhetni, hogy sok újabb könyv

34*
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ellen ily kifogást alig tehetni; hogy képeik technikai szem
pontból kifogástalanok; más kérdés, vájjon az illusztrácziók ily 
mértékben való alkalmazása az-e paedagogiai szempontból.)

Hogy túlságos kicsinyeskedéssel ne vádoltassam, elég ennyi 
a külsőségekről; a következőkben klasszikus editióink tartalmá
ról : szövegéről és a hozzájuk fűződő magyarázatokról egy-két 
megjegyzést.

Még a merő szövegkiadások ellen is tehetünk — épen az 
említett szempontból — nem egy kifogást. Nem az editiók 
filológiai értékét gondolom; e tekintetben — lehet — legtöbb 
kiadásunk kitűnő is; bármennyire értékes is azonban egy-egy 
szövegkritikailag kifogástalan vagy szerencsés inventióval javított 
szöveg, bizonyos, hogy iskolai editióknál ez a szempont épen nem 
elsőrendű; sőt kívánatos lehet, hogy a hagyományok fenntartá
sára hivatott iskola a bosszú idők szentesítette hagyományos szöve
get csak akkor vesse el, és csak akkor vegye át az újat, a job
bat, ha ez a szövegnek merőben új jelentést ád. A kritikai 
apparátussal felszerelt kiadások — ha még oly értékesek is — 
a szakembernek, nem az iskolának valók; kifogásunk nem is az 
editiók szövegkritikai értékére vonatkozik; azt panaszoljuk, hogy 
a legtöbb editor könyvében nem becsüli meg a nagy irót, a 
poétát. Pár példa meg világosítja, hogyan értem.

Esztendők óta divó szokás, hogy a szövegben előforduló 
beszédeket az irók cursive szedetik (újabban még akkor is, ha 
oratio óbliquáról van szó). Egyetlen magyarázatul azt lehet adni г 
erről könnyebben veszi észre a diák, hogy a dőlten szedett 
rész — beszéd, szórul-szóra való idézet. Nem értem, hogy tehet 
jóizlésú ember ilyent. Magyar Íróval még alig próbálták meg, 
de a vivisectiót századok óta szenvedő görög s latin irók 
régóta keservesen tűrik. Nem jut senkinek az eszébe, hogy 
pl. Toldit így szedesse:

A király azonban ilyenképen szóla :
»Nem is hallottam még, hogy testvéred volna.
Udvaromba miért soha nem vezetted?
Be sem is mutattad, meg sem ismertetted ?
György pedig fe le le: »Oh uram királyom,
Nékem az kiváltkép szégyenem és gyászom,
De — s nagyott sóhajtott erre az egy dé-re,
Érdemetlen volna királyom kegyére.

Ellenben sok új kiadású Liviusban minden beszéd, az Aeneis 
minden oratiója így van szedve. ízléstelensége mellett ez eljárás 
még a poéta jogát is sérti; a kiemelésnek ez a módja az ő kizáró
lagos jussa, a mivel, ha szükségesnek érzi, tud is é ln i1 s ha 
a modern költő e jussát még mindenki tiszteletben tartja, meg-

1 Magyar a magyar Zsigmondnak, Szerb a szerb Lázárevicsnek. 
Hallod-e Jánk , im királyod szeme látja, s ez jutalm a, etc.
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kívánhatják ezt az antik klasszikusok is. Van egy Phaedrus- 
kiadás, mely a mesék morálját vastag compris-val szedeti. Gyerek, 
itt a bölcsesség! Másrészt oly kevésre becsüljük diákjaink értel
mét, bogy azt véljük: e nélkül nem érzik meg, mi a beszéd s 
mi nem, vagy hol a mese tanulsága?

Egyáltalán a legtöbb kiadáson megérzik a kiadó profeszor 
mindenható czeruzanyoma. A sorjelölő számok, — noha semmi 
közük a szöveghez és tisztán kényelem okából követik azt — 
ugyanoly nagy jegyűek, mint maga a szöveg betűje; s ha alkal
mazásuk — bármily ízléstelen is — talán menthető a nagyobb 
epikumoknál (bár Vörösmartyt még nem jutott eszébe senkinek 
sorszámozva kiadni), merőben felesleges ott, hol a vers oly rövid, 
karaktere annyira lírai, hogy egyenesen tiltakozik ez ellen. Három 
strófás népdalt, nyolcz vagy tizenkét soros horatiusi verset feles
leges megsorszámozni; a Szeptember végén-1, a Rózsabokor a clomb- 
oldalon-t: ilyen nagy ízléstelenség. Az, hogy a tanuló pontosab
ban rátalál egy-egy sorra, alig lehet ez eljárás igazolása; sőt 
épen paedagogiai szempontból kell, hogy minden olvasott vers 
vagy szöveg legalább oly mélyen bevésődjék a diák emlékezetébe, 
hogy egy-egy sorára minden ily könnyítés nélkül azonnal s bizto
san rá tudjon találni. Kevéssé ismeri, igen kévéssé szereti az a 
diák azt az olvasmányt, ha e számok nélkül könnyen s biztosan 
nem tájékozódik benne.

Ugyan-ily felesleges, ízléstelen s paedagogiailag nem menthető 
könnyítés a diák munkáján a szöveget megszakító vagy marginális 
magyar tartalmi emlékeztetők. Van Aeneis-kiadásunk, a melyik 
minden húsz-harmincz sornál megáll, s két-liárom sorban magyarul 
közli a következő passus tarta lm át; van, a melyik e felvilágosítást 
a margón adja meg. Senkinek sem jutott még eszébe, Toldit vagy 
a Zalán futását igy adni ki, s mindenki érzi, m iért: az a lap a 
poétáé; nincs jussom, kiadónak közbeszólni, czimeket, tartalma
kat közbekiáltani akkor, a mikor a költő beszél; nincs jussom 
megakasztani a költemény hangulatát a magam prózájával, s 
erre a magyarázó prózára, ezekre az alczimekre a költőnek, a 
nagy írónak szüksége sincs. Érzi ezt mindenki, ha magyar vagy 
franczia könyvről van szó; latin vagy görög auctornál ez Ízlés
telenség (mely paedagogiailag is káros: a diákot felesleges módon 
kényezteti, megtevőn helyette, a mi az ő kötelessége volna: jól 
megjegyezni, hogyan következnek egymásután az egyes részletek), 
latin s görög auctornál ez nemcsak lehetséges, de sőt általános 
s dicsért gyakolattá vált.

Az editori leleménynek egy érdekes, bálistennek még nem igen 
elterjedt módja: magán a szövegen jelezni, hol van egy-egy hason
lat, s oldalt czeruzázza meg a verset, ilyenformán: 1

1 Uritur infelix Dido, totaque vagatur
Urbe furens, qualis coniecta cerva sagitta 
Quam procul incautam . . .  etc.
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Mily érdekes ú jítás! Ha e lelemény követőkre talál, a 
nyomdai technika mai fejlettsége mellett minden tipikus hason
latnak meglesz a maga kisded jegye, a mivel az editor majd a 
sorok mellett megjelöli a megfelelő hasonlatokat: az oroszlán
hasonlatokat kis oroszlánnal, a hajóról vetteket apró hajóval, etc. etc. 
Mi szép lesz egy ily Homér-kiadás!

E modern újítások mellett a régi kiadások egy hasznos 
hagyományát sok új könyvben nem találjuk: a lapok fején az 
illető szöveg megjelölését. Például Horatius-kiadásaink rendesen 
beérik az egyszerű lapszámozással, pedig szívesen vennők, ha min
den lapon jeleznék, hányadik könyv, hányadik ódája van ott 
(talán a kezdő szólamot is); természetesen a figyelmeztetésnek 
megfelelőn: petit jegyekkel.

(Folytatása következik.)
Tóth Rezső.

BIZALMI NYILATKOZAT.

A nagyváradi állami főreáliskola tanári testületé körlevél
ben fordul • az ország középiskolai tanárságához, melyben egyrészt 
dr. Szomhatliy István tanár, a szegedi gyűlés elnöke, beszámol 
a Szegedről kiindult mozgalom »negativ eredményeivel«, másrészt 
pedig a Tanáregyesületi Közlöny »méltatlan« támadásaival szem
ben bizalmat akar szavaztatni az ország tanári testületéivel 
Szemerjay Károlynak, a szegedi bizottság egyik tagjának.

Minthogy a Szemerjaynak szánt bizalmi nyilatkozat a 
Közlöny szerkesztőjével szemben, a ki azokat a »méltatlan« 
támadásokat intézte Szemerjay ellen, bizalmatlanságot akar 
kifejezni, azért kötelességemnek tartom szintén hozzászólni a 
dolog meritumához, a mit eddigi kisebb közleményeimben csak 
elvétve, szórványosan tettem meg, nem tulajdonítván túlságos 
fontosságot a Szemerjay körleveleinek és czikkeinek. A miket 
mondani fogok, azok nem hivatalos megállapodások eredmé
nyei, hanem tisztán a magam véleménye; a felelősség tehát sza
vaimért csak engem terhel. Nem önvédelemből szólok hozzá 
most behatóbban a dologhoz, mert engem tetteimben nem 
mesterségesen összehozott bizalmi vagy bizalmatlansági nyilat
kozatok vezetnek, hanem legelső sorban a saját lelkiismeretem. 
Volt már részem elismerésben is, nem fog túlságosan lesújtani 
a bizalmatlansági nyilatkozat sem. Csak önmagámmal rendben 
legyek. Hanem azért kérek szót, mert attól tartok, a tényállás 
tárgyilagos ismerete nélkül olyan fordulatot vesz ez az egész 
erőszakkal felfújt kérdés, hogy veszélyeztetheti nehéz viszonyok 
közt fenntartott belső békéjét a tanáregyesületnek.

A Szemerjay közt és közöttem lefolyt tollharcz abból indult 
ki, hogy Szemerjay kíméletlenül megtámadta az egyesület főtit
kárát, a miért a karácsonyi választmányi ülésen a rangsorból 
való kivétel eszméjével szemben azt az elővigyázatot ajánlotta a
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választmány figyelmébe; hogy mielőtt kivételünket kérnők, tudnunk 
kell, mire számíthatunk a rangsorból kivevés u tán ; e nélkül 
kérésünk ugrás volna a sötétben. — Ez az egész kérdés tudva
levőleg nem is volt napirenden, az évi fölterjesztésről folyt az 
eszmecsere, ennek a kapcsán merült fel a rangsorból való kivétel 
gondolata, mint már annyiszor más alkalommal is. A főtitkár e 
nyilatkozattal természetesen korántsem akart ellenállást kifejteni 
a rangsorból kivétel ellen, mindössze a szükséges elővigyázatot, 
óvatosságot akarta a tagok figyelmébe ajánlani.

Szemerjay támadása kellő alap nélküli és kíméletlen volt. 
Alap nélküli, mert a főtitkár, ismétlem, épenséggel nem akart a 
rangsorból való kivétel ellen állást foglalni. De kíméletlen is 
volt a legnagyobb mértékben. A támadó czikk szerint a főtitkár 
»a tanároknak a rangsor által megzavart békéjével és nyugalmá
val, a mi az iskolát is veszélyezteti, nem törődik, hanem vessző- 
paripáján, a quinquenniumok emelésén, nyargal;« a kath. alapok
ból fenntartott intézetek tanárainak előmeneteli sérelmeit csak 
úgy »porhintés« kedvéért akarja fölvenni az évi jelentésbe; »csupa 
frázissal és oda dobott állításokkal igyekszik a kérdést agyonütni;« 
»a főtitkár urat és azokat, a kik e kérdésben vele egyetértenek, 
tetteikben és határozataikban nem a közérdek vezeti;« »körül
belül sejtem én a főtitkár úrnak különleges aggályait is a külön 
törvénynyel szemben.«

Ilyen hangon, ilyen rosszakaratú gyanúsítással irt Szemerjay 
Négyesy Lászlóról, kinek a tanárság érdekében kifejtett önzetlen 
és odaadó buzgósága folytán — nem tekintve tudományos érde
meit — már akkor országosan ismert neve volt a tanárság közt, 
mikor még Szemerjay talán nem is volt középiskolai tanár.

Ezt a támadást szó nélkül hagyni nem lehetett. Az önvéde
lem gyönge védelem: a Közlöny szerkesztője hivatali és erkölcsi 
kötelességének tartotta, hogy az egyesület főtitkárát az egyesület 
lapjában ő védje meg (febr. 2 ). A szerkesztő támadása megköze
lítőleg sem volt oly kíméletlen, mint a Szemerjayé. Hogy »bele
lovagolta magát« az osztrák mintába, eme »vesszőparipájába;« 
hogy támadása »méltatlan eljárás« : ezek a legerősebb kifejezései. 
Egyébként pedig igyekeztem megnyugtatni Szemerjayt a dolog 
érdemére nézve: mert a rangsorból való kivételt, a mikor annak 
az ideje eljön, sem a főtitkár, sem senki más nem ellenzi a választ
mányban.

Erre aztán Szemerjay megsértődve, a saját egyéni sérelmét 
közügygyé fúva föl, megkezdte a körlevelezést. Kijelenti febr. 7-iki 
körlevelében, hogy a főtitkárt sérteni nem volt szándékában (?!), 
hogy ilyesmit czikkéből senki nem is olvashat ki (?!); azért B. P. (a 
szerkesztő) illetéktelen prókátor, a ki rosszakaratúi ferdítésekkel 
és ráfogásokkal elcsüri-csavarja a kérdést, hogy tévútra vezesse 
az avatatlanokat.

így folyt aztán tovább a polémia, Szemerjay részéről hosszú 
körlevelekben, részemről apró czikkekben. Elvi különbség a rang
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sorból való kivétel tekintetébon köztem és Szemerjay közt nem 
volt, ez okból nem tartottam szükségesnek bővebben foglalkozni 
körleveleivel. Szemerjay támadt és nem kímélte a személyeket, 
én védekeztem és támadtam, szintén nem kiméivé a személyt. 
De csak megengedett, parlamentáris fegyverekkel támadtam, 
főleg gúnynyal. Gyanúsítani nem gyanúsítottam meg Szemerjayt 
egy szóval sem, mint ő tette a főtitkárral.

Ennyiből áll a polémia személyi oldala. A kérdés dologi 
oldala sokkal fontosabb ennél.

Hogy a rangsor ránk tanárokra nem alkalmazható helye
sen : ebben az egyesület, a választmány, az igazgatóság, a főtit
kár és a szerkesztő között meg Szemerjay és a vidéki tanárság 
érdekelt része között nincs, mert nem is lehet véleménykülönb
ség. Az egyesület 1893-ban kénytelenségből és óvatosságból elfo
gadta ugyan az 1893-iki törvény szerinti rangsorozást, de folyton 
fenntartotta azt az elvét, hogy a rangsor bilincsei ránk nem 
valók, a rangsor ellenkezik a tanári állás természetével. Mint
hogy azonban már beerőszakoltak bennünket az 1893-iki törvény 
kereteibe, az egyesületnek számolnia kellett a tényleges állapot
tal és oda kellett törekednie, hogy a rangsorban lehetőleg ked
vező helyzetet teremtsünk a tanárság számára, és hogy a nem 
nekünk való helyzet viszásságai lehetőleg orvosoltassanak. Ez 
volt 10 év óta az egyesület programmja. Ez ma is.

Azért, hogy az idei fölterjesztés expressis verbis nem em
líti a rangsorból való kivételt, elvileg ennek az alapján áll az 
is, mutatják egyes kifejezései, pl. »mig a törvény hatálya alatt 
állunk« és hasonlók. Különben is az egész fölterjesztés a leg- 
hathatósabb czáfolóirat a rangsor ellen, a mit csak irtunk 
eddigelé. Nincs tehát ellentét az egyesület elvi álláspontja és tíz 
esztendős programmja, meg a fölterjesztés közt, mint Szemerjay 
ki akarja mutatni.

Ezzel a programmal szemben mit akar Szemerjay? Hirdeti, 
hogy eljött a rangsorból való kivétel sürgetésének az ideje, az 
egyesület tehát változtassa meg programmját, hagyja el a tör
vényes alapon való munkálkodás meddő talaját, igyekezzék tíz 
éves elvi álláspontját átvinni a gyakorlatba: kérjük a rangsorból 
való kivételt.

Erről a kérdésről nekem beható eszmecserém volt Szemer- 
jayval. Magam is foglalkoztam már azzal a gondolattal: nem 
kellene és nem lehetne-e fölhasználni a tisztviselők fizetésének 
tervezett emelését, a mi a törvény érintése nélkül aligha fog 
megtörténni, arra is, hogy régi elvünkhöz híven, kérjük a tör
vényből való kivételünket. E  kérdésben több ízben folytattam 
eszmecserét az igazgatóság tagjaival is; kiadtam a Közlönyben 
Szemerjay czikkét is; hogy előkészítsem a fontos kérdés érlelését, 
magam is akartam írni róla. A bizalmas eszmecserék folyamán 
az igazgatóság néhány tagjával arról győződtünk meg, hogy a 
dolog nem olyan sürgős, mint én is gondoltam; aztán meg hogy
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a gyakorlati keresztülvitel tekintetében ma már, mikor már egy 
adott helyzettel állunk szemben, ez az egyszerűnek látszó kérdés 
is behatóbb tanulmányozást kíván. Még az is kérdés, hogy épen 
az osztrák minta lenne-e nekünk a legjobb. E  gondolatok arra 
birtak engem is, az igazgatóság ama tagjait is, kikkel ez ügyben 
beszéltem, hogy a dolgot a karácsonyi választmányi ülésen még 
ne hozzuk elő. Előbb meg kell találnunk a nehézségek elhárításá
nak az eszközeit, elő kellkészítenünk a kérdést a tárgyalásra, 
csak ügy állhatunk vele elő. Természetesen a végleges határoza
tot akkor is közgyűlésen kell hozni, nem választmányi ülésen.

Ha azonban az egyesület valamely tagja annyira sürgős
nek és megérettnek tartja a kérdést, jogában állott volna ez 
ügyben indítványt tenni, vagy tétetni a karácsonyi választmányi 
ülésen is. Megtehette volna ezt Szemerjay is. Megtehették volna 
a nagyváradi reáliskola tanárai is. Egyesek ugyan a válaszmány 
tagjai közül a rangsor-mizériák tárgyalása kapcsán felemlítették, 
hogy bajainkon csak a rangsorból kivétel segíthetne; egyéb 
azonban nem történt. Indítványt senki sem tett a rangsorból 
való kivétel ügyében.

Biztosíthatok róla mindenkit, hogy úgy a főtitkár, mint 
én magam is szükségesnek tartjuk és tartottuk már előbb is, 
hogy ezt az ügyet kellő előkészítés után és alkalmas időben 
megbeszélés tárgyává tegyük valamely választmányi ülésen még a 
közgyűlés előtt. Arról tehát szó sincs, hogy »ezt az ügyet is agyon 
akarnánk fontolgatni«, mint Szemerjay az ő sérteni nem akaró 
stílusával mondotta.

A mi tehát a kérdés dologi részét illeti, a Szemerjay nagy 
actiója, vehemens támadása teljesen tárgytalan. Egyáltalán nem 
hiszem, hogy volna tanár, a ki lelkesednék a rangsorért. Ha Sze
merjay azért támadná a választmányt vagy az igazgatóságot, hogy 
mért nem hozta már karácsonykor napirendre ezt a kérdést: 
ezt még meg tudnám érteni. De épen csak magát a főtitkárt 
támadni, és pedig azért, hogy nem akarja a rangsor eltörlését 
magáévá tenni, a miben pedig teljességgel nincs igaza Szemerjay- 
n ak : ily körülmények közt ez a támadás szinte érthetetlen. Ez 
nem lehet más, mint elhamarkodottság, a helyzet nem ismeré
séből eredő tévedés, a mit Szemerjay el nem követett volna, ha 
érdemesnek tartotta volna meghallgatni a választmány karácsonyi 
tárgyalásait.

Épen ilyen megfontolatlanság az is, mikor Szemerjay annyira 
ragadtatja magát hevében, hogy az ötödéves pótlékok emelésének a 
hangoztatását szerénytelenségnek, lehetetlenségnek deklarálja. H át 
ezt a »szerénytelenséget« maga miniszterünk is elkövette már 
néhányszor, a midőn azt hangoztatta országgyűlési beszédeiben, 
hogy a tanárok ötödéves pótlékai sehol sem olyan alacsonyak, 
mint hazánkban. Az egész tanárság is évek sora óta olyan sze
rénytelen már, hogy előmenetel hiányában quinquenniumainak 
az emelését sürgeti folyton. Szemerjay valóságos dialektikai mű
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vészetet fejt ki, hogy ezt a szerénytelenséget ránk bizonyítsa. 
Kiszámítja, hogy kétszáz forintos quinquenniumokkal egy egy
szerű tanár fizetése nagyobb lenne a mostani fizetési alapon, 
mint a min. osztálytanácsosé, főigazgatóé, vagy a táblai biróé a 
kezdő fokon. H át ez igaz. De ha már oly nagy gondot okoz 
Szemerjaynak az, hogy a tanárok létrájának a legfelsőbb foka 
se érjen oda, a hol más hivatalnokoknak egy újabb létrája kez
dődik : hát akkor mért nem inkább azt indítványozza, hogy 
elégedjünk meg egy, két vagy három quinquennium fölemelésével ? 
Mért érvel a tanárok legjogosabb és legtermészetesebb aspiratiója 
ellen ilyen lehetetlen hypotbesisekkel ? Hisz a quinquenniumok 
emelése még csak a rangsorból való kivételnek sem áll útjában; 
emelhetik ötödéves pótlékainkat a rangsor kivétele előtt is, utána 
is. A quinquenniumok emelésének a leszólására tehát Szemerjay
nak még érvül sem volt szüksége. Vájjon ezért az »ügybuzgó és 
önzetlen fáradozásaiért« is szól a nagyváradi testület bizalmi 
szavazata Szemerjaynak ?

Ennyi a lényege a köztem és Szemerjay közt lefolyt polémiá
nak. A fődologra, a rangsorra nézve, közöttünk eltérés nem volt, 
most sincsen; valamint ebben nincs eltérés — meg vagyok róla 
győződve — a főtitkár és Szemerjay között sem. Ilyen körülmények 
közt mi szükség volt arra a kíméletlen támadásra a főtitkár ellen ? 
S hagyhattam-e én ezt, mint az egyesület hivatalos közlönyének a 
szerkesztője, a ki színről-színre látom a főtitkár odaadó és önzet
len munkásságát az egyesület érdekében, hagyhattam-e szó nélkül 
ezt a kíméletlen támadást ? Én Szemerjayt nem azért támadtam, 
hogy a rangsor ellen harczol (ebben bajtársak vagyunk), hanem 
azért, hogy kellő ok nélkül harczot kezd ottan is, a hol nincs 
harczra szükség. Egyébiránt, ha ezért részemről megérdemelt 
visszautasításban részesült, hát ő sem maradt adós a vágásokért. 
Yan-e itt még szükség országos szabású bizalmi és bizalmatlan- 
sági nyilatkozatokra ?

Nemcsak valamely jó ügynek hűtlen cserbenhagyása nem 
forog itt szóban, hanem még mélyreható elvi különbségek sincse
nek a vádlott és védelmezett között. Tisztán csak részletkérdések 
(a quinquenniumok emelése), meg személyes sértések azok, a mikre 
nézve a harczoló felek között elszámolni való lehet. Tudtomra a 
személyes ügyeket a harczoló felek magok között szokták elintézni, 
a mint hogy a kölcsönösen adott vágásokkal ez esetben is elintéz
ték. Mire való hát az országos mozgalom, a bizalmi nyilatkozat ? 
Ha általában csak azért szól ez Szemerjaynak, hogy a rangsorból 
kivétel mellett és a vidéki tanárság érdekei mellett harczol, akkor az 
elismerést én is megszavazom neki, kivált ha ügyesebb taktikusnak 
bizonyul és nem a saját harczos feleire sütögeti a puskáját, mint a 
tapasztalatlan katonák szokták. Ily értelemben tehát a bizalmi 
nyilatkozat országos jellege ez ügyből kifolyólag fölösleges. Ha 
pedig a dolog személyi részéért, a kapott vágásokért akarják kár
pótolni Szemerjayt azzal a bizalmi nyilatkozattal: ez esetben a
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bizalmi nyilatkozatok országos gyűjtése még fölöslegesebb. Mert 
arról már hallottam, hogy valamely támadás elvi oldalát magáévá 
teszi valamely párt vagy testület; de hogy személyi részét tegyék 
pártkérdéssé, közügygyé, hogy tisztán személyi polémiák elinté
zéséhez egy egész országot mozgósítsanak: ez egészen szokat
lan dolog.

Egyébként a részemre készülő bizalmatlansági nyilatkozat
nak a legnagyobb nyugalommal nézek eléje. Nem is ezért Írtam 
czikkemet. Hanem azért, mert azt tartom, hogy a magyar tanár
ság mostani nehéz helyzetében nagy hiba a visszavonás tüzét 
élesztgetni közöttünk. A nehéz helyzet nyomását csaknem mindnyá
jan érezzük, hát legalább tudjunk férfiasán tűrni, tudjunk össze
tartani a bajban isv Az összetartás erőt kölcsönöz nekünk czél- 
jaink elérésére is. Ám legyen közöttünk ellenzék, de ne legyen 
ellenség. Balogh Péter.

A TANÁROK HALANDÓSÁGA.1

A szövetség eszméje vetette fel a kérdést, milyen ellen
állást fejtenek ki a tanárok a legkérlelhetetlenebb ellenséggel, a 
halállal szemben. De érdekes a kérdés a szövetségtől függetlenül 
is ; mert világot vet magára a foglalkozásra. Megszoktuk a 
mondást, hogy »quem dii odere, paedagogum fecere.« Megszoktuk 
annyira, hogy igaznak is tartjuk.

Pedig ha a tanárok halandóságát vizsgáljuk, arra az ered
ményre jutunk, hogy e közmondás hibás. A kopenhágai egyetem 
1879-ben pályadíjat tűzött ki egy munkára, mely statisztikai 
adatok alapján legjobban világítja meg a kérdést, milyen a halan
dóság a nép különböző rétegeiben, foglalkozási köreiben. A díjat 
Westergaard Harald kopenhágai tudós műve nyerte el, a ki azt 
az ő »tisztelt barátjának,« a mi nagynevű statistikusunknak, 
Körösi Józsefnek tanácsára német nyelven bocsátotta közre. 
E mű második »vollständig umgearbeitete Auftage«-ja most 
jelent meg ily czím a la tt : »Die Lehre von der Mortalität und 
Morbidität, anthropologisch - statistische Untersuchungen von 
Herald Westergaard. Jena, Gustav Eischer, 1901.«

Es Westergaard ez óriás apparátussal megírt, 44 nagy ív es 
munkájában arra az eredményre jut, hogy a legszívósabb életű 
foglalkozási kör a papoké, de csak azon felekezeteknél, a melyek 
nem követelik meg a coelibatust, s közvetlen utánuk a paedago- 
gusok és tudósoké. A coelibatusra kényszerítő egyház papsága 
ugyanis egész Európában épen annyi százalékkal nagyobb halandó
ságot mutat, mint általában a nőtleneké a nősekkel szemben, 
a mi tudvalevőleg nagyon is jelentékeny, majd 30°/o.

1 E czikk összefüggésben van a szövetkezet ügyével, de attól külön 
tekintve is elég érdekes, ez nyitott neki utat a Közlönybe a múltkori zárlat 
daczára is
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De a paedagogusok Európa-szerte rendkívül szívós életűek. 
Angliában pl. az 1891-iki népszámlálást követő bárom éven 
keresztül megfigyelte a birodalmi stat. hivatal, hogy az egyes 
korcsoportokban milyen a halandóság az átlagban s az egyes 
foglalkozási körökben. S arra az eredményre jutottak, hogy ha 
az átlagos számítás szerint meg kellett volna halni 100 embernek 
(a 25 — 65 évesek között), tényleg meghalt orvos 97, ügyvéd 82 
(de ügyvédsegéd, alsóbbrendű ügyvéd és írnok már 107) 
művész 78, de zenész 121 és paedagogus (Lehrer) 60, tehát a 
25 — 65 közti tanárok 40°/o-al szivósabbak, mint az átlag, 37-tel 
mint az orvosok és 32-vel, mint az irigyelt ügyvédek. (Id. m. 531. 1.)

Ugyanazt tapasztalták Hollandiában az 1891—95. években, 
a mikor is a halottak korát állapította meg az állami statistikai 
hivatal, Svájczban 1879—82 években, Dániában 1845—80-ig 
stb. (Id. m. 533. 1.)

De még más úton is bebizonyult, hogy a tudománynak élés 
még epicureus szempontból is praktikus; mert jobban megnyujtja 
az életet, mint akár a nagy vagyon is. Potiquet franczia tudós 
kiszámította, hány évig éltek a párisi Institut tagjai 1795—1869 
közt megválasztásuk után, s ezt összehasonlította a hasonló korú 
tőkepénzesek élettartamával és konstatálta, hogy átlag jóval 
hosszabb életűek lettek a tudósok, mint a tőkepénzesek, értve 
alattuk a nagybirtokosokat s a születési aristocratiát is. (Id. m. 
538. 1.)

A német birodalomra nézve meg egy biztosító társulat, a 
góthai Lebensversicherung für Deutschland tett közzé érdekes 
adatokat vagy 100 évi tapasztalat alapján. Mint biztosító termé
szetesen csak orvosilag megvizsgált emberekkel számít, az ő 
halandósági táblázata tehát jelentékenyen kisebb számokat mutat, 
mint az egész lakosságé. És a paedagosuk halandósági coefficiensei 
meg azoknál is kisebbek. Ю0 a biztosító tabellája szerint kiszá
mított haláleset helyett tanítók közt 88, gymnasiumi tanárok 
közt 84 és egyetemi tanárok közt csak 71 halálesetet constatáltak. 
(L. Die Mortalitätsverhältnisse der Lehrer nach den Erfah
rungen der Lebensversicherungsbank für Deutschland in Gotha. 
Jahrbuch für Nat. Stat. 3 E. V III. 1894.)

Nálunk ilyen részletes statisztikai adatok még eddig nincse
nek közzétéve. Egyesületünk halálozási statisztikája rövid életű, 
meg aztán igaza van Müller Józsefnek, nem is vehető irány
adóin, mert sokan kilépnek közülünk, ha nyugalomba vonulnak. 
Az állami tanárokéból sem vonhatunk biztos következtetést, mert 
az állami iskolák nagyobbára fiatal intézmények, s így személy
zetűk is fiatal. Az átlagos adatokkal pedig csak szakemberek 
tudnak bánni. Dr. Aczél József helyesen mutatott rá, hogy téve
sen számítottam ki a 25 éven felüliek halandóságát az átlagban.

De hozott helyette egy kiváló adatot arra, hogy Angliában 
a 25 — 65 év közötti tanárok halandósága alig l'31°/oo- Mert ha 
»a 25—45 év közt levőknél 0'64, a 45—65 éveseknél Г98 a
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halálozási százalék, akkor olyan tömegben, melyben csupa 25—65 
éves tanár van, még pedig egyenlő arányban, a halandóság 
csak 0 '64 -f Г98

2 =
Már hogy viszont az ő számításaiban hol a hiba, sokan 

ki tudnák mutatni most már, mikor a kényszerűség annyit foglal
koztat bennünket a halandóság kérdésével. De ismerjük el 
mindnyájan, hogy azért, mert tanárok vagyunk, még nem értünk 
a statisztikához.

A kassai kör azért a m. kir. központi statisztikai hivatalt 
kérte fel, mondjon véleményt e kérdésben. Vargha Gyula miniszteri 
tanácsos úr, a hivatal igazgatója, mindnyájunkat hálára kötelező 
előzékenységgel tett eleget a kérésnek és a következő leiratot 
intézte körünk elnökéhez:

»Hivatkozással f. hó 4-én 33. sz. a. kelt megkeresésére, 
van szerencsém Czímet értesíteni, hogy a tanárok halálozási 
arányára nézve egészen megbízható adatok még nem állanak 
rendelkezésünkre. A középiskolai tanárok halálozási arányának 
pro miile tizenötben való megállapítása azonban, noha a közölt 
kiszámítás nincsen egészen hiteles alapokra fektetve, a valóságot 
mégis meglehetősen megközelíteni látszik, s alulirt hivatal nézete 
szerint is feltehető, hogy a tanári foglalkozás és az azzal kap
csolatos, az átlagosnál kétségtelenül kedvezőbb anyagi jólét tekin
tetbe vételével, a tanárok közötti halálozás nem múlja felül a 
15-öt pro mille.

E mellett bizonyít különben az 1900. év halálozási statisz
tikája is, a mely szerint a 3041 középiskolai tanár közül 31, 
tehát csak 10 pro mille halt el. Igaz ugyan, hogy ez az adat 
csak az aktivitásban levő tanárokra vonatkozhatható, mert a 
nyugdíjas tanárok a népmozgalmi statisztikában nincsenek külön 
kimutatva, a kiknek halandósága pedig kétségkívül jóval maga
sabb, mindazonáltal feltehető, hogy az activ és nyugalomban 
lévő tanárok együttes átlagos halandósága a 15-öt pro mille alig 
haladja meg. Bpest . . .« stb.

Állásunkhoz illő szerénységgel beismervén, hogy e kérdés
hez ne msokat értünk, meg kell hajolnunk az országos stat. hivatal 
tekintélye előtt.

(Kassa.) Czigler Ignácz.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

A concentratio határai.
Az iskolaélet talajából nőtt okos czikket irt dr. Lange A. 

gymnasiumi igazgató a Zeitschrift für das Gymnasialwesen januáriusi 
számába Die Konzentration des Unterrichts und ihre Grenzen 
czimmel.
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A czikkiró elméletileg és gyakorlatilag egyaránt helyesnek, 
szükségesnek tartja a concentratiót a tanításban, s azért helyesli a 
legújabb porosz tantervnek amaz intézkedését, hogy a rokon tárgyak 
legalább az alsó és középső osztályokban lehetőleg egy kézben 
legyenek. De egyúttal rámutat e magában véve helyes elv gyakor
lati megvalósításának a nehézségeire, sőt veszélyeire is.

A nehézség abban áll, hogy a legtöbb esetben csak erőszakkal 
lehet az összes humán-tárgyakat is, meg az összes reál-tárgyakat is 
csak egy-egy kézbe concentrálni. Az összes humán-tárgyak óraszáma 
ugyan az alsó osztályokban nem tesz ki többet 19— 22-nél, a reál
tárgyaké meg 6 — 8-nál; de ritkán akad tanár, a ki az összes humán- 
iárgyak, vagy az összes reál-tárgyak tanítására képesítve volna. Már 
pedig olyan tárgyat erőszakolni valakire, a minek tanításához sem 
kedve, sem képessége nincs, nagyobb veszélyt rejt magában a tárgyak 
többfelé osztásánál is.

Ennél még nagyobb bajt szülne az. ha a concentratio elvét 
megfontolás nélkül erőszakolva, gyönge tanárra bíznák egy osztálynak 
összes humán-tárgyait (20 — 22 órát), és ugyanennek e gyönge tanár
nak adnák át egy évfolyam tanulóit a legalsó osztálytól kezdve a leg
felsőig, a mint az elméletileg helyes is volna. A rossz tanár ez 
esetben egyenesen tönkre tenné azt az osztályt; tudatlansága, hanyag
sága, fegyelmezni nem tudása, unalmassága, szóvei minden hibája 
ellenállhatatlan romboló hatással volna az osztályra. A rossz tanár 
mindig baja ugyan az intézetnek; de sokkal kisebb baj. ha romboló 
hatása több osztályra elosztva, csak kis mértékben nyilvánulhat, mert 
ez esetben azt a többi jó tanár működése jobban ellensúlyozhatja, 
mint ha egyéniségének teljes romboló hatását egy osztályban concen- 
tráljuk.

Egyéb okokat is tekintetbe veendőknek mond. így  különösen 
a tanárok egészségi állapotát. Méltányossági szempontból nem tartja 
helyesnek, hogy egy gyönge egészségű tanár összes óráit valamely 
népes osztályban concentráljuk.

Ez okokból óva int a czikkiró attól, hogy a concentratio 
elvéből merev, élettelen chablont csináljanak, mert ez esetben többet 
ártanak vele, mint használnak, (öp.)

VEGYESEK.

Tanfelügyelő — főigazgató. Tanügyi lapjainkban és tanügyi 
rovatainkban élénk eszmecserére adott alkalmat az a hir, hogy a 
győri tankerület főigazgatójává egy tanfelügyelőt akarnak kinevezni. 
Nem tudjuk, van-e valami alapja ennek a hirnek, vagy nincs. Azt 
azonban határozottan állítjuk, hogy a középiskolai tanárság soraiban 
n legerősebb visszatetszést keltette ez a hir, s nagy elkeseredést
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szülne a szóban forgó kinevezés. Ez az ügy nem személyi ügy, 
hanem elvi kérdés. Elsőben is olyan bőséges előléptetési forrásokkal 
rendelkezik-e a középiskolai tanári pálya, hogy abból kár nélkül 
juttathat más hivatalkörben mozgó férfiaknak is ? Ez azonban a 
dolognak csak érzékenyebbik, de nem a komolyabbik oldala. Sokkal 
fontosabb szempont az, hogy egy olyan intelligens és nagy művelt
ségű testületnek, minő a középiskolai tanári testület, magának kell 
tudnia megteremnie a vezetésére hivatott szakembereket. És meg is 
termi, csak fel kell őket keresni. Más hivatalkörben felnőtt derék 
férfiakat kár kiszakítani abból a munkakörből, a melyben nagygyá 
nőttek. Ott jó hasznukat veszi a közélet, új munkakörben bizonyára 
sokkal kevesebb eredménynyel fognak dolgozni. A népiskolai okta
tásnak is más a czélja. mások az eszközei, más módszerek segítsé
gével másféle emberek másként dolgoznak ott, mint a középiskolá
ban. Minek egyik légkörből a másikba erőszakolni az embereket, 
hol csakhamar magok is érezni lesznek kénytelenek az idegenszerűség 
hatását. Mi nem lelkesedünk azért sem, ha középiskolai tanárokat 
helyeznek át a népiskolai szolgálatba; de ép oly helytelennek tart
juk az ellenkező eljárást is.

A latin érettségi Írásbeli reformja. Nagy fontossságú rende
letről adnak hírt a napilapok. Wlassics közoktatási miniszter elhatá
rozta és nemsokára rendeletben is kiadja, hogy ezentúl a latin 
érettségi Írásbeli vizsgán magyarból latinra való fordítás helyett 
latinból magyarra való fordítás lesz, csak átmenetileg engedi meg 
majd a rendelet, hogy a mostani jelöltek szabadon választhassanak 
a magyar vagy a latin nyelvű pensum közt. Ez a rendelkezés — 
nem tekintve ezúttal annak didaktikai jelentőségét — szükségszerű 
következménye a latin nyelvi tanítás újabb megszorításának a 
revideált tantervben. A latin nyelvi tanítás mai czélja és terjedelme 
mellett nem is maradhatott meg a magyarból latinra való fordítás. 
Hogy azonban ez az intézkedés újabb csapás a latin nyelvi tanítás 
intensitására, az kétségtelen. Helyes, hogy a tanulók nagy többségé
től nem várunk több latin tudást, mint a mennyi egy latin szöveg 
tisztességes lefordításához szükséges. De vájjon senki sem legyen 
jövőre Magyarországon, a ki annyira be tudjon hatolni a latin nyelv
nek a szellemébe is, hogy azon a nyelven gondolatait is ki tudja 
fejezni ?

Haláleset. P. Csomortdni P. Gaudencz minorita rendi áldozópap, 
kézdivásárhely-kantai róm. kath. főgymnasiumi tanár, meghalt február 
27-ikén életének 50-ik, tanárkodásának 26-ik évében.

Szerkesztői üzenet. A Közlöny mostani késedelmét a nagy
váradi körlevél okozta, melyre már ebben a számban reflektálni 
akartunk. Az olvasók szives elnézését kérjük a késedelemért.

T a rta lo m  : Az iskolai kiadásokról. Tóth Rezsőtől. — Bizalmi nyilatkozat. 
Balogh Pétertől. — A tanárok halandósága. Czigler Ignácztól. — 
Kisebb közlemények. — Vegyesek. — Hirdetések.



г1 -

IVI о st je lent m e g S

' a v  IL atin -m agyar Z seb szó tá r
középiskolák számára.

Szerkesztette
SCHMIDT JÓZSEF
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A Schmidt József-féle latin-magyar zsebszótár aránylag kis helyen mindazt 
nyújtja, a mire a tanulónak szüksége van. Schmidt szótára nem hagyja a tanuló 
kérdéseit sohasem felelet nélkül, mert előtte épen csak a kérdések lebegtek folyton 
munkája készítésénél. Minden egyes szóczikken meglátszik, hogy a könyve 
felett görnyedő tanulóra gondolt a szerző, ennek a szemével igyekezett látni, 
egyre arra gondolt, hogy ennek munkáját könnyítse.

Meg vagyunk győződve, hogy ezt a szaktanárok is fel fogják ismerni és 
úgy a tanítás, mint a tanuló szempontjából maguk fogják legjobban előmozdítani 
az értékes munkának gyors elterjedését. Ez a munkájuk annál könnyebb lesz, 
mert a díszes vászonkötésü, nyomdailag is szép kiállítású, a szemre nézve kelle
mes betűkkel szedett szótár ára mindössze 2 korona.

A Magyar-latin rész sajtó alatt van.

Megjelent és kapható az ,,ATHENAEUM“ írod. és nyomdai 
részvénytársulatnál Budapesten, VII., Kerepesi-ut 54. sz.

t g *
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Az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai részvény
kiadásában Budapesten, VII. kér., Kerepesi-út 54. sz. 

megjelent:
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Ára diszkötésben 4 0  korona.

—  235 szövegképpel 
és 3 0  műmelléklettel.

Л  E dis
A

E diszmü 120 legjelesebb festészünk és szobrászunk életét 
és munkáit mutatja be. S

Az Athenaeum r. társulat könyvnyomdája.
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KÖZLÖNY.
Az egyesület hivatalos ügyeiben 

minden irat
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у N Y  у . Á - AZ ISKOLAI KIADÁSOKRÓL.
(Folytatás.)

A legtöbb nagy írót újabban szemelvényekben szokták 
kiadni. Szemelvények Homerosból, szemelvények az Aeneisből, 
Caesarból, Curtius Rufusból, Jókai Földesurából, sőt még Phaedrus- 
ból is. (Megjelent egyébiránt: Szemelvényeié Arany válogatott kisebb 
verseiből is.) A ki szereti a nagy Írókat, azt hiszem, aligha barátja 
az ily szemelvényezgetésnek. Nehéz dolog abból, a mik csak együtt 
véve adnak igazi egységet, a minek minden kis része bizonyos szem
pontból egyaránt fontos az egységes hatás felkeltésében, kiválo
gatni a jellemző, a Jcitünö részleteket; s hiábavaló azt hinnünk, 
hogy ezek a töredékek csak némiképen is pótolják az egészet. 
A ki csak tiz válogatott Petőfi-verset ismer, nem ismeri Petőfi 
Sándort; a Zrinyiász húsz-barmincz oldala nem a Zrinyiász; húsz 
vagy harmincz részlet az Aeneisből: nem Aeneis. Igazsága van 
annak a diáknak, a ki az esztendő végén eladja az ilyen könyvet; 
úgy se venné hasznát; az a könyv nem volt az, a minek magát 
mondta. Ha valamikor később, érettebb észszel elővenné olvasgatni, 
mennyi bosszúság várna rá! Először is egészen a kiadó kényére 
van hagyva: azt kell olvasnia, a mi néki tetszett; ha száz soron 
keresztül olvasta Vergiliust, a következő harmincz sorban a kiadó 
— átvéve a poéta szerepét — ékes prózában mondja el, a mit 
Vergiliustól s versben vártunk volna. A tudós interpretator foly
ton közénk áll, a költő s olvasó közé; ő húzza alá a beszédeket, 
ő adja a felvilágosító széljegyzeteket s a szöveg alattiakat; s ha 
valami módon mégis kisiklanál keze alól és egész belemerülnél 
a költeménybe: tudós prózájának húsz új sora hathatósan figyel
meztet, hogy egészen az ő hatalmában vagy; csak azt olvashatod 
a mit ő akar és csak addig, a mig ő akarja. De ba épen azt 
az éneket akarnád olvasni, a mit ő végesvégig rövid kivonatban, 
prózában mond el! Le kell mondanod róla mindörökre!

ORSZ. K Ö Z ÉPISK . TA N Á RE G Y ES. K ÖZL. 3 5

Szerkeszti

BALOGH PÉTER
I., Országház-uteza 12. szám.

Az egyesület anyagi ügyei, valamint 
a lap kiadását illető ügyek

M Ü L L E R  J Ó Z S E F
pénztárnok (V. kerületi áll. föreál* 

iskola) hatáskörébe tartoznak.
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Phaedrusnál, Cornelius Neposnál, Horatiusnál mire valók 
a szemelvények? Tiz Phaedrus-mese legfeljebb arra való, hogy a 
gyermek — ha jól tanítják — megszeresse ezeket; ha előtte 
az egész Phaedrus, szivesen s könnyen lefordít még húsz más 
kijelölt verset is, s ekkor de csak ekkor van fogalma is arról, mi 
az a phaedrusi mese; ha módjában sincs olvasni, ha szándékosan 
elzárjuk előle a klasszikusokat, ne is várjuk, hogy megszeresse. 
Nagy irók editiójánál nem is a válogatás a fő gondunk; mindent 
,Iceli közölnünk, a mit a helyes nevelés szemmeltartásával közöl
hetünk; ezt az iró nagysága követeli meg az iskolától. Nem az 
az első kérdés: mit legalkalmasabb a sok közül közölnünk; 
hanem: mit kell az in usum delphini kiadásokban már az isko
lai használat szempontjából is okvetlenül kihagynunk. Hora- 
tiusból mindent kell közölnünk, a mit e szempont szemmel
tartásával adhatunk; maradjon el mindaz, a mi e szempontból 
veszedelmes, de a többi adassék mind, minden különösebb válo
gatás nélkül az iskola rendelkezésére. Bizonyos, hogy a tanuló 
még az ily csonka kiadást sem fogja végigolvasni; hogy mit 
olvas az iskolában, e válogatás a tanár dolga; de kell, hogy 
legyen mindig, a mit ha kedve tartja, morális veszedelem nélkül 
elővehet s a maga örömére lefordíthat. Ha egy iró tiz verse 
közül kilencz olvastatható s egy nem, adjuk ez egy híján mind a 
kilenczet s ne csak két kiválasztottat. Ha pedig tiz verse közül 
kilenczet nem lehet az iskolában olvasni, világos, hogy nem való 
oda, s munkái közül az olvashatók sem szemelvényes kiadásba, 
legfeljebb iskolai anthologiákba valók.

Bármi fontos mindez, mit eddig említettem, a kiadó igazi 
dolga csak ezután következik: a szöveg magyarázatában, bevezeté
sében, jegyzeteiben, feldolgozásában. Hogy a külsőségekkel végkép 
végezzek, szólani lehet mindenekelőtt e jegyzetek s felvilágosítások 
helyéről is. Nem egészen közönyös, vájjon ezek a lap alján kisérik-e 
a szöveget, vagy a könyv végére tétetnek; ha a lap alján vannak, 
zavarják a költői szöveget s folyton szem előtt lévén, túlságosan 
megkönnyítik a tanuló munkáját; ha a kötet végén, kezelése 
válik nehézkessé. E  kérdés legegyszerűbb megoldása az, a mi igen 
sok külföldi iskolai kiadásnál már régóta ösmert: külön kötet 
maga a szöveg, külön füzet a hozzá tartozó jegyzetek. Nálunk 
sajnos, még kevés iskolakönyvünk ilyen.

Az iskolai auktorok kommentárjairól tartalmi tekintetből — 
tudós editoraink dicséretére — mindenki tudja, mennyi jót 
mondhatni. Hisz ép ez oly jellemző a mi viszonyainkra: van 
virágzó filológiai litteraturánk, s nincs senki, a ki klasszikus irodal
mat szeresse. (Hát filológusaink ? Azok se.) E kommentárok gyakran 
igen alapos s igen tudós munkák; beható stúdiumok s különösen 
sok-sok német czikk és programm-értekezés becses eredménye; 
a kis gimnazista úgy megcsodálja filológusaink tudományát, oly 
keveset ért belőle, oly keveset tanul tőlük! Azzal a sok editióval 
szemben, mely büszkén hirdeti kommentátora nagy tudományát.
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mily kevés az az egy-kettő, mely paedagogiailag is jócselekedet: a 
melyik a diáknak készült, a melyik nemcsak tudományára büszke, 
hanem szívesen tud is, akar is tanítani.

Ha nem a bevezetések és jegyzetek filológiai, hanem a közlés
mód paedagogiai értékét nézzük, az a benyomásom, hogy sok 
editiónk nagyon rossz. Hogy sok iskolai kiadásunk minden 
tudós kommentára mellett is csaknem hasznavehetetlen; hogy 
kiadója jegyzeteiben, magyarázatában tömérdek felesleges dolgot 
halmoz össze s igen sok fontosat, szükségeset egészen elhagy; 
hogy a közölt ösmeretanyag elrendezésében, a közlés módjában, 
feldolgozásában sokszor vajmi kevés paedagogiai érzékről tesz tanú
ságot; hogy igen sok ily kiadás világos bizonysága annak, hogy 
kiadójuk lehet kiváló tudós, de kevésbbé kiváló, mint tanító.

Valóban, legtöbb rossz kiadásunk jegyzetének, magyaráza
tának fő te rhe : nagy tudománya. Ez nem paradoxon; a tudós 
apparátust, melylyel kiadója tárgyát ellátja, nem bírja el a 
középiskolai diák. A magyarázatok nívója vagy alatta áll értel
mének s akkor a gyermekes magyarázásmód miatt a diák szemé
ben a tárgy is jelentéktelennek tűnik fel; vagy — sokkal gyak
rabban — nagyon is felülműlja azt; az akadémikus nívójú tudós 
magyarázat érthetetlen az ő középiskolai készültségének. A ki 
ösmerős kiadásainkkal, tudja, hogy pl. a negyedik gymnasiumi 
auktort vagy úgy magyarázza editora, mintha negyedik elemistá
nak, vagy — gyakrabban — mintha negyedéves egyetemi hall
gatónak adna felvilágosítást. A »lelkiismeretes« editor mindent 
elmond, a mit csak olvasott, a mit csak tud; hogy a gyermek 
mennyit okul a sokból: az nem az ő gondja. Őszintén megvallva, 
a régi patriarchalis, szinte naiv kommentálás-mód, melylyel pár 
évtizeddel vagy még régebben látták el a nagy írókat, nekem 
kedvesebb, az iskolának többet érő, mint a mai hivalkodás, 
melylyel kiadóink tudományukat a kis diák előtt ragyogtatják.

A filológia hivalkodása: ez egyik legjellemzőbb vonása újabb 
kiadásainknak. Egész jelentéktelen apróságokon meglátszik ez. 
Van sok kiadásunk, a hol az iró szövege apróbb betűvel van 
szedve, mint a hozzácsatolt jegyzetek. Vergilius, Horatius meg
elégedhetnek apró borgis betűkkel, de kommentátoruk (a filo
zófia doktora s több jeles szaklap rendes munkatársa!) nem 
adhatja nagy garmondon alul jegyzeteit. Más ily jelentéktelen
nek tetsző, de jellemző vonás: sokszor a jegyzetek — ha kell, 
ha nem — sokkal terjedelmesebbek, mint maga a szöveg, mely
hez fűződnek. Csak egy-két adat: egy Cornelius Neposban a 
szöveg 68 oldal, a jegyzetek: 152; egy Curtius Rufus szövege 
86 oldal, magyarázata: 100; egy Cicero: szövege 45, magyarázata 
134 oldal; egy Phaedrus, szövege 27, magyarázata 43 oldal, etc. 
Ez aránytalanság a szöveg s a magyarázat terjedelme közt, a 
betűtípusok fordított aránya — ha csak kissé pedánsul filo- 
logizáló a tanítás, — könnyen azt a hitet keltik s méltán, a 
tanulóban, hogy a mit olvas, csak annyiban fontos, a mennyiben

35*
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hozzáfüződnek azok a tudós ismeretek, miket a hozzátartozó 
jegyzetekből megszerezhet; s hogy az Írónál fontosabb, mert ő 
közli ez ismereteket, a magyarázó. Hogy ez hogy hat viesza 
minden olvasmányra, elég csak emlékeztetni rá.

Nemcsak a magyarázatok terjedelmében, magában az ott 
közölt ösmeret-anyagban is lépten-nyomon feltűnik a filológiai 
hivalkodás; csakhogy tárgyalásmódja minél tudományosabb, 
közölt ösmeret-anyaga minél terjedelmesebb legyen, akárhány 
kiadónk megtörni jegyzeteit, bevezetéseit középiskolai tanulóra 
teljesen értéktelen, a középiskolai tanítás mostani nívóján egy
általán fel nem használható, sőt azt zavaró tudós adatokkal. 
Egy írónk például Yergilius-kiadásában tárgyalva a Vergilius 
előtti római epikát, megjegyzi: »Előmozdítja e műfaj feléledését 
részben a régiségkutatás (M. Terentius Varro), de különösen a 
történetírás, melynek fejlődése a monographiával (L. Coelius 
Antipater) és kortörténeti tárgyak feldolgozásával (Sempronius 
Asellio) jelentékeny lendületet vesz.« Hogy ebből a hatodik
hetedik osztályos diák Varro, Antipater, Sempronius nevén kívül 
mit tanul s mit ért meg, igazán kérdéses. Nem tudja, kik ezek, 
mikor éltek, mit Írtak; nem olvas belőlük soha egy sort se; mit 
jelent a »kortörténeti tárgyak feldolgozása«, miféle monographiá- 
kat irt Antipater, s miért kellene mindezt egy Aeneis-fordító 
gymnasistának tu d n i: csupa nehéz rejtély. Az pedig, hogy a 
felvilágosításra szánt jegyzet még külön a tanító bőséges magya
rázatára szoruljon, valóban abuzus. Ily értéktelen (mert meg 
nem magyarázott, tehát nem is tanító) megjegyzések ugyanabban 
az editióban pl. Catullus Peleus és Thetisének, Vergilius Cirisé- 
nek, a kyklikusoknak, Stesichorusnak, Timaiosnak egyetlen 
magyarázó szó nélkül való felemlítése. Az meg pláne érthetetlen, 
hogy — az editort idézve — »e kor epikai termékeinek elveszett 
sorozatából csakis a név kedvéért« mért sorolja fel Terentius 
Varro Atacinust, Hortiust, Ruf üst etc.? S ez egy példa hányra 
jellemző! Iskolai kiadásba való ez? Mért említek nevet, melyhez 
semmi konkrét ösmeretet nem fűzhetek? Mért adunk oly tudós 
jegyzetet, mely külön magyarázó jegyzetekre szorulna? Mi más
ért, mint hogy egész imponáló nagyságában előttünk álljon az 
editor nagy filológiai tudománya.

(Folytatása következik.)
Tóth  Rezső .

A POLGÁRI ISKOLAI TANÁRI SZOLGÁLAT 
KORPÓTLÉK-IGÉNYE.

Ez a kérdés, mely többeket érdekel, még nincs tisztázva, 
nincs eldöntve; mert a közoktatási minisztériumnak 1900. évi 
4869. sz. alatt kiadott szabályzata az ötödéves pótlékokról csak 
az 1901. jan. 1-je után átlépőkre vonatkozik, az 1901. előtt 
átlépettek pedig, ha visszakapták is, csak csonkítva kapták vissza
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pótlékaikat, holott e pótlékok az átlépés napjától teljes összegben 
megilletik őket.

Kérdés, miért szüntették be az átlépéskor eme pótlékokat, 
s aztán, a kiknek újra kiutalták, miért nem az átlépés napjától 
kezdve — hanem több évről visszatartva — utalták ki?

Erre vonatkozólag a következő megokolást olvastam, ama 
»fennálló szabály ok «-пак értelmezése gyanánt, melyek alapján a 
pótlékaikat kérő átlépettek elutasíttattak.

»Mivel a 38924—1892. sz. miniszteri elvi hatái’ozatban 
kimondatott, hogy a polgári iskolai szolgálatban szerzett kor
pótlékok a magasabb fokozatú tanintézetnél (középiskolánál) járó 
illetményekbe beszámítandók;« és továbbá »mert eme 38924— 
1892. sz. minist, elvi határozattal az 1893. évi IV. t. ez. 6. §-a 
első bekezdése teljesen egybehangzó rendelkezést tartalmaz,« 
második bekezdésében pedig az van mondva, hogy »a tanárokat 
megillető korpótlékok a magasabb fizetésbe való kinevezés vagy 
előléptetés esetén sem szüntetendök be,« holott

»az 1868. 38. t. ez. azokat, a kik a polg. iskolákban a 
tanítást teljesíteni hivatvák, általában tanító névvel jelöli meg, 
s így a polg. iskolához középiskolai tanári oklevéllel kinevezett 
egyén is csak tanító, s így az 1893-ik évi IV. t. ez. 6. §-a 2. 
bekezdése az ilyen átlépett tanárra nem vonatkozik.« (L. a m. 
kir. közig, biróságnak 1901. jul. 15-én megjelent s a miniszt. 
iratok alapján készült 293. sz. határozatát.)

A »fennálló szabályokat« az idézettek által lényegükben 
megismervén, bátrak vagyunk azokra egy pár szerény észrevételt 
tenni, mert itt — meggyőződésünk szerint —■ tévedés forog fenn.

Ha valakit, tanári oklevele alapján — a mint példa van 
rá, hogy 11 hónapi helyettes tanári működés után, mely idő 
alatt szerezték meg a tanári oklevelet is — ha egy ilyen egyént 
gymn. rendes tanárrá kineveznek а IX . rangosztály 2-ik fokoza
tába 1200 frt. javadalommal: kinevezésével a rangfokok által 
járó 1200 frt. javadalomra jogot szerez.

És ha egy olyan egyént, a ki 10 —15 évig középisk. tanári 
oklevéllel polg. iskolánál működött, ugyancsak gymn. tanári 
oklevele alapján, gymnasiumhoz, а IX . rangosztály 2-ik fokoza
tába, 1200 frt. javadalommal, rendes tanárrá kineveznek: talán 
csak nem vonja kétségbe senki, hogy ez az egyén is, kinevezésé
vel a rangfokozattal járó és törvényileg megállapított 1200 frt. 
javadalomra jogot szerez, mint bárki más.

Ha már most az utóbb említett — a polg. iskolától 
átlépett — egyénekre vonatkozólag a 38924—1892. sz. min. 
elvi határozat — nem azt mondja, hogy a polg. iskolánál szer
zett pótlékokat az átlépéskor elvesztik, hanem —• hogy »eme 
pótlékaik a gymnasiumnál járó illetményekbe beszámítandók:« 
lehet-e ennek más értelme, hogy ezek a pótlékok, mint fizetés 
természetével biró illetékek, az 1200 frt. javadalomhoz — annak 
növelésére — számítandók? Ha nem így volna, akkor hisz-
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szűk. világosan és magyarán kimondta volna az a 38924— 
1892. sz. elvi határozat, hogy a kérdéses pótlékokat a gymna- 
siumhoz átlépő tanárok egyszerűen elvesztik.

Vagy ügy értik ezt a »beszámítást«, hogy pl. a 80—160 
frt. pótlékokkal lesz az átlépő tanár javadalma 1200 frt?  Ekkor 
is előbb le kellene szállítani a törvény által megállapított 1200 
frt. javadalmat a pótlékok összegével, s úgy adni ismét az így 
megcsonkított javadalomhoz a pótlékok összegét; a mi bizony 
czifra dolog volna! Különben is, tudtunkra, kétféle értékű gymn. 
tanári oklevelek nincsenek, s ha egy 11 hónapig helyettes tanár- 
kodott egyén kinevezésével az 1200 frt. javadalmat elnyeri, a 
10 —15 évig, bár polg. iskolánál működött egyén is csonkíttat- 
lanul elnyeri az 1200 frt. javadalmat; s így a »beszámítás« 
csakis a fenti értelemben vehető.

Az 1868-iki 38. t.-cz. 72. §-a szóról szóra ezeket mondja: 
»A polgári iskolánál legalább három rendes és egy segéd-tanár
nak kell lenni.« Igen. mert a polg. iskola 4 alsó osztálya, az 
1868: 38. t.-cz. 76. §-a szerint is megfelel a gymn. 4 also 
osztályának, tanterve is — a latin kivételével — ugyanaz, sőt 
ugyanazon tantárgyak még kimerítőbben taníttatnak; de olcsóbb 
iskola lévén, ott a szegényebbek is tanulhatnak; és a ki latint is 
tanul, a 4-ik polg. isk. osztályból a gymn. 5-ik osztályába át is 
léphet. Középisk. tanári okleveles egyének, ép az említettek 
következtében, többen is jutottak polg. iskolához, főleg a 1870-es, 
1880-as években, mikor a felekezeti és községi gymnasiumoknál még 
kevesebb is volt a tanári fizetés, mint a polg. iskolánál; de mert 
szükség volt szakképzett egyénekre, a minisztérium is nevezett 
ki oda többeket, a kik ott is ép úgy tanárok, mint a szintén 
népoktatási intézetek körébe sorozott, tanítóképzők tanerői minő
sítésüknél fogva.

A 38924—1892. sz. min. elvi határozat maga is, az 1868: 
38. t.-czikkel egyezőleg, átlépő »tanárok«.-nak nevezi a polg. 
iskolától gymnasiumhoz átjövő középisk. tanári okleveles egyéne
ket. De hogy semmi kétség ne maradjon fenn ez iránt, maga a 
38924—1892. sz. elvi határozat meghozója, gróf Csáky Albin 
akkori közokt. miniszter, 1893. évi február 17-én, tehát eme 
elvi határozat meghozatala után, a képviselőbázban, a közokta
tásügyi költségvetés tárgyalásakor, polg. iskolai tanárokról és 
polg. isk. tanítókról beszélvén. Szederkényi Nándor képviselő 
megkérdezte a minisztert, hogy kiket nevez polg. isk. tanároknak. 
és kiket polg. isk. tanítóknak, mire Gróf Csáky Albin közokt. 
miniszter a képviselőbázban, az prszág színe előtt, Szederkényi 
Nándor képviselőnek így felelt: »En polgári iskolai ta n á r o k n a k  
azokat nevezem, a kik középiskolai qualificatióval bírnak, polg. 
isk. ta n ító k n a k  pedig azokat nevezem, a kik középiskolai 
qualificatióval nem bírnak.« (Lásd: »Nemzet.« 1893. évi 50. sz.; 
»Polgári Iskola« 1893. évi 3 —4. kettős szám; és az Ország- 
gyűlési Naplóban.)
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Kétségtelen tehát, hogy a 38,924/1892. sz. min. elvi határo
zatban említett átlépő tanárok: »tanárok,« s azért is mondja ki 
ez a határozat, hogy »az átlépő tanároknak a polg. iskolánál 
szerzett korpótlékaik a középiskolánál járó magasabb illetményükbe 
beszámítanátok,« és eme min. elvi határozattal az 1893. évi IV. t. 
ez. 6. §-ának rendelkezése csakugyan teljesen egybehangzó, azt 
mondván, hogy »a tanárokat megillető kor pótlékok magasabb 
fizetésbe való kinevezés vagy előléptetés esetén sem szüntetendök 
be,« lévén az átlépő tanárnak átlépése »magasabb fokozatba,« 
azaz a X. rangfokozatból a IX . rangfokozatba való átlépés.

íme teh á t: 1-ör a polg. iskolától átlépő okleveles tanár 
kinevezésével a IX . rangosztály 2. fokozatával járó 1200 frt. 
javadalmat egészében elnyeri, arra jogot szerez.

2- or az 1868: 38. t. ez. tanároknak nevezi a polg. iskolánál 
működő — középisk. qualificatióval biró — tanerőket;

3- or a 38,924 1892. sz. min. elvi határozat, az 1868: 
38. t.-czikkel egyezőleg, a polgári iskolától gymnasiumhoz átjövő 
egyéneket okleveleik alapján átlépő »tanároknak« nevezi, s egy
úttal világosan és határozottan kimondja, hogy ezen »átlépő 
tanároknak a polgári iskolánál nyert korpótlékaik a gymna- 
siumnál járó magasabb illetményükbe beszámítandók«. A magasabb 
illetmény 1200 frt. pótlék?

4- er a fölvetett kérdésre, hogy kik a polg. isk. tanárok? 
Gróf Csáky Albin közokt. miniszter az 1868: 38. t.-czikkel és 
saját 38924. sz. elvi határozatával egyezőleg, ennek mintegy meg
erősítéséül, az ország színe előtt kijelenti, hogy polg. iskolánál 
tanár az, kinek középisk. qualificatiója van ;

5- ör a 38,924; 1892. sz. min. elvi határozattal teljesen egybe
hangzó az 1893. évi IV. t.-cz. 6. §-a: amaz kimondja, »hogy a 
polg. iskolánál szerzett pótlékok a gymnasiumnál is beszámítandók. 
emez hasonlóképen kimondja, hogy a tanárokat megillető pótlékok 
magasabb fizetésbe való kinevezés vagy előléptetés esetén sem 
szüntetendök be.«

És mindezekből az következik-e, hogy az átlépő tanároktól 
a polg. iskolánál szerzett pótlékok elveendők, vagy legalább 
megcsonkítandók? Mert így történt!

A felsorolt tények, törvényezikkek, miniszteri elvi határozat 
és miniszt. nyilatkozat alapján hazafias tisztelettel kérjük úgy 
dr. Wlassics Gyula miniszter urat. mint a m. kir. közig, bíróságot, 
az ügynek behatóbb megvizsgálására, méltányos és igazságos elin 
tézésére, mert, a felsoroltaknál fogva nem tudjuk lelkűnkből 
kivetni azt a tudatot, hogy velünk, valami csodás tévedés folytán, 
igazságtalanság történt, és hogy nekünk pótlékaink minden filléré
hez, átlépésünk napjától kezdve, jogunk van, és mi erről le nem 
mondunk!

Ver it ás.
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85. SZám. EGYESÜLETI ÉLET.
1901—2. ----- ~

A TAVASZI VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS NAPIRENDJE.
Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület választmánya 1902. évi 

márczius hó 24-én, hétfőn délelőtt 9 órakor az egyesület helyi
ségében (IV. kér. Ujvilág-utcza 2-ik szám alatt) ülést tart, mely
nek tárgyai leszenk:

1. Hivatalos jelentések.
2. Az »Országos Tanárszövetség« ügye, a kiküldött bizott

ság jelentése alapján.
3. Az igazgatóság jelentése az egyesületi szállás ügyében.
4. Az egyesület programmja. Előadó a főtitkár.
5. Intézkedés a tisztújítás iránt.
6. Indítványok.
Kívánatos, hogy tekintettel az egyesület programmjának 

megállapítására, a vidéki választmányi tagok is mentül számo
sabban megjelenjenek.

Az ülés jellege szigorúan zárt lesz és a választmányi tago
kon kívül csak az egyesület tagjai lehetnek jelen, a kiket szívesen 
lát a választmány.

Budapesten, 1902. márcz. 12.
Az igazgatóság megbízásából: 

Négyesy László
főtitkár.

Máramarosi kör.
(1. Tisztujítds. A Közlöny. — 2. Felhívás. — 3. A középiskolai ügyosztály. 
Szövetkezet. — 4. Felolvasó esték. — 5. Politikai botlások a történelemben.

Helyesírás)
I. Körünk még mint máramaros-szigeti kör a folyó tan

évre az 1901. október hó 6-án tartott gyűlésben alakult meg. 
Ez alkalommal első tárgyul a tisztujítást tűzte ki, melynek 
eredményeképen a kör elnöke újból Dobay Sándor ref. főgymn. 
igazgató lett, mellé társelnökül Kovásy Zoltán áll. tanítóképző 
intézeti igazgató választatott meg. Állást foglalt a kör e gyűlé
sen a Közlönynek hetenkint való megjelenése mellett is.

II. A következő gyűlés november 3-án tartatott, melyben 
elfogadta a kör Irsa Béla áll. tanítóképző intézeti tanár indít
ványát, mely szerint intézzen az elnökség felhívást azokhoz a 
Máramaros-Szigeten lakó középiskolai tanárokhoz, kik eddig még 
a kör tagjai nem voltak, hogy rendes tagokul lépjenek be.

III. Ezután 1902. január 4-én hívta ismét egybe az elnök
ség a kör tagjait, most már az időközben belépett huszti kar
társakkal egyetemben, kik a gyűlésen teljes számban meg is jelen
tek. Az így anyagilag és szellemileg megerősbödött kör a 
debreczeni kartársak indítványát vette tárgyalás alá s kimon
dotta, hogy kívánatosnak tartja, miszerint a középiskolai ügy
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osztály vezető emberei mindenkor gyakorlatilag is képzett tan- 
férfiak legyenek. Magáévá tette továbbá a gyűlés a kassai kör 
tervezetét a tanári szövetség létesítése ügyében, valamint minden 
részletében elfogadta az ungvári kör indítványát tanárok fiainak 
a tanítók házába való fölvételét illetőleg is.

IY. A legközelebbi gyűlés ezután febr. 12-én volt, melynek 
legjelentőségesebb mozzanata az volt, hogy a kör a régóta szüne
telő tanári felolvasó-esték megtartását újból elhatározta.

V. Márcz. 1-én kerületi körünk gyűlését Huszton tartotta 
meg, a hol Kelemen Ferencz m.-szigeti ref. főgymn. tanár olva
sott föl »Politikai botlások« czimen, különösen azokra a visszás
ságokra mutatva reá, melyek Oroszország, Törökország és Ausztria- 
Magyarország történelmében fordultak elő, ügyesen jellemezve 
egyúttal a jelen viszonyokat is. Utána Schönberger huszti m. 
kir. áll. polgári iskolai tanár tartotta meg előadását a magyar 
helyesirásról. A phonetikának híve, de azért nem kívánja ezt 
túlhajtani. Az idegen szavak írásáról szólva kifejti álláspontját, 
mely szerint különbséget kell tenni a valóban idegen s a már 
meghonosodott szavak között. A kérdéshez sokan szólották s 
végre a kör határozatképen kimondta, hogy egyesületünk kérje 
föl az Országos Közoktatási Tanácsot, állapítsa meg a helyesírás 
szabályait s azokat a minisztérium minden iskolára nézve tegye 
kötelezőkké. A gyűlésen jelen volt dr. Hamvay ügyvéd is, mint 
laikus szintén hozzászólott a tárgyhoz és sok figyelemreméltó 
dolgot vetett föl, Glass Ferencz,

köri jegyző.

Budapesti kör.
(Intézeti, kerületi és országos tornaversenyek.)

A budapesti tanári kör február hó 19-én tartott gyűlésén 
21 köri tag vett részt. — Dr. Веке Manó elnök a gyűlés meg
nyitása után felhívja dr. Ottó Józsefet, kitűzött előadásának 
megtartására. Előadó a tornaversenyek keletkezésének rövid 
ismertetése után külön-külön méltatja az intézeti v. helyi, a 
kerületi és az országos tornaversenyek fontosságát. Valamennyi 
közt a megfelelő módon rendezett intézeti tornaversenyeket tartja 
legfontosabbaknak. Ezeken arra kell törekedni, hogy lehetőleg 
az egész ifjúság részt vegyen minden gyakorlatban, mert hiszen 
a tornatanítás eredményességének az a mértéke, hogy ilyenkor a 
tornázás egyes ágaiban minden ifjú legalább közepes jó ered
ményt mutasson fel. Hangsúlyozni kívánja, hogy a tornázásban 
kellőleg vezetett ifjúságnak ezekre a legelőnyösebben május 
hónapban tartandó versenyekre, vagy a kerületi és az országos 
tornaversenyekre is külön előkészülniök és így egyéb tanul
mányaikban visszamaradniok szükségtelen. A kerületi versenyeket 
előre szervezett kirándulásokkal óhajtaná egybekapcsoltatni, 
melyeken szakemberek vezetése mellett megtekintenék és tanul
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mányoznák az ifjak az illető városnak és közvetlen környékének 
nevezetességeit és így előbbre juthatnának a hazai föld ismereté
ben. Az országos tornaversenyelcet nagyobb ünnepélyességgel 
megtartandóknak véli. Az ifjúság ezreitől bemutatott gyakorla
toknak legyenek szemtanúi: az ui*alkodóház tagjai, a magyar 
kormány, közéletünk és társadalmunk kitűnőségei, a megyék 
képviselői, szóval lássák ifjaink nemes vetélkedését mindazok, 
a kiknek társadalmunk vezetésében irányító szerepük van. Meg
említi itt, hogy a felsorolt tényezők ily összejövetelének és 
érintkezésének ipari és kereskedelmi fejlődésünkre is áldásos 
hatása lenne. Persze elsőrangú követelmény, hogy a tornaverse
nyek rendezését idejekorán megkezdjék. Ily úton elérhető lenne 
a szükséges költségek előteremtése, a tanulók díjtalan utazásának 
kieszközlése, a tanulók szigorú ellenőrzése és az egyes intézetek
től itt töltött időnek tanulságos felhasználása.

A nagy tetszéssel fogadott előadás elhangzása után dr. Ke
mény Ferencz szólalt fel. Engedelmet kért arra, hogy tüzetesen 
hozzászólhasson a tárgyhoz, melylyel a titkár előzetes felkérése 
alapján ő is behatóan foglalkozott. A tornaverseny eredeti 
magyar intézmény, még pedig kitűnő a maga nemében, és így 
nem csoda, hogy külföldön néhol irigység, másutt tehetetlenség
ből folyó gúny tárgya. A versenyek ügyének fejlesztése hazafias 
kötelesség, s azzal az érdekelt tényezőknek behatóan és ideje
korán kell foglalkozni. Epen azért rosszul esik látnia, hogy ez 
a mai gyűlés oly kevéssé keltette fel a tanárok, különösen pedig 
a tornatanárok érdeklődését, a kik közül előadón kivül senki 
sincs jelen. Pedig előadóval egyetértve ő is azt tartja, hogy 
csakis a jó előre előkészített versenyek felelhetnek meg kívánal
mainknak. E tekintetben az eddig rendezettek ellen sok jogos 
kifogás emelhető. A rendezésbe lehetőleg bevonandók az egyes 
tanári karok, a maguk egészében. Rátérve az előadótól mondot
takra, az intézeti versenyek mellett, melyeket minden iskola 
köteles megtartani, a helyi versenyek fontosságát hangsúlyozza. 
Csodálkozik azon, hogy ezekről előadó oly kevéssé emlékezik meg. 
holott épen ő volt a helyi versenyek meghonosítója. A torna
tanítás czélja szerinte nem annyira a testi erők fokozatos fej
lesztése, mint inkább a lelki erőké, melyek előmozdításában a 
torna elsőrangú tényező. — Azt, hogy a kerületi és országos 
versenyek 5 — 6 napra kiterjesztve kirándulásokkal kapcsoltassa
nak egybe, kivihetetlennek tartja. Anyagi akadályok mellett sok 
más is útját állja a versenyekre szánt idő ily megnyújtásának. 
Hogy csak egyet említsen fel, a felügyelet kérdésére utal. Bár 
a tanárság a legaltruistikusabb czéh, azt mégsem lehet kívánni, 
hogy ily emberfölötti munkának egy hétig való viselésére vállal
kozzék. A szorgalmi idő megrövidítése is ellene szól a tervnek. 
Nem hiszi, hogy a magasabb körök az országos tornaversenyekre 
még egyszer oly módon bevonhatók legyenek, mint 1896-ban. 
A költségeknek előadótól javasolt előteremtési módjában sem
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bízik. Ellenben azt hiszi, hogy a tanulók ingyen utazása, mint 
hazafias és méltányos dolog, kivihető, ha idejekorán hozzálátunk 
a szervezéshez. — A minden tekintetben kitűnő értekezésben, 
melyet előadó felolvasott, sajnosán nélkülözte eddigi versenyeink 
tornászati szempontból való kritikáját. Épen azért ezekre tér 
át, s a Tornaügy-ben Pethe Ferencz és Szálkái Mór tollából 
megjelent kiváló ismertetések nyomán elmond egyet-mást a szer
vezésben elkövetett hibákról. Égyik értekezésben jogos panasz 
hangzik fel arról a kellemetlen helyzetről, melybe az indokolatlan 
késő intézkedés a vidékieket sodorta. Csak a legutolsó napokban 
kapták meg az utasításokat. Nem váltak be a különböző sport- 
egyletekből akvirált verseny-birák sem, mert hiányzott azoknál 
a gyakorlatok egyöntetű elbírálására képesítő előleges kitanítás. 
Sok viszásságra vezetett a versenyeknek iskola-nemek szerint 
való csoportosítása is. így eshetett meg, hogy a reáliskolák közül 
9300 egységgel első díjat nyertek, míg a gymnasisták közül a 
9415 egységet ugyanazon gyakorlatokból felmutató intézet az 
ötödik helyre került. Egyedül igazságos csakis az az eljárás 
lehet, hogy az intézetekre való tekintetet mellőzve, a legtöbbet 
produkálók nyerjék az első díjakat. — Szó esett az érem-hajhá- 
szatról is, még pedig pro és contra egyaránt. Nézete szerint 
ebben is középúton van az igazság oly módon, hogy a nyertesek 
bronzból készült emlék-érmeket kapjanak. Szálkái a versenyek 
anyagi oldalát érintve, rámutat arra a bajra, hogy csakis a jobb 
módú tanulók vehetnek részt a versenyeken. Már pedig a jólét 
a jó tornázást nem vonja mindig maga után. I t t  említi fel azt 
is, hogy a legkülönbözőbb színekből összeállított tornaruhák 
nagyon is tarka képe egyrészt rontja a csoportosítás egységét, 
másrészt költséges is. E tekintetben elfogadhatónak tartja azt 
az indítványt, hogy csakis az öv, trikó és sapka különböztesse 
meg a csoportokat. I t t  áttér még a gyakorlatok minőség szerint 
való igazságos megítélésére (súlydobás, magasugrás), a felpana
szolt visszaélésekre, különösen arra, hogy némely versenyző kocsin 
ment ki a versenytérre stb. Szigorú és lelkiismeretes ellenőrzés 
mellett ilyesminek nem szabadna előfordulni. Ha mégis történnék 
szabálytalanság, az illetőt a versenyből feltétlenül ki kell zárni. — 
Ezután reámutat arra, hogy az ilyen alkalmakkor előforduló 
erkölcsi kihágások milyen romboló hatást idéznek elő a tanuló
seregben. Inkább sohase tartsunk tornaversenyt, semmint meg
ismétlődjék az, a mi sajnos eddigelé megesett, hogy t. i. a 3 napos 
tornaverseny után a szülő megfertőzve, hosszéi időre, talán 
örökre tönkretéve kapja vissza a gyermekét. E bajon csakis a 
legszigorúbb katonai dressurával, az egész társadalom segítségíil- 
hívásával és támogatásával lehet segíteni. — Végűi azzal a kér
déssel óhajt tisztába jönni, hogy mi is tulajdonképen a torna
verseny? Ünnepély, vizsga, vagy látványosság? Az illetékes 
tényezők egyike vizsgának minősítette azt. A miniszter az inté
zetek találkozásába és érintkezésébe helyezi azok fontosságát.
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Ö szerinte vizsga és ünnepély legyen a tornaverseny. E kettős 
czélnak úgy felelhetünk meg, hogy a két napot e két elv szerint 
osztjuk meg. Az első napon, amikor még pihent erővel vehetnek 
részt a tanulók, az összetett versenyek tartan dók meg, a verseny
bírák előtt. Ez nem a publikumnak való. A verseny bírák ily 
módon a második napig összeállíthatják az eredményeket s a 
győzteseket kitüntethetik. A második nap legyen az ünnepélyé. 
Persze kívánatos, hogy az összetett és tömegversenyek tovább
fejlesztessenek. Ezzel bezárja felszólalását, kérve a kört, hogy a 
versenyek korai előkészítése ügyében mozgalmat indítson és elő
adásából, a mit használhatóknak vél, fogadja el.

Szirtes Ignácz szintén nagy fontosságot tulajdonít az intézeti 
tornaversenyeknek. Azokat úgy tekinti, mint előkészítőket a 
többi nagyobb versenyekre. Azonban úgy hiszi, hogy mindezekre 
szükséges az előkészület, mert mégis más képe van a dolognak, 
ha csak egyes osztályok tornásznak, vagy ha az egész ifjúság 
részt vesz a gyakorlatokban.

Dr. Ottó József ismétli, hogy a jól előkészített osztályok
nak egyetlen próba elegendő. Persze minden tanulónak az egész 
programmot tudnia kell. Eő az oszlop-vezetők pontos kitanítása, 
mert ezek vezetik a csapatokat a maguk helyére. — Kemény 
igazgatónak a tornázás főczéljára nézve tett megjegyzésére azt 
válaszolja, hogy előadásában nem akart minden körülményre 
részletesen kiterjeszkedni és csakis azt kívánta most hangsúlyozni, 
hogy az intézeti és a helyi tornaversenyek akkor felelhetnek meg 
czéljuknak, ha azokon az egész ifjúság közreműködik, helytelen 
tehát, ha ilyenkor csak egy-néhány kiválasztott ifjú mutatja be 
ügyességét. K ritikát a múltban történtekről szándékosan nem 
mondott, mert az igen hosszúra nyúlt volna. A múlt hibáit most 
már ismerjük, ámde azt is be kell vallani, hogy sok panasz kellő 
alap nélkül hangzott el. ,Annak, hogy az utasítás későn ment 
szét, ő nem volt az oka. Állítja azonban, hogy azt egy nap alatt 
is át lehetett volna tanulmányozni, mert csakis a tanulóknak a 
helyszínén való tennivalóit foglalta magában. Mondhatja, hogy 
sokan át sem olvasták ezeket az utasításokat és teljesen tájéko
zatlanul vonultak ki a verseny-térre. Visszatérve indítványaira 
ismét kijelenti, hogy azokat megvalósíthatóknak hiszi. A költsé
gek is előteremthetők. Ha egy-egy megye csak 100—120 K.-val 
járul azokhoz, ha számbaveszszük a minisztertől a költségvetésbe 
négy évre felvett 16000 K.-t és a belépőjegyekért befolyó 20—24 
ezer koronát; oly összeg felett rendelkezünk, melylyel házi-kezelés 
mellett minden kiadást fényesen fedezhetünk.

Tiber Ágost a legutóbbi verseny alkalmával történt erkölcsi 
kihágások megszüntetésére szeretne megnyugtató intézkedéseket 
tétetni.

Szirtes Ignácz felveti a kérdést, hogy nem lehetne-e a 
tornaversenyekre bizonyos összeget a beiratási díjjal együtt sze
detni? E terv élénk ellenmondásra talált.
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Ezekután dr. Веке Manó elnök berekesztette a tárgyalást 
és úgy az előadónak, mint dr. Kemény Ferencz igazgatónak 
köszönetét mondott a kérdés sokoldalú megvilágításáért. Különö
sen örvendetesnek tartja azt, hogy az előadók határozottan hang
súlyozták, hogy a versenyekre külön előkészület nem szükséges, 
hogy tehát azok a tanulókat rendes foglalkozásuktól ne von
ják el. Ellenben nem tartja szerencsés gondolatnak a torna
versenyek és tanulmányi kirándulások összekapcsolását. Baj lenne, 
ha a kirándulások kérdését a tornaversenyekkel már megoldot
taknak tekintenők. E két dolog különválasztandó. Kiemeli, hogy 
a kör osztatlan tetszéssel fogadta azt a kijelentést, mely szerint 
inkább mondjunk le minden versenyről, semmint a tavalyi 
erkölcsi kihágások ismétlődjenek. E mellett ki kell tartanunk, 
még a felsőbb körök részéről jövő esetleges nyomás esetén is. 
Végül kimondja a kör határozatát, mely abban foglalható össze, 
hogy a kör a tornaversenyek továbbfejlesztését kivánatosnak 
tartja ; hangsúlyozza azonban, hogy úgy a siker, mint a rend 
és fegyelem szemyontjából a szükséges intézkedések idejekorán 
megteendők. Felkéri a tanáregyesület igazgatóságát, hogy illeté
kes helyen ilyen értelemben tegye meg a szükséges lépéseket.

Végül R eif Jakab kérdést intéz az elnökhöz, hogy mi tör
tént ama két határozat ügyében, melyet a kör Chovantsák István 
előadása kapcsán még a múlt évi márczius 30-án hozott és a 
melyek közül az első a gymnasiumok és reáliskolák egyenjogosí- 
tására, a második arra vonatkozott, hogy az egyenjogosításig is 
a reáliskolai latin kurzusok úgy rendeztessenek be, hogy a 
latint tanuló reálisták saját intézetükben, saját tanári karuk 
előtt tegyék le ebből a tárgyból is az érettségi vizsgálatot. 
A kérdésnek utóbbi része nem kiván törvényváltoztatást s így 
annál inkább napirenden kell azt tartanunk. Indítványozza, 
hogy a kérdés felfrissíttessék, hogy azzal n körök a jövő év 
folyamán foglalkozzanak s esetleg a dolgot a közgyűlésen 
való tárgyalásra előkészítsék. Részletesen ismerteti, hogy Né
metországban az egyenjogosítást feltűnően rövid idő alatt az 
egész vonalon keresztülvitték. Ausztriában is emelkednek hangok 
ennek érdekében. Illő tehát, hogy nálunk se menjen feledékeny- 
ségbe a kérdés. Nem ártana azt is szóba hozni, melyek volnának 
20 év előtt hozott középiskolai törvényünk tanügyi részének 
módosításra szoruló pontjai. Nagyon örvendene, ha az igazgatóság 
minden évben már márczius hónapban kitűzné azokat a kérdé
seket, melyeknek tárgyalását a körök figyelmébe ajánlja.

Dr. Веке Manó elnök úgy hiszi, hogy a szóba hozott köri 
határozat elkerülte az egyesület főtitkárának figyelmét és így 
eshetett meg, hogy azt az igazgatóság ez ideig nem tárgyalta.1 
Jövőben minden köri határozatról, a melyet az igazgatósághoz 
terjesztünk, külön tudósítást fogunk küldeni a főtitkárnak.

Dr. Léva у Ede,
a kör titkára.

1 A kör elmulasztotta határozatát közölni az igazgatósággal. — Szerk.
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VEGYESEK.

Felolvasás. A budapesti tanári kör f. hó 19-én d. u. 5 órakor 
felolvasó gyűlést tart. Vendégeket szivesen látnak.

Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Tanco Miklós 
szentgotthárdi áll. főgymnasiumi ideiglenes rendes tanárt rendes 
tanári minőségében véglegesen megerősítette.

Nyilvánossági jog. A vallás- és közokt. miniszter a felső-lövői 
ág. hitv. ev. főgymnasiumnak az 1 9 0 l/l9 0 2 -ik  tanév tartamára a 
VII. és VIII-ik osztályokra szóló nyilvánosságot és az érettségi 
vizsgálatok tartásának jogát is megadta.

Pályázatok. A czeglédi áll. főgymnasiumhoz 1. mennyiségtan
természettanra, 2. latin-magyarra (esetleg latin-görögre) április
30-ikáig.

A budapesti VI. kér. állami főgymnasiumhoz 1. földrajz-ter
mészetrajzra, 2. mennyiségtan-természettanra május 1-ig.

A beregszászi áll. főgymnasiumhoz 1. latin-németre, 2. latin
magyarra (esetleg latin-történelemre) május 2-ig.

Pályázatok Boszniába. A dolnja-tuzlai főgymnasiumhoz 1. két 
classica-filologiai tanszékre, 2. egy német-classica filológiai tanszékre.

A banjalukai főreáliskolákoz 1. egy dhrázolómértan-mathematikai 
tanszékre. 2. egy földrajz-történelmi tanszékre.

Ugyanekkor lesz esetleg a szarajevói és mosztári főgymnasium- 
ban egy-egy tanszék betöltendő, melyeknek a classica philologia a 
főtárgya vagy a német nyelv fő- és a classcia filológia mellék
tárgya.

Mindezen állások az osztrák IX. fizetési osztály illetményeivel, 
azaz évi 2800 korona fizetéssel és 400 korona pótlékkal vannak 
javadalmazva. A véglegesítéstől számított öt szolgálati év után a 
»tanári« czím adományozása és a VIII. fizetési osztályba való elő
léptetés mellett a fizetés és a pótlék külön-külön 400 — 400 koro
nával emelkedik. A fizetés további 5, 10, 15 év tehát a véglegesí
téstől számított 10, 15 illetőleg 20 szolgálati év után 600 — 600 
koronával emelkedik, végül a pótlék 25 évi szolgálat után méltány
landó okokból a VII. fizetési osztályba való előléptetéssel 1000 koro
nára emelhető. (Boldog bosnyák tanárok!)

Az állás kezdetben ideiglenes, kilátással a végleges kinevezésre 
megfelelő idő lefolytával és kielégítő szolgálat esetén.

A pályázók kötelesek igazolni, hogy magyar vagy osztrák 
állampolgárok, vagy bosnyák-herczegovinai illetőségűek, továbbá hogy 
a bosnyák (horvát-szerb) nyelvet, vagy valamely más szláv nyelvet 
tökéletesen birják; utóbbi esetben kötelezniük kell magukat, hogy 
véglegesítésök végett mielőbb, de legkésőbb két éven belől a bosnyák 
nyelvből, mint a nevezett iskolák tannyelvéből a hivatalos képesítést 
is megszerzik.
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Megjegyzendő, hogy kellő képesítéssel bíró folyamodók hiányá
ban az említett állások végzett középiskolai tanárjelöltekkel is be
töltetnek. kiknek javadalmazása évi 2000 korona.

A nevezett állások elnyeréséért a kellően felszerelt kérvények 
legkésőbb f. évi márczius végéig nyújtandók be a bosnyák-herczego- 
vinai országos kormánynál.

A Magyarországon alkalmazásban lévő pályázóknak szolgálati 
úton benyújtott kérvényei a magyar bélyegilleték alá esnek.

Tanári hangverseny. A márczius 4-ikén megtartott budapesti 
tanári hangverseny és tánczmulatság, mely úgy anyagi, mint erkölcsi 
tekintetben igen jól sikerült, hivatva van a fővárosi tanárság társa
dalmi életében egy jobb jövőnek vetni meg az alapját. Nagyon 
kivánatos volna egy kis barátságos közeledés a fővárosi tanárság 
társas életében. Olyan rideg ez a fővárosi tanári társadalom. Mintha 
nem is érdekelne bennünket egymásnak a személye, néha még mintha 
futnánk is egymástól. A márczius 4-iki mulatság megmutatta, hogy 
megvan a fővárosi tanárságban is egy helyesebb, kollegiálisabb 
szellemnek a csirája, csak tudni kell azt életre hozni és felnövelni. 
Ezt a munkát ezúttal igen szerencsésen Tiber Ágost II. kér. főreál
iskolai tanár indította meg ; neki lehet köszönni a siker javát, utána 
azonban mindjárt a hangverseny szereplőinek s a mulatság rendezőinek.

A mulatság fényére csak az vetett némi homályt, hogy böjti 
időszakra esvén, többen nem vehettek benne részt, a kik különben szive- 
sen részt vettek volna. A rendezőség ezúttal is csak kénytelenségből 
tette böjtre a hangversenyt; a rövid farsang miatt sem megfelelő 
termet, sem czigányt nem kaphatott a farsangon. Jövőben azonban 
igyekezni fog ezen a hiányon is segíteni.

A mulatság anyagilag is sikerült és közel 400 koroná
val fogja gyarapítani a tanári segélyalap vagyonát. A bevétel volt 
a jegyek árából 746 K., felülfizetésekből 145 K.. összesen 891 K. 
A kiadás összege kitesz 489 K. 68 fillért. Jelenlegi maradék tehát 
401'32 K. Egy rendező azonban még nem számolt el, s némi pót
lások még egyebekben is lesznek.

Felülfizettek:
Wodianer F. 40 K., dr. Molnár István 16 K .; dr. Beöthy 

Zsolt, dr. Négyesy László, Krizsán Mihály 10 — 10 K .; dr. Badics 
Ferencz. Paszlavszky József 6 — 6 K .; dr. Szabó Péter 5 K .; Jánosi 
Boldizsár, Szt.. Kempf József, Odry Lehel, Szekeres Kálmán 4 — 4 K .; 
Tölgyi Gyula 3 K .-t; Kiss Béla. Szafkai Manó, dr. W., dr. P., 
dr. Scrib József, dr. Gy., Yámossy Mihály, Biró Samu 2 — 2 K .; 
dr. Szűcs István, dr. Bartoniek Géza és Csillag Vilmos 1— 1 K: 
összesen 145 K.

Tartalom  : Az iskolai kiadásokról. Tóth Rezsőtől. (Folytatás.) — A pol
gári iskolai tanári szolgálat korpótlék-igénye. Veritástól. — Egyesü
leti élet: A tavaszi választmányi ülés napirendje. Köri tudósítások. 
(Máramarosi, budapesti kör.) — Vegyesek. — Hirdetések.
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A tan ári te s tü le te k  b e c s e s  f ig y e lm é b e  a já n lo m  a  jö v ő  ta n é v r e  

POLGÁR GYÖRGY
Ókori ffitéíeíi és ffiünéssefi 
/Régiségek Képgyü^eménge

ez. szemléltető müvének kézikönyvül leendő behozatalát, főleg az ókor és a művészetek 
története, a class, nyelvek, görög-pótló tárgyak és a rajz mellé. A könyvben, mely a vallási 
és művészeti régiségek állandó szemléltetésére s a műérzék s műizlés felkeltésére egy
aránt alkalmas, 715 nagy, sikerült ábra van, 13 Ívből áll s ára kötve mégis csak 3 korona 
20 fillér. — A jobb módúak megvehetik, a szegényebbeket lassankint az ifj. vagy segély- 

=  egyleti könyvtár láthatná el. Megküldetett minden tanintézetnek. 
M egren d e lh e tő  a lu lir t  b izom ányosnál, M iskolczon. — A bírálatok igen kedvezők. 

Engedélyeztetett a középiskolákra a 36,232/1896. sz. min. rendelettel.
Ha az iskola maga rendeli meg, szintén 25°/o árelengedésben részesül, mint a könyv- 

kereskedők, úgy, hogy egy példány kötve és portomentesen csak 2 kor. 80 fillérbe kerül.

LÖYY JÓZSEF FIA K Ö N Y V K E R E S K E D É S E

MISKOLCZON. ш т т т  
_______________________ I

Az „Athenaeum“ irodalmi és nyomdai r.-társulat kiadásában 
Budapesten, VII., Kerepesi-ut 54., most jelent meg :

MÁTYÁS Kl l iALY t,
=  EMLÉKKÖNYV. =

A nagy király kolozsvári emlékszobrának leleplezése alkalm ára 
szülővárosa, Kolozsvár szabad kir. vár-os megbízásából 

szerkesztette

Dr. M A R K I  S Á N D O R .
12 önálló képmelléklettel, 2 térképpel és 135 művészi kivitelű 

szövegrajzzal.

Ára pompás diszkötésben 24 korona.

A tanári könyvtárak részére való beszer
zésre a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister ur által 4112/1901. sz. rendelettel 

melegen ajánlva.

Kapható
о kiadótársulatnál 

és minden 
könyvkereskedésben.
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Az Athenaeum r. társulat könyvnyomdája.
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Idegen kiadásokból eltanult általános szokás egy-egy kife
jezés magyarázata gyanánt ugyanannak az Írónak vagy más 
auctornak ugyanolyan vagy hasonló szerkezetű szólamára utalni. 
Nagy hasznát veszi ennek a szakember, ha nyelvi vagy statisztikai 
szempontból vizsgálja az irót, iskolai kiadásokban azonban legtöbb
ször felesleges. »Junoni infernae, v. ö. IV. 638. Jovi Stygio. Delecta 
corpora virum, v. ö. Ovid. Met. III. 58. Timeo Danaos et dona feren
tes, v. ö. Sophokles Phil. 655. ’Eyüpcöv НВшра скора xoux ’ovr^tpa — 
és így tovább in infinitum : v. ö. Sokkal többet árt ez a methodus 
az iró szellemének, az olvasó hangulatának, mint a mennyit 
használ a nyelvi megértetés tekintetéből. Lehet, ha valóban össze
vetem azt a Vergiliusi szólamot Ovidiuséval, Homáréval, Sophok- 
lesével, valamivel jobban megértem azt a szót, azt a frázist; de 
ugyanakkor ki is estem annak a passusnak, annak a sornak a 
poéta-hangulatából. Beleéltem magam Horatius, Vergilius vilá
gába ; képzeletével látok, érzelmeit átérezem; s ekkor, épen 
ekkor egy különösebb frázis kedvéért zökkenjem-e ki e hangulat
ból, ez érzésekből, csak azért, hogy egy szót összevethessek 
Ovidiuséval, Sophoklesével? Vergiliust olvasom; mért nyúljak 
Ovidiushoz, Sophokleshez, kiknek tárgya, hangulata, érzésvilága 
oly merőben más, mint az Aeneisé! Vagy erre ne is gondoljak? 
ez oly alárendelt szempont? a fő, hogy a szót szóval egybe tud
jam vetni ? a fő, hogy lássam, e frázisnak van párja itt meg itt, 
s a tudós editor olvasottsága, tudománya mily rengeteg? Jó 
olvasóm, ha egyszer belemélyedsz egy-egy szép könyv élvezetébe, 
meg ne zavarjon ily figyelmeztetés. Örülj, hogy átérzed és érted 
azt a helyet; merülj el egész fantáziáddal, egész érzésvilágoddal 
élvezetébe, s akkor ne vess össze soha semmit: ez a nagy írók 
olvasása módja. Olvasd a könyvet (Ruskin értelmezésében gondo-
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lók a könyvre: nagy lelkek nagy kijelentései azok) s olvasd a 
könyvet egész szívvel, egész lélekkel, egész fantáziával; kicsi
nyes megjegyzésekkel — bármi tudós-izűek legyenek is — 
mit se vesződj. Például, ha más érdek, mint az irodalmi, nem 
vezet, soha se tudakold, hogyan hívják ma franczia olasz vagy 
török nyelven azt a helyet, mely klasszikusodban előfordúl; 
mit érdekel különösebben, hogy Tomi ma Küsztendzse, Porum 
J u l i i :Frejus, Sulmo ma Salmona, Paraetonium : Nasr Medzsed? 
Tovább megyek: nem elsőrangú feladat minden jelenték
telen hely kikeresése sem térképeden; e nélkül is könnyen 
ellehetsz. A mint élvezheted Berzsenyi versét, ha Magyarország 
térképén nem is tudod megmutatni, merre setétedik a Ságh 
teteje, Aranyét, ha a tetétleni pusztára rá se találsz mappádon: 
ép úgy nem szükséges minden jelentéktelen helyet, városkát, pata
kot időfecsérlő gonddal ellenőrizned térképeden. Keresd az iró 
lelkét; éld bele magad a mennyire képes vagy az ő világába; első 
czélod legyen: magát az írót egész teljességében s ne csak egyol
dalún felfogni, megérteni; minden további lépés csak ezután 
következhetik.

Egyoldalú megvilágítás: ez is egyik jellemző vonása legtöbb 
editiónknak. S ha még ez, bár egyoldalú, de magasabb szem
pontot jelentene! Nálunk — sajnos — ez többnyire a kizárólagos 
nyelvtani szempontot jelenti. E kizárólagosságban alacsonyabb 
egyoldalúság igazán nem is lehet. Egy-egy ily kiadást lapozva, 
kell, hogy eszünkbe jusson Puskin véleménye a filológiáról: 
»A filológia sülyesztő irányzatára egyéb próbakő nem szüksé
ges, mint egyszer valami nyelvtudós jegyzeteit egy nagy költőről 
elolvasnunk.« Hány ily könyvet olvashatunk mi! Ha ez a 
nagyok általános sorsa, mi vár a kisebb írókra! Van egy 
Cornelius Neposunk, melynek bevallott főczélja, hogy a nyelvtant 
rajta, »az olvasmányokból kiszemelt példák alapján taníthassuk«. 
Hogy a derék római ezekkel az életrajzokkal nem grammatikai 
szabályokra, de nagy és nemes életre akart példát adni, ki 
törődnék azzal! Mit szólnának ezek az editorok, ha német taní
tásnyelvű iskoláinkban Petőfi verseit, Arany Toldiját csak azért 
s elsősorban abból a szempontból tárgyalnák, hogy belőlük a 
magyar nyelvtan elemi szabályait levonassák? Hogy ez az egy
oldalú grammatizálás elhatalmasodása amennyire kizár minden 
nemesebb s magasabb szempontot: minek említeni! Azonban 
tanulságos közelebbről, ha csak pár vonását is kiemelni az ily 
editiónak. A könyv legelején: »Útmutatás a tanulók számára«, 
paragrafusokba szedve, hogy hogyan olvassák e nagyok életrajzait 
Cornelius Neposban. »1. A fordítandó fejezet oldalán olvassák el 
a tartalommutatót. 2. Keressék ki a benne előforduló tulajdon
neveket az illető IY. jegyzékből s a helyneveket a mappán és 
nézzék meg. 3. Olvassák el mondatonként hangosan a fejezetet, 
s bontsák fel fő- és mellékmondatokra. A mellékmondatokat 
könnyű megismerni, a kötőszókról, s a vonatkozó névmásokról;
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a főmondat állítmánya rendesen indicativusban van stb«. A nemes- 
lelkti Themistocles tárgyalásánál például a kimagasló szempontok: 
»1. írják  ki a verba sentiendi к közül azokat, a melyek akarást, 
parancsolást, tiltást (s hasonlót) jelentenek. 2. Fordult-e elő abban 
a fejezetben új verba sentiendi v. dicendi ? 3. írják  ki az abl.-szal 
kifejezett határozókat. Minő határozókat neveztünk meg eddig 
abl.-szal?« etc. Szegény diák, vájj hallasz-e a sok ablativuson, 
verba sentiendin s ezer grammatikai nagy kérdésen kívül csak 
egy szót is azokról a nagy tettekről, nagy jellemekről, a kiknek 
magasztalása könyved foglalata; vagy fontosabb ennél, hogy az 
ő dicsőségök aranyát felváltsad a grammatika aprópénzére ? 
S hány ilyen könyvünk van, mely egyebet sem tesz a nagy 
értékek ily aprópénzre való devalválásánál?

Félre ne értessem ; nem a grammatikai tudást kicsinylem 
én; arról, hogy latin szöveget alapos grammatikai készültség 
nélkül olvasni nem lehet, nem is szabad vitatkozni; hanem e 
grammatikai készültség megszerzésének e sajátos módja ellen kell 
tiltakoznunk. Kétségtelen, Cornelius Nepost alapos nyelvtani tudás 
nélkül olvasni egyáltalán nem lehet, e híján nem értjük meg; de nem 
szabad, hogy e grammatikai ismereteket Cornelius Neposon szerez
zük meg. írót, bármi tekintetben jeles nagy irót, a ki méltó 
arra, hogy generáczíók, ezer meg ezer gyermek lelke foglalkozzék 
hosszú időn vele, ily alárendelt czélra — mert a grammatikai 
ismeret inferioritása egy-egy iró gondolati tartama mellett kétség
telen — felhasználnunk nem szabad. Adja meg az iskola e 
grammatikai ismereteket, minél többet, minél pontosabban s hatá
rozottabban, de az igazi irót arra a czélra ne áldozza fel az 
iskola, hogy rajta grammatikát tanítson. Praxiteles Hermesét 
nem zúzom össze, hogy roncsait a gyermek kezébe adva, tanítsak 
a márvány fizikai s chemiai sajátosságairól; az aoristosok kép
zése módját sem szabad Homéroszon magyaráznom: ez nem 
méltó hozzá. Mire Hómért, mire Horatiust vagy akárki classicust 
olvasok, rég túl kell ezen lennem; már akkor nem szabad, hogy 
az olvasásnak ily gátjára csak gondolni is lehessen. Ha valaki
nek — Hornért, Groethét olvasva — még görög, még német nyelv
tant is kell tanulnia, nem érdemli meg, hogy e nagy írókat 
olvashassa, s ha teszi, fáradozása hiába való; igazán megérteni, 
átérezni úgy se fogja. Mint kell e grammatikai ismereteket az 
iskolának megadni, más kérdés s elsősorban methodikai probléma; 
azonban ha okvetlenül írón akarjuk megszerezni, keressünk olya
nokat, kik másra nem valók, csak erre; akik jelentéktelenségük 
miatt mást nem érdemelnek, mint hogy — tartalmukra alig 
ügyelve — rajtuk, mint kísérleti anyagon megtanuljuk a szók, a 
mondatok élettanát. író t azonban, a ki méltó, hogy elsősorban 
gondolataiért éljen ezredeken keresztül s hasson milliókra, e 
vivisectiónak kitenni sohasem szabadna.

*
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A sokszorosító technika fejlődésével lépést tartva, újabban 
általános divat iskolakönyveinket is minél több és gazdagabb 
képdíszszel látni el. Akárhány könyv már sokszínű képeket is 
közöl. E divat — úgy hiszem — inkább a könyvkiadó czégek, 
mint a magyarázók buzgóságából eredt; egy könyvben az illu- 
sztrácziók nagy tömege mindig biztosan felkelti az érdeklődést; 
kedves a gyermeknek (könyve sokszor valóságos képeskönyv), 
behízelgő a tanárnál: mily dús szemléltető-anyag! s ha egy-két 
színes reprodukció is mellékelve van: a kiadó áldozatkészsége — 
mit oly gyakran emlegetnek editoraink előszavukban — s a könyv 
modern apparátusa igazán »semmi kívánni valót nem hagynak 
hátra«. A nélkül, hogy a jó képek, hű reprodukciók valóban 
nagy, mással alig pótolható tanító értékét bármi kis részben is 
kétségbe akarnám vonni — hiábavaló s helytelen kísérlet lenne! — 
a mi editióink képeit, rajzait nézegetve sok minden merül fel, 
a mi, ha nem is szól mellettök, talán érdemes a meggondolásra. 
Elsőben igen sok illusztrácziónk technikai szempontból kifogá
solható. A monochrom képek gyakran teljesen összefolyók, homá
lyosak ; fotográfiáról vett reprodukciók: egy-egy itt sötétebb, ott 
világosabb piszkos folt; a színes másolatok többnyire' igen 
tökéletlenek; színeik rútak, irreálisak; szép czinkografikus repro- 
dukcziót — pedig mily könnyű a mai technika mellett ebben 
igen szépet, szépségében a fametszetet is megközelítőt adni — 
alig lá tunk; művészi értékű illusztrácziója nincs talán egy iskolai 
editiónak sem. Ha ilyet kitűnő technikával nem adhatunk, mért 
mindenáron e gyarló, értéktelen képtömeg?

Az illusztrácziók megválogatása tekintetében kiadóink eljá
rásmódja kétféle: vagy a kép realitására vagy szépségére, histó
riai vagy esztétikai értékére gondolnak inkább; Homérosz hőseit 
vagy Schliemann, vagy Angelica Kaufmann felfogása szerint 
illusztrálnák. Kétségtelen, hogy tudományos értéke csak a reális 
ábrázolásnak van; de nem bizonyos, paedagogiai szempontból mily 
mértékben használhatja ezt fel az iskola. A mi a művészileg kép
zett szemében szép, nem bizonyos, az-e az e tekintetben képzet
len gyermekiélek előtt. S ha azt, a mit én szépnek, érdekesnek 
mondok, a gyermek csak furcsának, komikusnak vagy egyenesen 
rútnak találja, kérdés, paedagogiai szempontból nem károsabb-e 
az ilyen (bár tudós s reális) illusztrálás-mód, mint annak teljes 
hiánya? Gfyakran a mi illúziót maga a szöveg kelt, az ily illu- 
sztráczió csak lerontja. A gyermek lelkesedik a hősi görög seregért, 
de ha e hősöket a régi cserépedények primitív, furcsa alakjaival 
illusztrálom, e hosszú orrú, furcsa sisakú, idétlen emberkékkel: a 
kis diák kaczagni fog s igazsága van. A középiskolai tanuló — 
fel egészen a legfelsőbb osztályokig — a torzót, a félben maradt 
töredéket, előzetes művészi iskolázás híján, ha őszinte, alig fogja 
szépnek mondani. Nagy Sándor csatája híres mozaikját például 
ép ezért nem becsüli meg; a negyedik osztályos diák alig érti, 
miért szép e töredék; itt egy kéz, ott egy orr, amott egy
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kocsikerék; miben érdekes, miben műremek. A legszebb arczra 
ránevet, ha orra le van törve; s ha nem teszi, annál rosszabb; 
benső meggyőződése ellenére, pózból s színből tudóskodik. Nem 
valók a középiskolába a művészet kezdő korának első próbatevé
sei. az archaikus emlékek reprodukciói sem; a gyermek meg nem 
érti, tökéletlennek tartja; az ő szemében mindez furcsa, nevetsé
ges. Szerencsétlen gondolat a Rich-féle képes szótár rajzait isko
lai editiókba bevinni; az a szakembernek felvilágosító, értékes, 
nélkülözhetetlen; a gyermek szemében gyakran komikus. A tri- 
remist pl. egy cserépedény naiv rajzával, isteneket, hősöket 
primitiv technikájú gemmákon, pénzeken mutatni be: rossz módja 
az illúziókeltésnek. Még a nagy műemlékek mai romjait sem való 
gyermeknek bemutatni. A mai forum fotográfiáján például a 
gyermek csak egy nagy kőhalmazt lát; sőt az akropolisi szobor
töredékek megértéséhez is több előismeret, több műtörténeti érzék 
szükséges, miut a mennyit e korban a diáktól várhatunk s az 
iskola megadhat. A kezdő ezeken a képeken elsősorban az idő 
romboló munkáját látja: itt beszakadt a fal, ledőlt az oszlop, 
letört a szobor keze, feje; a fotográfiákon e rombolás gyakran 
még feltűnőbb is, mint a valóságban; a legtöbb tanuló többnyire 
csak ennyit lát s a legtöbb, a mire juthatunk az, hogy képzel 
valamit: mi szép lehetett ez valaha. Bizonyos, hogy a kezdőt a 
Sixtus-kápolna hű fotográfiáján a vakolat repedései kapják meg 
s zavarják legelsőben. A ki azzal is számol, hogy gyermeknek a 
képzeletére kell hatnia, szívesebben vesz ilyenkor elő egy-egy 
szép rekonstruált képet, ha talán kissé irreális is az. Ha pedig 
nagy művészeknek kortörténetileg is értékes — bár újkori — 
képét adhatom, mélyebb, határozottabb, értékesebb lesz ennek 
a hatása a gyermek képzeletére, mintha hű, de primitív formák
ban nyújtom. Ha egy Maccari-, egy Siemiradszky- egy Alma 
Tadema-kép fotográfiáját adhatom, sőt ha csak közepes rekon- 
strukcziókat is mutathatok be: szívesen lemondok a mai Róma 
fotográfiáiról, a cserépedények, gemmák, pénzek, ócska fegyverek 
antik rajzáról. Nem kisebb ember, mint Gfrimm Herman Ítéli 
el az archeológiának ily túlságos térfoglalását egy-egy iró kom
mentálásában. Homár hőseit — mondja — a Schliemann-leletek 
indiánszerű fegyvereiben nem tudja elképzelni; ha századokon 
keresztül ezek híján teljes illúzióval tudtuk élvezni Hornért, nem 
gyarapodik oly jelentősen élvezetünk mindezek ismeretével; a 
középiskolás gyermek mindenesetre könnyen meglehet nélküle. 
Olyan képeket közölni pedig, a min már semmi sincs a helyen 
s névén kívül a régi nagyság emlékéből: az issusi csatateret, a 
marathoni síkot, az aeginai tenger mai képét: valóban mire való ? 
Hogy lássuk az örök-egy tengernek, vagy egy rút kis görög falu
nak a rajzát? Útleírásokban talán érdekesek az ily illusztrá
ciók; érdekessé, széppé teszi a visszaemlékezés; régi Írókhoz 
magyarázó képül azonban alig valók.

(Vége következik.) Tóth Rezső.
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K Ü L F Ö L D I T A N Ü G Y .

A porosz középiskolák új érettségi szabályzata.
Az új porosz tantervek életbelépése megkövetelte a porosz 

érettségi szabályzatnak átalakítását is. M. é. október 27-én 
bocsátotta ki a porosz kormány az új érettségi szabályzatot, 
mely 1903. húsvétjától fogva lesz érvényes, de hatással lesz már 
a folyó évi érettségi vizsgálatokra is, a mennyiben e szabályzat 
utolsó paragrafusa azt kívánja, hogy már a folyó évi vizsgálatok
nál is legyenek tekintettel azokra a pontokra, melyek könnyíté
seket tartalmaznak.

Az érettségi szabályzat 17 pontja közül ránk nézve érdeke
sebbek az 1. §. (a vizsgálat czélja), a 4. §. (vizsgái'a való jelent
kezés és bocsátás), az 5. §. (a vizsgálat neme és tárgya), a 7. §. 
(az írásbeli dolgozatok kidolgozása), a 8. §. (az írásbeli dolgoza
tok megítélése), a 10. §. (a szóbeli vizsgálat végrehajtása), a
11. §. (az ítélet megállapítása), a 15. §. (a bizonyítvány). A ki
emelt pragrafusok legfontosabb pontjait közöljük a következők
ben. Meg kell jegyeznünk, hogy a szabályzat egészben véve az 
összes teljes középiskoláknak szól, a mint már czíme is mutatja: 
Ordnung der Reifeprüfung an den neunstubgen höheren Schulen 
(Gymnasien, Realgymnasien und Oberrealschulen). A hol az 
egyes intézetnemek külön jellege a vizsgálati szabályzatokban is 
külön intézkedéseket tesz szükségesekké, ott az alkalomról-alka- 
lomra ki van emelve.

1. §. A vizsgálat czélja. Az érettségi vizsgálat czélja annak 
a kipubatolása, vájjon a tanuló elérte-e az iskolai műveltségnek 
azt a mértékét, mely a gymnasium, reálgymnasium vagy főreál
iskola számára a középiskolai tantervekben és tanulmányi fel
adatokban kitűzött czéloknak megfelel.

4. §. A  vizsgálatra való jelentkezés és bocsátás. 4. p. Az 
érettségi vizsgálatra való jelentkezés bárom hónappal a félév 
vége előtt adandó be az igazgatónál. 5. A jelentkezések egy 
conferentia elé terjesztetnek, melyet az igazgató a vizsgálóbizott
sághoz tartozó tanárokkal tart és e conferentia a tanulóknak a 
prímában kapott bizonyítványai alapján véleményt mond arról, 
vájjon a tanulók erkölcsi magaviseletére és előmenetelökre nézve 
megfelelnek-e a követelményeknek. Ha valamely tanuló az érte
kezlet egyhangú ítélete szerint még nem érte el a kellő érett
séget erkölcsi vagy tudományos tekintetben, akkor visszautasítandó 
az érettségi vizsgálattól. Minden más esetben az [értekezlet
nek azzal a határozott kijelentéssel kellvéleményét lezárnia, az 
illető tanuló érettsége »kétségtelenének tekintendő-e vagy pedig 
»nem kétségtelen«'nek; ugyanennek az értekezletnek a feladata 
annak az ítéletnek megállapítása is, mely az érettségi bizonyít
ványba »magaviselet és szorgalom« alá írandó.
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5. §. A z érettségi vizsgálat neme és tárgyai. 1. Az érett
ségi vizsgálat írásbeli és szóbeli. 2. Az Írásbeli vizsgálathoz 
tartozik valamennyi intézetnemmél egy német fogalmazvány és 
négy különböző területről1 való négy mathematikai feladat, 
továbbá a) a gym nasium oknál: egy fordítás németből latinra és 
egy fordítás görögből németre. Azok a tanulók, a kik a héber
ből is alávetik magukat a vizsgálatnak, egy ótestamentomi köny- 
nyebb fejezetnek fordítását adják grammatikai magyarázatokkal 
együtt, b) a reálgym nasium oknál: Egy fordítás latinból németre, 
az illető intézet tantervének megfelelőleg vagy franczia vagy 
angol dolgozat, még pedig vagy szabad dolgozat vagy fordítás 
németből, és egy physikai dolgozat kidolgozása; c) a föreáliskolák- 
n á l: franczia és angol dolgozat, még pedig az egyikben e két 
nyelv közül szabad dolgozat, a másikban pedig fordítás német
ből, továbbá egy physikai vagy cbemiai feladatnak a kidolgozása. 
3. A szóbeli vizsgálatnak tárgya valamennyi intézetnemnél a 
keresztény hittan, a történelem és mathematika, továbbá a) a 
gym nasium oknál: a latin, a görög és az intézet tantervének 
megfelelőleg vagy a franczia vagy az angol nyelv; b) a reál
gym nasium oknál: a latin, a franczia és az angol nyelv és a 
physika vagy a chemia; c) a f'óreáliskoláknál: a franczia és 
angol nyelv, a physika és a chemia.

7. §. A z írásbeli feladatok kidolgozása. 2. A szabad dolgo
zatokra 5 \ 2—51/*, a mathematikai dolgozatra 5 délelőtti óra 
adatik, a többi dolgozat számára 3—3 óra. A munkaidő 
mindenütt a feladatok, illetőleg szövegek leírásának befejezésétől 
számítandó. 3. A munkaidőt nem szabad szünettel megszakítani. 
De a mathematikai dolgozatra szánt időt szabad egy üdülésre 
való szünettel két félre osztani, olyképen, hogy mindegyiknek az 
elején kitűzik a feladatoknak egy-egy felét és azoknak kidolgozá
sát, aztán bekérik a két fél munkaidő mindegyikének a végén, 
-t. Nem szabad a dolgozószobába más segédeszközöket bevinni, 
mint az idegennyelvi szabad dolgozatra franczia-német, illetőleg 
angol-német szótárt, a héberből való fordításra héber szótárt, a 
mathematikai és physikai dolgozathoz logaríthmustáblákat, a 
chemiai feladat számára chemiai táblákat. 5. A fordítások szövegei 
az adott fordítássegítségekkel együtt diktálandók, de a dictatum 
befejezése után a jelöltek esetleges kívánságai, hogy megnézhes
sék a szöveget, teljesíthetők. Ha kitűnnék, hogy valamely feladat 
kidolgozására a már említetteken kívül még más segítség is múl
hatatlanul szükséges, akkor e körülmény a jegyzőkönyvbe veendő, 
a segítség pedig a feladat szélére jegyzendő. Ezek az adatok 
azt jelentik, hogy a jelzetteken kiviil más segítség nem volt.

1 Hogy mit kell e négyféle területen érteni, azt megvilágíthatja a régi 
porosz érettségi szabályzatnak idevágó pontja, mely szerint a mathematiká- 
ból 4 feladat kívántatik, még pedig egy-egy a planimetriából, a stereometriá- 
ból, trigonometriából és algebrából.
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8. §. Az írásbeli dolgozatok megítélése. 1. A dolgozatokat 
mindenekelőtt a szaktanár nézi át és ítéli meg. A hibák a szélen 
(nem a szövegen tett módosításokkal) javítandók, és jelzendő a 
hibák súlya is. A dolgozatnak a vizsgálati követelményekhez 
viszonyított értékéiből való ítélet összefoglalandó e négy jelző 
valamelyikévé: igen jó, jó, elégséges, nem elégséges. Hozzáteendő 
egy jegyzet a szóban forgó dolgozatnak viszonyáról az osztály
eredményhez, de nem szabad az osztályeredményre vonatkozó 
ítéletnek hatással lennie a vizsgálati dolgozat érdemjegyére; az 
idegennyelvü szövegek leírása szintén nem értékelendő. 2. Ezután 
köröztetnek a dolgozatok a vizsgálóbizottsághoz tartozó tanárok 
között. Egy conferentiában, melyet az igazgató tart a tanárok
kal, összeállítják az egyes dolgozatoknak adandó praedicatumokat 
és határozatot hoznak arról, vájjon általában és mely jelölteket 
illetőleg javasoltassék a kizáratás a vizsgából vagy a felmentés 
alóla. 3. Az igazgató eljuttatja aztán a dolgozatokat a fogal
mazványokkal és a vizsgálati feladatok teljes szövegével együtt 
a királyi biztoshoz; hozzácsatolandók a vizsgálati jegyzőkönyvek, 
egy áttekintés a jelölteknek az egyes szakokban tanúsított osz
tályelőmenetelét illetőleg megállapított praedicatumokról és a 
királyi biztostól esetleg még kívánt előterjesztések. Az osztály
eredmények praedicatumait a vizsgálóbizottsághoz tartozó tanárok 
még az írásbeli vizsgálat kezdete előtt, de legkorábban 3 nappal 
előtte conferentiában állapítják meg, melynek időpontja kiteendő 
az áttekintésben.

10, §. A szóbeli vizsgálat végrehajtása. 1. A királyi biztos 
megnyitja a tárgyalásokat azzal, hogy a jelenlevőket a titoktar
tás kötelességére emlékezteti és a vizsgálati dolgozatokról és 
megítélésükről nyilatkozik. 2. Ezután aziránt tanácskozik és hatá
roz a vizsgálóbizottság, vájjon egyes jelöltek kizárandók-e a szó
beli vizsgálat alól vagy mások felmentendők-e alóla. Oly tanuló, 
kinek írásbeli vizsgálati dolgozatai mind vagy nagyobbrészt a 
»nem elégséges« praedicatumot kapták, kizárandó a szóbeli vizs
gálatból, ha a tanárok már előre »nem kétségtelen«-nek jelezték 
az érettségét. Oly tanuló, kit a tanárok előleges véleménye »két
ségtelenül« érettnek jelzett, felmenthető a szóbeli vizsgálat alól. 
ha az osztályban tanúsított előmenetele és írásbeli dolgozatai 
valamint egész személyisége folytán méltónak mutatkozik e kitün
tetésre. 5. A királyi biztos határoz a vizsgálati tárgyak egymás
utánja és a mindegyikükre fordítandó idő iránt. Joga van a 
vizsgálatot az egyik vagy a másik szakban egyes tanulóknál, a 
mint jónak látja, megrövidíteni vagy egészen elejteni, másfelől 
pedig vizsgálatot elrendelni esetleg még más szakokból is az 
5. §. 3. pontjában megnevezett tárgyakon kívül. 7. A vizsgálat 
tárgyát a hittanból lényegileg ugyanazok a részek teszik, melye
ket a Prímában behatóbban tárgyaltak. 8. Az idegen nyelvek
nél oly írókból adandók fejezetek fordításra, mely irók a Prí
mában olvastattak vagy alkalmasak volnának arra, hogy ott
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olvastassanak. Hogy mennyiben használandók e czélra költők 
vagy prózairók vagy mind a kétféle irók, annak meghatározása a 
királyi biztosra tartozik, a kinek joga van, a fordítandó fejeze
teket is kiválasztani. Prózairókból csak oly fejezetek adandók, 
melyekkel a jelöltek az iskolában nem foglalkoztak, a költőkből 
pedig rendszerint oly fejezetek, melyeket az osztályban tárgyal
tak ugyan, de nem az utolsó félév alatt. A latin és görög nyelv
ből való vizsgálaton alkalom adandó a jelölteknek arra, hogy 
ismereteiket a régiségtudomány terén, a mennyiben ez az irók 
megértésére szükséges, valamint tájékozottságukat a leggyakrab
ban előforduló versmértékek körül kimutassák. A franczia és 
angolból való vizsgálatban kipuhatolandó a tanulók gyakorlott
sága az idegen nyelv szóbeli használatában, kérdések intézendők 
a synonymikából és a metrika főpontjaira vonatkozólag is.
9. A történelmi vizsgálat tárgya különösen Németország és a 
porosz állam története; a gymnasiumokban kérdések intézendők 
a görög és római történelemből is. 10. A chemiából való vizsgá
lathoz hozzáfűzendő néhány kérdés az ásványtanból is.

11. §. A z ítélet megállapítása. 2. Mielőtt arról történnék a 
döntés, vájjon a jelölt megállotta-e a vizsgálatot, minden tantár
gyat illetőleg összefoglalandó az Írásbeli és szóbeli vizsgálat ered
ményeire megállapított praedicatumok alapján, az összitélet a 
8. 1. a. megjelölt négy praedictum valamelyikévé. 3. A vizsgá
lat sikerültnek tekintendő, ha az összitélet valamennyi kötelező 
tudományos tantárgyban legalább »elégséges«. Ettől a jelöltek
nek jövő hivatására való tekintettel eltérni nem szabad. De oly 
tanulóknál, kiknek kötelező tantárgyakból jutott a »nem elégsé
ges« osztályzat, e hiány kiegyenlítettnek tekintendő akkor, midőn 
ép annyi más kötelező tantárgyból »jó« az összitélet; de e kiegyen
lítést korlátozzák a következő szabályok: a) A »nem elégséges« 
eredményeknek, melyeknek kiegyenlítése szóban forog, nem sza
bad azon mérték alá sülyedniök, mely a Prímába való belépésre 
kívántatik, b) A »nem elégséges« összitélet a következő tantár
gyak közűi csak egyre vonatkozólag tekinthető kiegyenlítettnek: 
a gymnasiumban — német, latin, görög mathematika; a reál- 
gymnasiumban: német, latin, franczia, angol, mathematika; a 
főreáliskolában: német, franczia, angol, mathematika, physika; 
még pedig erre az egy tantárgyra vonatkozólag is csak akkor 
lehetséges a kiegyenlítés, ha az összitélet valamely ugyanehhez 
a csoporthoz tartozó tantárgyban legalább jó. Oly jelöltektől, kik 
a megnevezett tantárgyak közül többől mint kettőből kapták a 
»nem elégséges« összitéletet, megtagadandó az érettségi bizonyít
vány. Kivételesen megengedhető, hogy az egyik vagy másik 
b) alatt nem említett tárgyban akkor is legyenek elnézők a nem 
elégséges eredmények iránt, a mikor az előfeltételek a 2. a. meg
határozott mérték szerint való kiegyenlítésre hiányoznak.

13. §. A  bizonyítvány. Az 1. pontból: A szóbeli vizsgálat 
alól való felmentés jelzendő a bizonyítványban. 2. Az Oberprima
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azon tárgyaiban, melyek nem voltak a vizsgálat tárgyai, az 
osztályeredmények alapján megállapított praedicatumok veendők 
a bizonyítványba. A reálintézeteknél »természetrajz« (Natur
beschreibung) alá az a praedicatum írandó, melyet a tanuló az 
Obersecundába való felmenetel alkalmával kapott a növény- és 
állattanból. 4. A bizonyítványokat rendesen valamennyi tanuló 
egyszerre kapja az igazgatónak megfelelő beszéde kíséretében az 
egész iskola vagy a felső osztályok előtt. Az elbocsátás időpont
ját az igazgató határozza meg.

Ezek az új szabályzat főpontjai. Látjuk, hogy a mi fenn
álló szabályzatunkhoz képest sok a lényeges eltérés, melyek közül 
egyik-másik talán figyelmet érdemel a mi érettségi szabályzatunk
nak is előreláthatólag nemsokára bekövetkező átalakításánál.

Még egy porosz érettségi bizonyítvány mintájának a fordí
tását is hozzácsatoljuk e kivonatunkhoz.

É rettségi b izonyítvány.

N. N. szül. 1 8 ............. -án (vallása), ..........(az atya neve,
állása, lakóhelye) ......... fia, . . . .  évig volt ................(az intézet
neve), még pedig . . . évig a Prímában.

I. Magaviselet és szorgalom. (Ha a tanulót felmentették 
a szóbeli vizsgálat alól, akkor az erre vonatkozó jegyzet is ide
írandó.)

II. Ismeretek és ügyességek: Hittan, német, latin i), görögi), 
franczia, angol, héber 2), történelem, földrajz, mathematika, phy- 
sika, chemia 3 ) ,  természetrajz 3 ) ,  torna, rajz, ének.

( 0  Elmarad a főreáliskolánál; 2) elmarad a reálgymna- 
siumoknál és főreáliskoláknál, 3) elmarad a gymnasiumoknál.)

(Ha az írásbeli és szóbeli vizsgálat eredményei az osztály
eredményektől különböznek, akkor e különbség világosan meg
jelölendő. Az ítélet végére jut minden tantárgyban a 11. §. 2. 
értelmében megállapított praedicatum, mely az irás által is 
kiemelendő. A természetrajzi praedicatumra nézve 1. 13. §. 2.)

Az aláirt vizsgálóbizottság e szerint, midőn (a jelölt) most 
az intézetet elhagyja, hogy.........(a választott jövő hivatás meg
jelölése) . . . .  neki

az érettség
bizonyítványát odaítélte és elbocsátja ............ (kívánságok és
remények kifejezése) . . . .  19 . . .-án (a szóbeli vizsgálat napja.)

N. N. királyi biztos N. N. a magistratus
(A kir. biztos pecsétje) (curatorium) képviselője

N. N. igazgató 
N. N. tanár stb. stb.

Megjegyzendő, hogy a mely tanuló nem tette le az érett
ségi vizsgát és elhagyja az intézetet, elbocsátó bizonyítványt kap
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(Abgangszeugnis), melynek bevezetésében az érettségi vizsga elég
telen eredménye jeleztetik.

Végül meg akarjuk még említeni, hogy az új érettségi 
szabályzattal majdnem egy időben kiadatott a 6 osztályú közép
iskolák záróvizsgájáról intézkedő új szabályzat is. Ennek rész
letei azonban nem igen érdekelhetik a magyar középiskolát és 
ezért nem is bocsátkozunk ismertetésükbe.

W a ld a p fe l János.

Külföldi tanügyi hirek.
Olasz középiskolai mozgalmak. Olaszországban egy idő óta 

nőttön-növő forrongás mutatkozik a középiskolai ügyek terén. Sem a 
szüntelen váltakozó közoktatásügyi miniszterek, sem a tanárok, sem 
a nagyközönség nincsenek megelégedve a jelenlegi állapottal. Érzik, 
hogy a középiskolák mai szervezetűknél fogva egyáltalában nem 
képesek oly nemzedéket teremteni, a milyenre a nehéz közgazdasági 
viszonyok között a modern társadalomnak szüksége volna.

Az állami gymnasiumi tanárok nemzeti egyesülete (Associazione 
Nazionale fra gli insegnanti déllé Regie Sowie Secondaire Clas- 
siche) f. hó 27-ére Kómába országos nagygyűlést bivott egybe, a 
mely alkalommal különösen a tanárok javadalmazása emelésének 
égető kérdésével fognak foglalkozni. Ez a kérdés teremtette meg 
újabban »Olaszország középiskolai tanárainak Nemzeti Szövetségét« 
is (Federazione Nazionale tra gli insegnanti déllé Scuole Medie 
d'Italia), mely tartományi egyesületekben, kerületi osztályokban és 
a városokra szorítkozó alosztályokban gyökerezvén, néhány rövid 
hónap alatt óriási társulattá növekedett.

Mily heves hangon foly tanügyi folyóiratokban és politikai napi
lapokban a középiskolai tanárság érdekeinek védelme, legjobban 
mutatja a nápolyi Pungolo Parlamentäre egy czikke, melyben a 
középiskolai enquéte-ről szólván, egy országos képviselő nyilatkozata 
alapján, nagy méltatlankodással szól az eddigi közoktatásügyi minisz
terekről, kik a középiskolák tanárait nyomorúságban hagyták ten
gődni. Az olasz tanárok helyzete — úgymond — lealázó a nemzetre 
nézve. Ez már nem kenyér, hanem méltóság kérdése, mert szégyen, 
hogy az állam ily méltatlanul bánjon legműveltebb tisztviselőivel.

A középiskolák szervezetére nézve legfontosabb az a terv, 
hogy a mi reál- és polgári iskolánk három alsó osztályának meg
felelő scuola tecnicá-1 és az e fölé épített istituto Ucnico-1 (az egyes 
városok és vidékek szükségletei szerint math.-physikai, földmiveló. 
földmérő, kereskedelmi, tengerészeti és ipari tanfolyamokra oszló 
reáliskolai négy felsőbb osztályt) a közoktatásügyi miniszétrium 
átadja a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumnak.

Ezzel egyidejűleg azonban hatalmasan növekedik Olaszország
ban az egységes középiskola, párthíveinek a száma is. Folyóiratok 
és napilapok serényen foglalkoznak a kérdéssel. A Scuola Secondaria
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ltaliana legutóbbi száma hosszú czikkben fejtegeti, hogy a jelenlegi 
középiskolai rendszerrel sem a tanárok, sem a tanulók, sem a szülők 
nincsenek megelégedve. Kilencz-tíz éves gyermekről még nem tud
hatni. mily pályára van tehetsége; a középiskola alsó osztályainak 
tehát közöseknek kell lenniök minden tanulóra nézve, úgy hogy a 
humanisticus vagy reálist!cus irányú tanulmányokra való elhatározás 
kényszere csak később lépjen a szülők elé.

Az egységes középiskolának az alapját három évre tervezik, 
természetesen norvég példára latin nyelv nélkül. A latin helyett az 
első osztályokban francziát tanítanának. A negyedik osztálylyal meg
kezdődnék az iskola bi- és trifurcatiója, latin vagy math.-fizikai, 
vagy kereskedelmi, földmivelő, ipari, stb. ágazatokkal.

A jelenlegi közoktatásügyi miniszter, Nasi, ki tíz év óta ötödik 
közoktatásügyi minisztere Olaszországnak, nehezen fogja ezt a tervet 
megvalósítani, de az eszme érik. s mivel az élet gyakorlati szükség
leteinek az eddigi szervezetnél sokkal jobban megfelel, előbb-utóbb 
diadalra fog jutni. (Körösy Sándor.)

A jogosítások kérdése Svédországban. A svéd középiskolák 
kétfélék : gymnasiumok klasszikus nyelvekkel és főreáliskolák klasz- 
szikus nyelvek nélkül.

A gymnasiumok ismét két, néhol három ágra is oszlanak :
1. humángymnasiumi ágra latin-göröggel, 2. reálgymnasiumi ágra 
csupán latinnal, s néhol 3. reáliskolai ágra, mely megfelel a reál
iskoláknak.

Az egyetem theologiai és jogi fakultására, valamint a filozófiai 
fakultásnak mathematika-természettudományi szakosztályára Svéd
országban minden érettségi bizonyítvány jogosít. A theologiai alap- 
vizsgálathoz esetleg az egyetemen kell hallgatni latint és görögöt, a 
jogi alapvizsgához pedig latint.

A filozófiai fakultásnak humanisztikai szakosztályán teendő vizs
gálatokhoz, valamint az orvosi fakultásnak alapvizsgálatához reál- 
gymnasmmi érettségi kell. Ha valaki egy főreáliskolán (vagy pedig 
egy gymnasiumnak reáliskolai ágán) tett érettségit és orvos akar 
lenni, vagy pedig filozófiai humanisztikai vizsgálatot akar tenni, 
akkor a latinból pótló vizsgálatot kell tenni valamely gymnasiumon. 
annak akár humanisztikai. akár reálgymnasiumi ágán.

A polytechnikumra és az erdészeti akadémiára a reáliskolák
nak, vagy a gymnasiumi reáliskolai ágnak az érettségije jogosít. 
A gyógyszerészeti intézetbe, a gymnasztikai központi intézetbe, az 
odontologiai intézetbe és az állatorvosi iskolába minden fajta érett
ségivel lehet menni. A katonai akadémiába jutáshoz a mathematiká- 
ból a reálgymnasiumi vagy reáliskolai ágon tett vizsgálat szükséges.

A humángymnasiumi érettségi tehát nem elegendő sem a 
katonai akadémiára, sem a polytecknikumra, sem az erdészeti aka
démiára. Altalán a humángymnasiumi érettségi Svédországban egy 
főiskolai vizsgálathoz sem föltétlenül szükséges.

Az érettségi vizsgálat egymagában néhány civil pályára is 
jogosít, mint: börtüngyi szolgálatra, a flotta czivilállományába, vasúti.
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postai és sürgönyhivatali szolgálatra, vámhivatalokra sat. (Paeda- 
gogiches Archiv.)

Az orosz középiskolák reformja. A Frankfurter Zeitung hozta 
a következő hirt. Noha az orosz új egységes középiskoláról szóló 
törvényjavaslatot előbb még a birodalmi gyűlésen fogják vizsgálat 
alá venni, de azért már elhatározták, hogy 1901. augusztus havától 
kezdve némi változásokat hoznak be a gymnasiumok és reáliskolák 
tantervében Így a gymnasiumok két alsó osztályában a latin nyelv 
egészen elmarad ; helyette egy modern nyelvet és töi'ténelmet hoznak 
be, továbbá az orosz nyelv és földrajz óráinak a számát fogják szapo
rítani. A harmadik és negyedik osztályban a görög nyelv egészen 
elmarad, a latin órák számát pedig leszállítják. Ezek helyett egy 
második modern nyelvet hoznak be, s a mathematikai, történelmi, 
földrajzi és orosz nyelvi tanítást fogják erősbíteni. — A reáliskolák 
két alsó osztályában a modern nyelvek óraszámát csökkentik, s e 
helyett a történelmet fogják bevezetni.

Jelentés az osztrák középiskolák állapotáról. Ausztriában 
a parlamenti zavarok folytán a közoktatás öt év óta nem képez
hette, megvitatás tárgyát. A folyó évben a költségvetési bizottság 
végre sorát ejthette és a költségvetéssel kapcsolatban a közoktatást 
érdeklő számos javaslatot tehetett. A középiskolákról gróf Stűrgkb 
terjesztette be részletes jelentést, melyben a folyó évi költségvetés 
keretén kívül áttekintést nyújtott az utolsó évek fejlődéséről. Hang
súlyozza az extensiv fejlesztés mellett a középiskolák intensiv fejlesz
tésének szükségességét, a mit hazai viszonyainkra is alkalmazhatunk. 
Tanulságos adatai és helyes eszméi közül az általános érdeküeket 
akarjuk az összehasonlítás czéljából közölni.

A lefolyt öt év alatt az osztrák közoktatásügyi minisztérium 
20 új középiskolát létesített és ez évben még 6-ot készül meg
nyitni (Bécs X V III. és XIII. k. gymn., Grácz, Aussig és Kőniginhof 
gymn. államosítása, Bécs főreálisk. Favoriten-ben). E mellett a tanár
hiány fennáll még ma is. 20 rendes tanári állás betöltetlen, a 
többi egy részét supplensekkel sőt még vizsgázókkal töltötték be. 
A fizetésrendezésnek, czím, rang és kitüntetés csábító erejének 
megvolt az az üdvös hatása, hogy a philosophiai fakultásra többen 
tódultak, de az életben még nem termette meg gyümölcsét. A tarto
mányok fővárosai még mindig hasztalan várnak új iskolaépületekre. 
A párhuzamos osztályok száma 660, és öt év alatt 142-vel emel
kedett (a linczi gymn. 7, a lembergi gymn. 9, 11, 12 párhuzamos 
osztálya van). A rendes kiadások a f. é. 901,747 K.-val, a rend
kívüliek 339,323 K.-val növekedtek. Az összes kiadások 141, a 
millióra rúgnak. A középiskolák tétele a költségvetésben (beruházá
sokkal együtt) 1897-ben 14,243.307 K.-xal, 1902-ben 211 / 2
millióval szerepel.

Paedagogia-didaktikai szempontból a fejlődés jellemzésére a 
következő örvendetes tényeket emeli ki az előadó. A reáliskolák új 
tantervében a nyelvtanításban az analitikus-direkt módszert vezette 
be és érre mind nagyobb figyelmet fordítanak. Az érettségi vizsgá
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latoknál elesik az egyik idegen nyelv (a franczia vagy az angol). 
A tanárjelöltek a külföldön (Lausanne, Páris, Grenoble, Oxford) 
nyernek kiképzést. A gymnasiumokban a modern nyelvtanítás is tért 
hódít; egyelőre kisérletkép Bécs két gymnasiumába vezették be a 
franczia nyelvet. A torna lassanként kötelező tantárgygyá lett. 
Ideiglenes szabályzat készült a leány-lyceumok és vizsgálati szabály
zat a női tanárjelöltek számára. Végre a leány-gymnasiumokat két 
éves tanfolyamra egészítették ki (belépés kora 13 év). Az előadó 
melegen pártolja a tanárok óhaját, hogy átlépés esetén a szolgálati 
éveket beszámítsák, és a tornatanítók igényeit.

A statisztikai adatok közül érdekes a tanulók számának növe
kedése. Csaknem 2000-rel szaporodott a tanulók száma és örven
detes a reáliskolák nagyobb látogatottsága százalék-arányban. 
A középiskolák összes száma 322. Az állam 231 intézetet tart 
fenn, és pedig 160 gymnasiumot, 71 reáliskolát. Bécs középiskolái 
túlzsúfoltak, a mi káros a tanításra, a felügyelet és egységes veze
tés elé csaknem legyőzhetetlen akadályokat gördít. Kívánatos volna 
az igazgatók mellett irodatiszti állásokat rendszeresíteni, hogy őket 
administrativ tevékenységükben támogassák. K. L.

Német hangok és visszhangok az egységes jogosításról. 
Hogy a február 1-én kelt és a Közlöny lapján közölt reformrende
let nem csupán Németországban, hanem az egész művelt világban 
élénk hisszhangot fog kelteni és nyilatkozatokat felszínre hozni, az 
előre volt látható ; nem kevésbbé az, hogy ezek a véleménynyilvánítá
sok. csekély kivétellel, a reform mellé fognak szegődni. Nem annyira 
érdekes, mint tanulságos voltáért mutatom be a német tanügyi saj
tónak néhány megnyilatkozását.

1. Az új »Monatschrift für höhere Schulen«, melynek szer
kesztői előadó tanácsosok a porosz közoktatásügyi minisztériumban, 
természetesen »örvendetes hírként« közli a rend el etet és neki a 
legnagyobb jelentőséget tulajdonítja a középiskolai reformnak 1900. 
évi nov. 26-iki legfelsőbb rendelet értelmében történendő tovább
fejlesztése tekintetében.« Majd így folytatja az egyik szerkesztő, 
dr. Mathias (202 — 203. lap.): ez a rendelet megszünteti a gymna- 
sialis monopóliumot, a minek egészségtelen voltát ennek az isko
lának leghívebb barátai maguk is régóta érezték, és kiküszöböli 
a kiegészítő vizsgáknak kétséges intézményét, a melyek a vizsgákra 
gyorsan bevágott ismereteikkel és a szánalomra kész vizsgáló-bizott
ságaikkal vajmi kevéssé örvendetes képet nyújtottak. »A legnagyobb 
áldás középiskoláink fejlődésére abból fog hárulni, hogy új jogokból 
új kötelességek támadnak. A reál-irányú iskolák nyújtotta általános 
műveltség a történelmi érzék fejlesztését illetőleg igen komoly és 
lelkiismeretes jelleget fog ölteni azon tudat révén, hogy falaik 
között immár jövendő jogászok és közigazgatási tisztviselők is fel
nőhetnek. Egy nevére méltó általános műveltség nem feledkezhetik 
meg arról, hogy egész modern műveltségünk legbensőbb összefüggés
ben áll a görög és a római nép művelődéstörténetével, és hogy a 
római jog tanulmányozásának »tárgyi előismeretei« kell, hogy minden
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művelt ember szellemi kincsének részét tegyék. így  folynak egy
másba termékenyítőleg egyenlő jogosítás és egyenlő értékűség, s ez 
csak eszményibbé teszi valamennyi középfokú tanintézet fejlődésének 
kilátásait.«

2. »Der Deutsche Schulmann« f. é. márcziusi számában 
H. Wigge »a nemzeti öntudat győzelmének« nevezi a febr. 1-én 
kelt határozatot, majd így folytatja : »Az az állítás, hogy a huma
nisztikus gymnasium a legalkalmasabb intézet a jogi pályákra való 
előkészítésre, nem egyéb, mint egy kis fiastrom az ó-klasszikus 
képzés védelmezőin ejtett sebekre. Minthogy a jogászok a jelenben 
élnek és a modern német államban kell, hogy működjenek, a modern 
kultúrának alapos ismeretére sokkal nagyobb szükségük van, mint a 
latinnak hiányos ismeretére, m. p. annál inkább, mert a római jog 
forrásai jó fordításokban rendelkezésükre állanak. Azt a jogászt 
szeretném látni, a ki hivataloskodásai közben az eredeti forrásokat 
tanulmányozza. Ezt senki sem meri állítani, nem hogy meg is tenné. 
Ez a rendelet megtörte azt a középkori béklyót, melyben egész 
oktatásügyi rendszerünk mindmáig sínlődött. A humanisztikus gym- 
uasiumnak utolsó erős oszlopa is megrepedt; ezzel együtt az egész 
épület romba fog dőlni, nem máról-holnapra, de talán hamarabb, 
mintsem gondolnék.«

3. Tanulságos a reformpártnak viselkedése is. Ismeretes, hogy 
az elért hatalmas sikerekben oroszlánrész illeti meg az »Allgemeiner 
deutscher Realschulmännerverein« ez. egyesületet, mely évek óta lan
kadatlanul folytatta a küzdelmet azért, a mit ma valósággá tett. 
Ennek daczára még most sem vesztegelnek, hanem helyes taktikával 
a kedvező viszonyokat mindvégig elvük érdekében igyekeznek kiak
názni. Legközelebbi nagygyűlésük pünkösdkor lesz, a mikor is — 
értesülésünk szerint — még két hátralevő fontos reformról fognak 
tanácskozni, ú. m .: a) a főreáliskolákat végzett tanulóknak az orvosi 
kari’a való bocsátását. Ъ) az egységes jogosításnak az összes német álla
mokra való kiterjesztését.

Ebből pedig talán szabad azt a tanulságot is levonni, hogy a 
mi reáliskolánknak társadalom-erkölcsi tekintélye és tanulmány-szer
vezeti állapota is jóval különb volna, ha menten a személyi szét
húzástól és egyéb kicsinyes érdekektől, tömörülve magának az iskola
nemnek érdekeit tartottuk volna szem előtt.

Végül csak érintem, hogy ép ez idő szerint folyik a porosz 
képviselőházban a közoktatásügyi költségvetés, melynek során több 
szónok elismeréssel adózott a kormánynak liberális reformjaiért, de 
egyúttal azt a kívánságot is hangsúlyozták, hogy az újonnan született 
jogosultaknak előrehaladását semmiféle tartalék-rendszabálylyal nem 
szabad megakasztani. Az egyik képviselő, dr. Beumer, így kiáltott 
fel: »Nagyon ideje volt már, hogy szakítsanak ezzel a régi rímmel:

Gymnasiasten — feine Kasten!
Realisten — faule Kisten ! (hf.)
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S .

Rendszeres német nyelvtan, irta Tím ár Pál gymn. tanár. 
G-ymnasiumok V.—VI., reáliskolák III.—IV. osztálya számára. 
Bpest. Engedélyezve 1901.—2902 sz. a. — Ara 1 kor. 60 fill.

Német olvasókönyv középiskolák számára. Szerkesztette 
T ím ár P ál főgymn. tanár. II. Rész. Magyarázó jegyzetekkel és 
a német vers ismertetésével. Reáliskolák III.—IV., gymnasiumok 
V.—VI. osztálya számára. Ara 3 kor. 50 fill. (Mindkettő az 
»Egységes nyelvkönyvek«, .Balogh Péter szerkesztésében meg
jelenő vállalatban.) Singer és Wolfner kiadása.

I.
A módszeres alapon megirt »Egységes nyelvkönyvek«-nek 

német anyagát két részben találjuk meg. Az első kötet az olvas
mányok jeles kiválogatásával és a nyelvtan alapos és beható 
módszerével már megjelenésekor megnyerte a hivatalos bírálat 
és a tanférfiak elismerését. A második rész külön adja a »rend
szeres nyelvtant« és külön az »olvasókönyvet«. Mindenképen 
jeles magyar és német egységes nyelvkönyvekkel állunk szemben. 
Már most kíváncsian és örömmel várjuk az egységes alapon föl- 
éptilő latin nyelvtant, melj7re nézve a ráfordított idő és a szer
kesztőnek az irók megválasztásában tanúsított kiváló érzéke a 
biztosítékot praejudikálja,

E jelesen szerkesztett és ép oly jelesen megirt tankönyvek
nek nagy jelentőséget tulajdonítok. Az újabb tanári generatio, 
melynek — hála a közoktatásügy lelkes és áldozatkész vezetői
nek — minden tudományos és módszertani eszköz szemléltetésben 
és kollégiumokban rendelkezésére áll, ezekben a nyelvkönyvekben 
otthonosnak fogja magát találni, mivel azok az egyetemi kathedrá- 
ról újabban hirdetett módsz rnek és rendszernek megvalósítói s 
egyúttal olyan eszközök, melyei induktiv módszerükkel a nyelv- 
tanítás sikerét biztosítják. Biztos és alapos tárgyi tudást, gazdag 
tartalmat önthetnek a növendék leikébe. Specialiter a Tímár 
könyveivel a tanár el fogja érni azt a czélt, melyet a régi utasí
tások nem kívántak még, ámde szerették volna elérni — és ezzel 
a dologgal is kijelölhetjük az új tantervnek egyik emelkedését 
a régivel szemben — hogy »az újabb német irodalom müveit 
biztos nyelvtani ismereten megérti és a nyelvnek írásbeli és szó
beli használatában gyakorlottságot szerez« a tanuló.

Tímár Pál Rendszeres nyelvtana az »Egységes nyelvköny
vek« német nyelvi sorozatában az »összefoglalás állomása«. Az első 
két évnek anyagát rendszerbe állítja, kiegészíti, s a már adott nagy 
számú mondatok, feldolgozás, szabályok és gyakorlatok foko
zataiból származó tanulságokat nyelvtörvényekbe foglalja össze.
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Ezen a fokozaton kezdették régente a nyelvtan tanítását, mikor 
a kezdő tanulónak mindjárt rendszert nyomtak a kezébe és sem 
nyelvtant, sem nyelvet nem tanult. Most pedig a nyelvnek ezer
felé forgatása után, a szókincs és szóképzés alapos gyakorlata 
után kapja a rendszeres összefoglalást, melyet az ügyes tanuló 
és fa már logikusan functionáló és jól fegyelmezett gyermekész 
magától, mintegy ösztönétől hajtva megtehet.

Még egy más szempont hangoztatása is siet toliam alá és 
pedig az, melyet oly gyakorta hangoztatnak, hogy a német nyelv
tant is németül tanítsuk. Azt hiszem elég sikert, sőt nagy sikert 
aratunk akkor, hogy ha az új tanterv követelte »beszédgyakor
latok« lelkiismeretes alkalmazásával 6, illetőleg 8 év alatt elérjük 
ugyanannak a tantervnek főczélját, »a nyelvnek írásbeli és szó
beli használatát«; a német nyelvtannak  német szóval való tár
gyalását pedig magyar középiskoláinkban a kezdő fokon teljesen 
mellőzzük.

Tímár Pál magyarul adja a nyelvnek szabályait és ez 
helyes. Párhuzamosan haladva a magyar nyelvtani oktatással, az 
ott nyert nyelvtani emlékképek a fiú agyában most felújulnak, 
egymást erősítik és biztosabban sajátítja el a német nyelvérzéket 
is. Láttam már német nyelvtan alapján tudatosan tanuló növen
déket az alsó fokon is, ámde mily meddő munkát végzett az a 
terminus technicusok, a szabályok megértésében, a példák és 
törvények közt fennálló causális összefüggésnek megállapításában! 
A német szöveget elemzi, lefordítja, értelmezi, alkalmazza, emlé
keztető gyakorlatokat végez, és az eredmény nem a kívánt czél, 
hanem megterhelés, a nyelv megutálása. így van ez a magyar
ajkú fiúval. A németajkúnál ez természetesen nem áll be. S mivel 
magyarajkuakat tanítunk német szóra, alkalmazkodnunk kell min
den nyelvtan-tanítás első szabályához, mely az egész világon egy
forma, hogy a kezdő fokon az idegen nyelvtant az anyanyelv 
segítségével tanuljuk meg.

Tímár könyvének terjedelme (128 old.) két év alatt köny- 
nyen és sikerrel megtanulható és mindenféle megterheléstől 
mentes. Lassan és biztosan vezet a czél felé és a tanár helyes 
beosztással a legnagyobb eredményeket érheti el. Tárgyi tekintet
ben alig kifogásolható: súlyt fektet a mondatok szórendjére, a 
mondatok viszonyára, az etimológiai szócsoportosításra, és időt enged 
a magyar tanulók előtt oly nehéz praepositiók használatának elsa
játítására. Jeles fejezetei közül ezeket, mint jelesebbeket emelem ki. 
Még egy másik oldalát is hangsúlyozni kívánom a Tímár nyelvtaná
nak, és ez az, hogy a szabályok kísérőiül szolgáló példákat lefor
dítva közli, mi ugyancsak fontos. Már most a tanár dolga, hogy a 
gyakorlatokban hasonló mondatokat szex-kesztessen vagy az olvasó
könyv olvasmányaiból kerestessen, hogyha tanítványait nyelv
művészekké kívánja képezni. Első sorban azonban mindig nyelv
mestereknek kell mai’adnunk, hogy a tanulót vezethessük, s végül, 
hogy a czélt elérhessük.

ORSZ. K Ö Z ÉFISK . TA N Á REG Y ES. KÖZL. 3 7
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A tantervben kitűzött czélnak tüzetesebb elérésére szolgál az 
olvasókönyv, a magyarázó jegyzetek és a szótár is. Timár olvasó
könyve födi a tanterv szűkszavú utasításait: a könnyebb történeti 
prózából a költői fölfogásig emelkedik. A »Sage und Geschichte« 
nagy csoportban nemcsak a történeti tárgy (Egyiptom, Phönicia, 
Kóma, Hellas, Germania; Sokrates, Nagy Sándor, Hannibal, Caesar, 
Nagy Károly, Koland stb.) érdekel, hanem hogy ez olvasmányok 
egyúttal néprajzi, mondái elemeket tartalmaznak, művészetről, 
találmányokról, sőt még filozófiáról is fogalmat nyújtanak. Ez 
teszi a kiválogatást becsessé és az olvasmányt a tanuló előtt 
kedvessé. Helyes érzékkel az У. és VI. (gymn.) osztálynak meg
felelő történeti anyag kiváló eszményeivel, művelődéstörténeti 
jelenségeivel vagy alakjaival foglalkozik, ámde — és itt a tan
tervnek hibáját is látom, még pedig az egyöntetűség elvének 
következetlen keresztülvivését — a reáliskolák III. és IV osz
tályában ez olvasmányanyag jó része nemcsak korai, hanem 
nehéz is, mivel nem a gyermek gondolkodásához mért dolgok. 
Dicséretes, hogy a magyar történetet érintő olvasmányok is elő
fordulnak (14. 21. 23. 27. 38.). — Az »Erzählungen« csoport 
olvasmányai a tanterv által előirtak. Itt azonban nem ártott 
volna egy-egy magyar népmesének beszúrása. — Teljesen új 
csoport, melyet a tanterv nem ír elő, ámde égetően szükséges 
volt »Aus dem Keiche der Natur«, mely nemcsak a földrajzi 
tudást újítja föl, hanem a természettani ismereteket is ébren 
tartja. A «Poesie« csoport, az összes olvasmányokhoz irt jegyze
tek és a német vers ismertetése változatos és tanulságos fejezetek.

Még csak a kiadóhoz volna pár szavam. A könyv kiállítása, 
nyomása, papírja kifogástalan, ámde szükséges lett volna, hogy 
az olvasókönyvbe itt-ott akár germán régiségeket, képeket, akár 
egyes vidékeknek rajzát, sőt talán egy-egy költőnek arczképét 
adta volna. Német tankönyvnél nálunk ez ugyan ritka dolog, 
ámde a mai szemléltető és művészi oktatás elmaradhatlan kelléke.

m g y .

II.

85. szám. 
1901—2.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

A TAVASZI VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS NAPIRENDJE.
Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület választmánya 1902. évi 

márczius hó 24-én, hétfőn délelőtt 9 órakor az egyesület helyi
ségében (IV. kér. Ujvilág-utcza 2-ik szám alatt) ülést tart, mely
nek tárgyai lesznek:

1. Hivatalos jelentések.
2. Az »Országos Tanárszövétség« ügye, a kiküldött bizott

ság jelentése alapján.
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3. Az igazgatóság jelentése az egyesületi szállás ügyében.
4. Az egyesület programmja. Előadó a főtitkár.
5. Intézkedés a tisztújítás iránt.
6. Indítványok.
Kívánatos, hogy tekintettel az egyesület programmjának 

megállapítására, a vidéki választmányi tagok is mentül számo
sabban megjelenjenek.

Az ülés jellege szigorúan zárt lesz és a választmányi tago
kon kívül csak az egyesület tagjai lehetnek jelen, a kiket szívesen 
lát a választmány.

Budapesten, 1902. márcz. 12.
Az igazgatóság megbízásából: 

N ég yesy  L á sz ló
--------- főtitkár.

Temesvár-kerületi kör.
I.

(Az iskolai helyesírás kérdése.)

A temesvár-kerületi kör február ho 20-án tartotta rendes 
havi ülését dr. Schönvitzlcy Berlalan elnöklete alatt.

Az ülés főtárgya Mészáros Jenő áll. tanítóképző tanárnak 
•az iskolai helyesírás kérdéséről tartott felolvasása volt.

A felolvasó mindenekelőtt rámutat arra a nagyfokú inga
dozásra, mely a magyar helyesírás terén tapasztalható. Ezen 
ingadozást az iskola szempontjából károsnak tartja. Bészletesen 
kifejti azon okokat, a melyek az összes iskolák helyesírásában 
az egyöntetűség, határozottság és egyszerűség megteremtését meg
kívánják. Különösen kiemeli, hogy a tanulók lelkében azt a 
tudatot kell megerősíteni, hogy a helyesírás nem Csáky szalmája, 
a melylyel kiki tetszése szerint bánhatik, hanem épen olyan 
nemzeti közkincs, mint a nyelv, a mely kíméletet és tiszteletet 
követel. Hangsúlyozza, hogy a helyesírás szabályai a tanulókra 
nézve igen fontos és hasznos ismeretek, s mint ilyeneknek föl
tétlenül határozottaknak, szavahihetőknek és következeteseknek 
kell lenniök.

A felolvasó kimondja, hogy az iskolai helyesírásnak az 
alapja a Magyar Tudományos Akadémia helyesírási szabályzata 
legyen. Elősorolja, okokkal támogatva fejtegeti azon egyszerűsítő 
és czélszerű javításokat, a melyek az Akadémia helyesírásától 
eltérnének. Ezek röviden a következők: 1. A ez és a c harczában 
a c használata mellett tör lándzsát az észszerűség, czélszerűség, 
könnyűség és kényelem szempontjából. 2. Kerülje a szőrszál
hasogató etimologizálást, a mely nem felel meg sem a kiejtésnek, 
sem az illető szavak eredetének, sőt igen gyakran még meg is 
téveszti az etimológiai érzéket. 3. Szüntesse meg az ingadozást

37 *
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az oly szavak leírásánál, a melyeknek a kiejtése vidékenkint 
változik; az iskolai helyesírás azt kívánja, hogy az alakok közül 
azokat használjuk, a melyek általánosabban elterjedtek. 4. A vonat
kozó névmások és a kötőszók a névelővel összeirandók. 5. Az 
idegen szók közül azokat, a melyek nyelvünkben polgárjogot 
nyertek, meghonosodtak, a melyeket úgy tekintünk, mint magyar 
szókat, írjuk magyarosan; de azokat is, a melyek újabban nyer
nek polgárjogot. Azon idegen szókat pedig, a melyeket gyakran 
csak szokásból vagy kénytelenségből használunk, nemkülönben a 
tudományos műszókat, az illető nyelv helyesírása szerint írjuk 
le. 6. Az iskolai helyesírás korlátozza az Írásbeli rövidítéseket, 
mert a tapasztalat bizonyítja, hogy a tanulók kényelem és néha 
a tanár bosszantása szempontjából nyakra-főre rövidítenek.

Ezeket, mint egyszerűsítő és czélszerű  javításokat sorolja 
fel, de hangsúlyozza, hogy ott, a hol a szóelemek tisztán kivehe
tők vagy könnyen észrevehetők, az iskolai helyesírás az etymolo- 
gikus írást kövesse.

A következő határozati javaslatot terjeszti a köri gyűlés elé:
1. M ondja ki a köri gyűlés, hogy csatlakozva a közgyűlés 

határozatához, kívánatosnak tartja  a m agyar helyesírásnak az  
összes iskolákban m iniszteri rendelettel való szabályozását.

2. A z  iskolai helyesírás szabályozása a M agyar Tudomá
nyos Akadémia helyesírási szabályai alapján készítendő a czél- 
szerűség és egyszerűség szemmel tartásával.

A felolvasáshoz igen élénk vita fűződött, melynek folya
mán az összes felszólalók hozzájárultak az előadó határozati javas
latához. A részletekre nézve azonban már lényegesebb eltérések 
mutatkoztak, de bármily nagyok voltak is ezek, abban ismét tel
jes volt az egyetértés, hogy a kiejtés a helyesírás alapjául el 
nem fogadható; az etimológiai alap mellőzésével elveszne a helyes
írás tudományos alapja és kárba veszne egész nyelvtantanításunk. 
Ezt .a felfogást leghatározottabban dr. Schönvitzky  Bertalan 
hangsúlyozta, a ki ebből kifolyólag a teljes assimilatio útján támadó 
kettőzött kettős mássalhangzóknak három betűvel való írását 
elveti, mig az előadóval együtt különösen P erén yi Adolf ezt az 
írásmódot pártolja. A ez betűnél a túlnyomó nagy többség а г 
elhagyása mellett van. Az aki, ami írásmód mellett csupán P erén yi 
Adolf szólalt fel. Az idegen szók írására nézve a felszólalók 
általában hozzájárultak az előadó véleményéhez, de már arra 
nézve, vájjon mely szók tekintendők meghonosodtaknak. ismét 
lényeges eltérések mutatkoztak. Míg pl. dr. Schönvitzky  Bertalan 
a közkeletű szavakat mind magyarosan szeretné íratni és az 
eredeti írásmód szerint irandókat egy külön jegyzékbe foglalan- 
dóknak gondolja, addig B ergm ann  Ágost inkább a mellett van, 
hogy az összes idegen szóknál maradjon meg az eredeti írásmód, 
mert sem nem szükséges, sem nem következetes, hogy ezeket 
magyarosan írjuk, mikor a magyar nyelvnek — a többi nyelvek-
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tői elütően — az a nevezetes szokása, hogy az idegen szavak 
használatánál azoknak eredeti alakját a végzettel együtt és az 
eredeti kiejtést is változatlanul megtartja.

A vita végén a kör — a részletekre nézve állást nem fog
lalva — egyhangúlag hozzájárult az előadó határozati javasla
tához.

II.

(A történeti oktatás kérdéséhez. — Indítvány a tanári rangsor eltörlésére 
vonatkozólag. — A tanár szövetség.)

A temesvár-kerületi kör márczius 10-én tartotta dr. Schön- 
vitzky Bertalan elnöklete alatt a havi ülését.

I. Dr. Szőke József áll. főgymn. tanár felolvasást tarto tt 
ilyen czímen: »Reflexiók a történeti oktatás kérdéséhez.« A lelkes 
hévvel előadott, kiváló gonddal kidolgozott és főleg a történet 
fogalmát és czélját gyönyörűen fejtegető felolvasás a felszólalások 
egész sorát vonta magát, melyek mindegyike kívánatosnak ta r
totta, hogy a felolvasás szélesebb körökben is ismeretessé legyen. 
A vita folyamán dr. Sch ö n v itzky  Bertalan fölöslegesnek jelezte 
a felolvasó abbeli aggodalmát, hogy a készülő utasítások valóban 
a magyar történelmet fogják a világtörténelmi oktatás közép
pontjává, gerinczévé tenni. Nincs szó egyébről, mint hogy a 
magyar történelem szervesen beleillesztessék a világtörténelem 
keretébe. Dr. B erkeszi István szerint a felolvasó aggodalma nem 
egészen fölösleges, mert a tanterv-revisio alkalmával csakugyan 
az volt a jelszó, hogy a magyar történelem történeti oktatásunk 
tengelye legyen. Meg van azonban győződve arról, hogy az uta
sítások készítői már rájöttek arra, hogy ez képtelenség és azért 
ő is azt hiszi, hogy az utasítások csak azt fogják követelni, a mi 
egyedül helyes, t. i. hogy a magyar történelem szorosabb kap
csolatba hozandó a világtörténelemmel. S ch ö n v itzky  Bertalan 
ezzel kapcsolatban rámutatott arra, hogy az új tanterv a törté
neti öntudat fejlesztését kívánja már az első osztálytól kezdve. 
Olvasókönyveink azonban e czélra épenséggel nem megfelelők, 
mert az erre vonatkozó olvasmányok, habár a legjelesebb íróink 
műveiből valók, 10—12 éves gyermekek részéről alig emészthetők 
meg, különösen nemzetiségi vidéken. I t t  a tankönyviróktól paeda- 
gogiai és methodikai munkát várunk, de nem egyszerű repro- 
ductiókat. — A vita végén a kör jegyzőkönyvi köszönetét mondott 
dr. Szókéhek mindenképen magas színvonalon álló munkájáért.

II. R ies  Ferencz előadja, hogy a nagyváradi állami főreál
iskola tanári kara a temesvári áll. főgymnasium tanári testületét 
körlevélben megkérte, hogy a Balogh Péter és Szemerjay Károly 
között folyó polémia alkalmából Szemerjay Károlynak bizalmat 
szavazzon. Az áll. főgymnasium tanári testületé azonban a bizalmi 
nyilatkozatot nem irta alá, hanem megbízta szólót, hogy a kör 
elé a következő határozati javaslatot terjeszsze:
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A temesvár-kerületi kör kimondja, hogy a Szemerjay Károly 
és a Közlöny szerkesztője között a fizetésrendezés kérdésében 
folytatott polémiában észlelhető érzelmi momentumokat teljesen 
személyi dolognak tekinti, és nem tartja sem helyesnek, sem czél- 
szerűnek, hogy bizalmi nyilatkozatokkal a vita személyi oldalát 
kiélesítse s ezzel esetleg magának az ügynek ártson.

Minthogy azonban a polémia érdemére nézve a körnek már 
régóta táplált meggyőződése, hogy a tanárok fizetésrendezése a 
rangsorozás alapján meg nem oldható, minthogy továbbá a rang
sorozásból származó számos sérelem következtében az elkeseredés 
országszerte nőttön-nő, a mi magára az iskolára is fölötte káros, 
minthogy végre a kormány az országgyűlésen is ismételten kije
lentette, hogy az állami tisztviselők fizetését lehetőleg még ez év 
folyamán törvényhozási úton fölemelni szándékozik, azért a kör 
a központi választmány húsvéti ülése elé a következő indítványt 
terjeszti: »A z Országos Középiskolai Tanáregyesület választm ánya  
megbízza az egyesület igazgatóságált, hogy a nagyméltósáigú vallás- 
és közoktatásügyi m in iszter úrhoz külön fölterjesztést intézzen, 
azon kérelemmel, hogy ö nagyméltósága akkor, a mikor az állami 
tisztviselők fizetésének jav ítá sára  vonatkozó törvény megalkotta
tok, a tam írok rangsorát eltörülni és a tan ári fizetés ja v ítá sá t  
egyenlő alapfizetés mellett к or pótlék okkal való emelkedéssel, továbbá 
igazgatói és helyi pótlékokkal megvalósítani kegyeskedjék. Egyben  
kérje ö nagyméltóságát, hogy ez alkalommal a helyettes tanárok  
is a hivatalos esküt tett és lakáspénzt élvező állami tisztviselők 
közé fölvétessenek.«

A kör még elhatározza, hogy a társköröket felkéri, hogy 
az indítványt magukévá tenni s a központi választmány húsvéti 
ülésén mellette állást foglalni szíveskedjenek.

Az indítványhoz hosszabb vita fűződött, melynek folyamán 
dr. Steiner Simon kijelentette, hogy az indítványt csak akkor 
fogadja el, ha abban kimondatnék, hogy a korpótlékok megálla
pításánál a nyilvános közoktatás terén eltöltött összes szolgálati 
idő vétessék alapul. Az elnök elrendelvén a szavazást, a kör 
valamennyi, vagyis 20 szavazattal egy ellenében dr. Steiner módo
sítását elvetette, és a határozati javaslatot változatlanul elfogadta.

III. R ies Ferencz behatóan ismerteti a tanárszövetség ter
vezetét. Szerinte a Czigler-féle 15° oo-es halálozási arányszám 
föltétlenül hibás; e tekintetben csatlakozik Aczél József fejte
getéséhez. Hogy a 15°/oo képtelenség, azt frappansul mutatja a 
következő egyszerű okoskodás is. Ha most 1000 activ tanár belép 
a szövetségbe, akkor 33 év múlva közülük meghalt volna 495 és 
életben lenne még 505. Az előbbiek helyét új activ tanárok 
foglalnák el, az utóbbiak legnagyobbrészt nyugdíjban volnának. 
Ilyen formán tehát 33 év múlva a szövetségnek 500 activ tanár 
mellett körülbelül 500 nyugdíjas tagja volna, a kik tudvalevőleg 
az illetékek fizetése alól fel lennének mentve. Már pedig mind
egyikünk tudja, hogy a nyugdíjas tanárok száma még csak meg
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közelítőleg sem egyenlő az activ tanárok számával, de még ha 
egyenlő volna is, akkor sem lenne képes a szövetség tartalék- 
tőkéje a sok nyugdíjas tanár helyett az illetékeket lefizetni. — 
A kör mindenben hozzájárult az előadónak a szövetség lehetet
lenségét kimutató fejtegetéseihez, egyben az előadó javaslatára 
kimondotta, hogy külön határozatot nem hoz, mig az országos 
statisztikai hivatalnak a kassai kör által kikért döntése ismere
tessé nem lesz.

R ies F eren c i,
a kör titkára.

Fiumei kör.
(Az ábrázoló mértan a gymnasiumban. — Az országos tanárszövetség. —

A vallás-erkölcsi nevelés a volt fiumei jezsuita gymnasiumban.)

A fiumei tanári kör f. évi márczius 10-én tartotta rendes 
havi ülését, a kör tagjainak élénk érdeklődése mellett.

I. Fest Aladár mint a kör elnöke napirend előtt felemlíti, 
hogy országos érdek, hogy nemcsak Fiumében, de minden olyan 
városban, a hol nincs reáliskola, általánosíttassék az ábrázoló 
mértannak mint rendkívüli tárgynak a tanítása, és szükséges, 
hogy ez ügyben a központi választmány érdeklődése is felkeltes
sék. Hausner Ignácz tanár ily értelemben felterjesztést fog 
tenni a központi választmánynak.

II. Ezután elnök felkéri clr. A czél József tanárt, hogy 
adja elő nézetét a tanárszövetségre vonatkozólag. Dr. Aczél 
hivatkozik a Közlönyben megjelent ismeretes czikkére, mely 
szerint Czigler kartársunk tévedett, midőn a tanárok halálozási 
arányát 15 per mille vette fel.1

25—30-at kell felvenni per mille. Ilyen magas árért pedig 
a biztosító társulatoknál is bárki biztosíthatja életét, miért az 
egész szövetkezés-ügy elvetendő. Ha 15—20 évig fennmarad is 
a szövetség, de aztán buknia kell.

D u n a y  Zoltán  tanár erre azt válaszolja, hogy mindnyájan 
hamis alapokon mozgunk e tekintetben. Konkrét adatokkal senki

1 Előadó szerint tévedett az orsz. statisztikai hivatal is, mely
nek véleménye az ülés után lett ismertessé. Nincs oly nyugalmas 
foglalkozás, nincs oly kedvező egészségi viszonyokkal biró ország, 
melyben előfordulhatna az az eset, hogy a 25 éven felül levőknél 
a hallatlanul kicsiny 15 pro mille lenne a halálozás. Még a 20 pro 
mille is képtelenség. A statisztikai hivatalt az vezette tévútra, hogy 
a konkrét adatok tényleg a 15°/oo mellett látszottak bizonyítani. 
Hogy ez idő szerint oly kicsiny a halálozási százalék a tanároknál, 
annak okát abban a körülményben találjuk meg, hogy hazánkban 
az utolsó 35 évben rohamos haladás észlelhető a közoktatásügynél.
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sem szolgálhat, ő sem. Angliában a statisztika pontos adatai 
2 érről a tanítók halálozási arányát 13 per mille állapították 
meg. Magyarországban azonban nagyobb lehet a halálozási arány. 
Ezekután Dunay konkrét indítványa az, hogy alakuljon meg az 
országos tanárszövetség 5 évre próbaképen, de úgy, hogy ezen 
öt év alatt ne fizessen a szövetség halálozás esetén sem, hanem 
csak az 5 év letelte után. A jelenlevők általános nézete azonban 
az, hogy be kell várni az országos statisztikai hivatal irányadó 
nyilatkozatát.

Fest A ladár elnök megjegyzi, hogy ime a biztosító társulatok 
milyen fényesen prosperálnak. Felemlíti még, hogy nálunk a 
kormány intézkedése nélkül semmi sem megy, mert a kormányt 
kell belevonni, hogy az garancziát vállaljon. Poroszországban a 
kormány kényszeríti a tanárt, hogy életét biztosítsa; tegye meg 
ezt nálunk is a kormány.

H ausner Ignácz úgy véli, hogy a testületi belépés lehetetlen, 
mert senkit sem lehet kényszeríteni a fizetésre, hanem kor szerinti 
és egészség szerinti csoportokat lehetne összeállítani, e szerint 
fizetnének és kapnának a csoportok többet vagy kevesebbet. 
Dunay úgy véli, hogy 20—30 év múlva minden tanár az orszá
gos szövetségnél fog biztosítani.

Mindezekre Fest elnök kimondja, hogy véglegesen határozni 
most sem lehet, nagy a baj a nyugdíjasok miatt is; a kormány 
intézkedése nélkül czélt érni ez ügyben úgy is alig lehet. Csatla
kozzunk tehát a Bogyó-féle indítványhoz, mely szerint határozati
i g  elismerjük az ügy üdvös és hasznos voltát, de bevárjuk, hogy 
az lehetőleg helyes formát öltsön.

III. Befejezésül Fest Aladár igazgató felolvassa érdekes 
tanulmányát ily czím alatt: Vallás-erTcölcsi nevelés a volt fiumei 
jezsu ita  gym nasium ban. Elethű színekkel festi a 17-ik és 18-ik 
századok vad erkölcseit. A túlhajtott asketizmus a Mária-társulat 
működésében nyert befejezést a fiumei jezsuita gymnasiumban. 
Az önsanyargatásnak különböző nemei dívtak akkor a gymnasiumi 
tanulók között, úgy mint a szigorú böjt, a hetenkinti gyónás, az 
önostorozás, ciliciumviselés, puszta földön hálás. Elősorolja a

1867 óta átlag ezer tanárra 20 — 25 a létszámemelkedés évenkint, 
s így aránytalanul sok a fiatal erő s így természetesen arányta
lanul kicsiny a halálozási százalék is. A kik a tanárok között ma 
60 — 80 évesek, azoknak pályájuk eleje az 1847 — 67 évek közé 
esik, a mikor a legnagyobb pangás volt a gymnasiumoknál (Thun 
pátense). Meg akkor a legtöbben csak átmenetileg működtek a tanári 
pályán (Arany J., Szász K.). Felekezeti iskolák lévén csak, alka
lomadtán a tanár szerény dotáczióját felcserélte a jövedelmezőbb 
lelkészivei. Tehát, ha most alacsony is a tanárok halálozási százaléka, 
nem kerül bele 20 év. hogy eléri a rendes, a theoriának is megfelelő 
átlagát, a 25 — 28-at pro mille.
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fegyelmi eszközöket és büntetéseket, a nevezetesebb fegyelmi 
eseteket és végül arra a végeredményre jut, bogy nincs okunk 
az annyira dicsőített régi jóvilágot visszakivánni.

D r. H a lá sz  S á n d o r ,
a kör titkára.

Kassai kör.

I.
(Tornaversenyek. — Nyomtatott latin praeparatiok. — Szövetség.)

A kassai tanári kör febr. 20-iki gyűlésén H orváth Lajos 
főgymnasiumi tornatanár tartott előadást a tornaversenyek 
tanulságairól.

Horváth kiemeli a tornaversenyek fontosságát, a mennyiben 
azon mutatkozik be a hazai tornatanítás, éleszti a nemesebb 
versenyzési szellemet, de emellett arra is alkalmat és módot 
nyújt, hogy a szegényebb tanuló is meglássa a fővárost az orszá
gos verseny alkalmával, a kerületieknél pedig hazánk egyes vidé
keit is megismerhesse. De a nagyközönség is érdeklődni kezd a 
tornatanítás iránt, belátja a testi nevelés szükségességét a jövő 
nemzedék testi erejének fokozására.

Az eddigi versenyek azonban több oly tapasztalattal szol
gáltak, a melyek útmutatást nyújtanak arra nézve, hol kell segí
tenünk, hogy ez intézmény nemes czéljának megfelelhessen. 
Horváth pontokban állítja össze ennek feltételeit, melyek egy 
része a szigorú felügyeletre vonatkozik, hogy az ifjúság erkölcsi 
viseletét ellenőrizhessük, más része arra, hogy a vidéket ideje
korán értesítsék a verseny részleteiről; továbbá a bíróságra, 
hogy az a versenyben nem érdekelt szakférfiakból álljon, kik a 
versenyszabályokat gondosan áttanulmányozzák. A messzebb 
vidékekről jövők előbb érkezzenek, hogy félnapi pihenőjük legyen; 
a szegényebbek is résztvehessenek és tanár s tanuló díjtalanul 
utazhassák. A verseny tartama ne legyen hosszú, az ifjúság 
számára pedig zűrzavar kikerülése kedvéért emelkedett tribünt 
tartsanak fel. Ezekenkívül is még számos oly intézkedést ajánl, 
a mely mind az ügy érdekében üdvös és megszívelendő.

Többen hozzászóltak a tárgyhoz. Czigler úgy véli, hogy 
törvény által kellene az ügyet szabályozni és állandóvá tenni. 
Gerevich elnök azonban megjegyzi, hogy ez még kissé korán 
volna, mert nincs elég tapasztalati anyag még a törvény helyes 
megalkotására. Különben pedig mindenben magáévá teszi felolvasó 
nézeteit. Mire az elnök a kör nevében elismerését és köszönetét 
fejezi ki Horváthnak.
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Körünk legutóbbi gyűlésén, márczius 5-én, K rauze E rv in  
főgymn. tanár értekezett a latin  nyelvi nyom tatott praeparatio Jer ól.

A latin nyelvtanítás eredménytelensége szorosan összefügg 
a nyomtatott praeparatiok kérdésével. Bármily üdvös czélzattal 
kezdeményezték is azt, mai használatukban a tanulót önállósá
gától fosztják, úgy hogy önerejétől képtelen lesz dolgozni. Elő
adó nem veti el egészen a praeparatiókat, de nem tartja helyes
nek, hogy épen a felsőbb osztályok olvasmányait praeparálják. 
A VII.—VIII. osztályban el kellene tiltani azok használatát, 
csak tárgyi megjegyzések legyenek a könyv végén jegyzetekben. 
A praeparatiókat csak a VI. osztályig ajánlja, de ott sem a ma 
használt formában és értelemben.

Többen hozzászóltak a tárgyhoz. Strache T ivadar ár. 
osztozik Krauze nézetében, hogy a praep. mai alkalmazásukban 
elvetendők, de inkább az V.-—VI.-ban tiltaná el használatukat, 
mert ott kell önálló munkához szokniok, mig a VII.— VIII.-ban 
a nagy anyag praeparatio nélkül sok munkát ad. K ardos G yula  
a latin nyelvtanítás eredménytelenségét vonja kétségbe. Kém 
szabad a régi kor szempontjából ítélnünk. A latin nyelvtanítás 
mostani czélja egészen más, mint volt akkor, midőn a latin volt 
minden s a többi tárgy csak nagyon mellékes. A praeparatiókat 
szükségeseknek találja a latin és magyar nyelv szellemének külön
bözősége miatt is. Valló V ilm oségyetért Krauzéval; felpanaszolja, 
hogy manap a segítséggel elkényeztetett tanuló a szótárt sem 
tudja használni. GerevicJi E m il dr. actuálisnak és nagyon fontos
nak tartja a kérdést.

Ezután Gerevich elnök beszámol a szövetség ügyéről, mivel 
az ügy előadója, Czigler, beteg. Az elnökség szétkiildte a módo
sított alapszabályokat, melyre sok jelentkezés érkezett már be, 
köztük a gyakoidó főgymnasium; azonkívül a brassói román 
főgymnasium román és magyar nyelvű jegyzőkönyvvel, a mi a 
szövetség erkölcsi előnyére esik, mert egy testvéries intézmény 
alá egyesíti a nemzetiségeket is. A halandósági perczentet (l'5°/o) 
az orsz. statisztikai hivatal hivatalból megerősítette; ezért a kör 
Vargha min. tanácsosnak tartozik köszönettel. Mindezeket tekin
tetbe véve, a kör megbízza az elnökséget, hogy a központban 
alakítandó bizottság kiküldését sürgesse meg.1

S lra sse r  S á n d o r
jegyző.

Ung-beregvármegyei kér. tanári kör.
(A temesvári kér. kor átirata.)

A z  Ung-beregvármegyei kerületi tanári kör ungvári osztálya 
f. hó 16-án Schürycr Ferencz elnöklete alatt köri ülést tartott,

1 A múlt igazgatósági ülésen már megalakúit a bizottság. — Szerk.

II .
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melynek tárgya a temesvári kér. tanári kör átiratának megbe
szélése volt.

Az elnök ismertette ezen átirat tartalmát, mely a taná
roknak a rangsorból való kivételét, az igazgatói és helyi pót
lékoknak behozatalát szorgalmazza. Kijelenti, hogy a temesvári 
átirat felfogásában nem osztozik. A rangsorból való kivétel nagy 
nehézségekkel jár és kérdéses, hogy vájjon ez a tanároknak sérel
meit orvosolja, kivánataikat teljesíti-e? Szerinte ezt a fennálló 
alapon kell keresni. Oly czélt kell kitűznünk, mely mig egyfelől 
megvalósítható, másfelől a tanárság összességének érdekeit felka
rolja. Ez csak az ötödéves korpótlékoknak megkétszerezése lehet, 
mit. ha lemondunk a partikuláris érdekek szorgalmazásáról és 
egyöntetűen, országosan szorgalmazunk, el is érhetünk. Maga a 
közoktatásügyi miniszter is elismerte az erre irányuló törekvések 
jogosultságát. Kérnünk kell azonfelül, hogy a rangsorban való 
emelkedés ötödévenkint folytonos legyen s bár a miniszternek 
azon jogát, hogy soron kívül nevezhessen ki valakit a magasabb 
díjosztályba, respektálnunk kell, azt azonban, hogy az ilyen soron- 
kivüli előléptetés csak kivételes, országosan ismert érdemeknek 
jutalmazására alkalmaztassák, jogosan lehet követelnünk. Helyesli 
a temesváriaknak indítványát az igazgatói pótlékokra és a helyet
tes tanárok állásának méltóbb szabályozása tekintetében, de ezt 
külön felterjesztéssel, a tanáregyesület évvégi közgyűlésén óhajtja 
szorgalmazni. Határozottan elejtendőnek tartja a helyi pótlékok 
kérdését, mint a mely méltatlan és igazságtalan, mely csak arra 
alkalmas, hogy a tanárok közti jó viszonyt állandóan veszélyez
tesse és a mely már más alkalommal is a tanáregyesületet válság
gal fenyegette. Ismétli, hogy csak a korpótlékok megkettőzésének 
kérése lehet az a czél, melynek elérése mindnyájunkat kielégíthet 
és épen azért együttes eljárásra bírhat. Fölkéri a kört, hogy 
ezeknek szem előtt tartásával hozza meg határozatát.

A kör általános helyesléssel fogadta az elnök szavait és 
beható eszmecsere után B lan ár Ödönnek következő javaslatát 
fogadta el: 1. A középiskolai tanárok rangsorba osztása 
nem szerencsés, nem helyes gondolat, sok panaszra ad okot, a 
minek az iskola is kárát vallja. Ebben tíz év tapasztalatai meg
erősítenek. A míg azonban a rangsor az 1893. IV. t.-cz. 
revíziójáig megmarad, a fokozatos előléptetés szolgálati évek 
szerint történjék. Tíz év után (beleszámítva a helyettes éveket 
is) 1400 frtos, 15 év után 1600 frtos, 20 év után 1800 frtos 
fokozatba jusson a tanár. 2. A soronkívíili előléptetések csak 
kivételes és rendkívüli érdemek fejében történhessenek, melyekben 
az egész tanárság megnyugodhatik. E rendkívüli érdemek első 
sorban az iskolai munka körében keresendők. 3. Félretéve minden 
ellentétet, aprólékosságot, személyes mozzanatokat — sok elinté
zésre váró ügyünk érdekében legyünk egyek, tömörüljönk s erőin
ket ezúttal egyedül a 200 frtos quinquenniumra, annak elérésére 
fordítsuk, melyet miniszterünk is a parlamentben nyíltan jogos
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nak elismert. 4. A helyi pótlékok ellen határozottan állást fogla
lunk, mert ezek újabb sérelmeket okoznak. 5. A mi a helyettes 
tanárok esküjét, állásuknak szabályozását és az igazgatói pótlé
kukat illeti, arról a kör később az évvégi közgyűlésen fog hatá
rozni.

Az elnök azután indítványozza, hogy D r. N égyesy László  
főtitkárnak évi jelentéséért, melyben a tanároknak kívánságait, 
sérelmeit, tanügyi életünknek orvoslásra váró bajait mesteri 
kézzel, kiváló tapintattal s mégis teljes nyíltsággal vázolja, az 
ung-beregvármegyei tanári kör bizalmat és elismerést szavazzon.

A tanári kör ezen indítványt nagy tetszéssel fogadja és 
egyhangúlag határozattá emeli.

D r. H o lo sn y a y  Irén
titkár.

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.

Megjelent a Magy. Tud. Akadémia könyvkiadó vállalata 1901-iki 
illetményének négy kötete, ú. m.

1 Az aesthetika története. III. (befejező kötet). Baumgartentől 
napjainkig. Névmutatóval és tárgymutatóval. Irta J á n o s i  B é la .

2. Homérosz Iliásza. Fordította B a k s a y  S á n d o r . (Az Iliász 
teljes fordítása.)

3. Ausztria története. Irta H u b e r  A lfo n z . Átdolgozta B a r á t i  
L a jo s .  Átnézte Pauler Gyula. II .—III. kötet.

B a jz a  J ó z s e f  ö s s ze g y ű jtö tt  m u n k á i.  Harmadik, bővített kiadás. 
Életrajzi bevezetéssel és jegyzetekkel sajtó alá rendezte B a d ic s  F eren c z . 
I .—VI. kötet. Budapest, 1901. Franklin-társulat. Ara fűzve 25 K, 
kötve 35 К ; nagy nyolczadrét kiadásban fűzve 30 K, kötve 40 K.

S z ig e tv á r i  I v á n ,  Petőfi költészete. Budapest, Franklin-társulat, 
1902. Ára 1 К  50 f.

P a p  I l lé s ,  Arany János hűn eposza. Tanulmány. Budapest 
Márkus Samu könyvnyomdája, 1902. .Ára 2 К  40 f.

K e m é n y  F e r e n c z , Világakadémia. Budapest, 1902. Lampel B. 
Ára 1 K.

S a s s i  N a g y  L a jo s , А XX. század igazi nevelői. Szeged, Endrényi 
Lajos könyvsajtója. 1902. 1 K.

L é v a y  I s t v á n  és Y id a  A la d á r , Magyar-görög szótár. Főgymna- 
siumok használatára. Harmadik kiadás. Engedélyezve a 2 kiadásban 
12053— 1888. sz. a. Budapest, Lampel R. Ára fűzve 4 K, kötve 
4 К  6p f.

Ó k o ri le x ik o n  I. köt. 16— 17. füzet (Janus — Julii, Julius — 
Lex). Szerk. d r . P ec z  V ilm o s. Budapest, Franklin-társulat. Ára egy- 
egy füzetnek 1 K.

A z  O s z trá k -m a g y a r  m o n a rch ia  Írásban és képben. Magyar- 
ország VII. kötete, 12 — 18. füzet. Budapest, Magy. Kir. állam
nyomda. Ára minden egyes füzetnek 60 fill.
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A z  O s z trá k -m a g y a r  m o n a rc h ia  írásban és képben. Szent István 
koronája országainak VIII. kötete (Horvát-Szlavonország), 12 — 18. 
füzet. Budapest, Magy. kir. államnyomda. Ara minden egyes füzet
nek 60 fill.

A  fö ld  és népei. Népszerű földrajzi és népismei kézikönyv. 
Irta G y ö r g y  A la d á r .  IV. kötet: Európa. Második kiadás, Budapest. 
Eranklin-társulat. Ára díszes vászonkötésben 15 Kor.

Kómái remekírók magyar fordításban, 31. kötet: Gr. Horatius 
Flaccus epistolái. Ford. B o ro s  G ábor. Harmadik, teljesen átdolgozott 
kiadás. Ára 60 f.

Latin és görög classicusokhoz való praeparatio, szerk. D á v id  
I s t v á n :  58. füzet: Cornelii Nepotis Vitae (Miltiades, Themistocles, 
Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, Alcibiades, Thrasybulus). 
Magyarázta W ir th  G y u la . V —VI. füzet. Budapest, 1901. Lampel К. 
Egy-egy füzet ára 50 f.

B a lá z s  I s t v á n  d r : A kecskeméti ev. ref. főgymnasium állattani 
és földrajzi gyűjteményeinek katalógusa. Budapest, 1902. Singer és 
Wolfner.

Magyar könyvtár, szerk. Kadó Antal. 268. füzet: C. Sallustins 
Crispus, Catilina összesküvése, ford. K a z in c z y  F eren c z . Átdolgozta, 
bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Wirth Gyula. — 269. füzet: 
G o r k i j  M a x im .  Malva. Elbeszélés, ford. Yartin. — 271— 272. füzet: 
G r ó f  A p p o n y i  A lb e r t  válogatott beszédei. Összeállította Körösi Hen
rik. — 273. füzet: C onan D o y le , Doktor Holmes kalandjai, ford. 
Sándor Tivadar. — 274. füzet: Q u id a , A kis tolvaj és egyéb 
elbeszélések, ford, Marosi Ilona. — 275, füzet: P e isn e r  Ig n á c z ,  
Képek a régi Pest-Budáról. — 276, füzet: T u rg e n y e v , A kegyelem
kenyér. Színmű két felvonásban, ford. Barabás Abel. — Budapest. 
Lampel K. Egy-egy füzet ára 30 f.

VEGYESEK.
A választmányi ülés most hétfőn, vagyis m árczius 24-én 

reggel 9 órakor lesz, nem pedig április 24-én, mint a tagokhoz 
szétment meghívó írja.

Az Országos Református Tanáregyesület április 2. és 3. nap
jain Debreczenben szervezkedő közgyűlést tart, melyen végleg meg
alakul az új egyesület. Mint országos tanáregyesület nem vagyunk 
féltékenyek az új pályatársra; a református tanárok külön érdekei 
megokolttá teszik külön szervezkedésüket; az új egyesületnek kulturá
lis nagy feladatait is megértjük. Csak azt tartjuk kívánatosnak, 
hogy szabályzataiban és működésében ott, hol általános kulturális 
érdekekről és kérdésekről, a paedagogia nagy feladatairól van szó, 
ne felekezeti szempontok vezéreljék az egyesületet. Kívánatosnak 
tartjuk azt is, hogy ép az általános kulturális érdekek egyértelmű 
előmozdítása érdekében az új egyesület megtalálja az összekötő
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kapcsokat az országos tanáregyesülettel. Ezek nélkül a református 
tanáregyesület olyan erős felekezeti tendentiákat követne még az 
általános érdekű czélokért való munkálkodásban is, hogy megszületé
sét nem lehetne örömmel üdvözölnünk. Egyébiránt az egyesület 
szervezőinek egyénisége a jelenre nézve teljes biztosítékot nyújt 
az új egyesület helyes irányú vezetésére. Abban a reményben, hogy 
ez a szellem a református tanáregyesületben állandósul, sőt tán 
szervezetében is kifejezést nyer, szivesen kivánunk sikert az új 
egyesület megalakulásához.

Előléptetések. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Kuncz Elek 
kolozsvári tankerületi főigazgatót a VL fizetési osztály 1. fokoza
tába. — dr. Krcsméry Károly nagykikindai áll. főgymnasiumi igaz
gatót a VII. fizetési osztály 2. fokozatába. — dr. Kellemen Károly 
sümegi áll. alreáliskolai igazgatót a VIII. fizetési osztály 1. fokoza
tába, Nősz Gusztáv székelyudvarhelyi áll. főreáliskolai. Albert János 
fogarasi áll. főgymnasiumi, Máté Lajos erzsébetvárosi áll. főgymna
siumi, Kolosy Mór egri áll. főreáliskolai, Sajó Sándor jászberényi 
áll. főgymnasiumi, László Ignacz makói áll. főgymnasiumi, Padi 
Géza kecskeméti áll. főreáliskolai, dr. Heller Bernát budapesti II. 
kér. áll. főreáliskolai, — továbbá Jánky László újvidéki. Mérő 
István budapesti II. kér. kir. katholikus főgymnasiumi, Hunyady 
József aradi kir. főgymnasiumi tanárokat a IX. fizetési osztály 
1. fokozatába léptette elő.

Pályázat tanári állásokra. A szegszárdi áll. főgymnasiumnál 
1. magyar-német, 2. latin-történelmi tanszékre május 1-ig.

A temesvári áll. főgymnasiumnál 1. magyar-német, 2. földrajz- 
természetrajzi tanszékre április 30-ig.

Pályázat tornatanítói állásra. A temesvári áll. főgymnasium
nál tornatanítói állásra április 30-ig

Szerkesztői üzenet. A Közlöny legközelebbi száma a húsvéti 
ünnepek miatt április 6-ikán fog megjelenni.

K é r e l e m  a  k ö r ö k  p é n z t á r o s a i h o z .  K érem  a k ö r ö k  t. p é n z 
tá ro sa it, h o g y  a m e n n y ib e n  m é g  m e g  n e m  tö r té n t, a k ö r i  ta g o k  fa g 
y ija i t  m in é l  e lőbb k e z e m h e z  j u t t a t n i  s z ív e sk e d je n e k .

Müller József, egyesületi pénztáros.
(V. kér. áll. főreáliskola. Lakása: II. Áldás и 4.)

F i g y e l m e z t e t é s  é s  k é r e l e m .  A  ta g d íjfiz e té s  és a z  e lő fize tés  leg -  
czé lszerű b b en  és lego lcsóbban  a z  első  s z á m h o z  m e llé k e lt  p ó s t a t a r  é k  p é n z 
t á r i  b e f i z e té s i  l a p p a l  tö r té n ik , a m e ly ly e l  a z  ille tő  d í jn a k  a p o stá n  
az e g y e sü le t ja v á r a  va ló  be fize tése  te ljesen  d íjta la n u l  tö r té n ik . K é re m  e 
befize tési lap  sz ives fe lh a szn á lá sá t. A  k ö r ö k  s z é k h e ly e ire  m e n ő  p é ld á n y o k 
h o z  ily  be fize tési lap  n in csen  m e llé ke lve .

Nlúller József,
egyesületi pénztáros (V. kér. áll. föreáliskola.)
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Rendszeres német nyelvtan és Német olvasókönyv, mgy-tói. — Egyesü
leti élet: A tavaszi választmányi ülés napirendje. Köri tudósítások. 
(Temesvári, fiumei, kassai, Ung-beregvármegyei kör.) — Beküldött 
könyvek. —§ Vegyesek. — Hirdetések.
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Az eg y esü le t anyag i ügyei, va lam in t 
a  lap  k ia d á sá t ille tő  ügyek

M Ü L L E R  J Ó Z S E F
p é n z tá m o k  (V . k e rü le ti áll. fő reá l

isk o la ) h a tá sk ö ré b e  ta r to z n a k .

Előfizetési dij egy évfolyamra 8 kor. — Évi tagdíj 8 kor.

BERECZ ANTAL.

A név, mely e néhány sor fölött áll, azon tisztelt és sokak
tól szeretett, jó férfiú neve, ki 19 éven át egyletünknek elnöke 
volt, s ki annak ügyeit teljes odaadással, ritka tapintattal, igen 
sokszor sikerrel vezette, de nem minden elkeseredés nélkül, a mi 
— úgy látszik — ily állásban el nem maradó fűszer. Amint 
1893-ban a szegedi közgyűlésen önként lelépett, visszavonult, 
de munkás maradt, mint azelőtt, csakhogy kiváló tehetségét és 
szorgalmát más kulturális feladatok megoldásának szánta. Az 
egylettől azonban távolmaradt, mintha kerülni akarta volna azt 
is, hogy barátai és tisztelői jobbját fogva és szorítva azt mond
hassák neki: köszönet mindazért, a mit ügyünk érdekében tettél. 
Visszalépése óta 8 év múlt el így; azonban talán négy héttel ezelőtt 
egy közös barátunk figyelmeztetett, hogy Berecz Antal tanári 
szolgálatának 40-ik évét már átlépte és jubiláris. Rút vétek lett 
volna ezt az alkalmat meg nem ragadni némi ünneplésre, s annyi
val inkább, mert tudni kell, hogy Berecz többszörösen jubiláris. 
Lássuk röviden.

B erecz A n ta l 1836-ban Boldogon született Pest megyé
ben. Gfymnasiális tanulmányait Pesten a kegyesrendiek gym- 
nasiumában végezte, és 1853-ban a rend tagjai közé lépett. 
1856—57-ben Magyar-Ovárott, 1857—58-ban Becskereken taní
tott; azután, hogy magát a mennyiségtanban és természettanban 
alaposabban kiképezze, Bécsbe ment, s ott az egyetemen, nem
különben a physikai intézeten szép sikerrel folytatta tanulmányait, 
és az intézet igazgatójának, a jeles Ettingshauser Andrásnak 
kedvencz hallgatója lett. 1860-ban a lévai algymnasiumon, 
1861-ben a kolozsvári kath. lyceumban tanított, 1864-ben Pálffy 
Móricz gr. fiainak nevelője lett, 1866-ban visszatért a gymna- 
siumhoz, s azóta némi megszakítással folyton a tanügy terén 
működött egész 1894-ig, midőn szolgálattételre a közoktatás- 
ügyi minisztériumba hivatott be. 1871-ben kilépett a szerzet
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kötelékéből, egy ideig a budapesti nőipar-egylet leányiskolájában 
tanított; 1872-ben a megalakult földrajzi társaság főtitkára s 
közlönyének szerkesztője lett, s e téren rendkívül üdvös műkö
dést fejtett ki, mely működés méltatása azonban máshová tar
tozik. Már előbb 1870-ben a természettudományi társaság tit
kárává választatott. 1875-ben a Molnár Aladár buzgólkodása 
folytán megnyílt első állami felsőbb leányiskola tanárává, 1877-ben 
pedig igazgatójává neveztetett ki, és tény, bogy a gyorsan felvi
rágzó iskolák fejlesztésében alig van mozzanat, melyben Berecz 
Antalnak része ne lett volna.

Messze vezetne, ha irodalmi működését is felsorolnám. 
Már az eddigiek is bőven mutatják, hogy Berecz A. többszö
rösen jubiláris, és hogy sokoldalú üdvös működése folytán tag
társai tiszteletére igen is méltó. Az egyesületnek tagjai jól tud
ták azt, hogy kit válaszszanak, midőn 1874-ben őt elnöknek 
választották meg. Hogy az egyesület ügyeinek vezetésében mily 
érdemeket szerzett, azt részletesen előadni majdnem lehetetlen. 
Közlönyünk régebbi évfolyamai bőven adnak erről értesítést. Leg
első és nagy érdeme volt, hogy tapintatos, okos eljárása által 
visszaszerezte a magas kormány bizalmát az egylet működése iránt. 
Trefort miniszter, a ki tanügyi kérdésekben hivatalbeli taná
csosain kívül a gyakorlat terén működő tanférfiakkal is szeretett 
értekezni, bizalmával Berecz Antalt csakhamar kitüntette, Berecz 
kedves embere lett, s a miniszter kijelentette, hogy a közép
iskolákat illető bármilyen ügyekben az egyesület véleményét mindig 
meg fogja kérdezni, és a mint csak lehet, meghallgatni. És így 
történt. Ennek következtében élénken folyt a munka. Csak egyet- 
mást említek meg. Megvitattuk a gymnasiumi, a reáliskolai, majd 
a felsőbb leányiskolái tantervet, rendtartást, a szolgálati pragmati
kát, a tankönyvek revisióját, a magyar nyelvi oktatást, az érettségi 
vizsgálatokat, a tudományos műszókat, az önképző köröket, a 
tanári állás és fizetés javítását, magának ez egyletnek reformját stb.

A tanácskozásokat nagyobbára maga Berecz vezette, kiváló 
körültekintéssel és tapintattal. De nemcsak az egyesület ügyeiben 
járt el buzgósággal és lelkiismeretesen, hanem az egyes tagtársak 
ügyes-bajos ügyeiben is. Ilyenkor nem kiméit utánjárást, fárad
ságot, és megtett mindent, a mit tehetett, hogy a baj orvoslást 
nyerjen. Ha ez nem sikerült, akkor nem ő rajta múlt, ezt tudjuk, 
kik körülötte voltunk.

A kötelesség és igaz tisztelet sürgette tehát az egylet igaz
gatóságát és választmányát és más tagtársakat is, hogy Berecz 
Antalnak, egyesületünk volt elnökének és a középiskolai tanár
ság díszének, negyven éves szolgálata idejéről mi is megemlékez
zünk és áldásos működésének emlékezetbe hozásával nem csak 
őt magát, hanem benne magunkat s a magyar tanárt is meg
tiszteljük.

Adja Isten, hogy még sokáig tisztelhessük közöttünk Berecz 
A ntalt! Hofer Károly.
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AZ ISKOLAI KIADÁSOKRÓL.
(Vége.)

Az illusztrációk mellett a térképekről csak annyit, hogy ezek 
gyakran feleslegesen részletezők. Akárhány aprólékosságban a 
katonai térképekkel vetekedhetnek. Egy jó térképvázlat, melyben 
egy-egy piros vonal jelzi pl. Caesar serege útját vagy Aeneas 
vándorlásait, többet ér, mint egy olyan, a melyen a szükségesen 
kivül sok-sok minden fel nem használható adat is rajt van és 
zavar.

Mindezzel szemben mi mindent hiába keresünk editióink 
legtöbbjében! A praktikus berendezést, paedagogiai ügyességet, 
világos áttekintést, a legfontosabbra terjedő, de alapos feldolgo
zást, a magyar irodalmi vonatkozások szemmeltartását, s min- 
denekfelett: szeretetét az Írónak, a tanításnak, a tanulónak! 
Ez amit utoljára említettem, legszomorubb hiánya iskolaköny
veinknek ; hogy ezzel mit veszítünk, el se képzelhetni. Régi iskola
könyveink magyarázatai szegényesek, gyakran szinte naivak voltak, 
de áthatotta valamennyit az auctor, a diák s az iskola szeretete; 
a kiadó érezte feladata tisztességét; mit jelent egy nagy szelle
met magyarázni, megkedveltetni az ő kedves diákjaival. Ma 
editoraink nagy tudományuk, tudós magyarázataik mellett sem 
tudják megkedveltetni az irót, mert — úgy látszik — hiányzik e 
szeretet magukból is. Csak tudományukat szeretik; e tudomány 
leereszkedik ugyan az iskolához, a diákhoz, sőt a költőhöz, kit 
magyaráz; támogatja is úgy a hogy, de mindent, a mit tesz, 
szeretetet kizáró, elfojtó leereszkedéssel teszi. Újabban egy-egy 
iskolai editio többnyire minden másnak, csak nem annak a benső 
szeretetnek az eredménye, mely a magyarázót auctorához fűzi: 
könyvkiadói megbízás, esztendők specialis stúdiumának praktikus 
értékesítése etc., csak nem az, hogy a magyarázó az ő kedves 
auctoráról mindazt el akarja mondani, a mi a lelkén van, a mi 
megértését megkönynyíti, a mit benne megszeretett s a mi min
den diákja előtt is megkedvelteti. Tudós kiadóinknak egyáltalán 
nincsenek »kedves« auctoraik; egy-egy iró tudományuk, nem 
szivük-lelkük választottja. Csak így történhetik meg, hogy ugyanaz 
az iró, a ki egy, az új tanterv ajánlotta régi classicus ellen 
czikket írt, melyben fényes filológiai érvekkel értéktelennek jelen
tette ki a rápazarlott stúdiumot, — ugyanaz, még talán ugyan
abban az esztendőben gondos kommentárral ki is adta a lenézett 
rómait.

E főbaj mellett elég csak érinteni a kisebb hiányokat. 
Legtöbb editiónkból a nagy életrajzot megelőzőleg hiányzik az 
iró életének rövid, pár sorra terjedő, scbematikus áttekintése; 
hiányzik a fődátumok tabellája; a tanulás értelmességének rová
sára egyáltalán ritka az ösmeretközlésnek az a tabelláris formája, 
mely a franczia s angol iskolakönyvekben annyira megkönnyíti 
a világos áttekintést, kiemeli a főeseményeket s a mi nem leg
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utolsó: kényszeríti a tanulót, hogy mondatait maga stilizálja. 
A mi diákjaink kész életrajzokat s ezekben megállapodott kész 
szólamokat kapnak; azt tanulják be s vele — stilusuk nagy 
kárára — a filológia banális flosculus ait. A mi filológiánkban 
ugyanis még mindig kedves az a rég divatját múlta mesterkélt 
stil, mely az egyszerű, közönséges kifejezések helyett kedveli a 
körülírásokat, csak a tudóstól érthető vonatkozásokat, szólamo
kat. Nékik Homér: a nagy Maeonida, Horatius: a tiburi méh, 
Vergilius: a Parthenias Aristoteles: a nagy stagirita, tőlük tanulta 
s ismétli a diák azt a többé nem szokatlan frázist, hogy a szülők 
erejöket meghaladó áldozattal járultak a tehetséges ifjú nevelésé
hez, kit a Múzsa már kora ifjúságában választottjai közé emelt 
s mikor megnyílt előtte a költészet tág birodalma, költői pálya
futását ezzel és ezzel kezdve s fényes tanúbizonyságát adva tehet
ségének, eléri dicsősége zenithjét, s a mikor élete fonalát a zord 
testvérek elmetszik, gyászolják a mindkét nyelv Charisai etc. 
Valóságos kis szótárt lehetne összeállítani e tudós frázisokból, 
mulattató, érdekes szólam-gyűjteményt; a baj csak az, hogy 
rajtuk s általok diákjaink stilérzéke jobban megromlik, mint 
gondolni lehetne. A tabellám  forma természeténél fogva ment e 
veszedelemtől; a dátumok, a hozzáfűzött emlékeztető szók, czímek, 
nevek: kész mondatokat nem adnak; ezeket mondatokká a tanár 
hozzá fűződő magyarázata s ezt reprodukálva, a tanuló magaalkotta 
szerkezete teszi. A diák megtanulja rajta a tudnivalót, de nem 
tanulhat be kész mondatokat; azokat kénytelen maga megalkotni, 
Mily stílust tanul ma, a mostani bevezetésekből! Hány van, a 
melyik még magyarsága szempontjából is kifogásolható! Van-e a 
régi klasszikusokról csak egyetlen egy művészi stilü essaynk, 
olyan, melynek szépségében gyönyörködhetik a nagy közönség, de 
a középiskolás diák is olvashatja s tanulhat belőle? A mi kevés 
ilynemű kísérletünk van, annak a középiskola sok okból alig 
veheti hasznát. A középiskola hivatásos editorai között pedig — 
elsősorban a classica-philologiára gondolok — mindezideig alig van 
egy-kettő, aki tudós is, iróművész is tudna lenni; elenyészőn 
kevés, aki erre csak törekednék is. Az iskola számára, művészin 
megirt Horatius-tanulmány, Ciceróról, Tacitusról, Liviusról stb. 
szóló ily czikk gazdag filológiai irodalmunkban alig akad. (A mi 
van, az magasabb tanultságú közönségre számít s diákot tanítani 
nem czélja.)

Kiadásaink szokásos berendezése hármas tagolású: elől a 
bevezetés, utána a szöveg, végül a jegyzetek. A legtöbb kiadó 
ennyivel beéri, a tanítás ennyivel soha. Csak ennyi: a methodikai- 
lag helyes tanításnak még a minimumát sem éri el; a tanítás 
igazi feladata: a magyarázott, megértett szövegnek bizonyos 
szempontból való feldolgozása csak ez után következik; e feldol
gozást azonban hány kiadás kisérti meg ? Bizonyos összefoglalás, 
áttekintés, az ösmeretanyag csoportosítása már minden fejezet 
végén is kívánatos; az egész olvasmány befejeztével pedig az
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összefoglalás szempontjaira okvetlen kellene, hogy maga a kiadó 
adjon iniciativát, útmutatást. E feldolgozás lehet vázlatos vagy 
részletesebb, lehet kérdő formájú vagy más valamilyen, de el 
nem maradhat semmiképen. Ide való, nem a Bevezetésed, minden 
általános, minden összefoglaló tétel; pl. Sophoklest magyarázva 
ide való, mikor már olvastam Antigonét, Sophokles tragikai 
művészetének, Antigone jellemének ra jza: a munka után s nem 
a munka elé. A mi kiadásaink előszavából ellenben a gyermek 
elébb megtanulja Horatius lyrájának mesterkélt jellemzését, mint
sem még csak egy versét is olvasta volna.

Elég csak említeni, mi minden hiányzik e jegyzetekből. 
Nem tudok pl. Ciceró-kiadást, melyben a Catilinariákhoz csak 
némi vázlatos leírás is megvilágítaná a római perek lefolyását, 
az erre vonatkozó törvényeket, perrendtartást, etc. Pedig e nél
kül — a római jog idevágó elemei nélkül — értéktelen minden 
hozzáfűződő megjegyzés. Ép így nincs Cicerónk, mely a régi 
retorikáról csak egy fél oldalon is szólana s tabelláris vázlatát 
adná a beszédek conventionalis szerkezetének. Kisebb auctort 
említve, Phaedrus egy editiójában sincs megmagyarázva igazán 
az állatmese mivolta; nincs szó a közösmert nagy állatmese- 
irókról; pedig mily könnyű volna függelékben egy-két megfelelő 
Lafontaint közölni, egy-két fordítást, átdolgozást, Heltait, P estit; 
egy-két magyar Aesopust: Fáyt, Grregusst. Vagy — a mi nékem 
igen nagy vágyam s igen kedves ideám — nem lehetne-e kiadni 
Phaedrust, a gyermekek számára egy kitűnő karrikatura rajzoló
nak, mondjuk Faragónak a pompás illusztráczióival ? Nem ez 
lenne legkedvesebb könyve minden kis gimnazistának s nevetve 
képén, nem sokkal több örömmel tanulná-e a ravasz róka törté
neteit? Az iskola nem játék, a latin auctor nem lehet képes
könyv, — lesz az ellenvetés. De legyen kedves, járjon örömmel 
a tanítás; hozza meg ne csak tanulságait az a latin óra, de — 
ha lehet — a maga örömét is annak a vidámságra áhítozó kis 
gyermekiéleknek. Úgy érzem, egy képes Phaedrus nem ejt csorbát 
a classica-litteratura méltóságán s képekkel inkább való gyermek 
kezébe, mint szövegkritikai bevezetéssel s varia lectiókkal ellátva.

Utoljára megemlítem azt is, hogy a legtöbb kiadásunk a 
felhasználható magyar vonatkozásokat alig érinti. Egy-egy nagy 
auctor magyar kiadását — nem egy igen régi, nem egy könyv
nyomtató szempontból is érdekes, — fordítóit, átdolgozóit, magyar 
ismertetőit alig-alig szokás közölni; hatásukról nemzeti irodal
munkra csak elvétve esik pár odavetett szó. Ki végezze ezt a 
munkát, ha nem mi? s hol, ha nem az iskolában? Minden ily 
adat ékesen szóló bizonyság arról a kulturkapcsolatról, a mely- 
lyel a mi műveltségünk a klasszikushoz s benne az egész európai 
czivilizáczióboz fűződött. Ezt elhanyagolni — mikor feltüntetése 
Bartal nagybecsű értekezése óta csak kis bibliográfiái utánjárásba 
kerül — nagy mulasztás a tudomány szempontjából is, még 
nagyobb: magyarságunkéból.
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Befejezem a sok panaszkodást. Befejezésül hadd mondjam 
el, milyennek képzelem el a jövendő iskolai editiókat. Külön 
kötetben az auctor, lehető teljes szövegben; külön füzetben a 
magyarázat s feldolgozás. Kitűnő fénytelen papiros, remek 
nyomtatás, szép, tartós vászonkötés, ízléses, kezes formátum. 
Kevés, de válogatott, kitűnő technikájú illusztráczió. A szöveg 
maga a legpontosabb, de nem szakítja meg sehol a kiadó pró
zája. Oldaljegyzetei, aljjegyzetei nincsenek; mindez külön füzetbe 
való. E jegyzetek a legszükségesebbekre szorítkoznak, de arról 
alapos felvilágosítást adnak; emelik a tanuló tanultságát, de nem 
emelkednek a középiskola nívója felé, nem aprólékoskodnak, nem 
tudóskodnak, nem túlságosan részletezők. Olyanok, mint a jó 
barát, a ki szívesen, de szerényen áll szolgálatunkra; pontosan, 
készséggel adja meg a szükséges felvilágosításokat, de nem 
ragyogtatja felesleges módon tudományát s feleslegessel nem 
fáraszt. Felment minden más utánjárástól s megad mindent, a mi 
tudomásomra vagy a vélemény-alkotásra szükséges, de kész véle
ményt nem akar rám erőszakolni. Nem kicsinyes és fontoskodó, 
nem akar több lenni, mint a kit magyaráz, magától érthető 
dolgokat nem mond el; bizonyos előismereteket feltételez, nem 
tartja az olvasót teljesen tudatlannak. Szívesen használja — mert 
praktikus -— a tabelláris formát; összefoglalásaiban a kérdése
ket. Azon van, hogy minél több szempontból értesse meg az 
irót; óvakodik az egyoldalúságtól, iparkodik lehető magas szem
pontból nézni a dolgokat, s a jelentéktelent mesterségesen nem 
nagyítja. Az íróban megbecsüli a művészt; művét mint művészi 
munkát nézi s nem mint tudományos ismeretek associatio-anya- 
gát. Csak akkor ád illusztrácziót, ha okvetlen szükséges, csak 
akkor, ha szépet adhat, s számolva azzal, hogy középiskolai diák
nak adja, csak néki valót ad. Igyekszik mindent nem csak jól, 
szépen is megírni; minden sorában nem csak tanítani, gyönyör
ködtetni is akar. Nyelve egyszerű, természetes, de egyszersmind 
művészi hatásra törekvő. Sem nyelvében, sem közlésmódjában 
nincs semmi tudós póz, semmi leereszkedés. Áthatja s a szeretet 
melegével élteti elejétől végig minden sorát egy nagy érzés: 
auctorának, az iskolának, a tanításnak, a tanulónak igaz, meleg
szeretete- Tóth Rezső.

SZÍNES v e t í t é s  a  k ö z é p is k o l á b a n .

I.
Elismeréssel adózunk Schambacb Gyula kartársunknak a 

művészeti nevelés kérdésében kifejtett nemes buzgóságáért, s a 
szemléltetés túltengésére vonatkozó álláspontját tökéletesen osztjuk. 
A középiskolai művészeti nevelésnek nem lehet czélja az ifjúság
nak 12 órában egy óriási tudománynak dióhéjba szorított érték
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télén kivonatát feltálalni, hanem igenis az, hogy az ifjak némi 
aesthetikai műveltséget nyerjenek, praktikus aesthetikát a művé
szeti alkotások megértésére és élvezetére. Teljesen egyetértünk 
Schambachhal abban, hogy ezt nem lehet az Uránia módjára 
óránkint 80—100 képnek a bemutatásával, tömérdek név, hely 
s évszám felsorolásával elérni. Erre nézve nekem egészen sajátos 
módszerem van, s mütörténelmi előadásaimban ennek intentiója 
szerint járok el.

A szemléltetés módját illetőleg azonban más a nézetem és 
Schambach felfogását egyenesen hibáztatom. Mindenesetre mél
tányoljuk törekvését, s ha saját szerkezetű vetítési módja nem is 
elégítette ki várakozásunkat, a mennyiben messze elmarad a 
skioptikon vetítései mögött, köszönettel veszszük, hogy felvetette 
az eszmét s tiszteletre méltó bátorsággal már jó eleve figyelmez
tet az iskolai mütörténelmi előadásokhoz készülő utasításokra, 
melyeknek réme csakugyan kezd kisérteni. Téved azonban, ha azt 
hiszi, hogy a művészi nevelés czéljához nem monochrom, hanem 
színes vetített képek kellenek.

»Mivelhogy a külföld még nem vette észre — úgymond — 
hát természetesen mi sem ébredhettünk annak tudatára, hogy a 
festészetről szólva, nem kellene beérnünk azzal, hogy fekete nyo
mású metszeteken akarjuk meglátni, hogy milyen nagy mester is 
az a Raphael.«

H át a külföld ezt csakugyan még nem vette észre, és nem 
is fogja észrevenni soha !„ Mert hogy a festményeknél mi a fő, a 
szín-e vagy a rajz, a felől lehet vitatkozni, a mint hogy vitatkoz
tak is mindig rajta, de eldönteni ezt nem lehet; vannak remek
művek, melyeket a rajz, a compositio tesz azzá, s vannak, melyek
nek hatása a színezésben rejlik. Az azonban egészen bizonyos, 
hogy színes reproductiók bemutatásával ép oly kevéssé fogjuk 
meglátni vagy megmagyarázhatni, hogy milyen nagy mester 
Raphael, mint a fekete nyomású metszeteken. Azaz hogy nem,: 
még sokkal kevésbbé, Mert a fekete képen csak a rajz jutván 
érvényre, egyedül csak ez adhatja vissza tökéletlenlül az eredeti 
képet; a színes reproduction ellenben a rajz és szín, tehát a 
festészetnek mind a két tényezője lévén helytelen és tökéletlen, 
még kevésbbé fog megfelelni az eredeti ábrázolásnak.

Pasteiner G-yula már ezelőtt 20 évvel kimutatta, hogy a 
nagy művészi alkotások reprodukálásának egyedül helyes módja a 
fekete színű metszet.

S valóban érdekes, hogy mi ma, mikor minden külföldi 
műintézet egész vagyont gyűjtött össze metszetekben, s a színes 
reproductiót már úgyszólván teljesen kiszorították mindenünnen, 
még a művészek által készített s így az eredetinek legjobban 
megfelelhető olajfestésű másolatokat is, mi, mondom, most azzal 
állunk elő, hogy színes reproductiók kellenek. H át persze, hogy 
ezeket olcsón lehet megszerezni, hiszen ép az a baj, hogy sehol 
a nyugaton nem kellenek, minket pedig elárasztanak ezekkel a
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haszontalanságokkal, melyeknek kelendősége Magyarországon kez
dődik, s azon mértékben fokozódik, a mint vándorolnak kelet felé.

Az bizonyos, hogy a fekete reproductiók csak fordítások, 
de lehet-e más nyelvre átültetett mű egyéb, mint fordítás? És 
nem a művészi fordítás áll-e legközelebb az eredetihez? Ezzel 
szemben a szines utánzat legfeljebb paródia lehetne.

Schambach kartársunk az ő találmányával jót akar, a 
művészeti nevelésnek kíván szolgálni, de buzgalma elragadja őt, 
és akaratlan is oly útra tévedt, melyen homlokegyenest az ellen
kezőt érnők el, ha követni kivánnók, mint a mely czélnak szol
gálatába szegődtünk. A művészi ízlés fejlesztését czélozzuk és 
veszedelmesen segítjük elő az amúgy is bőviben burjánzó ízlés
telenséget, az igaz művészet iránti érzéketlenséget.

Maradjunk tehát csak a fekete, diapositiv fényképek vetí
tésénél, s ne a szemléltetés módszerében keressük a hibát és czél- 
talanságot, hanem az előadás módszerében.

(Budapest.) Dr. Miklós Ferencz.

II.
Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy dr. Miklós 

Eerencz kartársam előző czikke alapján a szerkesztő úr szíves
ségéből a szines vetítés kérdéséhez még egyszer hozzászóljak.

A papiros képek vetítése körüli eljárásomnak hibáit magam 
és nagyon jól láttam és javíthatásuk czéljából leplezetlenül rájok 
is mutattam bemutató előadásomon, a többi közt, hogy szó sincs 
róla, hogy képeim fényerősség tekintetében a skioptikon képei
vel vetekedjenek. Azt a lesújtó kritikát azonban, hogy vetítésem 
módja »messze elmarad a skioptikon mögött«, ilyen általánosság
ban talán nem érdemeltem meg. Mindenesetre furcsálnom kell, 
hogy ezzel szemben előadásom után sokan a kartárs urak közül 
látni óhajtották a készüléket. Csak nem a sikertelenségnek szól 
az az érdeklődés?

Hogy a szines nyomatok voltaképen két tökéletlenséget 
egyesítenek magukban, a rajzit meg a színbelit, ez a megjegy
zés — meg kell vallani — első hallásra elég frappáns. Logiká
val is foglalkozó professorok számára íródván ez a lap, meg fog 
bocsátani a czikkiró, ha megjegyzése helyes értelmének kihámo- 
zása helyett magam is hasonlóan frappáns és egyenlő értékű 
hasonlattal felelek, azzal t. i. hogy két minus bizonyos esetekben 
plust adhat, vagy a mi talán plausibilisebb: két tagadás néha 
erős állításszámba is mehet.

Dr. Pasteiner kedves emlékű professzoromtól én is hallot
tam, ép 20 éve, a szines nyomatokról való nézetét. De 20 év 
talán elegendő ahhoz, hogy az ember a »iurare in verba ma
gistri« egyébként igen tiszteletre méltó, kényelmes zsöllyeszéké
ben kissé feszélyezve érezze magát, felálljon és akadályokra is el 
lévén készülve, a maga lábán próbáljon járni. S itt talán azt
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sem volna szabad szem elől téveszteni, hogy nem művészek mű
élvezetéről van itt szó, a kiknek az eredetit semmi sem pótol
hatja. Nem tudom, megmaradt-e professorom az ő idézett nézete 
mellett, csak arról van tudomásom, hogy a kezelése alatt álló 
egyetemi műtörténelmi múzeumban megtűri az Arundel Society 
pompás színnyomatait, sőt a képsorozatnak épen nem kétszeresen 
tökéletlen voltára utal szíves kalauzolásában az a megjegyzése, 
hogy egy nyugati (tehát nem magyar) úr igen tisztességes sum
mát ajánlott értök.

Hogy színes reproductiók »sehol a nyugaton nem kellenek«, 
csak épen nálunk, ismét merész általánosítás. Magam ugyan 
nem igen vagyok járatos a nyugaton, de a mit e kérdés
ben könyvekből, folyóiratokból kiolvashatok, az az ellenkezőt is 
bizonyíthatja. íme — hogy Németországot és Francziaországot 
egészen mellőzzem — ott van az angol »Studio« kiadásában 
megjelenő »English water-colour drawings« ez. érdekes vállalat, 
a mely az angol aquarell-festés történetét hozza legtypikusabb 
képeinek színes reproductiójában angol szöveggel. Nem is tudtam, 
hogy nálunk annyira el van terjedve az angol nyelv! . . . Aztán 
ott van maga a »Studio,« a legelterjedtebb artistikus házi folyó
irat, mely alakban, nyomásban, reproductióiban, beosztásában 
jóformán prototypon-ja minden effajta új vállalatnak. S talán 
van is annyi súlya, hogy egy és más nézetet legalább is elavult
nak bizonygasson. Nos ez majdnem minden számban hoz fest
mények színes reproductióit, talán csak nem a pár száz magyar 
előfizetés kedvéért.

Hogy tehát buzgalmam elragadt és akaratlanul is oly útra 
tévedtem, melyen homlokegyenest az ellenkezőt fogom elérni, mint 
a mely czélnak szolgálatába szegődtem — erről dr. Miklós czikke 
épen nem győzött meg. De ha ilyesmitől félnem kellene, ki lehet-e 
ezt már eleve, ismét ilyen általánosságban mondani ? Nem tudom 
urát adni, de úgy kisért az a gondolat, mintha dr. Miklós a 
skioptikont féltené tőlem. És igazán csak sajnálni tudom, hogy 
jóakaratú kritikusom annyira félreértette a tanítói szabadságtól 
hevülő szavaimat, melyekkel bemutató előadásomat befejeztem, s 
melyeket az ügy tisztázása czéljából legyen szabad itt leírnom:

»Kérve kérem mélyen tisztelt uraimat, méltóztassék próbál
kozásomat annak venni, a mi, t. i. az iskolai szemléltető tanítás 
egy újabb, de egészen egyéni irányának, a mivel ismételve csak 
azt akarom hangsúlyozni, hogy így is lehet tanítani; szó sincs 
róla, hogy így kelljen tanítani. Hiszen tudjuk, hogy középisko
láink baja nem az, hogy nem szemléltetnek, vagy hogy rosszul 
szemléltetnek.«

(Budapest.) Schambach Gyula.



KÖNYVISMERTETÉS.

Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hun
gáriáé. — A magyarországi latinság szótára. A magyar 
tudományos akadémia megbízásából és költségén szerkesztette 
Bartal Antal, a m. tud. akadémia rendes tagja. — Budapest. 
Franklin társulat 1901. -— Ara 50 k.

Magyarország ezredéves múltjának egész poesise tárul elénk. 
Ez a millenniumi zárókő, a melylyel egy dicső kor fejeződik be, 
s, mely a magyarországi jogi és kultúrái fejlődés kezdeteitől, az 
Árpád-házi kútfőktől 1848-ig tart. Sőt még a modern szóal
kotás alakjaira is kiterjed. Áz 1848 után használt latinság 
1867-ig a régiből táplálkozott és békés fegyver volt az absolu- 
tismus rideg paragrafusaival szemben. És ez volt ekkor is magyar
ságunk egyik föntartója. Évszázados régi iratokból tudjuk, mily 
szívós kitartással küzdöttek legmagyarabb nagyjaink az 1790/1. 
és utáni országgyűlésen a latin nyelvhasználat mellett, mivel 
ennek bukásától számították a magyarság enyészetét, ettől 
féltették a nemzet jövőjét. A latin szóval a tengertől a 
Kárpátokig mindenki megértette egymást, legyen az oláh, tót, 
horvát, néme^ vagy magyar, és ez a nyelv minden nemzetiség 
fölött állott. Érthető tehát a latin szó mellett folytatott harczok 
lényege. Ok azonban elfelejtették azt, hogy a magyar szó ép 
oly idegen, sőt talán idegenebb az európai nyelvcsoportok közt, 
mint bármely román népcsaládé. Elfelejtették és nem törekedtek 
arra, hogy az ország határai közt egyetemessé tegyék. Ez az 
utódok évszázas munkásságára vár. Végre is a magyar ösztöne 
győzött és hivatalossá lett nyelve. Magyarrá lett a latin nemzet, 
magyarrá és uralkodóvá. A latin a múlt, a mely felé, mint egy 
eltűnt dicsőséges álompoezis felé tekint vissza.

Ámde a latin kultúra számos emléke köt még a múlthoz, 
és a kutató, tudós vagy jogász ezer esetben köteles hozzá fordulni, 
hogy más intézményeinket belőle kihüvelyezze.

Bartal Antal, ki munkás életpályáján mindenkor kiváló jelét 
adta klasszikus tudásának, kinek tankönyvei és önálló munkái 
évtizedek óta vezetik latin oktatásunkat, most a csüggedés 
és lelkesedés versengő és vegyes érzelme között, egyrészt a maga 
tudására, intentiójára, másrészt mások biztató szavára hallgatva, 
a nagy művet kiadta.

Négyszáznál több forrás, gyűjtemény és levéltár — az orszá
gos levéltár is — szókincse ez a 722 oldalas glossarium, melyet 
a szerkesztő nem nevez »tökéletesnek«, mivel az újabb kutatások 
újabb nemeket vethetnek fölszinre. Munkásságáért minden kutató 
hálával fog adózni.

A modern kritika, mely minden áron elitélni akar s kevésbbé 
méltányol, kifogásolni valót fog találni e műben is, és a »többet
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mondhatás« viszketege nem fog hallgatni, ámde az igazságos bírálat 
el nem mulaszthatja, hogy e könyvet minden kutatónak újból és ismé
telve melegen ne ajánlja. Emlékezzünk csak arra, hogy Du Cange- 
nak kétszázharmincz év alatt el nem évült glossariuma (Páris 
1678), mely három kötetben jelent meg a velenczei (1762), a 
frankfurti (1857) Diefenbach-féle és végül a Eavre-féle (1885—86) 
kiadásban érte el legnagyobb tökéletességét, pedig Du Cange és 
Favre anyaga készen és fölkutatva feküdt az iró előtt s mégis a 
három kötet hétté nőtte ki magát. Nálunk, hol most a levéltári 
kutatás — főleg a vidéken — mindenféle haszontalan és semmis 
tekintet folytán oly tömérdek akadékoskodással és huzavonával 
van egybekötve, hol a legtöbb levéltár családi féltékenykedés 
vagy traditionalis lustaság miatt hozzá nem férhető vagy rende
zetlen lomtárnak tekintetik, mindenekelőtt szükséges volna ezek 
hozzáférhetése és rendezése. A múlt, a régi történet, a kultúrái 
fejlődés nevezetes adatai még sok helyütt föl sincsenek derítve, 
sőt a régi levelek őrzésére nincsen meg a kellő műveltség. Ennek 
egyik oka volt, hogy e levelek olvasása nem volt lehető, nem 
ismervén a latin szót, az elmagyarosodott latin vagy ellatinoso- 
dott magyar szót, s a vidéki kutató áthághatlan akadályok előtt 
állott. Mindezeken lendít Bartal Antal glossariuma. О és munka
társai több mint 30,000 szót állítottak egybe, a melyeknek okszerű 
magyarázatát is nyújtják, sőt sok esetben Du Cange-ot is javítják.

Kívánatos dolog, hogy e könnyen kezelhető és becses munka 
nemcsak a törvényhatósági levéltárakban, nyilvános és magán 
könyvtárakban, hanem mindenrendű iskolai könyvtárban is ott 
található legyen.

(Budapest..) — m gy —

EGYESÜLETI ÉLET.

Pápai kör.
(A temesvár-kerületi kör indítványa. — Az elemi és középiskola viszonya.)

A pápai tanári kör f. hó 17-én tartotta III-ik  rendes gyű
lését, a melyen a tagok igen nagy számmal voltak jelen.

I. Dr. Kapossy Lucián elnök előterjeszti a temesvár-kerületi 
kör sürgős indítványát a tanári rangsor eltörlésére vonatkozólag. 
Makay István figyelmébe ajánlja a körnek ezen indítvány elfogadá
sánál azon ismert körülményt, hogy a középiskolai tanáregylet »orszá
gos« jellegű, s így a temesvár-kerületi kör indítványához hozzá
fűzendő az is, hogy központi egyesületünk igazgatósága ugyan
azt, a mit a temesvár-kerületi kör kérelmez a minisztérium
nál, kérelmezze a nem állami tanárok főhatóságánál is. Sebestyén 
Dávid még tovább óhajt menni, és azt is indítványozza határo
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zatba hozatni, hogy egyesületünk igazgatósága a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztériumnál kérelmezze az államsegélyes iskolák 
főhatóságaival, illetve fenntartó testületéivel kötött szerződések 
olyan értelemben való megváltoztatását és az új szerződéseknek 
szintén olyan szellemben való megkötését, hogy a temesvár-kerü- 
leti kör javaslata a nem állami iskolák tanárainak fizetési módo
zataira is kiterjeszthető legyen.

A kör a temesvár-kerületi kör indítványát a Sebestyén és 
Makay-féle pótlásokkal egyhangúlag magáévá teszi, s erről a 
választmányt jegyzőkönyvi kivonatban értesíti, valamint képvise
lőjét, dr. Kapossy Lucián elnököt is utasítja, hogy az f. hó 28-iki 
választmányi gyűlésen ily értelemben foglaljon állást.

II. Makay István bemutatja Mencsey Károly Csáktornyái 
tanítónak, a Muraközi Tanítókor elnökének, ezen körben előadott 
és elfogadott reformtervezetét az elemi és középiskolákra vonat
kozólag. E munkálat lényeges foglalatja a következő. Elemi isko
lába csak a betöltött 7-ik életév után menjen a tanuló és 6 elemi 
osztályt végezzen. A középiskolába ezután lépjen és itt is 6 osz
tályt végezzen. A polgári iskolák vagy megszüntetendők, vagy 
pedig középiskolákká alakítandók. E  tervezetnek előnyét á mai 
rendszer mellett 7 részben mutatja be a tervező. Makay kéri 
e tervezet tárgyalását vagy most, vagy »Az elemi és középiskola egy
máshoz való viszonya« czimű, Győri Gyula tanárnak kiadott, de 
még be nem terjesztett tanulmányhoz való csatolását s ezzel egy
idejű tárgyalását.

A kör ez utóbbit fogadja el.
Makay István,
tanárköri jegyző.

Fiumei kör.
(A tanári rangsor eltörlése)

A fiumei tanári kör f. évi márczius hó 22-én rendkivüli 
ülést tartott, melynek egyetlen tárgyát a temesvári körnek azon 
indítványa képezte, hogy az általános fizetésrendezés alkalmával 
a tanári rangsor végkép eltöröltessék és a tanárok előmenetele 
kizárólagosan a korpótlékok alapjára helyeztessék, a drágább 
városokban megfelelő helyi pótlékok rendszeresítése mellett.

Fest Aladár főgymn. igazgató, mint a kör elnöke, a maga 
részéről is kijelenti, hogy a tanári rangsor eltörlésének ideje 
már valóban elérkezett, mert csak így szűnnek meg azon visszás
ságok, melyek országszerte és így Fiúméban is észlelhetők. 
A bajon csak általános intézkedéssel lehet segíteni. A rangsor 
miatt Fiúméban is hol egyik, hol másik intézetnél támad elkese
redés, mert ha az egyik intézetnél előlépések történnek, a többi 
intézetek tanárai évekig kénytelenek várni, mig szerencsésebb 
kollegáikat elérik. A rangsor Francziaországban is bajt okozott
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a tanárok körében, mert ott is, a keretek be lévén töltve, csak 
halálozások révén lehet előremenni. A franczia tanárok ez okból 
legújabban azt kérelmezték, hogy csak bizonyos ideig lehessen 
minden egyes tanár valamely rangfokozatban, vagyis más formá
ban a korpótléknak megfelelő fizetési rendszer után törekszenek. 
A temesvári kör indítványát egész terjedelmében helyesnek találja 
és elfogadásra ajánlja, de önmagától értetődő dolog, hogy ez által 
senki szerzett jogaiban csorbát nem szenvedhet. A helyi pótlékra 
nézve pedig megjegyzi, hogy Fiúméban a tanári pótlék a fővárosi
nál alacsonyabb semmi esetre ne legyen, mert Fiume még drágább 
város mint Budapest, és a tanárok helyzete itt több tekintetben 
nehezebb, mint a fővárosi tanároké. Budapesten a 70-es években 
adtak először helyi pótlékot, de a fővárosi tanárok már akkor 
sürgették, hogy a helyi pótlék a törzsfizetésbe számíttassák be, 
mert egyébként épen akkor esnek el ettől az előnytől, mikor 
arra legnagyobb szükségük lesz, vagyis mikor nyugalomba vonul
nak. Ez meg is történt, és abba a vidéki tanárok is belenyugod
tak, mert hiszen akkor ez őket előmenetelükben nem gátolta. 
Sérelmessé ez intézkedés csak akkor lett, midőn a tanárokat 
rangsorozták, és így a budapestiek a statusban a vidékiek elé 
kerülvén, azokat hátravetették. Valószínű, hogy a helyi pótlékok 
életbeléptetése esetén újból nyilvánulni fog az a jelenség, hogy 
a kik a pótlékot élvezik, annak állandósítására fognak törekedni 
és nem fognak belenyugodni abba, hogy mikor nyugalomba vonul
nak, családjukkal együtt olcsóbb vidéki helyeken legyenek kény
telenek megtelepedni. Hogy ennek eleje vétessék, czéiszerű volna 
az illető törvénybe olyan intézkedést belevenni, hogy ha a tanár 
20—25 évig élvezte már a helyi pótlékot, az személyes pótlékká 
váljék és így nyugdíjaztatása alkalmával is élvezhesse az annak 
megfelelő magasabb nyugdíjat. Általában leghelyesebb volna 
Ausztria tanárainak fizetési rendszerét Magyarországon is elfo
gadni, hogy nálunk is megszűnjék végre a visszásság és sé
relem.

Fest Aladár előterjesztése alapján a tanári kör örömmel 
elfogadja úgy a temesvári kör indítványát, valamint a Fest-féle 
módosítást is.

Dr. Halász Sándor,
a kör titkára.

VEGYESEK.
Felolvasás. A tanáregyesület budapesti körében (Ujvilág- 

utcza 2.) e hó 9-ikén szerdán d. u. 5 órakor Tóth Rezső felolvasást 
tart a latin nyelvnek a leánygymnasiamban való tanításáról.

A húsvéti választmányi ülésről szóló tudósítást annak nagy 
terjedelme miatt csak a jövő számban hozhatjuk. Annyit már most
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is jelezhetünk, hogy az ülés lefolyása a tárgy fontosságához méltó 
vo lt: élénk, de azért ment minden dissonancziától, s a főkérdésben, 
az egyesület programmjának a megállapításában is, egyhangú határo
zattal végződött. —  Két nevezetes személyi momentuma is volt e 
gyűlésnek. Az egyik az a fényes elégtétel, melyet a méltatlanul gyanú
sított és minden igaz ok nélkül meghurczolt főtitkárnak szolgáltatott 
a választmány, midőn Kombauer Emil indítványára egyhangúlag és 
nagy lelkesedéssel bizalmat szavazott a főtitkárnak. — A másik személyi 
mozzanat az egyesület előbbi elnökének, Berecz Antalnak, az ünnep
lése volt 40 éves szolgálata alkalmából. A választmány Beöthy 
Zsolt elnök indítványára jegyzőkönyvben örökítette meg az ünnepelt 
érdemeit, azonkívül az ülés után bankettet rendezett tiszteletére. 
A bankett csakhamar a legkedélyesebb ünnepélylyé változott át. 
Midőn a szokásos felköszöntők percze elkövetkezett, Beöthy Zsolt 
emelt poharat s megható szavakkal méltányolta azon érdemeket, melye
ket Berecz Antal 19 éven át az egylet s a középiskolai tanügy 
körül szerzett, és szivének sugallatát követve, kivánta, hogy ez 
érdemek emléke, a hálaérzet, az egyesület tagjainak sziveiből Berecz 
iránt soha ki ne haljon. Berecz Antal elérzékenyülve mondott köszö
netét a nem várt ünneplésért. Eelköszöntötték az ünnepeltet még 
mások is, és a hangulat lassankint oly barátságos, annyira a s z í v  

mélyéig ható lett, hogy ez együttlétet azok, kik ott jelen voltak, 
nem fogják elfelejteni soha.

Igazgatói előléptetés. A király a vallás és közok. miniszter 
előterjesztésére Városy Tivadart, az újvidéki királyi kath. főgym- 
nasium igazgatóját, jelenlegi minőségében a VII. fizetési osztály 
3. fokozatába nevezte ki.

Rendes tanári kinevezések. A vallás- és közokt. miniszter 
Már Oszkír szegedi és Krizsán Gyula nagy-kikindai főgymnasiumi. 
Kárpáti Ferencz Nándor ungvári áll. alreáliskolai, Király Lajos 
zombori, Oberle Károly budapesti YI. kér., Madzsar Imre budapesti 
I. kér., Bruck Ferencz budapesti VII. kér., Wollek Géza szolnoki, 
Turcliányi Tihamér lugosi állami főgymnasiumi, Faragó Andor soproni. 
Hadik Béla dévai és Szelényi Gy. Ödön lőcsei állami főreáliskolai 
és Szabó István nagybányai állami főgymnasiumi, továbbá Oesvár 
Rezső szatmári kir. kath. főgymnásiumi helyettes tanárokat jelenlegi 
állomáshelyükön meghagyva a IX. fizetési osztály 2. fokozatába 
rendes tanárokká nevezte ki.

Véglegesítés. A vallás és közoktatásügyi miniszter Halász 
Gyula brassói áll. főreáliskolai ideiglenes rendes tanárt rendes tanári 
minőségében véglegesen megerősítette.

Tornatanítói véglegesítés. A vallás- és közokt. miniszter Adámy 
Gyula kaposvári állami főgymnasiumi ideiglenes rendes tornatanítót 
rendes tornatanítói minőségében véglegesen megerősítette.

Kinevezés tornatanítóvá. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Kastyák Rezső trsztenai k. kath. gymnasiumi helyettes tornatanítót 
és az előkészítő osztály tanítóját jelenlegi állomásán meghagyva a 
X. fizetési osztály 3. fokozatába rendes tornatanítóvá nevezte ki.
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Pályázat tanári állásokra. A szegedi áll. főgymnasiumnál 1. 
földrajz-természetrajzi, 2. magyar-latin (vagy német), 3. magyar-latin 
tanszékre április 30-ig;

a fogarasi áll. főgymnasiumnál 1. német-latin (esetleg magyar), 
2. földrajz-természetrajzi tanszékre május 15-ig;

Pályázat iskolaszolgai állásokra. A kecskeméti áll. főreál
iskolánál május 15-ig. a pozsonyi áll. főreáliskolánál május 15-ig.

Haláleset. Perédi József kolozsvári unitárius nyug. főgymnasiumi 
tanár meghalt Kolozsvárott márczius 19-ikén életének 40-ik évében 
hosszú, súlyos betegség után.

Figyelmeztetés és k ére lem . A tagdíjjal hátralékban levő. t. 
tagokat kérem, szíveskedjenek a küldött postatakarékpénztári befizetési 
lappal a tagdíjat legkésőbb május elejéig befizetni. Azon t. tagoktól, 
kiktől május i-ig a tagdíj nem jut kezemhez, május 5-én postá
mé ff bizás útján f off от a tay díjat bekérni. Ha a t. tagok közül 
valaki a postamegbizást nem kívánja, kéretem, szíveskedjék erről engem 
értesíteni.

Müller József, egyesületi pénztáros.

Kérelem a körök pénztárosaihoz. Kérem a körök t. pénz
tárosait, hogy a mennyiben még meg nem történt, a köri tagok tag
díjait minél előbb kezemhez juttatni szíveskedjenek.

Müller József, egyesületi pénztáros.
(V . k ér . á ll. fő re á lisk o la . L a k á sa  : I I .  Á ld á s  u. 4 .)

Tartalom  : Berecz Antal. H o fe r  Károlytól. ;— Az iskolai kiadásokról. T óth  
Rezsőtől. (Vége.) — Színes vetítés a középiskolában. I. Dr. M ik ló s  
Ferencztől. II. S ch am bach  Gyulától. — K ö n y v is m e r te té s : Bartal 
Antal : Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungáriáé. 
A magyarországi latinság szótára, m g y -tói. — E g y e s ü le ti  é l e t: Köri 
tudósítások. (Pápai, fiumei kör.) — Vegyesek . — H ird e té sek .

B EÖ T H Y  ZSOLT.

A M a g y a r  I r o d a l o m  Kis  Tükre.
Szellemi életünk fejlődésének áttekintése.

__ : Ára díszes vászonkötésben 4 korona. ....
Második bővített kiadás.

Kapható az Athenaeum r.-társulatnál és minden könyvkereskedésben.
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Az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai részvény
társulat kiadásában Budapesten, VII. kér., Kerepesi-út 54. sz 
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Ä  Ára diszkötésben 40  korona.

—  235 szövegképpel 
és 3 0  műmelléklettel.

E diszmii 120 legjelesebb festészünk és szobrászunk életét 
és munkáit mutatja be.
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Az „Athenaeum“ irodalmi és nyomdai r.-társulat kiadásában 

Budapesten, VII., Kerepesi-ut 54., most jelent m eg:

tJ MÁTYÁS KI RÁLY ,A4 A>
=  E M L É K K Ö N Y V .  =

A nagy király kolozsvári emlékszobrának leleplezése alkalm ára 
szülővárosa, Kolozsvár szabad kir. város megbízásából 

szerkesztette
Dr. MÁRKI SÁNDOR.

12 önálló képmelléklettel, 2 térképpel és 135 művészi kivitelű 
szövegrajzzal.

Ára pompás diszkötésben 24 korona.

A  t a n á r i  k ö n y v t á r a k  r é s z é r e  v a l ó  b e s z e r 
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Dr. NÉGYESY LÁSZLÓ
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BALOGH P É T E R
A z  eg y esü le t an y ag i ügyei, v a lam in t 

a  lap k ia d á sá t ille tő  üg y ek

MÜLLER JÓZSEF
fő titk á rh o z  k ü ld e n d ő , U jv ilág -u tcza  

2. sz . a lá . I . ,  O rsz á g h á z -u tc z a  12. szám .
p én z tá rn o k  (У . k e rü le ti  áll. fő reá l

isko la ) h a tá sk ö ré b e  ta rto zn ak .

Előfizetési dij egy évfolyamra 8 kor. — Évi tagdíj 8 kor.

AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET 
PROGRAMMJA.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület igazgatósága és 
választmánya oly módon kívánja vezetni az egyesület működését, 
hogy az egyesület mindazon szellemi, erkölcsi és anyagi czélok 
elérésére egyenlő arányban és kitartással törekedjék, melyeket 
alapszabályai kitűznek. Nevezetesen az egyesület feladata lesz 
ezután i s :

I. »A középiskolai oktatás, nevelés és közigazgatás egész 
körét, ide értve a leányok középfokú oktatását is, figyelemmel 
kísérni, az idevágó kérdésekkel foglalkozni, a hiányok orvoslására, 
javítások életbeléptetésére javaslatokat tenni.« — Az egyesület 
a magyar tanárság nagy hagyományait tartja tiszteletben, 
midőn működésének azt a körét tekinti jövőre is legelsőnek és 
legszentebbnek, hogy a középiskola és a nemzeti kultúra ügyét 
szolgálja tanácskozásával és lapjával. Ez általános körön belül 
a közel jövőben konkrét feladatokul várnak az egyesületre:

1. A középiskola nevelő hatásának lehető kimélyítése, azzal a 
czéllal, hogy a nemzet ifjúsága annak idején a nagy nemzetek 
versenyében míveltség, nemzeti érzés, jellemerő és munkakedv 
tekintetében megállja helyét.

2. Az iskolai felügyelet, illetőleg vezetés reformjára nézve 
véleményalkotás és javaslattétel.

3. A zsúfoltság elleni actio intézése.
4. A módosított tanterv és utasítások végrehajtásának 

helyes didaktikai utón való támogatása, eredményeinek állandó 
megfigyelése és a javítás előkészítése.

5. A középiskolák egyenlő jogosításának czélhoz segítése,
6. A külföldi közoktatási mozgalmaknak állandó figyelem

mel kisérése és tanulságaiknak értékesítése.
II. Feladata az egyesületnek továbbá »a középiskolai tanárok 

erkölcsi érdekeit gondozása tárgyává tenni, korszerű szolgálati
O R S Z . K Ö Z É P IS K . T A N Á R E G Y E S . K Ö Z L . 39



578

pragmatika létesítését szorgalmazni, a létesítettnek alkalmazását 
figyelemmel kísérni, esetleg javítására törekedni; a tanárok 
társadalmi helyzetének emelésére törekedni, a középiskolai tanárok
ban a testületi érzést ápolni.« — Ez irányban az egyesület a régi 
nyomokon halad. És egyik legnemesebb feladatát abban látja, 
hogy nemzetiségi és felekezeti tekintetben sok felé tagolt hazánk
ban a különféle jellegű középiskolák tanférfiai közt összekötő 
kapocs gyanánt szolgál. Különösen is gondjainak tárgya:

1. A tanárság tevékeny í’észvétele a közmíveltség országos 
terjesztésében.

2. A közmívelődés érdekei iránti fogékonyság és helyes 
felfogás terjesztése és mélyítése a társadalmi és politikai élet leg
szélesebb rétegeiben.

III . Feladatának ismeri az egyesület végül »a tanárok 
anyagi helyzetének javításán munkálni, a fizetési törvény, illető
leg fizetési szabályzatok javítását az államnál s a többi iskola- 
fenntartóknál szorgalmazni, az önsegély elvét a tanárság köré
ben érvényesíteni, a meglevő segélyző alapot növelni, a segélyzés 
körét kiszélesíteni, az ösztöndíjakat szaporítani, s mihelyt lehet
séges, az egyesületi ház felállításával a tanárok fiainak egyetemi 
tanítását megkönnyíteni.« — Mindé feladatokat az egyesület 
jövőre is erélyesen törekszik megoldani. Legközelebbi teendőiül 
ezeket tek in ti:

1. Az állami és királyi katb. középiskolák egész tanszemély
zetének anyagi helyzetét egyenlő igyekezettel törekszik javítani, 
ú. m. a helyettes, rendes tanárokét, az igazgatókét és a főigazga
tókét egyaránt, hogy a pálya minden fokozatában versenyképes 
legyen a többi diplomás pályákkal.

A okleveles helyettes tanárok számára Sürgeti a hivatali 
eskü letételét és a tanári jelleggel járó jogok megadását.

Az egész középiskolai tanszemélyzet számára a mai töké
letlen javadalmazási rendszer javítását, mindig komolyan számot 
vetve a fennforgó viszonyokkal és a tanári állás erkölcsi méltósá
gával. Sürgeti e rendszer javítását törvényhozási intézkedések 
eszközlése által abban az irányban, a melyet az érdekelt taná
rok összességének megnyilatkozandó kívánsága eléje tűz, s a 
fenforgó viszonyok tanácsosnak és lehetségesnek mutatnak.

A tanárok és igazgatók számára kiváló érdemek elismeré
séül sürgeti a helybeli előléptetés rendszerének alkalmazását, 
melyet a tanári pálya sajátos természete szükségszerüleg követel.

Az igazgatók számára sürgeti a régebben érvényben volt 
igazgatói pótlékok felújítását.

Sürgeti a főigazgatói állás javadalmi és rangbeli emelését.
Szorgalmazza általában a régi sérelmek orvoslását.
2. A nem állami tanárok anyagi ügyeiben is szót szól, s 

részökre is kedvezményeket törekszik kieszközölni, részint iskola- 
fenntartóiktól, részint az államtól. A református iskolafenntar
tókkal szemben azonban a közbenjárást csak akkor vállalja el,
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ha a protestáns országos tanáregyesület, mely ilyen ügyekben 
közvetlenül illetékes, az egyesület támogatását szívesen látja.

3. Különösen szívén viseli az egyesület azt a czélt, hogy 
az önsegély elvét érvényesítse. E végből foglalkozik a tanár- szö
vetség tervével, a tanári özvegyek és árvák nyugdíjügyének javítá
sával, növeli az egyesületi segélyalapot és a tanárok gyermekei szá
mára ösztöndíjakat és egyéb kedvezményeket törekszik kieszközölni.

Eljárásában az egyesület szem előtt tartja a tanári állás 
méltóságát és a tanárság jó szellemének és nyugalmának meg
óvását. Czéljaiért lankadatlan erélylyel, de lehetőleg feltűnés és 
zaj nélkül küzd s vezetőségét küzdelmében az egyesület egyeteme 
is támogatja. Lelkesedés a nemzeti művelődés nagy érdekei iránt 
s becsülés és szeretet egymás iránt teszik az egyesület munkás
ságát sikeressé.

Kelt az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület választmányának 
1902. évi márczius hó 24-én tartott üléséből.

Beöthy Zsolt, Négyesy László,
elnök. főtitkár.

EGYESÜLETI ÉLET.

A  húsvéti választmányi ülés.
(Tudósítás.)

A szokottnál is jóval népesebb volt a választmánynak f. é. 
márcz. 24-én tartott ülése; a vidéki választmányi tagok is 
nagy számmal megjelentek a hozzájok különösen is intézett meg
hívásra, hogy részt vegyenek az egyesület programmjának meg
vitatásában. A hosszas és beható tanácskozás teljesen egyhangú 
megállapodásokban végződött.

Az ülésben Beöthy Zsolt elnökölt; jegyző volt Négyesy 
László főtitkár. Jelen voltak Hofer Károly, Rombauer Emil 
(Brassó), Alexander Bernát, Vámossy t Mihály, Müller József, 
Balogh Péter, Molnár István, Tiber Ágost igazgatósági tagok, 
Aczél József (Fiume), Badics Ferencz, Balcács István, Balassa 
József, Belce Manó, Bogyó Samu, Bohner Jákó (Munkács), 
Bozólcy Endre, Brenndörfer János, Burner Sándor (Kassa), 
Czigler Ignácz (Kassa), Erdélyi Lajos, ErÖdi Béla, Faragó 
Andor (Sopron), Franki István (Szabadka), Garda Samu, Gömöry 
János, Gyomlay Gyula, Hamvas József (Pozsony), Himpfner Béla, 
Imre Sándor (Kolozsvár), Kapossy Lucián (Pápa), Károly Gy. 
Hugó, Kiss Gábor (Nagy-Bánya), Krausz Vilmos, Molnár Sándor, 
Oberle Károly, OrlovszJcy István (Beregszász), Ozorai Lajos 
(Temesvár), Herényi Adolf (Temesvár), Posch Árpád (Trencsén),

39*
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Pruzsinszky  János, Rados Ignácz, Rajner Ferencz, R e if  Jakab 
(Budapest), Rencz János (Pozsony), Ries Ferencz (Temesvár), 
Schürger Ferencz (Ungvár), Staub Móricz, Szende Gyula, Török 
István (Kolozsvár), TJsetty Ferencz (Beregszász), Wagner Alajos, 
Waidapfel János, Walther Béla (Lőcse) választmányi tagok és 
vendégek.

Áz ülés m egnyitása. Az ülést Beöthy Zsolt elnök körül
belül következő szavakkal nyitotta meg:

Mélyen tisztelt választmány! Van szerencsém önöket üdvö
zölni, egyesületünk választmányának ilyen szép számmal össze
gyülekezett tagjait. Fájdalom, üdvözletem után mindjárt arra kell 
térnem, bogy az egyesület kegyeletének egy, hazánkat tegnap ért 
csapás felett kifejezést adjak. Magyarország újabb történetének 
egyik legkiválóbb vezetője ravatalon fekszik — Tisza Kálmán — 
a ki, bár a legszigorúbb megítélésben részesítsék is, pályáján 
kétségtelenül a legnagyobb, halhatatlan érdemet szerzett a magyar 
nemzeti élet politikai consolidatiója által. De nemcsak az ő orszá
gos érdemei azok, a melyek bennünket kegyeletünk kifejezésére 
késztethetnek, hanem az a meleg érdeklődés is a magyar kultúra 
és ezzel a magyar tanárság ügye iránt, a melyet egész pályáján 
tanúsított. Csak azt vagyok bátor igen tisztelt tagtársaink emlé
kezetébe idézni, mikor ezelőtt négy esztendővel egyesületünk kül
döttsége a parlament kiválóságainál megjelent és ezek között fel
kereste Tisza Kálmánt, mint az akkori pénzügyi bizottság elnö
két, előtte tolmácsolta bajainkat, kifejezést adott kívánságainknak, 
nemcsak a legszívesebb fogadtatásra talált, de a mint már a 
következő napokban meggyőződhettünk, jogos óhajtásainknak a 
pénzügyi bizottságban legmelegebb tolmácsa volt. Ezt mindnyá
jan tudjuk, de az igazgatóság tagjai tudják azt is, — s erről 
a legnagyobb kegyelettel és megilletődéssel értesíthetjük a választ
mányt, — hogy két esztendővel ezelőtt abban a szerencsés 
fordulatban, a melyet hosszú ideig folytatott küzdelmeink akkor 
vettek, az ő irányunkban tanúsított érdeklődésének, vonzalmának, 
az ő nagy befolyásának is kiváló része volt. Abból a tekintet
ből is, hogy az országos élet minden mozzanatát mi, ezen országos 
élet mivelődési körének munkásai elevenen érezzük, de abból is, 
hogy érezzük a csapást, melyet egy nagy barátunknak az elvesz
tése okoz: ezekből a szempontokból bátor vagyok indítványozni, 
hogy Tisza Kálmán halála felett érzett fájdalmunknak jegyző- 
könyvi kifejezést adjunk. (Általános helyeslés.)

Ezzel áttérhetünk mai választmányi ülésünk napirendjére. 
Azokból a jelentésekből, a melyek elő fognak terjesztetni, látni 
fogja az igen tisztelt választmány, hogy legjobb meggyőződésünk 
szerint mi, az igazgatóság, igyekeztünk megtartani azt a köte
lességet, a melyet magunkra vállaltunk, megfelelni annak a fel
adatnak, a melyet magunkénak ismerünk. Egyesületi életünk 
képe sok biztató és emelő mozzanattal áll elénk. Tagjainknak 
száma folytonosan szaporodik, egyesületi életünk szervezete fejlő
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dik és virágzik. Önerőnkből való segélyezésünk ügye, a segély
alap ügye hasonlóképen szinte váratlan emelkedésnek indult.

De ezekkel az örvendetes mozzanatokkal szemben olyan 
jelenségekre is mutathatunk, a melyek kevésbbé hangolhatnak 
bennünket kedvre és bizalomra. A magyar tanárság körében 
mozgalmak mutatkoztak, a mely mozgalmakban előttem legalább 
aggodalmasnak látszik különösen az a mód, a mint tagtársaink 
közül többen közös ügyeinkre vonatkozó nézeteiknek érvényt 
keresnek. A szabad vélemény nyilvánítása, a vélemények közlése, 
meghányása, megbirálása: ez tulajdonképen az egyesületi élet 
feladata. Azonban mindnyájan tudjuk, hogy a tanári élet közös, 
egyetemes érdekeit illető vélemények, kívánságok újabb időben 
ismételve oly módon törekszenek érvényesülni, a mely — ki kell 
mondanunk — feltétlenül gyengíti, bénítja a mi állásunkat és mun
kásságunkat. Ne méltóztassék félreérteni; nemcsak az egyesüle
tet, az egyesület munkájának, az egyesület törekvéseinek bénítását 
értem, hanem értem az egész magyar tanárságét. Gyengítik ezek 
a törekvések, bénítják különösen azért, mert a bennük meg
nyilatkozó széthúzó törekvésekkel szemközt az egyesületben, 
köreiben, tagjaiban a centripetális erő, irányzat nem érvényesül 
a kellő határozottsággal és súlylyal.

Méltóztassék a mi helyzetünket, a mi törekvéseinket figye
lembe venni, azt, hogy mi a mi egyesületi életünkben is, ezen 
az egyesületi életen kivül is, a mi munkásságunk egyéb köreiben 
is, tulajdonképen harczot folytatunk, az élet harczát, a művelődés 
harczát, a magyarság harczát az ellenséges, a kedvezőtlen 
viszonyok, a legyőzendő akadályok ellen. Mintegy csatamezőn 
vagyunk, a hol a legkisebb visszavonás, nem is nagyobb tömegek
nek, hanem a legcsekélyebb töredéknek is bontó, akadályozó, 
visszavonó munkássága az egész seregnek sikerét, győzelmét 
tönkreteheti. Ez a szempont az, a mely kötelességemmé tette, 
hogy önöknek, igen tisztelt tagtársaim, ezekre a jelenségekre 
figyelmét, még pedig komoly figyelmét felhivjam. Felhívjam a 
nélkül, hogy azoknak a tanártársaimnak, a kiket érintettem, 
intentióit, intentióik jóságát, nemességét eszembe is jutna két
ségbe vonni; de eljárásuk módjának bontó és bénító eredményére 
kénytelen voltam rámutatni. A mit elérni akarunk, azt csak 
egyesült erővel és vállvetve, a legkisebb visszavonás kerülésével, 
mellőzésével, legyőzésével érhetjük el. (Úgy van!)

Azt merem mondani, hogy még az utóbbi tekintetben is, 
még állásunk rendezése, a bennünket és munkánkat méltán meg
érdemlő jobb helyzetnek kivívása tekintetében is azok a társaink, 
a kik kathedráikon, a tanítás helyiségeiben vagy ezen kívül mint 
felolvasók, mint értekezők a magyar életnek egy-egy körében a 
művelődésnek magjait vetegetik lelkiismeretesen, buzgón és lel
kesen, és ezzel a tanári állás fontosságának érzését a társadalom 
leikébe, szivébe mindig mélyebben és mélyebben iktatják b e : 
azok teszik nekünk, közös érdekeinknek, emelkedésünknek is a
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legjobb szolgálatot. Jobban ismerem a magyar tanárságot, hogy- 
sem meg ne lennék arról győződve, hogy ebben a felfogásomban 
tanártársaimnak túlnyomó többsége osztozik. Meg vagyok győződve 
arról, hogy a miket mondottam, nem fogják rossz néven venni. 
Hiszen mindnyájan tudják, hogy ez a meggyőződésem, a mely
nek most kifejezést adtam, a magyar tanárság életével és érdekei
vel folyton a legmélyebb és legbensőbb együttérzésemből fakadt, 
egy olyan együttérzésből, a mely, ha megváltozik is e viszony, a 
melyben ma szerencsém van állani a tanársággal, ez az együttérzés 
soha, semmi körülmények között megváltozni nem fog. (Éljenzés.)

Azzal végzem szavaimat, hogy ime összejöttünk, beszéljük 
ki magunkat, de értsük is meg egymást és bizonyára meg is 
fogjuk érteni egymást, ha igazán meg fogjuk érteni azt a fel
adatot és kötelességet, a mely mint magyar tanárokra ránk hárul.

Ezzel megnyitom a választmány ülését.
Bizalom a főtitkár iránt. Napirend előtt még szót kért 

Rombauer Emil vidéki alelnök és körülbelül a következőket mon
dotta :

»A múlt napokban mindannyian, legalább mi, Brassóban, 
egy szegedi tagtárstól levelet kaptunk, a mely e hó 18-áról van kel
tezve. Én nem akarok polemizálni e körirattal, habár nekem szemé
lyesen a czikkírótól a dolog meritumára nézve is eltérő vélemé
nyem van. Hanem ez a körlevél igazán személyében és bizonyos 
tekintetben személyes becsületében is megtámadja egyesületünk 
főtitkárát. Az alap a melyen megtámadja, azt hiszem, egyszerűen 
félreértés, és egyszerű kijelentéssel a szerzőnek tévedését helyre 
lehet igazítani. Lényegében három vádat tartalmaz a főtitkár 
ellen. Az egyik vád az, hogy a főtitkár úr ellenzéki állást foglal 
el a Tanáregyesületben, legalább a Tanáregyesület többsége által 
képviselt azon véleménynyel szemben, hogy a mai rangsor a 
tanárság érdekeinek nem felel meg és ugyancsak ellenzéki állást 
foglal el és nem képviseli a tanárság közvéleményét az osztrák 
fizetési rendszernek a mi fizetési rendszerünkkel szemben való 
előnybe helyezése tekintetében, illetőleg abban, hogy ennek ránk 
való alkalmazása a mienknél kedvezőbb volna. H át ez határo
zottan tévedés. Én mint az igazgatóság tagja és a választmányi 
gyűléseknek szorgalmas látogatója, a jegyzőkönyvek alapján kon
statálhatom egészen egyszerűen azt, hogy a főtitkár úr e tekin
tetben mindig egy nézeten volt velünk és a főtitkár úr mindig 
hangoztatta a mai rendszer hiányait, és hogy ezen a rendszeren 
változtatni kell. Nekem nincs tudomásom arról, hogy elvileg hozzá
járultunk ahhoz, hogy az osztrák fizetési törvényt alkalmazzuk, 
de én meg vagyok győződve, a mennyire a főtitkár urat ismerem, 
hogy a főtitkár úr, ha ezt határoztuk volna el, ezt az elvet is 
képviselte volna, vagy ha nem akarta volna képviselni, akkor nem 
maradt volna meg főtitkárnak.

A másik dolog az, hogy a körirat szerzője egyenesen hami
sítással vádolja a főtitkár urat és ebben személyesen vagyok
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érdekelve, a mennyiben a vád az, bogy a főtitkár úr az én 
utolsó karácsonyi választmányi ülésen tett nyilatkozatomat hami
sította volna meg. Azt hiszem, a czikkírónál illetékesebb vagyok 
megítélni, megtörtént-e ez vagy nem. Határozottan kijelentem, 
hogy nem történt meg. Utoljára is az a fölterjesztés, a melyet 
a főtitkár úr a miniszterhez tesz, nem lehet naplója az itteni 
felszólalásainknak. Szó szerint nincs benne az én felszólalásom, 
de nem lehet ember, a ki kívánja, hogy szó szerint tegyék be. 
Hozzáteszem: a mit itten kijelentettem a választmányi ülésen, 
arra nézve megkérdezte a főtitkár úr tőlem, hogyan vegye ezt 
be a fölterjesztésbe. Én kijelentettem, hogy ő rá bízom, hogy 
milyen formában akarja felvenni és hogy lényegében ez benne 
van a felterjesztésben, ezennel konstatálom.

A harmadik dolog, a mi személyesen a legkényesebb, hogy 
ez a körlevél azt jelenti ki, hogy a főtitkár urat ebben az egész
ben az ő anyagi érdeke és előnye vezeti és annak rendeli alá 
a tanáregyesületnek érdekeit, miután ő rá nézve nem volna 
előnyös az, a mi az egész tanárságra előnyös. Ez ellen, mint 
vád ellen nem szabad Négyesy urat védelmezni akarni se; nem 
szorult rá, hogy ebben védelmezzük. Ebben a tekintetben is 
kardinális tévedésen alapszik az egész körlevél; azon a tévedésen, 
hogy a középiskolai tanárok fizetésének átlagos rendszere alkal
mazandó Négyesy urra; tévedés ez azért is, mert a gyakorló- 
iskola, a melynek ő tanára volt, már mielőtt az 1893-iki törvény 
hozatott volna, kivételes állást foglalt el javadalmi tekintetben, 
a mennyiben már a hetvenes évek óta a gyakorló-iskola tanárai
nak alapfizetése 1800 frt volt, tehát több, mint a budapesti igaz
gatóké is.

Mindezen dolgok és hypothesisek, a melyeket a szerző úr 
felállít, Négyesy úrra nem vonatkozhatnak. Én igazán nem 
találom az ily ingatag alapon épült vádat elég komolynak, hogy 
Négyesy mellett, mint személy mellett védő szót szóljak. Teljesen 
felesleges ez e társaságban, mert hisz mind annyian ismerjük, és 
egészen másnak ismerjük Négyesyt, és csak a felirat tényleges 
tévedéseire akartam utalni és sajnálatomat fejezem ki, hogy némi 
könnyelműséggel indult ki a szerző olyan dolgokból és feltevé
sekből, a melyek a valóságnak nem felelnek meg (Méltatlanko
dások) és ragadtatta magát oly következtetésekre, a melyek ter
mészetesen semmiféle jogosultsággal nem bírnak; és azt, hiszem, 
hogy ezen sajnálathoz a választmány is hozzájárul. (Általános 
helyeslés és tetszés.)

Egy közbeszóló indítványozza, hogy az egyesület sajnálatá
nak kifejezése mellett szavazzon bizalmat a főtitkárnak.

Rombauer Emil erre reflectálva, feleslegesnek tartja a 
bizalom megszavazását; elégséges csupán sajnálatunk kifejezése.

Веке M anó: Minthogy a bizalom a választmány részéről 
a főtitkár úr iránt soha egy pillanatra meg nem ingott, külön 
bizalom szavazása nem is szükséges.
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A választmány egyhangúlag sajnálatát fejezte ki a táma
dás felett.

Hivatalos jelentések. A főtitkár rövid jelentést te tt a 
lefolyt időszakról. Karácsony óta az igazgatóság három ülést 
tartott, elintézte és előkészítette a folyó ügyeket, felküldte az 
évi fölterjesztést a miniszter úrhoz. Belépett 30, kilépett 6, meg
halt 3 tagtársunk. A körök működéséről az évvégi jelentés ád 
majd képet.

A főtitkár jelentette még, hogy a mai választmányi ülésről 
kimentették távolmaradásukat Bóbita Endre, Вига János, Gere- 
vicli Emil, Marikovszky Menyhért, SchönvitzJcy Bertalan és Both 
Márton, továbbá a debreczeni választmányi tagok, kiknek követ
kező levelét Rombauer Emil olvasta fe l:

»Tisztelettel alulírottak, a tanáregyesület debreczeni köré
nek és központi választmányának tagjai sajnálattal jelentjük, 
hogy a f. évi márcz. 24-én tartandó választmányi ülésre nem me
hetünk fel, de egyúttal nem mulasztjuk el, hogy az egyesületi 
igazgatóság működése és főkép a főtitkár és szerkesztő személye 
iránt teljes bizalmunkat ki ne fejezzük.

Debreczenben, 1902. márcz. 22. — Kiváló tisztelettel Dóczi 
Imre, Sinka Sándor, Fazekas Sándor, dr. Kardos Albert«.

Müller József pénztáros jelentést tett a pénztár állapotá
ról ; e szerint a bevétel tételei: pénzmaradék 148.88, hirdetési díj 
201'—, államsegély 2000’—, kamatok 153'75, helyiség jövedelme 
26T2, tagdíj és előfizetés 5963*84, összesen 8493'59; a kiadás 
tételei pedig: Közlöny 4854*53, tisztviselők 1075*—, körök juta
léka 350'40, ügyvitel 176*25, közgyűlés 112*—, könyvkereskedő 
51*64, helyiség 1860*50, összesen 8480*32.

Tiber Ágost bemutatta a segélyző alap forgalmáról szóló 
jelentését, a mint következik :

A) Bevétel.
kor. fii.

A karácsonyi kimutatás szerint volt ................... 849 91
1. Begale-kötvény kam atai............................................. 90 —
2. Takarékpénzt, kam at.................................................  7 86
3. Pozsonyi kör alapítványa ........................................  1000 —
4. Udvarhelyi kör évi díja 900/1 évre.......................  30 —
5. Kaposvári tanári kar alap. gyarapítására ..........  50 —
6. A márcz. 4-iki mulatság tiszta jövedelme ..........  386 22
7. Hettlinger József adománya....................................  2 —
8. írói díjakból: Birkás Gr. 2*25, Huszár Jak, 2*65 4 90
9. Felvételi díjakból .....................................................  24 —

10. Törlesztésből .............................................................  10 —

Összesen 2454 89
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В) Kiadás. kor. fii.
A karácsonyi kimutatás szerint yolt ................... 683 16

1. Földhitelintézetbe .....................................................  1000 —
2. Két özvegynek segély 60—60 К ...........................  120 —
3. Egy bölcs, hallgató tanúim, segélydíja 3 h ó ra ...... 60 —
4. Ügyviteli kiadás.......................................................... 1 28

Összesen 1864 44
Egyenleg pénztármaradék........................................  590 45

ry , inno , OQ 2454 89Budapest, 1902. marcz. 23.
Vámossy Mihály, Tiber Ágost,

s. a. elnök. s. a. pénztáros.

A választmány a hivatalos jelentéseket tudomásul vette, s 
következett a napirend egyik legfőbb tárgya,

Az egyesület program m ja. A főtitkár mint előadó beve
zetéskép röviden kifejtette, hogy az egyesület vezetőségének meg
van a maga programmja s azt az egyesület régibb tagjai isme
rik is, mert e programra főelveit részint az alapszabályok is 
tüzetesen megjelölik, részint az évek során át benyújtott memo
randumok és fölterjesztések határozottan feltüntetik, a választ
mány pedig következetesen ez elvek alapján jár el; minthogy 
azonban sokak előtt a programra egyik-másik részlete feledségbe 
mehet idő jártával, továbbá az egyesületbe évről-évre sok új tag 
lép be, a kik nem ismerhetik a régibb megállapodásokat, s 
ezeknél fogva könnyen lábrakaphat egy-egy oly hiedelem, és 
hangulatot csinálhat egy-egy olyan állítás, mely az egyesületet 
feladatai egyik vagy másik részének elhanyagolásával vádolhatná, 
azonkívül idő múltával, némely törekvések kielégülnek, mások 
előtérbe nyomulnak: szükségesnek mutatkozik, hogy az egyesület 
időről-időre, tagjai és a közvélemény tájékoztatása végett, össze
foglalja működésének irányelveit. E  czélból állította össze az 
igazgatóság ezúttal is azt a programmtervezetet, melyet az elő
adó ezennel bemutat.

Az előadó ezután felolvasta a programmtervezetet, a melyet 
a választmány általánosságban vita nélkül elfogadott a részletes 
tárgyalás alapjául.

A részletes tárgyalás az egyes főrészek szerint haladt.
Az I. főrésznél az utolsó két pontot a választmány iktatta 

a javaslatba Rombauer Emil és Веке Manó felszólalására. Rombauer 
Emil azt indítványozta, hogy a pontok közé vegyük fel a közép
iskolák (gymnasiumok és reáliskolák) egyenlő jogosításának kér
dését, minden részletesebb megjegyzés nélkül. Веке Manó köszö
nettel fogadta ez indítványt, mint a mely előmozdítja a budapesti 
kör egy tavalyi határozatának érvényesülését is; a maga részé
ről azt indítványozza még, hogy a tanáregyesület nagy felada
tának megfelelően necsak a hazai középiskolák fejlődését kisérje 
figyelemmel, hanem törekedjék állandóan figyelemmel kisérni a
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külföldi tanügyi mozgalmakat is, melyekből aztán a magyar 
közoktatásügy tovább fejlesztésére eszméket és anyagot nyer
nénk. — A választmány mind a két indítványt egyhangúlag 
elfogadta. Rados Ignácz óhajtotta volna a mai vizsgálat és osztá
lyozás rendszerének országos reformját is felvétetni a programmba; 
azonban ezt mint részletkérdést az irányító főbb elvek közé nem 
kivánta iktatni a választmány.

A II. főrészre nézve Веке Manó és Waldapfel János ter
jesztettek elő indítványokat. Веке Manó czélszerünek látná, hogy 
az egyesület felvenné programjába azt a pontot, mely az elnök 
úr mai előterjesztésében mint az egyesületi élet egyik legmagasz- 
tosabb czélja áll előttünk: a középiskolai tanárság tevékeny rész
tételét az ország társadalmának művelésében. E czélból ajánlatos 
lenne, ha a szórványosan, az egyes körökben folyó szabad-lyceumi 
actiót az egyesület tervszerűen irányítaná, a most szervezés alatt 
álló University-Extensionnel szerves összeköttetésben, vagy azzal 
párhuzamosan, s a középiskolai tanároknak ez irányban eddig is szé
pen megindult működését programmszerüen az egyesület intézné. — 
E felszólalást élénk helyesléssel fogadták, s az elnök hozzá
szólása után határozatát úgy formulázta a választmány, hogy a 
felső-oktatási tanfolyamnak kinevezett vezetősége — mely úgyis 
bizonynyal számítani fog a középiskolai tanárok hathatós közre
működésére — ne lásson benne az ő hatáskörébe avatkozást.

Épen ily élénk visszhangot keltett Waldapfel János felszóla
lása is.» A második rész tárgyalása közben — mondá — a legerő
sebben kell hangsúlyoznunk, hogy a magyar tanárság feladata a 
nemzeti kultúrának mennél nagyobb körben való terjesztése és men
nél intenzivebben való mélyítése. Én azt hiszem, hogy országunk, 
nemzetünk valamennyi foglalkozási ága és hivatásneme közt egyet
lenegy sincs, a mely számra és tartalomra nézve akkora mérték
ben volna erre hivatva, mint a középiskolai tanárság. A mi 
specziális viszonyaink mellett a mi tanári kollégiumainkat 
deczentralizált egyetemnek, kulturgóczpontoknak tekintem, vala
mennyit együttvéve és mindegyiket külön, Elsősorban ide ta r
tozik a mit Веке tanár úr mondott, a műveltség legmagasabb 
elemeinek minél szélesebb körökben való terjesztése. így lehetne 
legjobban formulázni a szabad lyceum czélját. Hogy ezt az 
egyesületnek támogatni kell minden erejéből, az bizonyos. He 
nem elégszünk meg ezzel. Egy más jelenségére a tanári életnek 
bátorkodnám mutatni, a mely már régen sok embert foglalkoz
tatott, inkább magányosan, mint nyilvánosan. Ez az a tünemény, 
hogy országunk politikai életében — itt nem a mindennapi 
politikai pletykákat értem — egyáltalában a politikai élet inté
zésében a népiskolai tanítóknak sokkal nagyobb részük van 
munkásságuknál fogva, mint a középiskolai tanárságnak. (Igaz! 
Úgy van!) Ez régi jelenség, melyre sokan joggal vagy nem jog
gal utalnak. A municipiális községi életben ép úgy, mint az 
országos ügyekre vonatkozó politikai életben sokkal nagyobb
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szerepe van minden egyéb más műveltségi kör munkásának, mint 
a középiskolai tanárnak. Mikor az idén megindult az új parlamenti 
munka és mindenütt azt olvashattuk és gyűlésekben hallottuk, 
hogy most öt évig csak közgazdasági kérdések fognak dominálni: 
akkor bennem a közműveltség munkásának szíve megdobbant, 
nagy ellenkezéssel és tiltakozással. Nem értek a politikához és 
nem is foglalkozom vele, de hogy ezt ki merjék mondani egy 
országban, melynek műveltségi ügyei nincsenek oly magaslaton, 
mint szeretnők látni — sokkal rosszabbul van a közműveltség 
ügye, mint a gazdaság ügye — hogy ezt ki mondják ilyen 
határozottsággal, és ellene oly keveset tiltakoznak, ez nagyon 
bántott. Ez ellen fel kellett volna kiáltani valamennyi közép
iskolai embernek és nekik a közműveltség mindenáron való 
emelésének jelszavát a politikai harczokba bele kellett volna vinni. 
Nem tették. Nekünk, kik részleteikben tudjuk méltatni a kultu
rális szükségleteket, feladatunk a politikusokat a közműveltségi 
kérdésekre folytonosan figyelmeztetni. Mi módon kellene ennek 
történni, e perczben nem tudom, mert kevés szó esett köztünk 
róla. A hol felmerül egy kérdés az ország akármelyik részében, 
a mely kulturális kérdés, híjják azt akár kassai egyetemnek, 
akár valamely kis falu népiskolája magyarosításának, ez legyen 
a mi ügyünk. Nem tudom, hogy kell a dolgot megfogni, de azt 
hiszem, kell róla gondoskodni, hogy mindnyájan erősen részt 
vegyünk a kulturális kérdések ébrentartásában és politikai irá
nyításában. Ezúttal felhívom a figyelmet egy kisebb körülményre 
is. A mikor közeledik az országgyűlésen a kulturális budgetnek 
tárgyalása, ne elégedjünk meg azzal, hogy a közlönyünkbe egy
szerűen lenyomassuk a tárgyalást, melyet a napilapokban úgyis 
mindenki olvashat; tárgyaljuk mi azt a közoktatásügyi jelentést, 
készítsük elő a közoktatásügyi kérdések tárgyalását, hogy ne 
legyenek e tárgyalások oly üresek és alacsony színvonalúak, a 
milyenek általában, kivéve a néhány vezető államférfiú felszólalá
sát. A mieinknél kevésbbé tartalmas közoktatásügyi-politikai viták 
alig vannak egy ország parlamentjében. Vigyünk mi előzetes, 
beható tárgyalással tartalm at a közoktatásügyi vitába!

A felszólalás tartalmát az elnök formulázta s a választ
mány határozattá emelte.

A harmadik főrészben a helyettes tanárokról szóló szakasz
nál fejlődött ki először eszmecsere. Hamvas József a pozsonyi 
kör nevében indítványozta, hogy csak a szakvizsgálatot tett 
helyettes tanárok számára kérjük a hivatali eskü letételét és a 
jelleget. Rombauer, Müller J., Waldapfel J., Wagner A. és 
Rajner F. hozzászólása után a választmány az okleveles jelző 
beleiktatását határozta el, mely eredetileg nem volt a szövegben.

Az egész tanszemélyzet anyagi helyzetéről szóló szakasznál 
Orlovszky István indítványára felvette a választmány a pro
gramúiba a régi sérelmek orvoslásának szorgalmazását. Az egye
sület választmánya már eddig is számos oly tanárnak, kik régeb
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ben polg. iskoláknál szolgáltak, mert a sors oda kényszerítette 
őket a 70-es években és a 80-as évek elején, s a kik 10 — 12 
esztendei szolgálat után középiskolákhoz kerülve, korpótlék-igé- 
nyöket elvesztették ezen szolgálatra nézve, — kieszközölte pót
lékaik visszaadását. Mások a felsőbb leányiskolán át kerültek 
középiskolákhoz s ily úton megtartották pótlékaikat. Vannak 
azonban még most is számosán, a kik egyenesen kerülve a közép
iskolához, a fizetésrendezési törvény életbeléptetése által a minisz
tériumnak jelenlegi intézkedése által végleg elesetteknek látsza
nak ezen talán méltányos és jogos igényök kielégítésétől. Ez 
ügyet a Közlöny 25. számában megjelent »Veritas« aláirású 
czikkel kapcsolatban a választmány figyelmébe ajánlja.

A vita súlypontja a javadalmazási rendszer körül forgott. 
Erre nézve tudnivaló, hogy az eredeti javaslatban ama pont 
után, mely azt mondja, hogy az egyesület sürgetni fogja a java
dalom rendezését a tanárok kívánságához és a fenforgó viszo
nyokhoz képest, még ez a szöveg következett:

»vagy a rangsor keretén belül, vagy a rangsor keretén kívül. 
A rangsor keretén belül az egyedül lehetséges módon, t. i. az ötöd
éves pótlékok emelésével és a rangsor természetének megóvására 
szükséges pótlékoknak rendszeresítésével; a rangsor keretén kívül 
pedig — a mely a tanári állásra egyébként alkalmatlan és az 
iskolaügy fejlődését is gyakran kedvezőtlenül befolyásolja — valamely, 
az osztrák mintához hasonló és a magyar tanárság kívánságaihoz 
mért oly fizetési rendszerrel, a mely a most érvényes rendszerben vár
ható törzsjavadalmunkkal anyagilag is legalább egyenlő, a tisztviselői 
hierarchiában pedig a mostaninál külső jelleg tekintetében is előnyö
sebb helyzetet nyújt. Az egyesület választmánya kidolgozza az új 
rendszer tervezetét, valamint az átmenet módozatait, hogy a szerzett 
jogok sérelmet ne szenvedjenek.«

Az előadó főtitkár e szöveghez tájékoztató megjegyzéseket 
fűzött. A javaslat alternativ programmot ád, mert ma még nem 
tudn i: mit kíván valóban a tanárság összessége, illetőleg többsége, 
kivánja-e a mostani javadalmazási rendszer elhagyását és egy 
másik rendszer elfogadását, továbbá ma még nem tudni, mi lesz 
az ajánlat, melylyel esetleg cserébe megkínálnak s lehetséges 
lesz-e az átmenetei. Ezért van oda téve, hogy a »tanárság 
összességének megnyilatkozandó kívánságához képest,« és »ko
molyan számba véve a fenforgó viszonyokat.« Az »osztrák 
mintához hasonló javadalmazási rendszer« szabadabb értelmű 
kifejezés azért szükséges, mert némelyek, pl. Rombauer, nem 
az osztrák mintát akarják behozni, hanem előnyt adnak pl. a 
szász mintának. A »hierarchikus előny« oda czéloz, hogy az 
osztrák mintához hasonló javadalmazási rendszer lehetővé teszi 
a tanárnak, hogy világi állása és lakáspénze a V II. fizetési 
osztályig emelkedjék, épen mint a törvényszéki biráké. Az 
1893. évi IV. t.-cz a tekintetben nagy erkölcsi vívmányt jelent 
a tanárságra nézve, hogy bevette ez ágazatot az állami tiszt
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viselők nagy hierarchiájába; de az első alkalommal mégis 
rövidség érte a tanárságot, mert e hierarchiában nem a meg
felelő helyre osztották be, hanem mintegy 1/2 vagy 3/4 fiz. osz- 
tálylyal alacsonyabban mint a törvényszéki bírákat, a kik — 
a helyi előléptetést nem is számítva — а V III. f.-ban vannak 
elhelyezve és a VII-be is emelkedhetnek, míg a tanár a mai 
rendszer szerint a Y lII-on felül nem juthat, bár pótlékai alap
ján fizetése а V II. osztályéval egyenlő is. Ennek a külső jelleg
beli egyenlőtlenségnek a tanárság kétségtelenül társadalmi hátrá
nyait is érzi, különösen vidéki városokban, s ezen az osztrák minta, 
vagy ahhoz hasonló más rendszer könnyen segíthetne. Az alterna
tiv feladatok közt első helyen a rangsorban maradás esete azért 
van említve, mert az a tényleges helyzet; hogy azonban ez nem 
alkalmas ránk, azt egyenesen is kifejezi a javaslat. — Schürger 
Ferencz ellenzi azt, hogy alternativ módozatok legyenek a pro
gramúiban, hiszen ma döntünk, s azt a változatot vegyük be, a 
melyik magmarad.

Az elnök elrendeli a temesvári kör indítványának e helyen 
bemutatását, mivel e ponttal kapcsolatos. A főtitkár felolvasta 
a temesvári kör indítványát. Felolvasta továbbá a nagyváradi 
állami főreáliskola átiratát, mely a temesvári indítványt pártolja, 
azzal a hozzáadással hogy a fölterjesztés küldöttségileg nyujtas- 
sék át a közoktatási miniszter uron kívül a miniszterelnök és 
a pénzügyminiszter uraknak is. Felolvassa egyszersmind a pápai 
tanári körnek pártoló átiratát is, mely egyébként a nem állami 
középiskolák fenntartó testületéinek megkeresését is javasolja, 
hogy hasonló szellemben értelmezzék és alkalmazzák az érvény
ben levő szerződéseknek a tanárok fizetésére vonatkozó részét; 
az átirat utóbbi pontja a programmtervezet azon szakaszához 
tartozik, a mely a ref. tanáregyesülettel szemben a hatáskört 
szabályozza; elvileg a választmány kész az ügy támogatására. 
Ismertette a főtitkár az ungvári tanári körnek a rangsortól 
kivételt ellenző határozatát is. Bemutatta R eif Jakab vál. tag- 
tagnak írásbeli indítványát is, hogy a választmány a temesvári 
kör indítványának tárgyalásával mindaddig ne foglalkozzék, a 
míg a tanárság az új fizetési törvényjavaslatot nem ismeri, 
ellenben bízza meg a választmány az igazgatóságot egy rend
kívüli közgyűlés összehívására azon esetre, ha az új javaslat nem 
valósítaná meg a hozzá fűzött méltányos reményeket s nem 
orvosolná a felterjesztéseinkben évek óta feltárt sérelmeket.

Ezek után az elnök elrendeli az igazgatóság idevágó javas
latának ismertetését. Az igazgatóság álláspontját a főtitkár 
ismerteti. Azt az alapelvet, hogy a rangsor alkalmatlan a tanári 
állásra, az igazgatóság nemcsak most vallja, hanem régebb idő 
óta gyakran kifejezte, így 1897. évi fölterjesztésében is, tehát 
korábban, mint a mostanában folyó mozgalmak keletkeztek. Ez 
alaptételre nézve nincs véleménykülönbség. A nagy kérdés csak 
az, hogy ha kivétetjük magunkat a rangsorból, mit kapunk



590

helyette. Egy dolog tagadhatatlan, bármennyi hiánya van is a 
rangsornak, hogy mióta beletettek, az állami tanárság javadalma 
a régebb helyzethez képest jelentékenyen emelkedett. A meglevő 
rangsor reánk nézve mégis csak bizonyos birtok, s mielőtt túl
adunk rajta, világosan látnunk kell, mit kapunk helyette. Két 
dolgot kell e tekintetben igen jól megválasztanunk: a módot és 
az időt.

A módra nézve emlékezzünk vissza, mily nagy és kinos 
küzdelmek folytak akkor, mikor az 1893. évi IV. t.-cz. hatálya 
alá átmentünk a régi állapotból. Minden átmenet nagy rázkód- 
tatással j á r ; az akkori változásnak rázkódtatásait még most egy 
évtized múlva is érezzük. Most a rangsorban már régóta benne 
vagyunk s még ma sem vagyunk annyira, hogy az átmenet sérel
mei mind orvosoltattak volna. Ha már a régi átmenet sérelmei 
sincsenek elintézve, nagyon jól ki kell számítanunk a módját, 
hogyan vágjunk bele ismét egy új átmenetbe, a mely ismét 
bizonynyal compromissumokkal fog járni, hogy egyrészt új sérel
meket lehetőleg elő ne idézzünk, másrészt a régi rendszer sérel
meit is orvosolhassuk. Sőt sokan a rangsorban már jogokat sze
reztek, s nemcsak arra, amit már elértek, hanem arra is, a mi 
előttük áll, jogokat szereztek előlépési kilátásokra. Nagyon meg 
kell fontolni: mi történjék a szerzett jogokkal, a mikor átmegyünk 
az új rendszerbe. Bármennyi vita folyt is a hírlapokban az új 
rendszerről, e nehézségek nincsenek tisztázva, pedig ezen a pon
ton fenyegetnek új bonyodalmak. E szempontból tüzetes tanul
mányokat kell folytatnunk, esetleg egy-két szakértő kartársunkat 
a kérdés tanulmányozására ki kell küldenünk s e tanulmányok 
alapján lehet formulázni javaslatainkat.

Az időpont is, hogy t. i. mikor lépjünk fel e kérelmünkkel, 
igen kényes és fontos kérdés. Ha idő előtt kérjük kivételünket 
a rangsorból, igen fontos előnyöket adhatunk ki a kezünkből. 
Mert ha mi azt kérjük, hogy a kormány vegyen ki bennünket, 
azt könnyen elérhetjük; de abból hátrány következhetik. A kor
mány a parlamentben ígéretet tett arra nézve, hogy a fizetési 
keretek javadalmazását évről-évre emelni fogja azon összeg erejéig, 
mely évenkint majd rendelkezésére áll. Ha most a kormány 
igazat ad nekünk és kivesz a rangsorból, mielőtt a mi törzsjava
dalmunkat is emelte volna a fizetési keretekével együtt, akkor 
bekövetkezhetik, hogy a fizetési keretek javadalmát emelik mi nél
külünk, az évi átalányt erre használják fel, a kormány ígérete 
szerint, s reánk legfölebb akkor kerül a sor, mikor a többiekre 
nézve befejezték a fizetésjavítást. Ha ezt nem akarjuk majd 
bevárni és részesedést kérünk a helyzetjavításban, akkor szemben 
találjuk magunkat az egész roppant tisztviselői karral, mely 
számot tart az illető átalányra, s a kormány ott fog engedni, 
a honnan többszörös és erősebb nyomás fogja érni. Viszont 
épen oly nagy baj lenne a kellő időpont elszalasztása is, ha t. i. 
már egészen befejezett tényekkel állanánk szemben. Legtanácso
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sabbnak látszik bevárni azt, hogy a kormány szándékai, s neve
zetesen a minket illető fizetési osztályoknak, tehát nekünk is 
szánt javadalom-emelés felől biztos értesülésünk legyen, s annak 
alapján indítsuk meg a tárgyalásokat. Tegyük kötelességévé az 
igazgatóságnak, hogy erről lehetőleg idején szerezzen alkalmas 
módon tudomást, értesülését terjeszsze további elhatározás végett 
az állami és kir. katb. tanárok kongresszusa elé, melynek össze
hívására felhatalmazza a választmány az igazgatóságot oly időre — 
akár a közgyűléssel kapcsolatban, akár esetleg elébb is, — a 
mikor a helyzet szükségesnek mutatja.

Az erre megindult nagyarányú vita mintaszerű tárgyi
lagossága mellett is gazdag volt megkapó fordulatokban és 
szempontokban.

Rombauer Emil az igazgatóság előterjesztését támogatta, 
s különösen a kongresszus összehívásának szükségét emelte ki. 
Neki magának is kételye volt — úgymond — arra nézve, hogy 
a választmány jogosított-e ilyen fontos kérdésben végleges állás
pontot elfoglalni, s hogy a mi mandátumunk tényleg jogosít-e 
bennünket arra, hogy az összes állami tanárok fontos anyagi 
érdekeire nézve ilyen fontos határozatot mondjunk ki. О volt az, 
kinek az igazgatóságban az iránt is kételyei voltak, hogy még 
közgyűlésünk is jogosított-e erre. S ő javasolta, hogy ne a köz
gyűlést, hanem az állami tanárok kongresszusát hivjuk össze, 
a hol képviselve vannak az állami intézetek tanárai. Mihelyt a 
dolog aktuálissá válik és döntésre kerül, akkor tényleg e kon
gresszus volna összehívandó akár egyidejűleg a közgyűléssel, akár 
ha annak szüksége fennforog, a közgyűlés előtt; ha a közgyűlés
kor se érkezett volna meg az ideje a kongresszus összehívásának, 
akkor a közgyűlés után; szóval tartsuk fenn a jogot arra, hogy 
ez ügyben az állami középiskolák tanárai összeségének véle
ményét hallgassuk meg s ennek alapján állapítsuk meg vég
leges határozatunkat. A mi azt illeti, hogy addig is mit tegyünk, 
ő is azon meggyőződésben van, hogy addig tenni kell valamit; 
lehetőleg gondoskodni kell arról, hogy informálva legyünk a hely
zetről és a dolgok mikénti állásáról. Személyes tapasztalatai 
alapján szólhat, mert tiz évvel ezelőtt kemény dorgatóriumban 
részesült a miniszter részéről, a ki azt mondta, hogy ha bajaink 
vannak, ő hozzá forduljunk, ő hálásan vette volna az előze
tes felvilágosításokat. A miniszter személyében azóta változás 
történt, de azért a szóló meg van győződve, hogy azóta is 
így állanak a dolgok és a megadható felvilágosítást szívesen 
megadják. Ezt természetesen nem lehet nagy küldöttséggel elin
tézni.

Hogy ő milyen meggyőződésben van a fizetési ügyekre vonat
kozólag, alig kell újból elmondania. Elsősorban adminisztratív 
tekintetben kárhoztatja a mai fizetési rendszert. A meglevőnek 
átalakításánál nagyon gondosan és óvatosan kell eljárni most is, 
a mikor kilátásunk van arra, hogy a miért tiz év előtt küzdőt-
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tünk, tényleg megvalósuljon. Ma formulázni, hogy mi így akar
juk és ezt kívánjuk, lehetetlen volna. I t t  van tulajdonképen a 
fő nehézség. Kész programmot nem lehet idetenni, mert ebben 
nem fogunk megegyezni vágyaink szertelenségénél fogva; mert 
nem lesz oly fizetés, a melyben megegyeznénk. De meg fogunk 
egyezni, ha tudjuk, mit érhetünk el. Ha ez megvan, akkor meg
mondjuk, hogy mi ezt a fizetést ilyképen óhajtjuk rendezni. 
Ajánlja az igazgatóság előterjesztését elfogadásra, a mely lénye
gében azt mondja, hogy kifelé és nagy dobbal egyelőre ne csinál
junk semmit, hanem kisérjük a dolgok fejlődését a legnagyobb 
figyelemmel és ha valamit megtudunk, akkor azt is megállapít
juk, hogy milyen irányban akarunk cselekedni. A kongresszus 
eszméjét a legmelegebben ajánlja a választmány figyelmébe.

Beöthy Zsolt elnök az igazgatóság előterjesztésének az 
időpontra vonatkozó helyét értelmezte tüzetesebben. A. döntő 
szempont erre nézve az, hogy ha mi ma idő előtt megteszszük 
ezen lépéseket, és a miniszter úr ennek következtében elkészítteti 
azon javaslatot, mielőtt az általános fizetési javaslat készen nincs, 
elkészítteti azon javaslatot, a melynek alapján kivétetünk a status
ból, akkor könnyen oly helyzet állhat elő, hogy az ő legnagyobb 
jóakarata sem biztosíthat majd arról, hogy rosszabbul nem 
járunk, kevesebbet nem kapunk, mint esetleg később, a kormány 
szándékainak biztos ismerete alapján. Ezt megtudni bizonyosan: 
mit várhatunk, ha a rangsorban bennmaradunk, lehet első gon
dunk, s azután azt biztosítani minden körülmények között, a mit 
elérnénk, ha a rangsorban maradnánk.

Ries Ferencz, a temesvári kör megbízásából azt a nézetét 
fejezi ki. hogy a mikor a kormány kijelenti, hogy lehetőleg ez 
év folyamában fogja javaslatait a képviselőház elé terjeszteni, 
akkor az előkészület már foly, mert az egyes minisztériumok 
javaslatokat tesznek, azok kerülnek a pénzügyminisztériumhoz, s 
esetleg az egyes javaslatokra a pénzügyminisztériumban a dolog 
érdemére már döntöttek; s akkor ott lehetünk, hogy már késő. 
Egyébként a temesvári kör indítványát félreértették sok helyen, 
mert a kör nem azt indítványozza, hogy az egyesület kérje a 
rangsorból kivételt és az osztrák rendszerre áttérést, mert hiszen 
ezt a választmány már öt évvel ezelőtt elhatározta, s ennek 
igazolásául felolvassa az 189 7/8-iki 42. számú felterjesztésnek 
végső szakaszait, melyek határozott javaslatokat tesznek ez irány
ban. A temesvári kör indítványa az időpontra vonatkozik, t. i. 
arra, hogy most már itt az időpont ama régi kívánságunk meg
valósítására, a melyet évekkel ezelőtt bejelentett a választmány. 
Ha az egyesület azt gondolja, hogy bizalmas tájékozódások útján 
megtudja majd az időpontot, a mely alkalmas arra, hogy ezt 
most kérjük, ahhoz hozzájárul, de mindig csak azon feltétellel, 
hogy e bizalmas tájékozódás alkalmával is az egyesület jelezné 
a miniszter úrnál, hogy a rangsorból való kivételt óhajtja, a mint 
azt régen eldöntötte.
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Alexander Bernát felszólalása igen eredeti szempontokat 
vitt a vitába. Azon aggodalmak, a melyeket az előtte szólók fel
hoztak, jogosultak, de túlságosan aggodalmasaknak nem szabad 
lennünk. 1893-ban, mikor ezt az új fizetési törvényt hozták, 
ugyanazokkal az aggodalmakkal állottunk szemben és ugyanazon 
fenyegetéseket hallottuk, mint most. Ma már elmondható, mert 
tudva van, és Hofer alelnökünk, továbbá Müller József és mások 
is részt vettek abban a bizalmas tanácskozásban, a hol a dolog 
voltaképen eldőlt. Akkor a képviselőház egy tagja közvetítette 
az érintkezést a pénzügyminiszter és a tanáregyesület között. 
Akkor azon alternativa elé állítottak bennünket, hogy kihagynak 
a rangsorból és akkor bizonytalan, hogy mi történik, vagy bele
tesznek a rangsorba és akkor részesülünk ama szerény előnyök
ben, melyeket az új fizetési szabályzat biztosít. 7 A szólónak az a 
nézete volt, hogy hagyjanak ki a rangsorból (Úgy van.); ő nem 
fél a fenyegetéstől, hogy a régi állapotban hagyják fizetésünket. 
De a régi tanárok, kik pessimistikusak voltak, azt mondták, 
hogy ezt a felelősséget magunkra nem vállaljuk, a jót, a mi kínál
kozik, elfogadjuk, és elfogadjuk e rangsort, ama feltétel mellett, 
a mely most végre megvalósíttatik, t. i. a tanárok fele a 8., fele 
a 9. rangosztályba jut, mert ez némi előnyt biztosít. A szóló 
nem hiszi, hogy félnünk kellene, hogy kárt szenvedünk, ha kivesz
nek a rangsorból. Mert a rangsornál kevesebbet adni ma már nem 
lehet. Ha érdekükben áll az intézőknek az adóhivatalnokoknak, 
egyéb tisztviselőknek fizetését javítani, hogy a mienket ne javít
sák, az lehetetlen. Azt hiszi, most sem kell félnünk, hogy ha 
kivesznek bennünket a rangsorból, akkor kárt szenvednénk. De más 
a b a j: ha azt akarjuk is, hogy kivegyenek bennünket a fizetési 
törvényből, nem fognak kivenni. Ez igen nagy nehézségekkel jár 
a szerzett jogokra való tekintettel; azt, a mit akkor elmulasztot
tunk, azt nem lehet visszacsinálni. Az rendkívüli nagy akczió 
lenne s a kormány részéről, mely oly nagy jóakaratot tanúsít 
velünk s a többi tisztviselői osztályokkal szemben is, ily nagy és 
felbolygató akczióra semmiféle kilátás nincs. Abban a reményben 
ne ringassuk magunkat, hogy a mi kérésünkre a fizetési törvény
ből kivesznek és új fizetési törvényt csinálnak ránk nézve. (Közbe
szólás : Évtizedek múlva.)

Ilyen körülmények közt most tényleg azon helyzet előtt 
állunk, hogy nemsokára meg fogják változtatni némiképen a 
fizetési törvényt. Hogy most mit tegyünk, erre nézve nem nagyon 
helyesli, hogy bizalmas úton puhatolózzunk; impressziója az, hogy 
e puhatolózás útján nem tudunk meg semmit, mert bár igen nagy 
jóakarattal van a miniszter úr hozzánk, őt magát minden bizony
nyal ebben az esetben a legszélsőbb diskréczió kötelessége fogva 
tartja, mert ha kiszivárog, hogy a minisztérium mit tervez, 
valameDnyi tisztviselői osztályra nézve vagy valamiféle fokozatra 
nézve, előbb, mint a dolog készen lesz — mi tudjuk, hiszen 
tapasztalhattuk már, hogy a kik nagyon lármáznak, azok keresztül
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tudják vinni, a mit akarnak (Derültség.) — oly lárma fog kelet
kezni, mely az egész rendezést veszélyeztetni fogja.

Azonban egyet megtehetünk. Mi közölhetjük a mi kívánsá
gainkat a miniszter úrral. A min. úr ő nagyméltósága oly intenzív 
módon barátja a tanárságnak, hogy az esetben, ha méltányos és 
keresztülvihető az, a mit kívánunk és annak formája is van, 
akkor az ő jóakaratától mindent elvárhatunk. Mert az alkalom 
itt van, változás fog történni, azt biztosan tudjuk. Milliók vannak 
előirányozva a budgetben erre a czélra. (Ellenmondások.) Három 
millió korona van előirányozva, most fognak intézkedni április 
hónapban. Ha nekünk volna most olyan indítványunk, a melyről 
biztosan tudjuk, hogy a tanárság egésze hozzá fog járulni s a 
maga érdekeit nem érzi sértetteknek ezen indítvány folytán, most 
van az ideje, hogy ilyen indítványnyal előálljunk. Már most egy 
körlevélben azt olvasta a szóló, a miről neki nincs tudomása, 
bár mindig részt vesz e dolgokban és érdeklődik, hogy a kor
pótlékok felemelése a fizetési törvény megmaradása esetére ennek 
a körén belül lehetetlen Ezt most olvasta. Ez előtte novum. Ha 
valaki e körben erre vonatkozólag fel tudja a szólót világosítani, 
azt ő szívesen veszi. Mi már régen kívánjuk a korpótlékok 
emelését. Emelni fogják a 11. és 10. esetleg 9. osztály fizetését. 
Ha a 9. osztály fizetését emelik, akkor összedül az egész épület, 
mert a 9. rangosztály fizetése ép oly magas lesz, mint a 8-é, 
vagy még magasabb. Ez lehetetlenség. Most van itt tehát az 
alkalom arra, hogy a korpótlékok emelésének kérését újra ismé
teljük a miniszter úr előtt, ezen a bizalmas úton, a melyet 
előbb itt kiemeltek. Mondjuk meg, hogy mivel nem kerül
hetünk be az általános javításba, de javításra sürgős szükség van, 
most lehetne ezen a módon olyan javítást tenni az egészen, a 
mely semmiféle tanárnak érdekeit nem sérti. Minden tanár meg
lehet elégedve, ha korpótlékait emelik. Tehát most kérjük meg 
az egyesület vezetőségét, hogy esetleg ezt a gondolatot pendítse 
meg ő nagyméltósága elő tt: nem lehetne-e az államtisztviselők 
fizetésének részletes javításánál, a mely most meg fog indúlni, 
az ötödéves pótlékok emelését is bevinni az állami költségvetésbe. 
(Elénk helyeslés.)

E felszólalás, mely tehát előzményeiben a temesvári, követ
keztetéseiben az ungvári álláspontnak adott igazat, újabb nyilat
kozatra bírta Romhauer Emilt, a ki Alexanderrel ellentétben 
meg van győződve, hogy a tanárokat, még ha nem akarják is, ki 
fogják venni a rangsorból, azért, mert a minisztérium maga 
meggyőződött, hogy a rangosztályba való sorozás az adminisz- 
trácziót teszi lehetetlenné. Előállott az az abszurdum, hogy pld. 
nem lehet igazgatóvá előléptetni egy tanárt a nélkül, hogy keve
sebb fizetést ne adjunk neki, mint a mennyit élvez. Hasonló az 
eset a főigazgatóknál. A kolozsvári főigazgató 400 írttal keve
sebbet kap, mint kapna, ha igazgató maradt volna. Egész hatá
rozottan tudja a szóló, hogy illetékes helyen megvan a szándék
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a tanárokat kivenni. Hogy ez lehetséges-e, az más kérdés. 
E  tekintetben nem tartja nagyon égető szükségnek, hogy sür
gessük a rangsorból való kivételt; ez meg fog jönni magától, 
mert jönni kell. (Tetszés.) Még egy személyes megjegyzést tesz. 
Alexander a tiz év előtti dolgokról beszélt, megemlítette, hogy 
akkor tárgyalások folytak egy megbízott képviselő és a tanár- 
egyesület igazgatósága között. Azon szerepnél fogva, a melyet a 
szóló akkor játszott, igazolhatja e dolgot. Nemcsak ama bizott
sághoz intézték a kérdést; a szólót táviratilag is megkeresték, 
hogy elvállalja-e a személyes felelősséget azért, ha a tanárokat 
ezen rendezésből kihagyják, a mely esetben egyelőre egyáltalá
ban nem vállalnak semmi ígéretet arra nézve, hogy a fizetésen 
változtatni fognak, miután, ha most nem tárgyaljuk az ügyet, 
akkor nincs kilátás arra, hogy a közel jövőben ezt a kérdést 
egyáltalában tárgyalhassuk; ezzel szemben állt a rangsorba fel
vétel esetére az az ajánlat, hogy az eredeti javaslaton módo
sítanak a quinquennium meghagyása által (mert az eredeti 
javaslatban meg voltak szüntetve) és hogy a tanárok felét a 
8. fizetési osztályba teszik. Erre a szóló azt felelte, hogy a 
felelősséget nem vállalhatja el, és ezen alternativa elé állítva a 
maga részéről belenyugszik abba, hogy helyezzék be a tanáro
kat a rangsorba. Ezt akarta mondani. Nem akar jobb színben 
látszani a valónál; őt is terheli a felelősség, hogy a tanárokat 
behelyezték a rangsorba, mert ezen alternativa mellett ezt látta 
jónak tenni.

Hofer Károly szintén az 1892-iki tárgyalásokról nyilatko
zik. Akkor az egyesület vezetői küldöttségekben eljártak a minisz
terekhez, Szapáry gróf belügyminiszter és miniszterelnök úrhoz, 
főképen természetesen Csáky Albin közoktatásügyi miniszter 
úrhoz, és a miniszter úr maga volt az, a ki szinte rábeszélt arra, 
hogy fogadjuk el ezt a javaslatot. »Kivehetem az urakat a rangsor
ból — mondá — de rosszabbul járnak vele. Azt hiszem, az 
előléptetés sokkal jobb az urakra nézve; nyugodjanak meg abban.« 
És akkor aztán természetesen, miután ezt ily melegen mondta 
és meggyőzte a küldötteket arról, hogy a jó szándék beszél 
belőle, kijelentették hozzájárulásukat. (Helyeslés.)

Wagner Alajos a temesvári kör indítványában a kiindulást 
helytelennek tartja. Azt mondják ők, hogy az igazgatóságnak 
1898-iki felterjesztéséből indulva ki, eldöntöttnek veszik a dolgot. 
Hogy lehet ezt a dolgot eldöntöttnek tekinteni? Volt a választ
mánynak mandátuma a tanárok részéről? A szóló is a tanári 
rangsor eltörlése mellett van. De nem meri azt mondani, hogy 
mindenki e nézetben van. És itt tényleg nem segít más, mint az 
az indítvány, hogy kongresszust hívjunk egybe. Nem tolhatjuk 
fel magunkat az egész tanári világ képviselőjének.

A második tévedés az időpontra vonatkozik, t. i. mintha a 
mostani időpont volna a legalkalmasabb a fellépésre. Ez nagy 
kérdés. Még az utolsó pillanatban is, mikor értesültünk arról
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hogy a kormány ily indítványnyal lép az országgyűlés elé, elég 
idő van arra, hogy felléphetünk. Indítványa az, hogy vegyük le 
napirendről a temesvári kör indítványát s ne határozzunk semmit.

Schürger Ferencz az igazgatóság javaslatát pártolja. Volta- 
képen teljes egyetértésben vagyunk. Noha annyiféle felszólalás 
történt, alapjában véve nincs véleménykülönbség arra nézve, hogy 
a rangsorozás folytán sérelmek történtek és hogy a rangsorban 
maradás általában nem mondható a tanárságra előnyösnek. Az 
ungvári kér. kör tagjai, kik az adott alapon kivánják a kettős 
quinquenniumok kérését, kifejezték azt, hogy 10 évi tapasztalat 
alapján ez a rangsorba oszta.s nem mondható szerencsésnek. Az 
összes felszólalók körülbelül ezen alapon állottak valamennyien 
felszólalásaikban. A mai választmányi ülésnek fő kérdése csak 
annak megállapítása volna, hogy az idő, melyben jelenleg vagyunk, 
alkalmas-e arra, hogy a rangsorból kivételt kérelmezzük. A kérdés 
így á ll : az általános tisztviselői kongresszus mozgalmai folytán 
az az egy bizonyos, hogy ha mi nem sürgetjük a rangsorból való 
kivételt, feltétlenül nyerni fogunk, mert a fizetési keretek java
dalmazásában bizonyos emelkedés lesz s ebben részesedünk. Ha 
pedig kivesznek bennünket a rangsorból most, akkor bármennyire 
tiszteli a szóló dr. Alexander úr véleményét, de őt ki nem 
elégíti az az egyéni impresszióra alapított remény, hogy koránt
sem fogunk sérelmet szenvedni, mert a lehetőség megvan. Ha mi 
ma, a midőn az időpont nem czélszerű, azt kérjük, hogy vegye
nek ki minket a rangsorból, hibát követünk el, a mely meg- 
boszulhatja magát.

A választmány összhangzatos véleménye az, hogy a rang
sorból való kivételt kérni kell. Ennek hangsúlyozása mellett a 
legczélszerűbb volna, ha elhatároznék, hogy bevárjuk az álta
lános tisztviselői kongresszustól megindított mozgalomnak ered
ményét s azután lépünk fel, vagyis ha az igazgatóság véleményét 
fogadja el a választmány.

Beöthy Zsolt elnök Alexander beszédére tesz egy észre
vételt. Egyetért Alexanderrel abban, hogy azon túl vagyunk, 
hogy arról lehessen szó, hogy az állam minden tisztviselőjének 
javadalmazása emelkedjék s ugyanakkor a tanároké elessék. De 
van egy más oldala a kérdésnek. A pénzügyminiszter úr nyilat
kozatában, melyet e kérdésre vonatkozólag hallottunk, határo
zottan megmondta, hogy a javadalmi emelkedés a fizetési osztá
lyok keretében alulról felfelé fog történni. A rra nézve azonban 
egyáltalában nem tett kötelező nyilatkozatot, hogy ez emelkedés 
mennyi idő alatt fog végrehajtatni. Annak a kijelentésére sem 
volt rábirható, hogy az emelkedés szakadatlan, évről-évre folyama
tosan fog történni, csak annyit mondott, hogy a budget eredmé
nyéhez képest fog a törvényhozás az életbeléptetésnek fokozataira 
nézve külön-kiilön határozatokat hozni. Ha tehát annak a vélet
lennek kitéve nem vagyunk, hogy végtelenül elhalasztatik a dolog, 
az mindenesetre fenyeget, hogy a mininiszter úr nyilatkozatához
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képest folyamatosan végre lesz hajtva a rendezés az egész vona
lon, egészen a legmagasabb rangosztályig is, és azután kerül 
ránk a sor, a miben most számszerint meg nem mondható eszten
dők folyása telhetik el.

Веке Manó a rangsorra vonatkozólag teljesen osztozik 
Alexander régibb véleményében, hogy ez oly ruha, mely nincs a 
tanárságra szabva. Ezt mondta Alexander akkor, a mikor a 
rangsor keretén belül mutatkozó visszásságokat akarták meg
szüntetni. A rangsorból való kivétel valóban igen kívánatos 
volna, hogy ha nem volna a dolog tényleg az, a mit a főtitkár 
mondott: ugrás a sötétbe. De e mellett ki kellene jelenteni, 
hogy a legfontosabb a quinquenniumok emelése. És a szóló azt 
hiszi, hogy az, a ki a tanáregyesület régi álláspontjával ellen
kezőleg a quinquenniumok megduplázását nem tartja a legfonto
sabbnak, nem barátja a társaság igaz érdekeinek; mert ez az 
egyedüli, a mit a tanárság a külföldi viszonyok szerint legtöbb 
joggal követelhet. Az okosság is azt parancsolja, mert a quin
quennium az egyetlen, a mi a tanári fizetést a többi tisztviselő 
fizetésétől megkülönbözteti. Ez az a pont, a hol az emelőt műkö
désbe lehet hozni a nélkül, hogy az egész tisztviselői karra nézve 
követelnénk valamit. Tehát ez iránt kijelenti a szóló, hogy a 
quinquennium emelésének kérését tartja  leginkább czélra vezető
nek és nem hiszi, hogy a tanárság igazi barátja az ellen akczióba 
léphetne. A választmányi ülés határozatot hozni, véleményem 
szerint az állami tanárok fizetési ügyében nem illetékes és mint
hogy a határozathozatalt az igazgatóság a kongresszustól akarja 
függővé tenni, ő az időt elékezettnek tartja konkrét határozatra; 
szükségesnek tartja, hogy ezt az állami és királyi tanárok 
kongresszusát az egyesület mennél előbb hívja össze.

Ries Ferencz teljes mértékben hozzájárul Веке Manó 
indítványához. A temesvári kör azt akarja, hogy ne mulaszszuk 
el az alkalmat hangsúlyozni, mit akarunk. Az országos kongresszus 
összehívását kívánatosnak tartja. Az egyesület kezdettől fogva 
folyton hangoztatta, hogy a rangsor eltörlését kívánja, most 
mikor erre alkalma van, miért ne akarja megtenni? Ha a rangsor 
el van törölve, többet lehet kérni. A quinquennium megduplá
zását mindig kérhetjük, sőt ennél többet kell kérni. Azt hiszi 
mint Alexander és az elnök, hogy nem kell attól félnünk, hogy 
valami alku lesz a minisztérium s a tanárság között. Jóakarat 
van a minisztériumban; ha lehetséges, megadják, a mit kérünk, 
ha nem lehetséges, nem adják meg. Meg van győződve, mint 
Kombauer is sejti, hogy a minisztérium meg akarja próbálni a 
rangsor eltörlését és furcsának találná, ha az Egyesület most, 
mikor a minisztériumban e gondolattal foglalkoznak, nem han
goztatja újból azt, miután annyiszor hangoztatta, a mikor a 
sikerre kilátás nem volt. Most van kilátás. A rangsorból való 
kilépés hangsúlyozása annyiszor történt, erkölcsi kötelesség tehát 
most is ezt kérni. Azért a quinquennium megduplázását is
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kérhetjük. (Pnizsinszky János és többen: Ha a quinquennium 
megduplázását elérjük, meg lehetünk elégedve!) Alexander indít
ványát azzal a toldással fogadja el, hogy a vezetőséget kérjük 
meg, hogy bizalmas úton a quinquennium ügyét ajánlja a minisz
térium figyelmébe s újból hivja fel a minisztérium figyelmét 
arra is, a mire annnyiszor felhivta, t. i. a rangsorból való 
kivételre.

Balogh Péter azért szólal föl. hogy az igazgatóság állás
pontját a választmány figyelmébe ajánlja, minthogy az a felszó
lalások nagy száma és sokfelé ágazása miatt némileg elhomályo
sult. Főleg két pontban tartja szükségesnek, hogy az igazgatóság 
álláspontjához tartsuk magunkat: a pótlékolc és a rangsorból 
kivétel időpontja tekintetében. — Alexander egyetemi tanár tag
társunk és mások is azt ajánlják, hogy ragadjuk meg az alkal
mat a korpótlékok emelésének a kivívására. A felszólaló ennek 
külön hangsúlyozását és programmunkba vételét ezúttal nem 
tartja szükségesnek, mert hiszen az benne van az igazgatóság 
programm-javaslatában ott, hol alternativ eljárást javasol. Ez 
alternativa első része a rangsor keretén belül pótlékainknak tör
vényes intézkedésekkel való szabályozása. A pótlékoknak eme 
szabályozásához tartozik a szóló szerint a személyi pótlékok rend
szeresítése a rangsorban sérelmet szenvedők részére, a drágasági 
pótlék, de ide tartozik az ötödéves korpótlékok emelése is. Az 
igazgatóság alternatívájának második része: a rangsorból való 
kivétel — természetesen szintén magában foglalja a korpótlékok 
emelésének a szükségét olyan mértékben, hogy fizetésünk a rang
soron kívül ne legyen kisebb annál, a mennyi a rangsorban 
maradva lett volna a tisztviselői javadalmazások várható emel
kedése után. Tehát nemcsak kétszerezni, de néhány quinquen- 
niumot háromszorozni is kell. Ennélfogva akár benn maradunk 
a rangsorban, akár kivesznek belőle, a pótlékok emelkedése 
kisebb vagy nagyobb mértékben elkerülhetetlen, de ezt az igaz
gatóság alternativ javaslata is föltételezi, azért ennek külön 
hangsúlyozását most nem tartja időszerűnek, nehogy e részlet- 
kérdéssel elterelődjék a figyelem a főkérdésről, arról, hogy a 
rangsorban maradjunk-e, vagy kivegyenek onnan bennünket. — 
A másik pont, a melyhez a felszólaló hozzá akar szólni, a rang
sorból való kivétel kérésének az időpontja. A szóló azt hiszi, 
a mostaninál kedvezőbb alkalom e régi vágyunk megvalósítására 
nem egyhamar lesz, azért azt habozás nélkül meg kell ragad
nunk. Nagy áldás volna a tanárságra és középiskolai oktatás
ügyünkre, ha megszabadulhatnánk a rangsor nyűgétől, mely 
mindinkább kezdi éi'eztetni bénító hatását még az oktatásügy 
dologi részeiben is; nem is szólva az egyesületi életről, melyet 
egyenesen bomlással fenyeget. Attól nem kell tartani, hogy hely
zetünk kedvezőtlenebbé válhatik a rangsoron kívül, mint a rang
soron belül. A kormány jóakarata irányunkban kétségtelen, azt 
föl sem szabad tennünk róla, hogy velünk mostohábban akarna
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elbánni, mint a többi tisztviselő osztályokkal. Különben is mi 
kérünk, kérésünket olyan föltételekhez köthetjük, melyek bizto
síthatják méltányos igényeinket; ha aztán eme kérésünket nem 
volna hajlandó teljesíteni a kormány, még mindig módunkban 
lesz kérésünktől elállva, megmaradni a rangsorban. Mert azt a 
szóló is fontos követelménynek tartja, hogy a rangsorból kivétel 
alkalmával senkinek szerzett joga ne szenvedjen sérelmet, továbbá 
hogy a rangsoron kívül a tanárság sorsa ne legyen kedvezőt
lenebb, mint a rangsoron belül. Az igazgatóság ide vonatkozó 
programmja mindezt a kellő óvatossággal ki is fejezi, azért 
ajánlja a szóló elfogadásra.

Rencz János a pozsonyi kör nevében és képviseletében 
kijelenti, hogy a pozsonyi kör állásfoglalása Balogh Péter néze
tével teljesen egyezik. A pozsonyi kör is taglalta a főtitkárnak a 
karácsonyi választmányon kifejezett aggodalmát, hogy a rang
sorból való kivétel nem lesz-e sötétbe való ugrás és különösen a 
szóló volt az, a ki ez aggodalmat nagyon jogosnak és alaposnak 
mondotta. A pozsonyi kör azonban úgy találta, hogy a rangsor 
a tanáregyesületben a jó egyetértés megbontására vezetett. Épen 
azért, ha aggodalmunk lehetne is az irányban, hogy a rangsor
ból való kivétel nem lenne-e sötétbe való ugrás, a jó egyetértés 
kedvéért a kör kénytelen csatlakozni a temesvári kör álláspontjá
hoz vagyis kérelmezi a rangsorból való kivételt. A mi Rombauer 
ama nézetét illeti, hogy e választmány és igazgatóság nem ille
tékes felterjesztést tenni e kérdésben a minisztériumhoz, arra az 
az ellenvetése, hogy választmány és igazgatóság hasonló kérdések
ben nem egyszer tett felterjesztéseket; azt hiszi tehát, hogy 
most is illetékes. Azért a fizetés-rendezés esetében kérjük a 
rangsorból való kivételt, bizva abban, hogy a minisztériumnak 
a tanárvilág iránti jósága nem fog megváltozni.

Négyesy László főtitkár tájékoztatásul megjegyzi, hogy a 
választmány 1897. deczember 28-iki ülésén csakugyan nyilatko
zott elvileg a rangsorból kivétel mellett s körvonalozta az új 
javadalmai rendszer alapelveit a 42. számú 1897/8-iki felterjesz
tésben. Épen ez a felterjesztés a hiteles bizonyítéka annak, hogy 
a választmány soha sem ragaszkodott a rangsorhoz. A temesvári 
kör képviselője most abban lát ellenmondást, hogy a válaszmány 
akkor már állást foglalt ez irányban, s ma óvakodik a tanár- 
testületek megkérdezése előtt állást foglalni, illetőleg régi meg
állapodását fentartani. Erre nézve utal arra, hogy a helyzet ma 
egészen más, mint 5 évvel ezelőtt. Akkor a tanárság közvéle
ménye egyhangúlag támogatta a választmány e véleményét. Ma 
azonban a tanárság egy része igen határozottan nyilatkozik a 
rangsor mellett, más része igen határozottan ellene. A szerzett 
jogok 1897 óta jelentékenyen megszaporodtak, a mi sokakra 
nézve (vidékiekre nézve is) megnehezíti a döntést. E perczben 
a választmány nem érezheti magát hivatottnak arra, hogy az 
egész állami és királyi tanárság nevében tehessen nyilatkozatot.
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Nem a választmány nézete változott meg, hanem a tanárság 
nagy részéé. A választmánynak szüksége van határozott nyilat
kozatra és támogatásra. Ha ezt megkapja, az utasítás értelmé
ben fog eljárni. A nélkül nagy felelősséget vállalna magára.

Elvi készségét az igazgatóság már kimondta; most meg 
kell kérdezni a tanárság akaratát is, továbbá ügyelni kell az 
alkalmas időpontra. E két ok miatt nem dönthet véglegesen a 
mai választmányi ülés.

A tárgy ki lévén merítve, az elnök összefoglalta és szavazás 
alá bocsátotta az indítványokat. Mivel a kérdés formulázása köz
ben Hies Ferencz a temesvári kör részéről kijelentette hozzá
járulását ahhoz, hogy a fizetési rendszerre nézve a összehívandó 
országos kongresszus döntsön, a választmány egyhangúlag  kimon
dotta, hogy e czélból össze fogja liivn i az állami és k ir . kath. 
tanárok országos kongresszusát.

Ezután csak az volt még eldöntendő kérdés: vájjon a 
kongresszust azonnal kelljen-e egybehívni. — ezt kívánta a 
temesvári kör képviselője, — vagy pedig előbb tudjuk meg, ha 
lehet, mi vár reánk az új fizetésrendszerben, s ahhoz képest hív
juk össze a kongresszust, akár a közgyűlés alkalmával, akár, ha 
sürgős lesz, elébb is. A választmány egyetemlegesen az utóbbi 
módozat mellett döntött, s az igazgatóságra hízta a kongresszus 
összehívására alkalmas időpont megválasztását.

Ezzel az egész programmpont el volt intézve, még pedig 
oly módon, hogy a választmány Scliürger Ferencz javaslata 
értelmében az úgyis összehívandó kongresszusra való tekintettel 
elhagyta a pont részletezését, vagyis a fent idézett szöveget 
(»akár a rangsoron belül« stb.).

A harmadik főrész letárgyalása után W aldapfel János 
emelt még szót oly értelemben, hogy ha a kongresszust össze
hívjuk és megbízásában eljárunk, az egyesület ezt egyelőre utolsó 
lépésnek tekintse az anyagi ügyek terén ; s legyünk rajta, hogy 
végre nyugalom legyen és az egyesület nemesebb feladatainak 
élhessen.

A részletes tárgyalás befejeztével a választmány a javas
latot az egyesület programmjául elfogadta, egyszersmind elren
delte közzétételét a Közlönyben, valamint kinyomatását is, hogy 
az új tagoknak is meg lehessen küldeni.

A tanárszövetség. A karácsonyi választmányi ülés hatá
rozatából az igazgatóság bizottságot kért fel a tanárszövetség 
tervének tanulmányozására. A bizottság tagjai voltak M olnár  
István titkár, Bogyó  Samu, Czigler Ignácz, R e i f  Jakab, Aczél 
József és L évay  Ede. E bizottság április 23-án tanácskozott, de 
ülésén Bogyó  Samu más hivatalos elfoglaltsága miatt nem vehe
tett részt. A bizottság működéséről M olnár István, mint elnök 
tett jelentést a választmánynak. A felkért bizottság pontról- 
pontra meghányta-vetette a kérdést és azt találta, hogy a kassai 
kör javaslatában, illetőleg a tanári szövetség eszméjének felveté-
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sében becses mag van, a melynek főértéke abban áll, hogy e 
státuson belül a mortalitás sokkal kisebb, mint p. o. az oly 
biztosítások körében, melyekbe m indenféle  életfoglalkozású embert 
bevesznek. Azt találta, hogy a mi állásunkkal járó kényszerű 
szolidság, az egészségtan elemeiben való jártasság, szóval az állás 
józan természete hozza magával, hogy a halandóság nagy átlaga 
itt kisebb, mint más foglalkozásokban; tehát meg van okolva 
és kilátásokkal kecsegtet, — hogy ha sikerül létrehozni és for
máját találni a dolognak, hogy itt ily tanárszövetséget (Sterbe- 
cassét) létesítsünk. Az bizonyos máris, hogy a statisztikai 
hivataltól beszolgáltatott adatok alapján lehet és érdemes a 
kérdéssel behatóan foglalkozni. A második főkérdésre, hogy a 
tanári státus halandósága alapján létesíthető-e a szövetség ? igen
nel felel a bizottság; bár a kassai kör számítását kissé optimisz- 
tikusnak találta. De ez utóvégre mellékes az egészre nézve. 
A bizottság indítványa az, hogy most már szakembereket küld
jön ki a választmány, kik szorosan a kari életvalószínűség szá
mítása alapján kiszámítanák, hogy miféle kötelezettségek mel
lett miféle előnyöket nyújthatna a szövetkezet. Ha ezek a reális 
számítások megtörténtek, terjeszsze a választmány a kérdést a 
közgyűlés elé, hogy meghallgassuk az összes tanárság véleményét 
és ahhoz képest határozzuk meg a további részleteket.

Веке, Rom bauer és Czigler felszólalása után a választmány 
akként határoz, hogy a végleges határozat előtt szükség van 
szabatos informáczióra, s ezért a kérdést egy egészen szűkkörú 
szakértő bizottsághoz teszi át véleményadás végett. A bizottság 
tagjaiul dr. Scholcz, dr. Веке egyetemi tanárok és dr. Bogyó  
kereskedelmi akadémiai tanár kéretnek fel; e bizottság, a mikor 
a szükség xígy kivánja, az indítványozó Czigler Ignáczot is meg
hívhatja.

Az egyesületi szállás ügyében Molnár István titkár jelen
tette, hogy a kir. magyar termtud. társulattal folynak tárgyalá
sok ; a társulat az egyesületnek három szobát engedne át hivatali 
helyiségül, s az ülések számára, az illető ülés tartamára egy 
nagy termet. A feltételek szerint 900—1000 К  megtakarítás 
remélhető. — A választmány az intézkedést az igazgatóságra 
bízta.

A tisztújítás. A főtitkár ezután bemutatta a tiszti állásokra 
vonatkozó jelölések ügyében az igazgatóság javaslatát. A választ
mány elfogadta a jelöléseket, a szavazás határnapjául június 10-ét 
tűzte ki, s a szavazatok összeszámlálására kiküldte R a jn e r  
Ferencz elnöklete alatt K ároly  G-у. Hugó és Rados Ignácz 
kartársakat, az igazgatóságot pedig megbízta, hogy az eredményt 
annak idején közzétegye.

In d ítv á n y o k . A többi beérkezett indítványokat a választ
mány az igazgatóság hatáskörébe utalta.

A közgyűlés helye. F ra n k i István rendkívül meleg szavak
ban ismételte Szabadka város hatósága és társadalma nevében
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az egyesület meghívását a nyári közgyűlésre Szabadkára. 
A választmány a meghívással megbízott kartársunknak köszöne
tét fejezte ki.

Berecz Antal ünneplése. Beöthy Zsolt elnök előterjesz
tésére elhatározta a választmány, hogy Berecz Antalt, az egyesület 
örökös tiszteletbeli elnökét, ki a minap töltötte be tanügyi 
munkásságának 40-ik évét, ez alkalomból az ülés utáni barát
ságos lakomára szives szeretettel meghívja.

Az ülés bezárása. Jegyzőkönyvhitelesítőkül az elnök 
kiküldte OrlovszTcy és Ries vál. tagokat, s azután élénk éljenzés 
közben bezárta az ülést. Négyesy László,

főtitkár.

Az igazgatóság ülései márczius 12-én és 24-én.
I.

A márcz. 12-én tartott igazgatósági ülés megállapította a 
húsvéti választmányi ülés napirendjét; kiküldte a tanárszövetség 
tanulmányozására a bizottságot; megállapította a jelöléseket a 
tisztújításra; elhatározta Berecz Antal üdvözlését a választmányi 
lakoma baráti keretében, továbbá az április elején Debreczen- 
ben szervezkedő országos ref. tanáregyesület üdvözlését; elintézte 
a tiszti jelentéseket; elfogadta a főtitkár javaslatát, hogy a tanár
ság tájékoztatása végett összeállítja az egyesület programmját, 
s a programm szerkesztésére kiküldte a főtitkárt és illetőleg a 
szerkesztőt is.

II.
A márcz. 24-iki igazgatósági ülés a választmányi ülés 

tárgyaival foglalkozott s nevezetesen az egyesület programmját 
tárgyalta és elfogadta, valamint tárgyalta a temesvári kör átiratát 
is, melyre nézve akként állapodott meg, a mint az a vál. ülés 
ismertetésében olvasható. A tárgyalásban Beöthy Zsolt elnök, 
Rombauer Emil, Balogh Péter, Müller József, Molnár István 
vettek részt.

A programmal kapcsolatban szóba került a vezetés kér
dése. Az igazgatóság egyértelmüleg és erélyesen hangoztatta, 
hogy az egyesületi életben csak egy vezetés lehet. Mert hogy 
minden partiális érdek képviseletére bizottságok alakuljanak, s 
ezek a minisztériummal az egyesület felelős és hivatásos vezető
ségének megkerülésével tárgyaljanak, és pedig tárgyaljanak ne 
csupán ama partiális érdekek kielégítése keretében — ez ellen 
nincs kifogás — hanem tárgyaljanak oly módon, hogy ama külön
leges érdekeket az összesség érdekeivel szembeállítsák, s kielégíté
süket minden áron, az összesség érdekeibe ütközve is követeljék; 
hogy — a mint megtörtént — a quinquenniumok emelése ellen 
izgassanak nyilvánosan, a mikor ez nekünk elvileg meg van 
ígérve, s a mikor erre való jogczimünk még akkor is jelentékeny
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érték a mi javunkon, ha más javaclalmi rendszerbe helyeznek 
á t; hogy a mikor az igazgatóság a részleges érdekek ügyében 
is szót emel, akkor épen azok képviselői feladják a képviseletet, 
s így folyton keresztezzék az egyesület felelős vezetőségének 
működését, desavouálják magatartását, csökkentsék fellépésének 
súlyát: ez meghiúsít minden sikert, s ily esetben lehetetlenné 
válik a vezetés. Az igazgatóság tisztán akar látni. Azért össze
foglalja és kifejti programmját. Az egyesület nyilatkozzék, hogy 
helyesnek tartja-e, s vele tart-e az igazgatósággal. És ezt ne csak 
a puszta leszavazással döntse el az egyesület. Az igazgatóság
nak tevékeny támogatásra van szüksége a széthúzó elemekkel 
szemben, nem egyszerű többségre. A rra a támogatásra, mely erőt 
és súlyt ad az igazgatóság föllépésének minden irányban és lehe
tetlenné teszi az egyesület komoly törekvéseinek félreismerését 
és akadályozását. Négyesy László.

főtitkár.

Jegyzőkönyv a tanári szövetség ügyében.
Dr. Molnár István elnöklete és Reif Jakab, Czigler Ignácz, 

Aczél József, Lévay Ede tagok részvétele mellett 1902. évi 
márczius hó 23-án tartott bizottsági gyűlésről.

A bizottság a szövetkezés ügyét minden oldalról alaposan 
megvizsgálván, a következő kérdésekre nézve határozott:

1. Elfogadhatjuk-e a m. kir. statisztikai hivatal ama néze
tét, hogy a tanári státus halandósága ez idő szerint-15 pro mille, 
vagy sem? Elfogadhatjuk, megjegyezvén, hogy e szám az iskolák 
szervezetében beálló szünet idején emelkedni fog. — Aczél 
József a halálozási szám emelkedését még a jelzett stagnatio 
nélkül is bizonyosnak tartja.

2. Létesíthető-e szövetség a tanári status halandósága alap
ján, vagy sem? Létesíthető, ám a javasolt felvételi díjakat 
circa 5-szörössé kell fölemelni.

3. Egységes, vagy korok szerint különböző évidíjak szeden- 
dők-e? A szövetség egységes díjak mellett is létrejöhet; Czigler 
e czélból 34 K., Reif, Molnár, Aczél, Lévay minimum 40 K. 
évidíjakat tart megállapítandónak. — Utóbbiak úgy hiszik, hogy 
helyesebb lenne korok szerint 5 évről 5 évre haladva, a fizetés 
kikerekített °/o-ában szedni az évidíjakat. — Czigler a halál
esetkor kifizetendő összegeknél eszközölt levonásokkal óhajtja a 
korkülönbségeket kiegyenlíteni.

4. Ajánlhatjuk-e az országos tanáregyesületnek a szövetség
szervezését, vagy sem? Tekintettel arra, hogy 49 testület a szer
vezést óhajtja, továbbá, hogy a szövetség előnyösebbnek mutat
kozik a biztosító-társulatoknál, érdemesnek tartjuk, hogy az 
egyesület a végleges szervezési munkálatokat megkezdesse. K. m. f. 
Dr Molnár István, a bizottság elnöke. Dr Lévay Ede, a bizott
ság jegyzője. _______
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NÉVY LÁSZLÓ.
( 1841— 1902.;

1902. április 7-én kisértük örök nyugvó helyére Névy Lászlót. 
Nevével az utóbbi időkben a tanügyi szaklapokban ritkábban talál
koztunk. Egy nagy intézet igazgatása, a kereskedelmi iskolák tanárai 
egyesületének vezetése, közügyekben való részvétel, a kereskedelmi 
nyelv kérdésének megoldására irányuló törekvés eléggé lefoglalták : 
szellemi ereje azonban ezekkel sem lett volna kimerítve, ha bizonyos 
elkedvetlenedés, bizonyos fáradság nem vett volna erőt rajta, a mi 
a hosszas küzdelemnek és nem mindig megfelelő eredménynyel járó 
küzdelemnek szokott a következménye lenni. Mert Névy László a 
taniigy-politika és didaktika terén nagy tehetséggel és nagy lelke
sedéssel küzdött. Életrajzának adatai, irodalmi működésénnk termékei 
sok helyen megtalálhatók, e sorokban csak e küzdelmét, az országos 
középiskolai tanáregyesület körében kifejtett működését akarom 
röviden vázolni.

Alkotmányunk és önrendelkezési jogunk visszaálltával a magyar 
tanárok száma rendkívül kevés volt. De e kevesek is nagy 
erőt fejthettek ki lelkesedésükkel, összetartásukkal. Akkor a passzi
vitás a tanárok közt meglehetősen ismeretlen vo lt; a hivatalos 
appai’atus még nem nehezedett a tanárok önálló működésére; a 
tanügyi politika, a didaktika terén egyaránt számos függő kérdés 
várt megoldásra, és e kérdések erősen foglalkoztatták a taná
rokat, csaknem kivétel nélkül. Sokat is kellett tenniök, hogy a 
mulasztásokat pótolják. És akik önálló működést tanúsítottak, a kik 
a tanügyi politika terén kezdeményezőleg léptek föl, a kik a függő 
kérdésekben önálló véleményöket mindig szabadon és bátran fejez
ték k i : azok közt az elsőkhöz tartozott Névy László. Példájával és 
munkáival utat tört és biztos irányt mutatott az akkor leginkább 
elhanyagolt magyar stilisztikai és irodalmi tanítás terén; erősen védel
mezte a középiskolai tanítás idealizmusát; erős ellenese volt a taní
tás terén az utilitárius iránynak és ennek e Közlöny hasábján, melyet 
hosszú ideig szerkesztett, nem egyszer lelkes szavakban adott kifejezést. 
Véleménye szabad nyilvánításában nem korlátoztatta magát; a mit 
tanártársaival megbeszélt, a mit azok helyesnek találtak s a mi saját 
meggyőződésével megegyezett: azt keresetlen, kerek, szép és őszinte 
formában meg is irta. A 70-es évek elején a polgári iskolák kérdésében 
a nagy tekintélyű Csengeryvel szemben foglalt a Közlönyben állást. 
Ennek következménye is volt, hogy a kormány az egyesület lapjától 
a szubvencziót megvonta. Névy László a szubvencziót azzal pótolta, 
hogy a Közlöny belső tartalmának tökéletesítésével az egyesület 
tagjainak számát szaporította és az egyesületet teljesen függetlení
tette. Ez csak adat arra nézve, hogy minő eljárást követett a meg
boldogult, a mely azonban találóan jellemző. Könnyen lelkesülő és 
felhevüló természete csak baráti körben nyilvánult; midőn hivatalos 
működésben járt el, e könnyen lievülő természete csak abban az 
alakban nyilvánult, a mely beszédében és stílusában egyaránt nyilvá-
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nult. Legnagyobb felháborodást lelkében oly törekvések keltettek, 
melyek a tanári állás függetlenségét veszélyeztették; ilyenkor fáradt
ságot nem ismert, irt és izgatott, hogy e törekvéseknek útját á llja; 
a tanügyi adminisztráczió bürokratizmusát mindig üldözte, de a 
tanári lelkiismeretlenséget is ép oly kemény szavakkal Ítélte el. 
A Közlöny akkor jobbára a fővárosi tanárvilág véleményének adott 
kifejezést. Midőn pedig a vidék tanársága is megkezdette küzdelmét, 
és a tanári közvélemény irányításában magának részt követelt, félre
állott ; helyét a Közlöny szerkesztésében másoknak engedte á t ; 
parlamentaris érzéke nem akarta útját állani a többség érvényre 
jutásának, de másrészt erős egyénisége sem engedte meg, hogy 
magát másoknak alárendelje. Benne elvesztettük egyikét ama régibb 
kar társainknak, a kik egyedüli életczéljokul a kötelesség teljesítését 
tekintették, a kik nem keresték jutalmukat a felsőbb körök elisme
résében. de a kik nem is engedték magukat egyhamar meggyőződé
süktől eltereltetni. Tehetsége és szorgalma teljes arányban állott 
akaratával. Nem csak kiváló iró, nem csak kitűnő tanár és igazgató, 
nem csak kedves és önfeláldozó jó barát volt, de igazi kötelesség
ismerő férfiú. Emléke legyen követendő példa az ifjak előtt; a mi 
szivünkben örökre élni fog. Brózik Károly.

V E G Y E S E K .
Nyilatkozat. »T. Szemerjay Károly, főreáliskolai tanár urnák, 

Szegeden. A midőn a középiskolai tanárok összessége érdekeinek elő
mozdítására irányuló ügybuzgó és önzetlen fáradozásaiért az 0. T. 
Közlöny folyó évi február 2. és 23-iki számaiban foglalt méltatlan 
támadásaival szemben t. Kartárs úrnak elismerő köszönet ünket 
kifejezzük; egyúttal felkérjük, hogy el nem lankadva folytassa a 
megkezdett munkát tovább, míg a mindnyájunk által óhajtott czélt 
el nem érjük. — Kelt 1902. év márczius havában. Az aradi áll. 
főreáliskola tanári testületé, a fehértemplomi áll. főgymn. tan. testületé, 
a fogarasi áll. gymn. tan. testületé, a kaposvári áll. főgymn. tan. 
testületé, a kassai áll. főreáliskola tan. testületé, a kecskeméti áll. 
főreáliskola tan. testületé, (utóbbi két testület a Közlönyre vonatkozás 
kihagyásával), a losonczi áll. főgymn. tan. testületé, a lőcsei kir. 
kath. főgymn. tan. testületé, a lugosi áll. főgym. 5 tanára, a miskolczi 
kir. kath. gymn. tan. testületé, a n.-kikindai áll. főgymn. tanári 
testületé, a n.-váradi áll. főreáliskola tan. testületé, a pancsovai áll. 
főgymn. tan. testületé, a pécsi áll. főreáliskola tan. testületé, a 
szegedi áll. főreáliskola igazgatója és 11 tanára, a sz.-gotthárdi áll. 
gymn. tan. testületé, a trencséni kir. kath. főgymn. tan. testületé, 
a zala-egerszegi áll. főgymn. 10 tanára.«

Helyt adtunk e bizalmi nyilatkozatnak, nem mintha annak 
kierőszakolását helyesnek, vagy szükségesnek tartottuk volna — mint 
ezt már a Közlöny 24. számában kifejtettük — hanem kiadtuk az 
aláíró testületek iránti figyelemből. (A lőcsei kir. kath. főgymnasium
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és az egri áll. főreáliskola külön nyilatkozatát helyszűke miatt nem 
hozhatjuk.) Nem akarunk újból polémiát kezdeni e nyilatkozat 
kiadása alkalmából. (Válaszul utalunk Rombauer Emilnek a húsvéti 
választmányi ülésen elmondott beszédére.) Egy tanulságot azonban 
le kell vonnunk e nyilatkozatból: azt. hogy a rangsor az embereket 
teljesen elkeserítette, érzékenyekké, idegesekké tette. Mert lehet-e 
máskép, mint az elkeseredés idegességével, helyesnek, bizalomra 
méltónak tartani Szemerjay alaptalan és rosszhiszemű gyanúsításait 
a főtitkár ellen és gorombáskodásait a szerkesztővel; ellenben »mél
tatlan támadásoknak« minősíteni eme gyanúsításoknak tán éles, de 
teljesen parlamentáris hangú visszautasítását. Ez a polémia is csak 
azt bizonyítja, hogy nagyobb átka alig van a mai tanárságnak, 
mint a rangsor. Azért hát ne egymást támadjuk mi, hanem a 
rangsort. Polémiákkal és nyilatkozatokkal csak szavunk súlyát 
gyöngítjük.

A premontreiek ünnepe. Lélekemelő ünnepet ültek a jászóvári 
premontreiek e hó 6-án Jászón, a rend székhelyén. E napon volt 
száz esztendeje annak, hogy a II. Józseftől eltörölt rendet Ferencz 
király visszaállítván, a rend újból megkezdte hazánkban áldásos 
működését, az ifjúság nevelését. Az ünnepen részt vett a kassa- 
vidéki éi’telmiség színe-java, mint Bubics kassai, Ivánkovics rozsnyói 
püspök. Péchy abaujmegyei főispán, de a rend távolabbi működése 
köréből is érkeztek üdvözlő küldöttségek, mint Beöthy László bihar- 
megyei főispán, távoli rendházak és iskolák küldöttségei és sokan 
mások. Képviseltette magát Wlassics miniszter is, Szieber Ede kassai 
tank. főigazgatóval. AVlassics sürgönyileg is üdvözölte a rendet. Beöthy 
Zsolt, egyesületünk elnöke, a mi üdvözletünket is megküldte a rend
nek. De azt hiszszük. nemcsak mi. tanáregyesület, hanem az ország 
egész tanársága különbség nélkül együtt örül a premontrei renddel 
visszaállításuk száz éves évfordulóján. A rendnek tántoríthatatlan 
ragaszkodása a hazafias és vallásos nevelés eszményképeihez, áldásos 
működésük a magyar értelmiség nevelése terén a legnagyobb mérték
ben számot tarthat minden magyar tanár, minden magyar ember 
elismerésére.

Országos református tanáregyesület. Nagy jelentőségű ese
mény folyt le Debreczenben e hó 2. és 3. napjain, közel kétszáz 
református tanár részvételével. Feloszlott a tiszántúli ref. tanár- 
egyesület, s helyébe megalakult az országos ref. tanáregyesület. 
A tisztikar a következőleg alakult m eg; elnök: Dóczi Imre egyház
kerületi felügyelő; alelnökök: Sinka Sándor gymn. igazgató (Deb- 
reczen) és dr. Antal Géza theologiai tanár (Pápa); főjegyző: S. Szabó 
József (Debreczen); aljegyzők : Benkó Imre (Nagykőrös), Kincs Gyula 
(Zilah), Rácz Lajos (Sárospatak). Egyesületünk elnöksége meleghangú 
távirattal üdvözölte az új testvéregyesületet. Az orsz. ref. tanár- 
egyesület szükségét és működése irányát a következőleg körvonalazta 
Dóczi Imre elnök magas szárnyalású megnyitó beszédében:

»A tiszántúli ref. tanáregyesület 24 évi működése után eszméinek 
és törekvéseinek diadalát ünnepli mai nap, midőn az ország ref.
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tanárságának e törekvésekhez való csatlakozásával országos jelleget 
vesz föl, s a mely nemzeti közérdeket idáig szűkebb körben ápolt, 
azt most szellemi és anyagi erejének teljességével az országos egye
sület keretében lesz alkalma előmozdítani. Törekedett e czélra s így 
a saját óhajtásunk megvalósulása önmagunk előtt igazolásra nem 
szorul. De úgy látszik, igazolást kíván a sorainkon kívül álló tan
ügyi körök előtt, melyek korunknak erősen felekezeties irányzatra 
hajló törekvései közt nem minden aggodalom nélkül szemlélik a 
magyar ref. tanárságnak országos egyesületté való szervezkedését, 
mintha csak attól tartanának, hogy egyesületünk működését a tan
ügyi kulturális kérdésekben a nemzeti közműveltség érdekei helyett 
exclusiv felekezeti szempontok fogják vezérelni. Az ily aggodalmak 
csak a ref. tanügy múltjának és jellemének fogyatékos ismeretéből 
támadhatnak. A ki ösmeri a ref. iskolák szellemét, melyet a Protes
tantismus lényegénél fogva mindig a felvilágosultság és szabadelvüség 
hatott át. az a ref. tanáregyesületről föl sem teheti, hogy felekezeti 
érdekektől vezetve, az általános nemzeti közérdeket valaha szem elől 
téveszsze. A ki tudja, hogy a magyar reformátns iskola mindig a 
nemzeti ideálok szolgálatában állott, hogy századokon át volt dajkáló 
édesanyja a nemzeties irányú nevelésnek, s tanterveinknek a nemzeti 
geniusJioz való alkalmazását is épen tisztántúli ref. egyházkerületünk 
sürgette legelőbb hazánkban, az el sem képzelheti, hogy a ref. tanár
ság paedagogiai iránya a magyar nemzeti közműveltség érdekeivel 
valaha összeütközésbe jöhessen. Egyesületünket nem a felekezeties 
különködés, hanem az autonom iskolai szervezetből folyó viszonyaink 
hívták életre. Az általános paedagogiai és didaktikai kérrdések 
művelésére föltaláljuk otthonunkat az országos középiskolai tanár- 
egyesület kebelében is, melyet támogatni és előmozdítani a ref. 
középiskolai tanárság, valamint eddig, úgy ezután is hivatásából 
folyó nemes feladatának tek inti; de nekünk sok olyan iskolai kérdést 
kell megoldásra vezetnünk, melyeket hiába vinnénk amaz egyesület 
elé, ott megértésre is alig találnának. A ref. tanár közjogi helyzete 
sok tekintetben más. mint az állami tanáré. Nekünk a tudomány, a 
didaktika és paedagogia kérdéseinek tisztázása mellett önkormány
zati elveinkből folyólag magunknak kell előkészíteni és megérlelni 
szervezeti, rendtartási, kormányzati, felügyeleti szabályzatainkat és 
az idevágó kérdéseket is. Fentartó testületeinkhez és egyházi ható
ságainkhoz való viszonyunk is külön helyzetet teremt számunkra.«

Szívből üdvözöljük mi is az új testvért, s tiszta szívből kíván
juk, hogy az elnök nemes eszméi, tiszta, hazafias intentiói mindenkor 
szeme előtt lebegjenek az orsz ref. tanáregyesületnek.

Véglegesítés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Szabó Kázmér és Vakarcs Kálmán nagykikindai állami főgymn. 
ideiglenes rendes tanárokat rendes tanári minőségükben véglegesen 
megerősítette.

Haláleset. Farádi Kálmán, kolozsvári nyug. ev. ref. kollégiumi 
tanár meghalt Kolozsvárott f. hó 7-ikén életének 61. évében.
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F ig ye lm ez te tés  és kérelem . A  ta g d íj ja l  h á tra lé k b a n  levő  t. 
ta g o k a t k é r e m , sz ív e sk e d je n e k  a k ü ld ö t t  p o s ta la k a r é k p é n z tá r i  be fize tési 
la p p a l a ta g d íja t  legkésőbb  m á ju s  e le jé ig  b e fize tn i. A zo n  t. ta g o k tó l,  
k ik tő l  m á ju s  h -ig  a ta g d íj  n e m  j u t  k e z e m h e z ,  m á j u s  5 - é n  p o s t a -  
m e g b i z á s  ú t j á n  f o g o m  a  t a g d í j a t  b e k é r n i .  H a  a t. ta g o k  k ö zü l  
v a la k i  a p o s ta m e g b izá s t  n e m  k ív á n ja , k é re te m , s z ív e sk e d jé k  e rrő l e n g em  
értes íten i.

Müller József, egyesületi pénztáros.

K é r e l e m  a  k ö r ö k  p é n z t á r o s a i h o z .  K é re m  a k ö r ö k  t. p é n z 
tá ro sa it, h o g y  a m e n n y ib e n  m é g  m e g  n e m  tö r té n t,  a k ö r i  ta g o k  ta g 
d íja it  m in é l  e lőbb k e z e m h e z  j u t t a t n i  s z ív e sk e d je n e k .

IVIüíler József, egyesületi pénztáros.
V. kér. áll. főreáliskola. Lakása: II. Áldás u. 4.)

Tartalom  : Az országos középiskolai tanáregyesület programmja. — Egye
sületi élet : A húsvéti vslasztmányi ülés. Az igazgatóság ülései. Jegyző
könyv a tanári szövetség ügyében. — Nevy László. Brózik Károly- 
tól. — Vegyesek. — Hirdetések.

A tanári testületek becses figyelmébe ajánlom a jövő tanévre
POLGÁR GYÖRGY

Ó fiori ffiféíeti és jfMpészeíi 
Kégiségefi Képgyüjfeménge

ez. szemléltető művének kézikönyvül leendő behozatalát, főleg az ókor és a művészetek 
története, a class, nyelvek, görög-pótló tárgyak és a rajz mellé. A könyvben, mely a vallási 
és művészeti régiségek állandó szemléltetésére s a műérzék s műizlés felkeltésére egy
aránt alkalmas, 715 nagy, sikerült ábra van, 13 Ívből áll s ára kötve mégis csak 3 korona 
20 fillér. — A jobb módúak megvehetik, a szegényebbeket lassankint az ifj. vagy segély- 

= egyleti könyvtár láthatná el. Megküldetett minden tanintézetnek. - 
m eg ren d e lh e tő  a lu lirt b izom ányosnál, m iskolezon. — A bírálatok igen kedvezők. 

Engedélyeztetett a középiskolákra a 36,232/1896. sz. min. rendelettel.
Ha az iskola maga rendeli meg, szintén 2ő°/0 árelengedésben részesül, mint a könyv- 

kereskedők, úgy, hogy egy példány kötve és portomentesen csak 2 kor. 80 fillérbe kerül.

K Ö N Y V K E R E S K E D É S E

M I S K O L C Z O N .  f f f i f iLÖYY JÓZSEF FIA
Az Athenaeum könyvnyomdája.
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Előfizetési dij egy évfolyamra 8 kor. — Évi tagdíj 8 kor.

A RANGSOR-KÉRDÉS.

Nem hivatalos álláspontot, hanem tisztán a magam egyéni 
nézetét akarom tolmácsolni a rangsor-kérdésben, abban a remény
ben, hogy a dolog higgadt mérlegelésével sikerülni fog az ellen
tétes álláspontokat közelebb hozni, egymást érzékenykedés nélkül 
megérteni és egyértelmű megállapodásra jutni. Mert csak az 
esetben lehet reményünk, hogy oly nagyfontosságú kérdésben, 
minő a rangsor eltörlése vagy módosítása, meghallgatásra talál 
szavunk, ha mindnyájan ugyanazt akarjuk. Mihelyt megoszlik 
akaratunk, a kormány azt az álláspontot fogadhatja el, a melyik 
neki megfelelőbb lesz. A tanárság békéje is azt kivánja, hogy 
kapaczitáljuk egymást, ne pedig sértegessük, gyanúsítsuk.

Közel tiz esztendő tapasztalata, azt hiszem, eléggé meg
erősítette már bennünk azt a tudatot, hogy a középiskolai tanári 
állás és munka természetével nem fér össze semmiféle rangsor, 
semmiféle rangosztály. Ha a néptanítók, középiskolai és egyetemi 
tanárok egy státusban volnának, akkor volna értelme köztünk 
a rangsorolásnak és osztályozásnak. Magasabb functiót magasabb 
rangosztály illet meg. A középiskolai tanárok azonban mind 
egyforma functiót végeznek, itt nincs helye az osztályozásnak. 
Ez régi és elemi igazság, egészen általános igazság.

Ha a rangsor általában véve nem való a tanári státusnak, 
a rossz rangsortörvény még nagyobb átok reá nézve. És ilyen 
rossz rangsortörvény a mienk. Jogászemberek készítették a jogi 
és pénzügyi szolgálat számára, de aztán administrationális felüle
tességgel alkalmazták ránk is. Pedig tudniok kellett volna, hogy 
míg a legtöbb szolgálati ágban csak állami szolgálat létezik, 
addig a középiskolai oktatásügy terén van állami, községi, feleke
zeti sat. szolgálat. Más téren nagy ritkaság egy-egy tisztviselő 
átvétele más fajta fenntartó hatóságtól, a középiskolai oktatás
ügy terén ez egészen közönséges, elkerülhetetlen dolog. Ha egy

ORSZ. K Ö Z É PISK . TA N Á REG Y ES. K ÖZL. 4 1
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alispánt tesznek át a közigazgatási bírói statusba, vagy egy ügy
védet a táblai bírói létszámba, a törvény és a méltányosság 
szerint a rangsor végére kerül, mert hiszen rá nézve ez a besoro
lás előmenetelt jelent. Ha azonban egy felekezeti tanárt vesznek 
át állami szolgálatba, akkor a törvény szerint ez is a IX . osztály 
végére kerül ugyan, de ez már teljességgel nem mondható mél
tányos dolognak, mert ez rá nézve nem előbaladás, hanem hátra- 
vetés. Ide személyi pótlék kellett volna, a miről azonban a 
törvényhozás nem intézkedett. — На a V III. fiz. osztály második 
fokozatában a rangsor elején áll egy tanár, akkor nemsokára 
bejut a V III. fiz. osztály 1. fokozatába. Ellenben ha igazgatóvá 
nevezik ki, akkor az igazgatói státusban törvény szerint a rang
sor végére kerül, s ugyancsak várhatja, mig az 1. fokozathoz ér. 
Ide meg igazgatói pótlék kellett volna. — Az sem fizetésjavítás, 
hogy az újabban kinevezett fővárosi és fiumei tanárok jóval 
alacsonyabb fizetéssel alkalmaztatnak, mint a rangsor-törvény 
előtt. Akármit tartunk a fővárosi és fiumei élet drágaságáról, 
ez a pótlék régebben megvolt (eleintén külön, később az alap
fizetésbe olvasztva), megszüntetése az egész tanári státus meg
rövidítését jelenti. Ide meg drágasági pótlék kellett volna.

A rangsor-törvény csak abban az esetben vált volna vagy 
válna a jövőben ránk nézve némileg elviselhetőbbé, ha a közép
iskolai tanárok specziális szolgálati viszonyainak megfelelő pót
lékokkal alkalmazták volna ránk, vagy ezeket a jövőben törvény- 
hozás útján adnák meg a tanárságnak. Ily pótlékok nélkül a 
rangsor-törvény nem hogy rendezné a tanárok fizetési viszonyait, 
mint a hogy más hivatali osztályokét valóban rendezte, hanem 
az ránk nézve örökös zaklatás, folytonos keserűség forrása lesz.

A rangsor-törvény végrehajtásakor elkövetett hibák nagy
részt szükségszerű folyományai voltak a törvény hiányainak. 
Az akkori fővárosi és fiumei tanárokat mind a rangsor élére 
rakták, a mint hogy nyugdíjba beszámítható személyi pótlék 
nélkül máshová nem is tehették. A fővárosba és Fiúméba 
áthelyezett tanárokat soronkívül léptették elő, hogy kárpótolják 
őket az akkor még elvben elismert, de a törvényből kifelejtett 
drágasági pótlékért. A felekezeti, községi és másféle iskolákból 
átvett tanárokat is soronkívül léptették elő vagy szúrták a rang
sorba a többiek hátraszorításával még tavaly is. Pedig mindez 
ellenkezik a rangsor természetével is, a törvénynyel is. Es mindez 
a sérelem elkerülhető lett volna, ha legalább a furákéhoz hasonló 
drágasági és személyi pótlékot törvényben biztosították volna a 
tanárok számára is, a kiknek szolgálati viszonyai sokkal inkább 
megkívánják az ily kivételes intézkedéseket, mint a biráké.

A szükséges pótlékok biztosítása híján a rangsor-törvény 
hozott ugyan javulást fizetésben a tanárságra is, meg a mi eddig- 
elé nem volt meg, a tanári állást is beiktatta a többi egyetemi 
pályák közé — igaz, hogy nem épen megfelelő helyre — de 
ezeket a kétségbevonhatatlan előnyöket annyi sérelemmel ellen-
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súlyozta, hogy azokkal teljesen feldúlta a tanárság békéjét, meg- 
gyűlöltette a rangsor-törvényt, és fizetésrendezés helyett fizetési 
zenebonát szerzett.

A jelenlegi törvény alapján teljes lehetetlenség a mi anyagi 
viszonyainkat folytonos sérelmek nélkül intézni. Az újabban 
kinevezett és kinevezendő fővárosi és fiumei tanárok helyzetét 
lehetetlen az új törvény keretében méltányosan javítani; az igazgatói 
és főigazgatói állást lehetetlen idősebb tanárok és igazgatók részére 
kívánatossá tenni; a felekezeti, községi és más iskolákból átvett 
tanárok sérelmeit sem lehet méltányosan orvosolni. A mostani 
törvény egyenesen útját állja a középiskolai oktatásügy fejlődésé
nek, kiegyenlíthetetlen ellentéteket támaszt a személyi és dologi 
érdekek közt. Ha pl. az ügy érdeke azt kívánná, hogy valamely 
iskolát államosítani kell, a személyi ügyek ennek ellenkezőjét 
javasolják és talán eredményezik is. Mert ugyan melyik humá
nusan gondolkodó miniszter hagyhatja figyelmen kívül azt a sok 
személyi sérelmet, melylyel az ily államosítás szükségképen össze 
van kötve?

A rangsor-törvény már eddig is szinte kiszámíthatatlan 
károkat okozott a tanárságnak nemcsak anyagi, hanem még 
inkább szellemi integritásában. Csak mint szerkesztő nézem az 
állapotokat. Milyen magas színvonalon állott a Közlöny a 
régibb időkben. Mióta a rangsor-törvény alatt állunk, nagyot 
sülyedt a Közlöny színvonala. A mai ifjabb generatio, mikor 
írói babérokat keres a Közlöny hasábjain, hát fizetés-javítási 
czikkekkel keresi azt. íme a régi szellem helyett az ú j! Az 
emberek nem szívesen látnak tudományos, paedagogiai czik- 
keket a tanárság lapjában, erről igen sok alkalmam volt meg
győződni. Érdektelen előttünk az olyan gyűlés is, habár a legérde
kesebb közoktatási kérdésekkel foglalkozik is, melynek műsorán 
nincs valami nagy actióról szó helyzetünk javítása érdekében. 
Annyira telve vannak az emberek helyzetük nyomorúságának az 
érzetével, hogy hivatásuknak, tudományos czéloknak élni a hiva
talos kötelességeken túl nem is tudnak, nem is akarnak. Az 
elkeseredés pessimismusa vett erőt a lelkeken, a jobbakén is. És 
ebben az elkeseredett lelkiállapotban minden kis sértés kétsze
resen fáj, minden apró méltatlanság nagy visszahatást szül. 
Lehet-e ily hadsereggel csatát nyerni, a magyar nemzeti művelt
ség kiküzdésében diadalt aratni?

Az egyesületi élet is mivé lett a rangsor-törvény óta? 
Kínos vergődéssé, kiegyenlíthetetlen ellentétek elsimítása érdeké
ben, örökös taktikázássá fájó érzékenységek kímélése czéljából. 
Valóban csodálatos, hogy ily időkben, ily nehézségek közt az 
egyesület vezetői eddig meg tudták őrizni az egyesület belső 
békéjét. Egy Beöthy Zsolt nimbusa lehetett erre képes egyedül. 
Minden mást rég elsodort volna a tanárság elkeseredése.

Valóságos jóltevője lesz a tanárságnak, a ki ebből a nehéz 
helyzetből ki tudja ragadni. Jóltevője lenne még akkor is, ha
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akarata ellenére és némi áldozatok árán kellene kiragadnia. Jól- 
tevője lenne középiskolai oktatásügyünknek is.

Az a kérdés, mi hát a teendő ilyen áldatlan viszonyok
közt.

Szerintem csak két út vezet ki a hínárból. Egyik út meg
maradni a jelenlegi fizetési törvény hatálya alatt, de külön 
törvénynyel szabályozni a tanárok pótlék-rendszerét s ezzel jóvá 
tenni a jelenlegi törvény hiányait. Erről a külön pótlék-törvény 
meghozataláról egyébként már az 1883. X X X . t.-cz. 35. §-a is 
rendelkezik: »A nyugdíj, valamint a pótlékrendszer külön törvény
ben, állapíttatik meg.« Nem volna tehát szükség a mostani törvény 
módosítására, megbolygatására, hanem néhány szakaszból álló 
külön törvényre a középiskolai tanárok pótlékairól az 1883. 
X X X . t.-cz. 35. §-ának a meghagyása alapján. E  törvény álla
pítaná meg a főigazgatók jogát a tanári ötödéves pótlékokhoz, 
az igazgatói pótlékot, a személyi pótlékot a rangsorban hátra
szorultak számára, a helyettes tanárok pótlékát, végül a drága
sági pótlékot a fővárosi és fiumei tanárok részére. (Azért csak 
ezek részére, mert régebben is csak ezeknek volt, s a bíráknál 
ma is csak ezeknek van; erre tehát van törvényes jogczím.)

A másik útja volna hajaink orvoslásának a tanárság kivé
tele a rangsortörvény hatálya alól és javadalmazásának külön 
törvényben való szabályozása a pótlékrendszer alapján.

Az a kérdés már most, melyik fizetési rendszerre töreked
jünk. Melyik volna a tanárság összességére nézve jobb, s melyik 
volna elérhetőbb. Fontos kérdések ezek, a melyek fölött nem 
lehet olyan könnyen napirendre térni. I t t  még nagyon is elkel 
egy kis higgadt, mindenféle izgatástól ment megfontolás. Meg
kísérlem a kérdés megfejtését, de előre érzem, hogy az utolsó 
szót ebben a nagyfontosságú kérdésben ma még magam sem 
merném kimondani.

A rangsor-törvényben maradás mellett, de pótlékaink tör
vényszerű szabályozásával, az szól, hogy alkalmasint könnyebben 
keresztülvihető lenne a kormánynál, minthogy lényegében nem 
kellene a törvényt megváltoztatni, hanem csak kiegészíteni. Mel
lette szól az is, hogy a rangsor-törvény által szerzett jogok ez 
esetben egyáltalán nem érintetnének. Azt is föl lehet hozni mel
lette, hogy ez esetben a tanárság megmaradna a tisztviselő osz
tály törvényes társadalmában, a mit a múlthoz képest szintén 
vívmánynak mondanak, bár el nem szabad felejteni, hogy mos
tani fizetési rendszerünk kettős (korpótlékos és rangsoros) ter
mészete miatt korántsem azt a helyet foglaljuk el a tisztviselők 
hierarchiájában, a mely tényleges fizetésünk alapján megilletne 
bennünket. Ez az előny tehát már sérelemmel is jár ránk nézve, 
úgy hogy teljesen logikus dolog, ha nem is czélszerű vagy kivi
hető, ha valaki — mint Polgár Gíyörgy — a pótlékoknak a 
fizetésbe való beolvasztását sürgeti, úgy okoskodván, hogy legyen 
vagy tisztán korpótlékos rendszer, vagy tisztán rangsoros.
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Hátránya volna a javított rangsornak az is, hogy mégis 
csak rangsor az, a tanárságra nem illő ruha. Alkalmazásában 
tovább is csak helye volna az önkénynek, vagy legalább téve
désnek, teszem azt csak a soronkívüli előléptetések terén is, a 
mit a törvényből a mi kedvűnként már ki nem törülnek. A pót
lékok rendszeresítése pedig olyan nehéz feladat volna, hogy az 
alighanem újabb sérelmek forrása lenne. Megadják-e pl. a drága
sági pótlékot azoknak a fiatalabb fővárosi tanároknak is, a kik 
nem szolgálati éveik alapján, hanem csakis azért jutottak a leg
magasabb fokozatba, mert a fővárosi tanároknak már régebben 
beleolvasztották drágasági pótlékukat az alapfizetésbe ? Egyenlő 
legyen-e a más iskolafentartó hatóságtól átvett tanárok személyi 
pótléka, vagy a szolgálati évek szerint mindegyiké különböző, 
és meddig tartson, mikor szűnjék meg ez a pótlék? Mekkora 
administrationális feladat volna mindezt évidéntiában ta rtan i! 
Továbbá mi történjék azokkal, a kik a törvény szerint helytelen 
soronkívüli előléptetések folytán szorultak hátra a rangsorban? 
Lehet-e ezeket a sérelmeket egyáltalán orvosolni? S főképen, ha 
már rangsorban maradnánk, belenyugodjunk-e a tényleges fizeté
sünknek meg nem felelő alacsonyabb rangsorolásba? Csupa nehéz 
kérdés, melyek a rangsornak a pótlékok rendszeresítése által 
történő megjavítása után is megoldatlanok maradnak és további 
sérelmek forrását alkotják, ha nem is oly égetőkét, minők a 
mostani sérelmek.

Ezzel a tökéletesnek épen nem mondható megoldással szem
ben áll a rangsorból való kivétel. Sietek megjegyezni, hogy csakis 
olyan kivételt tartanék elfogadhatónak, mely a tanári pályát nem 
szakítja el teljesen a többi egyetemi pályák közösségéből, s nem 
fosztja meg attól a lehetőségtől, hogy amazok helyzetén javít
hassanak, a mienken nem. E végből az e czélból alkotandó külön 
törvénybe felveendőnek tartanám, hogy a középiskolai igazgatók 
fizetését a többi tisztviselők fizetését szabályozó törvény VIII. fiz. 
osztályának 2. fokozata, a rendes tanárokét a IX. fiz. osztály
2. fokozata, a helyettes tanárokét pedig a X. fiz. osztály 3. foko
zata állapítja meg. Ezzel azt érnők el, hogy ha a többi tisztvise
lők fizetése később emelkednék, eo ipso emelkednie kellene a 
mienknek is. Fölveendőnek tartanám továbbá a törvénybe, hogy 
a tanárok és igazgatók a lakáspénzüket, napidíjaikat sat. azon 
fizetési osztály szerint kapják, a melynek tényleges javadalmazá
suk megfelelne. Ezzel meg volna állapítva helyünk a tisztviselők 
hierarchiájában, még pedig a mostaninál kedvezőbben. Ki kellene 
kötnünk azt is, hogy korpótlékaink összege ne lehessen kisebb 
annál az összegnél, a mennyit a most várható fizetésjavítás 
alkalmával kapnánk a pótlékokban és a fokozatos emelkedés által 
együttvéve. Követelnünk kellene a bírókéhoz hasonló drágasági 
pótlék megállapítását is a fővárosi és fiumei tanárok számára. Ez 
senkinek a sérelmével nem járna, s ehhez a fővárosi és fiumei tanár
ságnak törvényszerű joga van. Végül ki kellene kötnünk, hogy
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átmeneti intézkedésül azok számára, a kiknek korpótlékos rend
szerben szolgálati éveik alapján a mostaninál kisebb emelkedésre 
lehetne kilátásuk, azoknak a nyugdíjba beszámítható személyi 
pótlékot állapítson meg a törvény, hogy szerzett jogai senkinek 
ne érintessenek.

Ez a fizetési rendszer a korpótlékon alapszik, azért meg
felel a tanári állás természetének, de nem szakít ki bennünket 
a többi tisztviselők közösségéből, főleg pedig sorsunkat az alap
fizetés által az ő sorsukhoz köti, a mi ránk nézve hátrányos 
nem, csak előnyös lehet. Ez a rendszer hasonlít az osztrák fize
tési rendszerhez,. de az alapfizetés megállapítása tekintetében 
eltér tőle.

Mélyen meg vagyok róla győződve, hogy nagy áldás volna 
a tanárságra és a középiskolai oktatásügyre, ha ezt a rendszert 
a kormány a kellő jóakarattal megvalósítaná. Megszűnne minden 
sérelem, elhallgatna minden fájdalom, béke és nyugalom szállna 
közénk, a tanárság vissza volna adva hivatásának, nem kellene 
örökös rangsor-sérelmekkel bajlódnunk a tanári szobában, egyesü
letben, folyóiratokban. A minisztérium is megszabadulna egy 
képtelen feladattól: a tanárok rangsorának a vezetésétől. Az 
átmenet ugyan nem menne minden nehézség nélkül, de egy kis 
jóakarattal menne az is. A szerzett jogokat átmenetileg meg
állapított pótlékokkal nem volna nehéz megóvni. A kormánynál 
sem találhat nagy ellenzésre a dolog, hiszen nem kérünk ezzel 
magasabb fizetést, csak ugyanazon összegnek más rendszer szerint 
való kiadását.

Az idő is kedvezőnek látszik e törekvés elérésére. A kor
mány újból foglalkozik a fizetés kérdésével; s mi tiz év tapasz
talatait felhasználva joggal mondhatjuk, hogy az 1893-iki fiz. 
törvény nálunk rendezés helyett csak zavarokat okozott. A küszö
bön álló fizetésemeléssel körülbelül el is értünk mindent, a mit 
a rangsorban elérhettünk, tovább is benne maradni csak vesze
delem volna ránk.

Bármily kedvező lehetne is azonban helyzetünk a rang
sorból kivétel által, mégsem szabad elfelejtenünk azokat a 
veszedelmeket sem, a melyek ide vonatkozó mozgalmunkat 
fenyegethetik. Ha a kormánynak nem tetsző dolog ez a mozga
lom és esetleg nem kellő jóakarattal hajtaná végre a rangsor
ból kivételt (a mi különben nem valószínű), abban az esetben 
sok kellemetlenségünk, sőt kárunk is lehetne belőle. Kivehetné
nek a rangsorból, de pótlékokban nem adnák meg azt, a mit a 
rangsorban maradva várhatunk. Vagy kivehetnének már most a 
rangsorból, de pótlékainkat csak később emelnék, mint ahogyan 
a rangsorban emelkednék fizetésünk. Esetleg a szerzett jogokat 
sem respektálhatnák elég jóakarattal, a mi csak részleges baj 
volna ugyan, de nekünk kötelességünk minden kartárs érdekét 
egyformán támogatni. Mindezek arra intenek, hogy kellő bizto
sítékok nélkül bele ne menjünk a dologba, ne csináljunk ugrást
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a sötétben, a mint a főtitkár a karácsonyi választmányi ülésen 
helyesen megjegyezte. Ha nem oldhatjuk meg jól a kérdést, 
akkor inkább várjunk még egy ideig, míg a dolog jobban meg
érik a politikai közvéleményben is, semmint rosszul oldassák 
meg. Egy ilyen dolgot évtizedek múlva sem lehetne ismét vissza
csinálni, jóvá tenni.

Épen a kérdés nagy fontosságát tekintve, csodálkoznom 
kell a temesvári kör legújabb határozatán, mely a kongresszus 
összehívása ellen nyilatkozik és egyszerű gyűlésen kívánja elin- 
téztetni ezt az évtizedekre, tán még hosszabb időre szóló dolgot. 
Az a kérdés, mekkora nyomatékkai akarunk hozzáfogni a dolog
hoz. Azt akarjuk-e, hogy újból kijelentsük és fölterjesztésbe fog
laljuk, hogy a tanári rangsor ránk káros és annak eltörlését 
kérjük. De ezt már nem egyszer megtettük, ha nem is ily hatá
rozott alakban. Ha eddig nem tettek ebben a dologban semmit, 
hasonló föllépéstől most sem várhatunk más eredményt. Ide 
nyomatékos föllépés kell. Ezt pedig nem megszokott gyűlések 
tartása által érjük el, hanem egy külön rendkívüli kongresszus 
által. A dologgal járó nagy felelősség is azt kívánja, hogy ne 
csak az egyesület tagjai nyilvánítsák ki akaratukat, hanem azok 
is, a kik az egyesületnek nem tagjai, mert hiszen az ő sorsukról 
is szó van. Taktikai és méltányossági tekintetek egyaránt azt 
ajánlják, hogy az összes állami gondozás alatt álló tanárok kon
gresszusán vitassuk meg jövő sorsunkat.

Ezeket tartottam szükségesnek előadni, nem mint végleges 
álláspontomat, hanem csak mint nyers anyagot a további eszme
cserére. Lehet, hogy egy és más beválik belőle véglegesen is, 
lehet, hogy legnagyobb része megdűl. A fődolog az, hogy nyugod
tan, személyeskedések nélkül vitassuk meg a dolgot és egyértelmű
i g  állapodjunk meg valamiben.

ítészemről ma úgy vagyok meggyőződve, hogy igazi áldás 
volna a tanárságra a rangsorból való kivétel, a mit még némi 
áldozatok árán is ki kellene eszközölnünk. De tűrhetőnek tarta
nám helyzetünket a rangsorban is, ha a szükséges pótlékokat 
törvényhozásilag biztosítanák számunkra. Csak egyet tartok tű r
hetetlennek és a tanárság igazi veszedelmének: a mai állapotot.

Próbáljuk meg azt egyesült erővel megjavítani.
(Budapest.) Balogh Péter.

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSI KÖLTSÉGVETÉS.
I. nap, április 10.

A vallás- és közoktatási tárcza idei költségvetését K äm m erer  
E rn ő  előadó ajánlta elfogadásra. Beszédéből kiemeljük a költség- 
vetés viszonylagos nagyságára vonatkozó részt.

A tavalyi, kereken 41,800.000 kor. költséggel szemben mint 
idei előirányzat kikerekítve 47,300.000 korona szerepel, vagyis az
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emelkedés Б1̂  millió, melyet ezen költségvetés felmutat. Ha meg- 
figyéljük, hogy a fejlődő élet az egész vonalon milyen igényekkel 
lép fel, ha figyelembe veszszük, hogy az Európa-szerte rossz gazdasági 
viszonyok a felelősséggel terhelt államférfiakat milyen tartózkodásra 
kényszerítik, ebben a csak öt és fél millió emelkedésben, hogy ez 
nem több, meg kell nyugodnunk.

Felemlítem egyébként, hogy a legnagyobb emelkedés ez, mely 
az összes tárczáknál előfordul; daczára annak, hogy a pénzügy
minisztérium, a kereskedelemügyi minisztérium, a földmivelésügyi 
minisztérium tárczájában igen nagymérvű üzemek foglaltatnak, hol 
az üzemekre fordított kiadások hasznos befektetések és gyorsan 
jövedelmező beruházások lehetnek. Ha mégis a' vallás- közoktatás- 
ügyi minisztérium tárczája az, mely a legnagyobb emelkedést 
mutatja, holott tisztában vagyunk azzal, hogy ezeknek a tőkéknek 
és befektetéseknek kamatait nem mi, hanem csak a későbbi generá- 
cziók fogják igazán élvezhetni, ha ennek daczára mégis e tárczánál 
mutatkozik a legnagyobb emelkedés, azt hiszem, ez fényesen bizo
nyítja a miniszter úrnak azon nem lankadó buzgalmát, melylvel e 
tárczának érdekeit minden körülmények közt megvédi más érdekek
kel szemben is, és mutatja azt az áldozatkészséget is, melyet a 
pénzügyminiszter úr és a többi miniszter urak ezen kulturális érde
keknek szentelnek. Megnyugodhatunk tehát abban, hogy ez az emel
kedés oly nagy, a milyen a mai viszonyok közt egyáltalában lehet
séges.

A vitát régi szokásához hiven Wlassics Gyula közoktatási 
miniszter nyitotta meg. Nagy szabású beszédének legnagyobb 
részét a középiskolai reform kérdésének beható ismertetése fog
lalta el. Beszédének ide vonatkozó, valamint közérdekű részei a 
következők :

T. ház ! Mindig kegyes rokonszenvvel fogadta a t. ház azt a szo
kásomat. hogy a vita elején szólalok fel. Ez bátorít, sőt talán a szo
kás erejénél fogva immár kötelez is arra, hogy rövid ideig azonnal 
a vita elején a t. ház nagybecsű türelmét igénybe vegyem. Azt a t. ház 
alig várja tőlem, hogy a kultúrpolitika általános kereteiről bővebben 
szóljak; hiszen a művelődési politikának alig van részletkérdése, a 
melyre nézve álláspontomat vagy ki nem fejtettem volna, vagy bármely 
szerény kormányzati cselekményben ne jeleztem volna. Arról azonban 
mégsem tudok lemondani, hogy néhány sarktételt ki ne emeljek, nem 
azért, mintha talán újat mondanék, de azért, mert azt óhajtom, hogy 
ezeknek a sarktételeknek igazsága a közérzésben és a közgondol
kozásban minél elevenebb erővel és minél mélyebb meggyőződéssel 
foglaljon tért.

Az egyik, t. ház, az, hogy én az egész magyar közoktatási 
rendszert az ismeretek mélyítésén és terjesztésén kívül mindig úgy 
tekintettem és tekintem, mint a magyar nemzeti állam kiépítésének, 
az egységes magyar társadalom kialakulásának egyik leghathatósabb 
eszközét. Sohasem csináltam és nem is csinálok abból titkot, hogy 
elsőrendű feladatnak tekintem, hogy a magyar állam jellegét alkotó
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magyar faj kulturális súlyát emeljem. Mert úgy vagyok meggyő
ződve, bogy ezen a földterületen, a melyen hazánk áll, virágzó 
állami élet, virágzó fejlődés csak úgy lehetséges, hogy ha a magyar 
politikai nemzetet a magyar kultúra fonja át s a magyar kultúra 
szupremácziája övedzi.

Másik rendíthetetlen tételem az, hogy a magyar közművelődési 
politikát sohase irányozzuk úgy, hogy az kikapcsolódjék az egye
temes műveltség közösségéből, mert kétségen kívül áll, hogy az 
egyéni, önálló, eredeti kultúra csak akkor érezheti magát életerős
nek és fejlődésképesnek, ha egyúttal az egyetemes kultúra önálló, 
erős tagjának is tudja magát. Kell, hogy minden kulturális reform
nál az egyetemes emberi haladás és a nemzeti érdek úgy össze
fonódjanak, hogy egyik a másiknak igazi létfeltételét képezze. Ha 
tehát valamely reformot a mérlegelés tárgyává teszek, mindig azt 
vizsgálom, hogy vájjon az egyetemes haladás és a nemzeti érdek 
összhangja bontakozik-e ki abból? Ha igen. akkor merészen hozzá
nyúlok és viszem előre a zászlót; ha pedig nem, akkor legyen az 
bármely divatos jelszó alatt forgalomba hozva, vagy zúduljon fel az 
egyéni hiúságok akár egész karavánja ellenem : bennem támogatóra 
nem talál. Én nem rombolok azért, hogy alkotásokkal dicsekedjem, 
én csak olyan alkotásokat óhajtok és törekszem alkotni, a melyekből 
nemzetemre áldást, hasznot várhatok. Nagyon jól megjegyeztem ma
gamnak, a mit egy nagy német pedagógus Írónak az olasz közokta
tási viszonyokról szóló, nemrég megjelent s az olasz közoktatási poli
tikát bíráló czikkében olvastam: »Mindegyik miniszter, úgymond, 
egy-egy regolamentóhoz akarja kötni nevét és az iskolai élet biztos, 
nyugodt fejlődését akadályozza.« Németül: »Uber die italienischen 
Cultusminister gelten die Worte Dantes: dass bis in die Novem
bermitte nicht reicht, was in October wurde gesponnen.«

Ilyen imponderabiliák közt és a szellemi és erkölcsi életnek 
ebben a finom légkörében a folytonos változgatás, a külföldi intéz
ményeknek könnyelmű utánzása csak rendkívül veszedelmekkel jár; 
ellenben a mérsékelt, nyugodt fejlődést biztosító és szünetet nem 
ismerő haladás az, a mely a nemzeti érdekkel kapcsolatban van, és 
ez az, a mit nekünk követnünk kell. Engem a megfigyelés és tapasz
talás arra tanított meg, hogy még azok az államok is, a melyek 
teljesen ki vannak építve, csak lépésről-lépésre haladnak a nagy 
közoktatási problémák területén. Hogyha a haladó világnak érett 
eszméivel tudom megtermékenyíteni a magyar közművelődést, akkor 
igen természetes dolog, hogy ennek termékenyítésén minden erőmmel 
fáradozni szent kötelességem; de éretlen eszmékkel, a mi — bármit 
mondanak is, — de mindinkább szépen és arányosan fejlődő köz- 
művelődésünket megakasztani nemzeti bűn volna.

Azt hiszem, t. képviselőház, helyes úton járok, — hogy most 
már ezen eszmemenetemet konkrét kérdésre vigyem át, — ha az 
u. n. nagy, gyökeres középiskolai reform kérdésében ma még a 
nemzet tanácsának nem az elhatározást ajánlom, hanem a minden 
oldalról való megfontolást. Ez a középiskolai reform kérdése évtize
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dek óta van szőnyegen, nemcsak itt, hanem Európa-szerte. Talán 
ma nem is beszélnék itt bővebben, ha nem lenne az a meggyőződé
sem, hogy a törvényhozásnak nemcsak az a feladata, hogy törvénye
ket alkosson, hanem egyúttal az is, hogy eszméket érleljen. Ezek 
az eszmék így a nemzet tanácsának tisztítótüzén mintegy keresztül- 
menvén, előkészítjük azokat a nagy kérdéseket, a melyek később 
törvényjavaslat alakjában kerülnek a ház elé.

Minden egyes alkalommal iparkodtam a középiskolai reform 
kérdésére kitérjeszkedni itt e házban. Megkisérlem azt most is, 
röviden, tömör vonásokban, de úgy, hogy azok a képviselő urak is, 
a kiknek végre is nincsen alkalmuk ennek a kérdésnek részleteivel 
foglalkozni, tisztán lássák a képet.

A középiskolai reformmozgalom különféle irányait különféle 
jelszavakkal szokás megjelölni. Az egyik jelszó az egységes közép
iskola, a másik jelszó a különféle középiskolák egységes jogosításá
nak, vagyis egyenértékének eszméje. Mindkét iránynak kiinduló 
pontja az, hogy lehetőleg későbbre tolja ki a pályaválasztás szük
ségességét, azaz, hogy ne 9 — 10 éves korban kelljen elhatározni, 
vájjon az ifjú milyen pályát választ, hanem későbbi korban. Kétség
kívül ez a kiindulási pontja mindegyik iránynak. Természetes, hogy 
a másik vezető gondolat az, hogy a tananyagot tökéletesítsük, hogy 
olyan tantervűnk legyen, a melylyel a modern kor küzdelmeire fel
vértezzük az ifjúságot. Ez is mind a kettőnek közös kiindulási 
pontja.

Először az egységes középiskolával akarok foglalkozni. Itt is, 
eltekintve az egyes kisebb részletektől, talán helyesen csoportosítom 
az anyagot, ha azt mondom, hogy hívei két fő irányban térnek el. 
Az egyik irány az, a mely teljes tanulmányi egységet kíván az egész 
vonalon, vagyis azt kívánja, hogy legyen egy sablonszerű iskola az 
első osztálytól a nyolczadikig vagy a kilenczedikig — a hol épen 
kilencz osztályból áll a középiskola. Ez az egyik irányzata, vagyis 
alfaja az egységes középiskolának. A másik az, hogy bizonyos alsó 
osztályokig legyen egység, Ingyen egység a 4., 5., 6-ik osztályig — 
ebben eltérők a vélemények, — azután ezen az egységes alapon 
legyenek különféle elágazások, furkácziók, különféle jogosítással, reál- 
és humanisztikus iránynyal.

Előbb az elsőnek, t. i. annak, a mely csak egységes, sablon
szerű tanulmányi egységgel akarja végigvinni az egész középiskolai 
reformot, hátrányaira akarok rámutatni. Ennek egyik fő hátránya 
az, hogy nem lehet a tananyagot úgy összeállítani, hogy ez túlter
helésre ne vezessen; mert ha azt akarjuk, hogy minden pályára 
képesítsen ez az iskola, akkor eltekintve attól, hogy úgy kell a tan
anyagot megszabnunk, hogy az egyik, vagy a másik irány rövidséget 
szenved, túlterhelés minden esetre következnék belőle. De a másik, 
a mit én a legnagyobb hibának tartok, az, hogy ilyen középiskola 
egyforma uniformirozással, a különleges követelményekkel nem számoló 
teljes sablonszerűséggel, egyenlő tananyaggal vezet a felsőbb iskolák
hoz. Ezt, nézetem szerint, sem a gyakorlati élet, sem pedig a köz
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művelődés érdeke nem teszi ajánlatossá. Ezt a rendszert én nem is 
merném ajánlani a törvényhozásnak, és tudtommal egyetlen törvény- 
hozás sem tette ezt magáévá, mert ott messze északon, Svéd- és 
Norvégországban is egy bizonyos tekintetű elágazás létezik a felsőbb 
osztályokban. A másik rendszer, a mely szerint a középiskola az 
alsóbb osztályokban egységes, de a felsőbb osztályokban elágazások
kal, furkácziókkal bir, gyakorlati szempontból nézve mit jelent ? Azt 
jelenti, hogy van egy egységes iskola, mondjuk a negyedik, az ötö
dik, vagy a hatodik osztályig, de azontúl a felsőbb tagozatban 
annyi középiskolára akadunk, a hány tagozatot, furkácziót állítunk 
fel. Ez különben igen tetszetős és igen sok tekintélyes férfiú pártolja 
is e rendszert. Mégis bátor vagyok a t. házat arra figyelmeztetni, 
hogy a gyakorlati kivitel igen nehéz, mert ez esetben szükséges 
minden egyes elágazásra felszerelni az iskolát, tanárokat kinevezni 
stb. Ámde méltóztassék csak ennek hátterét átgondolni és vizsgálat 
tárgyává tenni! Es mindezek mellett tulajdonképen mégis csak ott 
vagyunk, hogy a pályaválasztás valami nagyon messzire, elég későre 
nem tolódik ki, legfeljebb a 14 — 15-éves korig. Ez mindenesetre 
némi, de csak igen relativ előny.

Föllép tehát az új eszme, a melyet bátor voltam már 1895-ben 
itt e házban fejtegetni és azóta is több alkalommal fejtegettem, és 
ez az eszme: a különböző középiskolák egyenlő értékének, egyenlő 
jogosításának eszméje. Ennek, t. képviselőház, nagy előnye, hogy itt 
a korai pályaválasztásnak szüksége elesik, a mennyiben ez a közép
iskola befejezéséig viszi el rendszerét. E rendszer alapgondolata két
ségkívül igen nagy és igen merész, mert hiszen ez azt mondja, hogy 
a humanisztikus és a reálirányu műveltség legyen teljesen egyen
értékű ; több út vezethessen ahhoz a czélboz, hogy a tanuló a felsőbb 
tudománykörökbe — tekintet nélkül a fakultásokra, feljuthasson; az 
előkészítés ne legyen sablonszerű; itt minden iskolafajnak megvan 
a saját hivatása, de e mellett e rendszer lehetségessé teszi azt, 
hogy az az iskolafaj saját hivatásán kivül más pályákat is szolgál
hasson. Ha egy összefoglaló gondolattal akai’nám ezt az irányzatot 
jellemezni, azt mondanám, hogy így ez a kérdés, a középiskolai 
reform kérdése, tulajdonképen a kizárólagos pedagógiai kérdés jelen
tőségéből kultúrpolitikai és szocziális kérdéssé alakult, a mennyiben 
így a pályaválasztást kitolja, elodázza addig a korig, a mikor tel
jesen lehet tudni, hogy az illetőnek mire van tehetsége, hajlama, és 
ez a társadalmi erőknek elosztását és értékesítését lehetővé teszi.

T. képviselőház ! Ez — mondom — merész, minden tekintet
ben nagyon megfontolásra méltó gondolat. Poroszországban a hivatalos 
kulturpolitikusok, tehát a kormány is, ezt az eszmét karolták fel. 
Ennek egy igen nagy, geniális, hatalmas protektora van II. Vilmos 
német császárban. О már 1890-ben azon a hires értekezleten — a 
melyről, azt hiszem, a képviselőbáz csaknem minden tagja tud — 
a hol Hinczpeter, az ő nevelője, tanítója is jelen volt, határozottan 
nyilatkozott ebben az irányban. Nem akarom azokat az egyes rész
leteket, a melyeket a német tantervekben módosítottak, itten jelezni;
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csak azt akarom említeni, hogy már 1900-ban egy nagy értekezletet 
tartottak, a melyen a legjelesebb német tudósok, közöttük Mommsen 
is, jelen vo lt; talán helyes lesz, ha nem magam mondom el, hanem 
felolvasom azt a határozati javaslatot, melyet itt elfogadtak (olvassa) : 
»A ki bármely 9 osztályú középiskola érettségi vizsgálatát letette,« 
— mert ott 9 osztályból áll a középiskola — »ezzel megszerezte a 
jogosítást a főiskolai tanulmányokra és a megfelelő életpályákra 
minden szakban. De mivel a bárom fajta 9 osztályú intézet« — ott 
t. i. három fajta intézet van, t. i. gimnázium, reálgimnázium és 
főreáliskola — »specziális ismeretekre és az összes műveltségnemekre 
nézve különbözőképen készít elő a különböző életpályákra, azért 
minden egyes egyetemi tanulmány részére határozott megnevezéssel 
megjelelendő, melyik a legalkalmasabb intézetnem. Ha a hallgató 
másféle intézetbe ment. mint a mely neki tanulmánya szempontjából 
legjobban felelt volna meg, akkor főiskolai előkészítő kurzusok által, 
vagy más megfelelő módon egészítendők ki a középiskolai tanul
mányok. Erről a kiegészítésről minden szakon külön intézkedésekkel 
kell majd gondoskodni.« Ezt a határozati javaslatot fogadták el 
azon a nagy értekezleten.

A császár, be sem várva a hivatalos kiegészítő kommentárt,
1900. november 26-án kiadott egy császári rendeletet, a mely ki
mondja, hogy a jogosítások kérdése a gimnázium, a reálgimnázium 
és a főreáliskola egyenlő értékének szempontjából oldandó meg és 
hogy az egyenlő érték elvi elismerése módot nyújt arra, hogy mind
egyik iskolának sajátos jellege erősebben érvényesíttessék.

Már most azonban még ennél is tovább mentek és azt hiszem, 
sokakra nézve meglepő lesz az, a mi történt, hogy t. i. 1901. feb
ruárban kiadott a porosz miniszter egy rendeletet, a mely mind
három iskolanemet egyformán jogosította a tanárjelöltek előkészíté
sére, tehát a filozófiai fakultásnak ezen czélból való látogatására.
1901. novemberében a reálgimnázium feljogosíttatik, hogy az orvosi 
fakultásra bocsáthat, a miben nincsen semmi különös, mert hisz 
tudjuk, hogy a reálgimnázium és a gimnázium közt bizonyos tan
tervi különbség van ugyan, de a latin nyelvvel amaz is foglalkozik. 
Ámde itt jön a legradikálisabb dolog, t. i. 1902. február 1-én a 
jogi fakultást nyitja meg azoknak, a kik bármely német reálgim
náziumot vagy porosz főreáliskolát végeztek és érettségit tettek; 
tehát a főreáliskolát, a hol semmi latin nyelvet nem tanulnak, jogo
sítottá teszi arra, hogy annak elvégzése alapján a hallgató a jogi 
fakultásra beiratkozzék. Érdekes ennek a rendeletnek az első pontja, 
a mely szerint a jogi pályára legalkalmasabb előkészítő intézet a 
humanisztikus gymnasium; tehát érvényesül az az elv, hogy mind
egyik iskolafajnak sajátos jellege kell, hogy kidomborodjék és 
kiemeli azt is, hogy a ki reálgymnasiumból, vagy főreáliskolából jő, 
annak a saját felelősségére bagyatik fenn, hogy elsajátítsa azon 
latin nyelvi és egyéb ismereteket, a melyek a római jog forrásainak 
megsértéséhez szükségesek. Ugyanez a rendelet azután kiemeli, hogy 
a jogi tanulmány és az első jogi vizsga rendezése alkalmával intéz
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kedni kell, hogy ezen ismeretek igazolására mód nyujtassék. Arról 
nincsen tudomásom, hogyan fogják ezt berendezni, miképen fogja az 
illető igazolni azt, hogy a latin nyelvben járatos. Itt van nézetem 
szerint a kérdésnek a gyenge oldala. És különösen mi ránk nézve 
nehéz lenne a németeket utánozni, mert ha a német egyetemeken 
talán lehetséges is, de nálunk mindenesetre nagyon bajos volna a 
saját felelősségre hizni.

T. képviselőház! Ezeket előadva, röviden még csak azt aka
rom megjegyezni, hogy nem rég volt alkalmam épen itt egy igen 
tekintélyes franczia paedagogussal beszélni; magam is figyelemmel 
kisérem a franczia mozgalmakat; ott nem ez az irány érvényesül, 
hanem az az eszme hódít tért, a mint méltóztatnak tudni, a mely 
a középiskolai tanfolyamon belül szabad választást enged bizonyos 
tárgyakból, és ez az, a mit a chambre des députés el is fogadott.

T. ház ! A  mint már említeni bátor voltam, azért mondom el 
mindezt, mert szeretném, hogy az ilyen dologban a nemzet első 
tanácsa a megérleléshez hozzájáruljon, a nemzeti közvéleményt elő
készítse, a dolgot megbírálja stb. De a másik az is, hogy további 
lépéseink mértékének helyes megítélhetésére tudnunk kell azt is, 
miképen állunk mi e részben, és hogy pl- nagyon messze állunk-e 
ezektől az ú. n. egységes jogosítási törekvésektől?

T. képviselőház! Nekem úgy tetszik, hogy a lényeghez mi már 
ma is nagyon közel állunk és dicséretére legye nmondva azon közok
tatásügyi kormánynak, a mely a középiskolai törvényt megalkotta, 
el lehet mondani, hogy az messzelátó szellemmel nézte ezeket a kérdé
seket. Mert, t. ház, hogy állunk mi? Mi a két középiskola tantervét 
lehetőleg közel hoztuk. Az új reformban, a melyet a tantervek 
terén életbeléptettem, még közelebb hoztuk, mint eddig voltak. 
Grymnasiumainkban a görög-pótló tárgy, tehát az, a melyről Német
országban még nem régen nagy vivmányképen hirdették, hogy lehet
séges ilyen választás, már létezik; továbbá nagyon megkönnyítettük 
a szabályzatok szerint is az átmenetet az egyik iskolanemből a 
másikba, de a gyakorlatban ez még inkább kidomborodik, mint a 
szabályzatban, mert hiszen a tantervi különbözetből kell vizsgát 
tenni minden külön engedély nélkül; az igazgatóság állapítja meg 
a tantervi különbséget és ez. — csak jelzem — nagyon megköny- 
nyíti az átmenetet.

A reáliskolai tanulóknak a középiskolai tanulmányok idején 
belül a latin nyelvből, vagy a latin és a görög nyelvből kiegészítő 
érettségi vizsgálatot engedünk. A legtöbb reáliskolában latin nyelvi 
tanfolyam is van. úgy, hogy a reáliskolai tanuló elsajátíthatja azon 
latin nyelvi ismereteket, a melyekre esetleg, pl. a jogi pályán szük
sége van. Sőt, t. ház, — sokszor elmondtam már — nálunk a 
polgári iskolát is rendszerint úgy kérik, hogy csak legyen benne 
latin nyelvoktatás is ; tehát sok polgári iskolában is tanítják a latin 
nyelvet.

Korántsem állítom, t. ház, hogy ez ugyanazonos a Porosz- 
országban fennálló rendszerrel. De azt nem is merném úgy szó
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szerint utánozni; nem is lehetne azt nálunk azonmód meghonosítani. 
Nálunk inkább ezt az irányzatot kell követni és kibővíteni; meg 
kell adnunk a módot és alkalmat, hogy a középiskolában az átmenet 
rendkívüli megkönnyítésével elérhessük azt a czélt, a melyet a 
porosz rendszer tűzött ki maga elé.

Én tehát, t. ház, ma még ismételve csak azt ajánlhatom, hogy
minden, ezen a téren felmerült eszmét a legkomolyabban fontolóra
kell vennünk. Azt a bizonyos irányt, a melyet mármár törvény-
hozásunk is elfogadott és a melynek igénytelen szószólója is vagyok; 
azt a bizonyos egyenértéki és egyenjogosítási eszmét gyakorlatilag 
és hazai viszonyainkhoz képest dolgozzuk és domborítsuk ki. Ez az, 
a mit e pillanatban a t. háznak ebben a kérdésben mondhatok.

T. ház ! A középiskolákról szólva, nem hagyhatok említés
nélkül egy, talán még ezeknél a kérdéseknél is sokkal fontosabb, 
nagy bajt, és ez a túlzsúfoltság kérdése némely középiskolában. 
Én megadom az utasításokat, t. ház, hogy a tanítás mellett nevelést 
követelek, hogy a valláserkölcsi nevelésre és a nevelésre általában 
súlyt helyezek; de magam is belátom, hogy olyan helyeken, a hol 
7 0 —80 ifjúval van dolgunk, az individuális vezetés, oktatás bizony 
nagy nehézségekbe ütközik. Irigységgel nézek azokra az országokra, 
a hol az egyes osztályokban a tanulók számának maximuma 4 0 —45. 
Egész őszintén megvallom, hogy mi — én és képviselő urak is vala
mennyien — hibázunk ezen a téren, mert a felvétel alkalmával igen 
gyakran megesik az ember szive azon a szülőn, és restelli kijelen
teni az ember, hogy most már nem veszi be az iskolába a gyerme
ket ; ennek következtében igen gyakran tágítunk a szabályon. Tény, 
hogy a túlzsúfoltság egyike nálunk a legnagyobb bajoknak. Az 
egyes iskolákat, különösen gymnasiumokat oly nagy számmal keresik 
fel, a mely semmi esetre sem helyes. 165 gymnasiumra körülbelül 
48,000 tanuló esik. Az is érdekes statisztikai adat, hogy a IV. osz
tályból a tanulók 25 százaléka nem tér vissza folytatni a gymna- 
siumot, a minek természetes magyarázata az, hogy innen mennek 
a szakiskolákba, paedagogiumokba és így tovább. De igen érdekes 
adat az is, hogy a VIII. osztályig 3 1 —33 százalék jut; tehát 
kétségtelenül igen sok olyan elem van a gymnasiumban, a mely 
nem akar felsőbb iskolákba járni. Mert hiszen csak 31 — 33° о az, 
a mely végighalad.

T. képviselőház! Ne méltóztassék rossz néven venni tőlem, ha 
itt talán mondok néhány erős igazságot a magyar társadalomnak 
is. Én azt hiszem, ha valakinek, én nekem e helyről nem szabad 
legyezgetnem a hibákat, hanem meg kell mondanom azt is, a mi 
talán sokaknak nem tetszik. Senki sem óhajtja jobban, mint én. 
hogy egy önálló, kezdeményezésre termett, szívós nemzedék, olyan 
nemzedék, a mely nem esik mindjárt kétségbe az első balsikernél, 
a mely tud a maga lábán járni és a mely minden tekintetben, 
mondjuk ki egész őszintén, erős derekú, önálló emberekből áll, 
nevelkedjék a mi iskoláinkban. Ez okból legjobban szeretném én
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is, ha a kereskedelmi és ipari pályákat minél többen keresnék fel. 
Nálunk, t. képviselőház, mindenki hivatalt keres.

Bakovszky István: Szép szavak! Tetteket szeretnénk látn i!
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter: A szavak

kal iparkodunk hatni ; és hogyha talán méltóztatik bennünket támo
gatni Bakovszky képviselő urnák, a kinek kétségtelenül igen nagy 
befolyása van bizonyos körökre, ez szintén igen helyes és jó lesz, 
és mindenki meg lehet elégedve, ha ő is ebben az irányban fog 
működni. A társadalom azonban kell, hogy segítségére jöjjön az 
iskolának. Mindent az iskolától várni nem lehet. A társadalmi fel
fogásnak erősen meg kell tisztulnia, még pedig különösen a munka 
demokratikus tiszteletében. Törekedni kell továbbá arra is, hogy 
mikor a különböző foglalkozások értékskáláját megállapítjuk, ne 
legyünk olyanok, mint eddig voltunk, hogy t. i. odahaza, ha rosszul 
tanul a fiú, fenyegetés-számba megy az, hogy majd iparos pályára 
vagy kereskedelmi pályára fogjuk adni. Ez egy betegsége a mi 
társadalmunknak. Sőt az is megvan, hogy elhiszik, és majdnem 
konvenczionális hazugsággá vált már, hogy a magyar nem való a 
kereskedelmi pályára; nem is akarom említeni, hogy azt is mondják: 
urnák sem való a kereskedelmi pálya.

Hát, t. képviselőház, ezek igen beteges felfogások, a melyek 
ellen teljes erővel küzdeni kell. És nekem igen jó és szép emlékem
ben van Bujanovics Sándor t. képviselőtársamnak egy igen szép 
beszéde, a melyet Kassán e kérdésben tartott, a midőn egyenesen 
appellált a szülőkre abban a tekintetben, hogy a kereskedelmi és 
ipari pályákat is keressék fel gyermekeikkel és sokkal okosabb 
dolog itt jó megélhetést, exisztencziát biztosítani, mint a hivatali 
pályán nyomorogni, sokkal helyesebb a nemzetnek gazdasági érté
keket neveld, mint hogy a legkisebb 1000— 1200 koronás állásra 
30 — 40 pályázó is jelentkezzék.

Azt gondolom, t. ház, ha a társadalom segítségünkre jön, ha 
azt fogják látni, hogy előkelő körök is szivesen adják gyermekeiket 
ezen pályákra, ha azt látják, hogy a kereskedelmi és az ipari foglal
kozás épen olyan tisztelt, mint a minő ma az ügyvédi, vagy bár
milyen más foglalkozás, akkor, t. képviselőház, itt olyan társadalmi 
átalakulás fog végbemenni, a mely nélkül én nem hiszem, hogy a 
nagy magyar társadalmi egység valósítható. Ezek igen szép frázisok, 
de mindaddig nem egyebek értáknélküli szólamoknál.

Ne méltóztassék azt hinni, t. képviselőház, hogy én csak a 
dzsentrinek akarok leczkét adni, hogy fiait hogyan nevelje. Nekem 
e téren egészen szomorú tapasztalataim vannak, — nem tudom, 
hogy a t. képviselő urak tettek-e ilyen tapasztalatokat, — hogy 
nagy kereskedelmi és ipari czégek birtokosai, a kiknek a kereske
delem és ipar terén előkelő nevük van, egész törekvésüket oda 
irányítják, hogy gyermekeikből vagy fiskális legyen, vagy hivatalnok.

Vészi József: Monoklit tesznek a szemükre!
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter: Ez szintén 

olyan társadalmi hiba, a mely hibára erről a helyről, azt hiszem,
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szükséges rámutatnom. Én hiszek abban is, hogy az iskola képes a 
társadalmi világnézletet átalakítani. Ha teljes erővel és czéltudatosan 
dolgozunk, úgy maga az iskola képes egy nemzet, egy nép leikébe 
ifjabb és újabb eszmeköröket bevinni. De, igen t. képviselőház, 
csodákat az iskolák sem művelhetnek. Gyors lejáratú sikerrel épen 
nem dolgozhatunk akkor, ha a társadalom, a felnőtt társadalom 
nem siet az iskolák segítségére. Mert különben itt folytonos circulus 
vitiosus áll elő. Tegyük fel, hogy az iskolák egészen tökéletesek 
és jók, — ezt természetesen nem szabad feltennünk, magam sem 
tartom olyanoknak —  a hol a munka demokratikus tiszteletét 
hirdetik, a hol felekezeti különbség nélkül az egyén értéke az, a 
mely megbecsülést nyer; ebben az esetben is, ha a társadalmi fel
fogás ezeket a gyenge magvakat minduntalan erős kézzel gyomlál- 
gatja, a haladás csak igen lassú tempóban történhetik és nem úgy, 
a mint az hazánk és nemzetünk érdekében kivánatos volna.

Ezután a kereskedelmi és ipari szakoktatásról szólt a 
miniszter részletesen, majd rátér az iparművészeti és a művészi 
oktatás kérdésére, szerencsésen összekapcsolva közgazdasági föl
lendülésünket kulturális haladásunkkal.

Minél tovább ülök e helyen, annál inkább meggyőződöm arról, 
hogy nagy közgazdasági fellendülésre van ennek az országnak szük
sége. Közgazdasági fellendülés nélkül kultúrái igényeinket sem tud
juk kielégíteni.

Épen a közgazdasági fellendülés érdekében én az iparművé
szeti iskolára is különös súlyt helyezek, mert mondhatom, hogy ipar
művészeti iskolánk bármely javításra szorul is, a kor szinvonalán 
áll, de csak egyetlenegy van; pedig szükségünk van ily iskolákra, 
mert el lehet mondani, hogy az artisztikum felé való lázas törekvés 
az, a mely Európát és Amerikát most vezeti, és ettől várja mintegy 
a kultúrái reneszánszot a mai nemzedék.

Es így ez nemcsak luxus, mint nálunk sokáig a művészeti 
kérdéseket tárgyalták, hanem eminens közgazdasági érdek és hála 
Isten, a társadalmunk ma már ebben a tekintetben tisztultabb néze
teknek hódol, és azon a fokon van, hogy a művészetet a maga 
jelentőségében fogja fel, a művészet nagy hord erejét mindinkább 
átérti és én iparkodtam is a tőlem telhető eszközökkel ezt a kap
csolatot a művészet és a társadalom közt lehetőleg érvényesíteni és 
pedig úgy kiállítások rendezésével, mint különösen azáltal, hogy a 
jövő nemzedékre kívánok hatni abban, hogy az iskolában, a nép
iskoláktól fel ,a középiskolákig, a művészeti és iparművészeti szem
pontokra különös súlyt helyezzenek minden tárgynál, mely művészeti 
momentumokat tartalmaz, ezeket kifejtsék, mert azt gondolom, hogy 
ezzel az irányzattal az országnak igen nagy szolgálatot tehetünk 
nemcsak anyagi, de főleg ideális szempontból is. Ezek nem rövid 
lejáratú sikereket jelentenek, de évtizedek múlva, midőn azon iskolák
ból új nemzedék kerül ki, ez egészen más felfogásnak hódol majd 
ezen a téren.
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Ezután a népnevelésről és a főiskolai oktatásról szól, s a 
következő szavakkal végzi beszédét:

Azt hiszem, a jelenlegi országgyűlés a közgazdaság jegyé
ben él. Nemcsak itt, de világszerte a közgazdasági kérdések ural
kodók. Erős a hitem, hogy a közgazdasági jelleg után a kultur- 
kérdések jellege következik. A nagyarányú közművelődési akcziónak, 
a népiélek ethikai törvényeinél, nemzetünk missziója visszauta- 
síthatatlan követelményeinél fogva feltétlenül he kell következnie. 
Adja a Gondviselés, hogy közgazdasági fejlődésünk és megerősö
désünk mielőbb lehetővé tegye, hogy a nemzet nagy kulturális 
ideáljait nagy eszközökkel is szolgálhassa. Hála Isten, a kulturális 
czélok és ideálok ma már nem egyeseknek kisajátított privilégiumai, 
nem is egyes szakköröknek tulajdonai, hanem a nemzeti nagy értel
miség közkincsei. Arra van tehát szükség, hogy ezeknek a nagy 
czéloknak nagy eszközök is álljanak rendelkezésére. Én bízom nem
zetem életerejében, szívósságában és abban, hogy feladatát és misszió
ját átérti, hogy közgazdasági fellendülésével arányosan azokat a 
nagy eszközöket is a kulturális czélok szolgálatába tudja bocsátani. 
Mert a nemzeti állam és a nemzeti társadalom csak akkor jelente
nek igazi erőt és igazi tartalmat, ha a nemzeti államnak büszke 
épületét a magyar kultúrának a glóriája vonja körül. Én bízom 
nemzetemnek nagy hivatásában, hogy a békének ebből a nagy har- 
czából, a kultúráknak e háborújából diadalmasan fogunk kikerülni, 
és hogy ez így legyen: küzdjünk lelkesen, öntudatosan, felekezet- és 
pártkülönbség nélkül. Ajánlom a költségvetést elfogadásra. (Hosszan
tartó élénk helyeslés, éljenzés és taps jobbról és a középen.)

A következő szónok Veres József ág. ev. lelkész volt, a ki a 
függetlenségi pártnak hetek óta előkészített actióját vezette be 
az 1848-iki törvényeknek a felekezetek állami egyenlő ellátására 
vonatkozó részeinek végrehajtására. Tehát csak nem lehetünk el 
egyházpolitikai harcz nélkül soha.

Az első nap többi szónokai között legmélyebben járt a 
Zichy János gr. beszéde, a ki azt vitatta formás és tartalmas 
beszédben, hogy a közműveltség alapjává a keresztény erkölcsi 
világnézletet kell tenni.

Szivák Imre főleg az egyetemi oktatás és nevelés kérdései
vel, meg műgyüjteményeinkkel foglalkozott.

il. nap, április 12.

A második napon elsőnek Szemere Miklós szólalt föl, a ki 
sok helyes gondolatot vetett oda az ő könnyed modorában az 
ifjúság neveléséről általában. Az ifjúság erkölcsisége szempontjá
ból nagy hibának tartja, hogy az egyetemi oktatást jórészt a 
fővárosba concentrálta az állam, hol az erkölcstelenség minden 
neme leskelődik az ifjú ember ártatlanságára.

Jó iuternátusokat kell kreálni már a középiskolákban. Ott van 
mintául az angol Eton és Harrow. De nem a fővárosban kell ezeket
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is konczentrálni, a különféle felekezetek is áldozzanak erre. A fele
kezetek legnemesebb hivatása ép a jó nevelés.

A  lehetőleg legelőnyösebb helyen és a legelőnyösebb viszo
nyok között neveljük a fiatalságot. Világvárosokban igen nehéz a 
fiatal embereknek lélekkel gondolni a tanulásra. Ha pl. a kapuczi- 
nus barátokat egy bálterembe küldené imádkozni a guardián, micsoda 
áhítattal gondolnának imájukra a jámbor szerzetesek? Nem tévesz
tené-e meg lelki szemeiket, nem kábítaná el, — nem bódítaná el 
őket a tündérszép hölgyek megpillantása ? Ha már most, t. ház, 
ezek az ájtatos szent emberek is így volnának, mit pretendálunk mi 
nagyobbat a forró vérű fiatalságtól ? A nagy nemzeteknél, a melyek 
nemcsak tanítanak de nevelnek is, — a németnél és az angolnál — 
nem uralkodik az úgynevezett tanítási czentralizmus. Fordítsunk mi 
is nagyobb gondot fiatalságunkra, neveljük fiatal véreinket egészsé
ges helyen, tiszta levegőn, jó szellemben. Alapítsunk megfelelő helyen 
egy új egyetemet. A Kárpátok alján, vagy a Balaton mentén: a hol 
jobb, a hol tetszik. Egy új egyetemi várost internátusokkal, egy 
új világot.

T. h áz! A létért való küzdelemben az egyén boldogulásának 
első feltétele, hogy »jó állat legyen?. Így mondja a nagy angol 
bölcsész, Herbert Spencer. Áll ez a nemzetekre i s ; tehát főgond 
legyen a nevelésnél a fizikumra. Párhuzamban mellé állítom ennek 
a múlt század legdivatosabb uralkodónőjének, Eugenia császárnénak 
egyik remek levelét Egyiptomból, melyben a Suez-csatorna megnyi
tásakor férjének, Napóleonnak írja: »a szórakozásból az ember morá
lis erőt merít«. Áll ez különösen a fiatalságra, mert a tanulást túl- 
csigázva megunják. Az angol nevelési rendszer szerint kombinálva 
a tanulást szórakozással, nincs meg ez a veszély.

Rátkay László Stadler boszniai érsek feliratáról, a nép
nevelésről, továbbá a felekezetek állami segítéséről beszélt.

Révai Mór az ipari és kereskedelmi oktatásról mondott 
szakszerű beszédet.

Marjay Péter a valláserkölcsi nevelés hatékonyabb fel
karolását sürgeti. A középiskolai oktatásról azt sürgeti, bogy 
könnyíteni kell a mathematika és fizika tanulását.

Ragályi Béla a felekezetek állami segélyéről, Molnár János 
az egyházpolitikai törvények revisiójáról, Zichy Jenő gr. Szivák 
Imrének válaszolva az országos műemlékekről szólt.

BcdÖházy János függetlenségi közjogi helyzetünkből szár
maztatja összes közoktatási bajainkat. A társadalom felfogását 
az iskoláról a következőkben jellemzi:

T. ház, semmi sem jellemzi jobban a mi ferde társadalmi 
viszonyainkat, mint az, hogy a mi kenyérpálya, nagy általánosság
ban nem ad kenyeret, s azok a pályák, a melyek bizonyos magasabb, 
eszményibb társadalmi hivatással volnának kapcsolatban, nemcsak a 
puszta kenyérkereset, hanem üzlet és vagyonodás forrásaivá váltak. 
Csak arra akarok rámutatni, hogy ez a vezető nagy eszmenélküli 
társadalom miképen igyekszik minduntalan alászállítani a közoktatás



színvonalát — a közép és felsőbb oktatást értve, miképen tereli el a 
tulajdonképeni czéljától. De e tekintetben nemcsak a társadalmat kell 
vádolnunk, hanem a kormányzatot is, azért a száraz formalizmusért, a 
melyet legfőbb bölcsességnek tart élő és fejlődő elvek hiányában min
den vonalon érvényesíteni. Az a baj, a mit a tisztelt miniszter ur is 
felemlített, a minek oka végelemezésben maga a kormányzat, egye
bet se tévén, mint folytonosan újabb és újabb hivatali állásokat 
szervezve, a melyek aztán a segédhivataloknak légióit hívták elé ; ez 
a baj, hogy t. i. nálunk mindenki hivatalnok akar lenni, előidézett 
egy másikat, a közéletünkben túltengő alaki képesítés után való 
törekvést s ezzel kapcsolatban az iskolákban a súlynak nem a 
tudásra, hanem a bizonyítvány megszerzésére való helyezését. Hogyan 
érheti el a középiskola a maga czélját, hogyan felelhet meg fel
adatának : a társadalomnak magasabb idealizmussal eltelt, kötelesség- 
érzettől áthatott, hivatásuk iránt lelkesedő, önálló gondolkozású és 
jellemű ifjakat szolgáltatni, midőn az egy fokozatosan kvalifikáló 
intézetté tétetik ? Nálunk a középiskola két osztályának, négy osztá
lyának, hat vagy nyolcz osztályának elvégzése képesít bizonyos 
állások elnyerésére vagy bizonyos életpályákra való lépésre. Az 
érettségi bizonyítvány meg épen kenyeret ád boldog birtokosának 
kezébe. Így van ez még a felsőbb oktntásnál is. Arra, hogy valaki 
közigazgatási, bírói, ügyvédi vagy más hivatali gyakorlatra mehessen, 
a jogvégzettség különböző árnyalatai szükségesek. Hogy különböző 
szakvizsgálatokra lehessen állani, ahhoz különböző előző bizonyít
ványok mutatandók fel negyedrészben, félig vagy egészben végzett 
iskolákról. Egy szövevényes vizsgálati rendszerünk van, a melynek 
áttanulmányozása különböző minisztériumnak különféle rendeletéivel 
nem csekély fáradságba kerül.

A mi közönségünk szemében, t. ház, ma már a közép- és felső 
iskolák kevés kivétellel nem azok az intézetek, a melyekben az 
ifjúnak tudást, ismereteket kell elsajátítani, hanem intézetek, a 
melyek bizonyítványokat osztanak és oszthatnak, ilyenformán azután 
nem is a tudás és ismeretek elsajátítása, hanem a bizonyítványok
nak bármi úton és módon megszerzése a fő czél. Igen, bármi úton- 
módon és sokszor áron is, — nem tudom ugyan, hogy vannak-e még 
Magyarországon oly intézetek, a hol bizonyos díj lefizetése után az 
ifjúnak bizonyítványt eszközölnek ki, de hogy a közelmúltban voltak, 
azt tudom. A közfelfogás nem azt sugallja az ifjúnak, »menj és 
tanulj, sajátítsd el, a mi elsajátítható,« hanem azt, hogy: »menj és 
nyerd meg a te vizsgálóidnak, a te tanáraidnak jóakaratát, járj 
kedvökben, hogy valahogy elégségessel, vagy ha máskép nem lehet, 
egy javító vizsgával keresztülmehess.« De e tekintetben nemcsak 
a közönség, a társadalom részéről kell a baj okát keresnünk, hanem 
a közoktatásügyi kormányzat ama törekvésében, melylyel a közok
tatás súlypontját a vizsgálati rendszerre helyezi. Felsőbb taninté
zeteinknek nagy része inkább vizsgáló bizottságok székhelye, inkább 
diplomaosztó tényező, mint nevelő- és oktató-intézet.

<62?
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III. nap. április 14.
Az általános vita harmadik napján kevés általános köz

művelődési kérdés, annál több részletkérdés került szóba. Az 
általános kultúrpolitikai kérdés e napon a nemzetiségi kérdés 
volt, a részletkérdések közt a népnevelés és a tanítók helyzete 
játszotta a legnagyobb szerepet.

Ballagi Géza a jogi szakoktatásról és a tanítói nyugdíj- 
törvény revisiójáról beszélt.

Gr. BenyovszTcy Sándor thémája szintén a népnevelés volt.
Werner Gyula a nemzetiségi iskolák nemzetietlen nevelését 

ecsetelte erős szinekkel, de szóvá tett több fontos kultur-kérdést 
is. Idézzük beszédéből a kultusz-tárcza dotátiójáról mondott 
szavakat:

Az országgyűlés érdeme, hogy a közoktatási tárcza költség- 
vetése nem Hamupipőke többé, sőt egy-egy drágább öltözetre is 
tellenék már neki. De méltóztassék megengedni, nyiltan kimondom, 
tekintettel az olykor bizony fényűző iskolai építkezésre, bogy talán 
sokkal több fényes báli ruha függ a kisasszony ruhás szekrényében, 
mint a mennyi az ő szerény anyagi viszonyaihoz és itt-ott kifeslett 
selyemtopánkájához illenék. Minden tárcza költségvetése, kivéve a 
Felség személye körüli miniszterét, nagyobb összegre rúg. mint a 
közoktatásügyi tárcza költségvetése. De ezzel szemben az is igaz, 
hogy a pénzügyminiszter úr kijelentése szerint az utolsó tiz esztendő 
alatt e tárcza kiadásai 140 százalékkal emelkedtek. Anglia az ő 
rengeteg költségvetésének — kerek számban szólva — a tized részét 
szánja közoktatási czélokra. Dánia és a franczia köztársaság a tizen
hatod részét, Belgium a tizennegyed részét, Svédország, Norvégia 
és a szomszéd román királyság a nyolczad részét. Mi pedig —  az 
igaz, hogy a fejedelmi bőkezűség látszatának teljes megőrzésével, — 
egymilliárdos költségvetésünknek csak a buszonkilenczed részét szán
tuk iskolai szervezetünk, egész közoktatásunk fentartására és fej
lesztésére.

Nem azért hoztam fel ez adatokat, hogy a költségvetés ellen 
fegyvert kovácsoljak belőlük; sőt be kell vallani, hogy a mi pénz
ügyi viszonyainkhoz képest e tárczának kiadásai évről-évre emelked
nek. De felhozom azért, hogy mint ennek az országgyűlésnek igény
telen tagja, hirdessem, hogy nincsen semmi állami czél, a melyre a 
jól teljesített hazafias kötelesség akkora öntudatával szavazhatnék 
meg az olvasatlan milliókat, mint a magyar nép szellemi művelő
désének czéljaira.

Érdekes volt W erner beszédének a középiskolákról, főleg 
a nemzetiségiekről elmondott része is.

»A miniszter úr — úgymond — néhány évvel ezelőtt új 
tantervet bocsátott ki a középiskolák számára. Ez a tanterv igye
kezett a legújabb tapasztalatok igénybevételével megszüntetni pl. a 
túlterhelésnek és az ebből származó felületességnek bajait, de szem
mel tartotta a testi nevelés fejlesztését is. Csáky Albiné és Berze- 
viczy Alberté a testi nevelés kezdeményezésének terén a dicsőség.
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Az általuk legelőször összehívott országos tornaverseny mély hatást 
tett a társadalomra és a testedzés gondolata győzelmesen járta be 
az országot. De a fejlesztésnek, a haladásnak érdeme a t. miniszter 
úré, a ki abban a kiadott tantervében is a kötelező játékdélutánok 
behozatalával nagy lépést tett előre ezen a téren. De hol vagyunk 
mi még az angol testi nevelés eszményi fejlettségétől, a hol pl. az 
etoni kollégiumban heti 33 és télen heti 21 órát tölthetnek az 
ifjak a szabadban és játéktereken ? És hol vannak az iskolák, hol a 
labdarúgás kötelező tantárgy, mely alól csak orvosi bizonyítványnyal 
lehet a tanulókat felmenteni.

Csakhogy a középiskolai tanterv legfőbb érdemét én nem ebben 
látom, hanem abban, hogy ez a tanterv emelni igyekezett a tanítás 
nemzeti színvonalát. Mikor a miniszter úr ezt a tantervet kiadta, 
bizonyára abból a felfogásból indult ki, hogy általános emberi 
műveltségre kell törekednünk, de a nemzeti műveltség formái közt. 
A nemzetért és a nemzetnek kell nevelni az ifjút és akkor az 
egész emberiség számára neveljük. A miniszter úrnak ez a tan
terve kellő időben látott napvilágot. Nemzetiségi iskoláink folytán 
nemzetiségi értelmiség támadt körülöttünk, s külön nemzetiségi 
művelődés van keletkezőben, a mely kínai fallal zárja el magát 
tőlünk és melyet egy nyugtalan, megbízhatatlan, sőt ellenséges 
nemzetiségi politika kerített hatalmába. Be kell vallanunk, hogy 
vannak ez országban iskolák, a melyek az ifjúságot nem a nemzet 
czéljaira nevelik. Mikor ezekre az iskolákra gondolok, megmérgezett 
kutak és forrásvizek jutnak eszembe. Hány gyanútlan ember iszik 
belőlük erkölcsi halált épen abban a szép korban, mikor mohóbb 
az ivás vágya és a szomjúság olthatatlan, mikor a szívbe és az 
agyba feljutott méreg romboló hatásának a fiatal szervezet kevéssé 
képes ellentállni.

180 teljesen magyar nyelvű középiskolával szemben 15 idegen 
nyelvű középiskola áll. Miért tehát a nyugtalanság, gondolhatják 
azok, a kik csak a dolgok felszínét nézik, de elfeledkeznek arról, 
hogy törvényeink értelmében a felekezeteknek fenn van tartva a 
jog, hogy az általuk alapított iskolák tannyelvét maguk határozzák 
meg, hogy tehát csak alkalomnak, időnek és pénznek kérdése, hogy 
a nemzetiségi középiskolák jobban elszaporodjanak. Ezen közép
iskolákon kívül egy sereg tanítóképző, felső népiskola, leányiskola, 
kisdedóvó és negyedfélezer elemi népiskola szolgálja nálunk az idegen 
nyelvű művelődést.

A tudás terjesztésének, a nép felvilágosításának gazdag forrásai 
ezek, ha kötelességüket úgy teljesítik, hogy nem jönnek összeütkö
zésbe a magyar nemzet érzelmi világával, de mint a sárgalázas 
vidék, veszedelmes betegségek terjesztői, ha az érzelmi és kultúrái 
különválásra törekszenek és ha az érzelmi ellentétek felkeltésében 
és kiélesítésében keresik és találják meg a maguk feladatát. Nem 
habozom kijelenteni, hogy ez iskolák némelyikében az érzelmi és 
kultúrái különválás munkája folyik és hogy ellenük nemzeti szem
pontból több igen komoly természetű kifogás emelhető.
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Kifogásolom első sorban a magyar nyelv tanításának mértékét. 
Bár az állam nyelvének ismerete nélkül a nemzet sorsának intézésé* 
ben részt nem vehetnek, ámbár a közpályán való érvényesülés nagyon 
sok ajtaja zárva marad előttük e nyelv ismerete nélkül, mégis oly 
csekély óraszámot, betenkint 3 órát fordítanak az állam nyelvének 
elsajátítására, a mely idő alatt élő nyelvet jól megtanulni teljes lehe
tetlenség. Hisz a magyar nyelvű középiskolákban hetenkint 4 órát 
fordítanak a német nyelvre és az eredmény mégis nagyon siralmas. 
Németország némely iskoláiban 5 órát fordítanak a franczia nyelv 
elsajátítására, holott a német ifjaknak nem áll annyira érdekükben 
a franczia nyelvet megtanulni, mint a mi ifjainknak érdekükben áll 
az, hogy az állam nyelvét szóban és Írásban megtanulják.

Kifogásolom a történelem tanítását és pedig annak mind anya
gát, mind szellemét. A mi a történelem-tanítás anyagát illeti, hát 
pl. az erdélyi evangelikus-lutkeránus felekezet középiskoláiban a
IV. gimnáziumban Magyarország történelmét csak oly terjedelemben 
tanulják, mint a mi állami elemi iskoláinkban; a VIII. gimnázium
ban pedig kisebb mértékben tanulják, mint a mi állami polgári 
iskolánk harmadik osztályában. (Mozgás jobbfelől.)

Jól tudom, hogy végre is a tudás mértéke nem függ a tan
könyv terjedelmétől, de mikor a VIII. osztályban Magyarország 
történelmét egy 68 lapos könyvből tanulják, akkor, engedelmet kérek, 
mégis azt kell mondanom, hogy ez még sincs arányban azoknak a 
tanulóknak fejlett értelmével és még kevésbbé van arányban a 
magyar nemzetnek eseményekben, jellemekben és tanulságokban oly 
gazdag ezeréves történetével.

Kifogásolom harmadszor a földrajz tanítását, nemcsak azért, 
mert a tananyag olyan kevés, hogy abból Magyarországnak teljes 
képét és fogalmát az ifjú meg nem szerezheti, hanem főleg azért, 
mert az elemi és felsőbb népiskolákban nem Magyarországnak, hanem 
az osztrák-magyar monarchiának földrajzát tanulják.

A határok, az ország területe, a népesség, az ipar, a kereske
delem, a művészet mind együtt tárgyaltatik, mintha nem is volnánk 
külön állam, a hol a monarchia egész földje nem egyszer nevez
tetik államterületnek, a hol a monarchia 18 nemzetisége közé 
nemcsak hogy besorolják a magyar nemzetet, de a tizedik helyre 
sorozzák úgy, hogy utánunk már csak a görögök, albánok örmények 
és czigányok következnek. A szerbek, a ruthének, horvátok, lengyelek 
ebben a díszes névsorban mind előttünk kevélykednek.

Kifogásolom a történelemtanítás szellemét, és hogy ezen kifo
gásomat be is bizonyíthassam, méltóztassék megengedni, hogy egy 
tankönyvből, abból a kis, 68 lapos tankönyvből.némely idézetet fel
olvassak. A honfoglalásról, annyi dicső nemzeti époszunk tárgyáról 
nem is beszélek, a melyről pedig ez a könyv csak azt mondja, 
hogy Magyarországot minden jelentékenyebb harcz nélkül foglaltuk 
el. Erről nem beszélek, mert egy más beszédemben erre már kitértem, 
hanem lássuk Budavár bevételét. Ez a tankönyv azzal Írja le Buda
vár ostromát és bevételét »8000 brandenburgi katona vett részt
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Buda ostromában és elfoglalásában.« Ennyi az egész. Hogy ott 
8000 brandenburgi volt, és hogy ezt emlékezetünkbe visszaidézik, 
ezt még értem; de hol maradt Petnebázy, hol a magyarság és a 
hajdúság, mert méltóztassanak elhinni, hogy Magyarország fővárosá
nak visszafoglalásában részt vettek ők is és pedig vitézséggel és 
vérük hullatásával.

Eperjes nemzeti szenvedéseink kálváriájának egyik legszomo
rúbb állomása. Lássuk, szerzőnk mit mond róla ? »Kellemetlen üröm- 
csepp módjára cseppent a győzelmi mámorba Karaffa tábornok vas
kezű kormányzata.« Hát hiszen Mátyás király kormányzata is vaskezű 
volt és mégis az igazságosságnak és emberszeretetnek mintájaként 
jegyezte fel a história. De menjünk tovább: »Ez időtájt jut Erdély 
is a Habsburg-ház jogara alá. Milyen kiváló érdeme volt Karaffa 
tábornoknak, a ki itt nem volt olyan darabos és kevésbbé volt 
előítéletes, mint Magyarországon.«

Itt van II. Rákóczy Eerencz. »Egyéni nagyravágyásból s a 
franczia politikától ösztökélve, Rákóczy már 1700-ban összeesküvést 
szőtt a kormány ellen. Francziaországtól pénzzel segélyezve az észak
magyarországi kurucz bandákkal összeköttetésbe lép és kiáltványt 
bocsát ki,«

Ezt a könyvet az erdélyi evangelikus-lutheránusok népiskolái
ban tanítják kisebb alakjában és tanítják eredeti, 86 lapos alakjában 
ezen gimnáziumok nyolczadik osztályában.

Nevelésünkről általában ezeket mondja W erner:
Apáink keveset tanultak, de azt jól tudták és megtartották 

holtuk napjáig. Mi sokat tanulunk, de keveset tudunk. A sok tanulás 
elszárítja az elmének frisseségét, és végre is az életnek a cselekvés 
a czélja és nem a tudás. Hiába van garmadában az ifjú fejében a 
világnak minden csillogó tudománya, hogyha testi és lelki ereje 
nincsen egyensúlyban; ha nem tanulta meg a szívós kitartást és az 
életrevalóságot; hogyha nem tanult meg parancsolni és engedelmes
kedni egyiránt; hogyha nem igyekszik önállóságot szerezni és senki
vel és semmivel meg nem alkudó kötelességérzetet.

Akár bármerre nézzek, t. ház, a magyar nemzet élete útján 
csak nehéz, nagy küzdelmeket látok. Egész férfiút kell tehát nevelni 
minden magyar ifjúból, hogy a reánk váró nagy nemzeti feladatokat 
teljesíthessük; küzdelemre kell nevelni, mint a miniszter úr szépen 
és fényesen kifejtette beszédében, küzdelemre kell nevelni a magyar 
társadalmat és harczra, mini a tengeren járó hajók legénységét, a 
mely Istenen kívül csak a maga erejében és hajója szerkezetében 
bizhatik; mert az időjárás, a tenger, a köd, a szélvész és a zátony 
mind ellensége.

Vértan Endre a népiskolai oktatás bajairól beszélt főleg a 
nemzetiségi kérdés szempontjából.

Bauer Antal a tanítók helyzetének a javítását sürgette. 
Hellebronih Géza a társadalom és iskola viszonyáról a nép

oktatásról, a tanítók anyagi helyzetéről s a testi nevelésről szólt. 
Ez utóbbit a lányokra is alkalmazni kivánja.
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»Általában szólva — úgymond -— a nevelési politikáról, 
felhívom a tisztelt miniszter úr figyelmét a nevelési rendszer egy 
fontos ágára, a testi nevelésre. Ezen a téren, azt hiszem, a tisztelt 
miniszter úrral inkább egyet fogunk érteni, mert a mint én tudom, 
különösen az utóbbi években a tisztelt miniszter úr a figyelmét 
ráfordította erre a térre, nagyon sok hasznosat, jót, szépet tett. De 
engedje meg, itt egyszer megfordította politikáját és az egyenlősítés 
politikája helyett nagyon egyoldalúan járt el, a mennyiben a testi 
fejlettséget csak a fiú-növendékektől követeli meg. Minden intéz
kedése kizárólag a fiú-növendékek testi fejlettségének emelésére 
szolgál, már pedig az állam fennmaradása tekintetében nagy súlyt 
helyezek a nők, az anyák testi fejlettségére is. Epen azért bátor 
vagyok a t. miniszter úrnak minden irányban kiterjedt figyelmét 
erre is felhívni. Ne méltóztassék azt hinni, hogy én labdát akarok 
rúgatni a kisasszonyokkal, vagy hogy azt akarom, hogy a leány
növendékeket kopjavetésre, lándzsatörésre tanítsák, vagy amazonokká 
neveljék. Korántsem. Azt sem kívánom, hogy az állami felső leány
iskola növendékeit trikóban vigyék tornaversenyekre, hanem azt 
hiszem, ha a t. miniszter úr kegyes lesz figyelmét ehben az irány
ban is kiterjeszteni, bölcsesége bizonyára megtalálja az alkalmas, a 
női nemnek megfelelő szelíd, de testedző foglalkozást és hogy a t. 
miniszter úr ebbeli intézkedése a nőnevelésnek nem lesz hátrányára, 
hanem előnyére fog szolgálni.

(Folytatása következik.)

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

Temesvár-kerületi kör.
(Szabad Lyceum. — Újabb alapítvány a Tanítók Háza javára. — A tanári 

rangsor eltörlése.)
A temesvár-kerületi kör április hó 12-én és folytatólagosan 

14-én tartotta rendes havi ülését dr. SchÖnvitzJcy Bertalan elnök
lete alatt a tagok élénk érdeklődése mellett.

I. Bergmann Ágost és dr. Rerczeg Árpád jelentést tettek 
a Szabad Lyceum ez idei cyclusának lefolyásáról. Az elmúlt 
cyclus újabb fényes siker a temesvári körre és közvetve az egész 
tanárságra nézve. A közönség érdeklődése inkább fokozódott, 
semhogy csökkent volna; a kör több alkalommal kénytelen volt 
a vármegyeház, illetőleg a városi fogadó termét elkérni, mert a 
reáliskola diszterme szűknek bizonyult. Az erkölcsi sikerrel 
egyenlő nagy az anyagi is, mert a tiszta jövedelem közel ezer 
korona. A kör hálás köszönetét mondott az összes felolvasóknak 
és a rendező, bizottságnak, különösen Bergmann A. elnöknek 
és Herczeg Á. titkárnak, és elhatározta, hogy a tiszta jövedel
met, saját pénztárából 1000 koronára kiegészítve, a Tanítók



633

Házának adományozza és ezzel ottani alapítványát 2000 koronára 
felemeli.

II . R ies  Ferencz jelentést tett a húsvéti választmányi ülés
ről, mely jelentés lényegében véve a Közlönyben megjelent tudó
sítással megegyezik, azzal a különbséggel, hogy a vál. ülésen 
résztvett köri tagok kijelentése szerint a tudósításnak azon 
passzusa, mely szerint Kies Ferencz a kongresszus összehívását 
kívánatosnak jelezte volna, csakis tévedésen alapulhat.1

A jelentéshez hosszú, beható tanácskozás fűződött, mely
nek folyamán az elnökön kívül ismételten felszólaltak B ergm ann  
Ágost, dr. BerJceszi István, dr. Kovács Gyula, dr. Lalcy Mátyás, 
dr. Ozorai Lajos, P erény i Adolf, PrivorszJcy Alajos, dr. Steiner  
Simon és R ies  Ferencz.

A tanácskozás befejeztével a kör egyhangúlag egy határozati 
javaslatot fogadott el, melynek végleges szövegét a kör a dr. Schön- 
vitzlcy Bertalan, R ies  Ferencz, és dr. Ozorai Lajos tagokból 
álló szövegező bizottság javaslata alapján, a 14-én tartott folyta
tólagos ülésen következőképen állapította meg:

»1. Minthogy a kör különös súlyt helyez arra, hogy a fizetés
rendezés ügyében az egyesület lehetőleg egyhangú megállapodásra 
jusson, és minthogy a húsvéti vál. ülés határozata nem jelenti a 
rangsor eltörlésére vonatkozó álláspont leszavazását, hanem csupán 
a döntés elhalasztását, a kör helyeslő tudomásul veszi, hogy kép
viselője hozzájárult a választmányi ülés határozatához.

2. A kör mindazonáltal kijelenti, hogy a választmány határo
zatát nemcsak szerencsésnek nem tartja, hanem az elodázásban 
úgy az ügyre nézve, mint. magára az egyesületre nézve veszedel
meket lát. Az egyesület létjogosultságát veszélyezteti az a fel
fogás és az a határozati kijelentés, hogy az egyesület nem hiva
tott és nem jogosult, hogy az egész tanárság nevében beszéljen. 
Ha iskolai és tanügyi elméleti és gyakorlati kérdésekben már 
annyiszor nyilváníthatott az egész hazai tanárság nevében véle
ményt, a tanárság anyagi és erkölcsi boldogulását érintő kérdé
sek tárgyalásánál nemcsak több jogosultsággal, hanem keletkezé
sének és létezésének alapokainál és alapszabályszerüleg vallott 
kötelességeinél fogva mindenkoron lehet és kell szólania az egész 
tanárság nevében. De nem tartja szerencsésnek azért sem, mert 
a kongresszus megtartása nagy zajjal járó országos esemény, 
úgy hogy összehívása feltétlenül megsérti az egyesület programm- 
jában hangoztatott azt a helyes elvet, hogy lehetőleg feltűnés és 
zaj nélkül, de lankadatlan erélylyel törekedjünk czéljaink 
elérésére.

3. Az ügyre nézve veszedelmes késedelmet lát a kör abban, 
ha az egyesület a minisztériumhoz csak akkor fordulna a tanár
ság óhajaival, ha az új fizetési törvényre vonatkozólag a minisz-

1 Az egyes felszólalások gyorsírói jegyzetek alapján állíttattak össze.
Szerk.
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terium már bizonyos tervben megállapodott, mert a kör teljesen 
kizártnak tartja, hogy a kormány, ha már egy bizonyos egységes 
elv szerint valamely tervben megállapodott, azt a tanárság 
kedvéért és utólagos kérelmére elejtse és más elv szerint átdol
gozza. Ez egyrészről más tisztviselői státushoz tartozóknál a 
tanárság iránt bizalmatlanságot is keltene, másfelől a tanárság 
csak hazafiui és polgári kötelességét teljesíti a kormány iránt, 
a midőn vele anyagi és erkölcsi boldogulásának módozatait és 
ezzel együtt a magyarországi középiskolai oktatásügy nyugodt 
és békés fejlődésének feltételeit megismerteti. Sőt — meg vagyunk 
győződve, — hogy a kormány el is várja a tanárságtól, hogy 
kellő időben és előre adjon kifejezést óhajainak s ezzel a szak
minisztériumok munkáját a jelenre és jövőre nézve megkönnyítse.

4. Minthogy ezek szerint a kör föltétlenül szükségesnek 
tartja, hogy a tanárság mielőbb döntsön a fölött, hogy mit 
kérjen, a kör a következő sürgős indítványnyal lép az egyesületi 
igazgatóság elé: Az egyesület igazgatósága kérje fel az összes 
állami és kir. kath. középiskolák tanári testületéit, hogy lehetőleg 
rövid idő alatt, pl. a felszólítás vételétől számított nyolcz napon 
belül, nyilatkozzanak, vájjon hozzájárulnak-e a temesvár-kerületi 
körnek következő indítványához:

Tekintettel arra, hogy a kormány kijelentései szerint az 
egyes minisztériumokban az áll. tisztviselők fizetésének fölemelését 
czélzó törvényjavaslat előmunkálatai máris folyamatban vannak, 
és nehogy ilyen körülmények között a tanárság erre vonatkozó 
kérelmeivel lekéssék, azért az 0. K. T. E. igazgatóságát felkér
jük és megbizzuk, hogy a közoktatásügyi miniszter úrhoz sürgős 
felterjesztést intézzen azon kérelemmel, hogy 0  Nagyméltósága 
akkor, a mikor az áll. tisztviselők fizetésének megjavítására 
vonatkozó törvény megalkottatik, a tanárok rangsorát eltörülni 
és a tanári fizetés javítását egyenlő alapfizetés mellett korpótlé
kokkal való emelkedéssel, továbbá igazgatói és helyi pótlékokkal, 
valamint az összfizetésnek megfelelő fizetési osztály szerinti lak
bérrel és napidíjjal, szóval az osztrák minta szerint, megvalósí
tani kegyeskedjék. Ezen kérelemhez az igazgatóság még azon 
kérelmet is csatolja, hogy a tanári fizetéseknek az egyenlő alap
fizetés és a korpótlékok elvén való rendezése úgy eszközöltessék, 
hogy a kezdő és a végső fizetés semmi esetre se legyen kisebb, 
mint a mennyi volna, ha a tanárok a rangsorban bennmarad
nának és hogy az új rendszerű fizetések akkor lépjenek érvénybe, 
a mikor a mostani IX. és VIII., illetőleg V III. és VII. fizetési 
osztályokba tartozó állami tisztviselők fizetésjavítása megtörténik. 
Végül terjeszkedjék ki az igazgatóság mindazon óhajok sürgeté
sére is, melyek az egyesület »programmjának« III. részében fel 
vannak sorolva.

5. Ezen indítvány megtételénél a kör először tekintettel 
volt arra, hogy a rangsorból származó temérdek sérelem és 
anomália orvoslása, valamint a szenvedett sérelmekből eredő és
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országszerte észlelhető elkeseredés megszüntetése csakis a rang
sor eltörlésével lehetséges, másodszor tekintettel volt arra, hogy 
az 1893. évi törvény megalkotása előtt az 0. K. T. E. nagy
gyűlése, melyen minden intézet külön megbízottakkal volt kép
viselve és a vidéki tanárok országos kongresszusa is, az 1893. évi 
törvény megalkotása után pedig az 0. K. T. E. eddigelé minden 
határozatában és felterjesztésében a rangsor ellen és a tanári 
fizetéseknek az egyenlő alapfizetés és korpótlékok rendszerén való 
megállapítása mellett a leghatározottabban foglalt állást, harmad
szor tekintettel volt azon némelyek által, — a kör szerint tel
jesen alaptalanul — hangoztatott aggodalomra, hogy a miniszté
rium teljesíti ugyan a rangsor eltörlésére vonatkozó kérelmünket, 
de akkor esetleg anyagilag vesztünk, vagy pedig az új rendszerű 
fizetést csak beláthatatlan idő múlva fogja megállapítani, negyed
szer tekintettel volt arra, hogy — a mennyiben a tanárság 
többsége az indítványhoz hozzájárulna — a nagy feltűnéssel, 
sok költséggel, időveszteséggel és fáradsággal járó kongresszus 
egybehivása fölöslegessé válnék.

6. Indítványának megtétele alkalmából a kör kijelenti, 
hogy a rangsorban való bennmaradást és a 400 koronás ötöd
éves pótlékot kérelmezni akkor, a mikor a fizetési fokozatok 
szerinti alapfizetéseket felemelni készülnek, nemcsak czéltalannak, 
hanem még illőnek sem tartja, mert ezen kívánságról joggal 
elmondhatná bárki, hogy szertelen. De nem tartja czélravezető- 
nek Polgár György igazgatónak javaslatát sem, mert ez 24— 
26 éves tanárok részére a törvényszéki bírói fizetést kívánja, a 
mikor tudvalevőleg a bírói pályára menő 26 éves kora előtt még 
csak albirónak sem nevezhető ki.«

III . Dr. Schönvitzlcy Bertalan elnöki kötelességének tar
totta csodálkozással vegyes megütközésének kifejezést adni a 
fölött, hogy az ung-beregmegyei kör a temesvári kör indítványá
nak tárgyalásánál szükségesnek találta hangoztatni, hogy »mond
junk le a partikuláris érdekek szorgalmazásáról, tegyünk félre 
minden ellentétet, aprólékosságot, személyes mozzanatokat«. Ennek 
hangoztatását nemcsak azért találja érthetetlennek, mert a temes
vári kört távolról sem vezetik az ilyen szempontok, hanem még 
inkább azért, mert maga az ungvári kör is lényegében ugyanazt 
óhajtja, a mit a temesvári, t. i. a rangsor eltörlését. A midőn 
ugyanis az ungvári kör azt óhajtja, hogy maradjon meg a rang
sor, de az előléptetés a szolgálati évek szerint történjék, akkor 
a rangsor ellen van. Mert a rangsor lényege az, hogy az egyes 
fizetési fokozatokban bizonyos számi! tanár van, úgy hogy az 
alsóbb fokozatokból a felsőbbe csak akkor lehet előlépni, ha 
abban üresedés van. Az ungvári értelemben vett »rangsor« egy
szerű névsor, melynek csupán az a rendeltetése, hogy az előlép
tetéseknél valakinek létezéséről meg ne feledkezzenek. Ilyen rang
sort a temesvári kör is szükségesnek tart. — A kör élénk 
helyesléssel magáévá tette elnökének kijelentését.

Ries Ferencz, a kör titkára.
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K I S E B B  K Ö Z L E M É N Y E K .

A magyar ifjúság útja Rómába.
A magyar középiskolai kath. ifjúság egy tekintélyes tábora az 

ezidei húsvéti ünnepek alkalmával az örök város megtekintésére 
indult. A kirándulás úgy valláserkölcsi, mint tanulmányi szempontból 
egyaránt kiválóan érdekes volt, s hamisítatlan örömmel és megelége
déssel töltheti el a szülők és a tanügyi körök lelkét is.

A kirándulás czélja egyrészt az volt, hogy XIII. Leó pápának, 
a kath. egyház fejének, 25 éves jubileuma alkalmából keresztényi hódo
latát bemutassa a magyar kath. ifjúság; másrészről, hogy ezzel kap
csolatosan meglássák mindazokat a műemlékeket és kincseket, melyek
kel tanulmányaik folyamán idehaza képben és Írásban már találkoztak.

Mintegy 380-an gyűltek egybe, tanárok, egyetemi hallgatók és 
középiskolai tanulók. Az utazás és ellátás költségei fejenkint mind
össze 110 koronában állapíttattak meg, s a befizetett összegekből a 
vezetőség és rendezőség czélszerű intézkedései folytán még 1000 
lirát sikerült megtakarítani, mely csekélységet »péterfillér« gyanánt 
adott át a zarándoklat a pápának. A kirándulás márczius 25-től 
bezárólag április hó 4-ig tartott. Az ifjúság átérezve a kirándulás 
fontosságát és magasztos czélját, kifogástalan és komoly magaviseletét 
tanúsított. Az út fáradalmait, a zarándoklás érdekessége, és főleg 
rendkívülisége jelentékenyen enyhítette, úgy hogy az ifjúság lelkese
dése és érdeklődése egy pillanatra sem csökkent. A Rómában töltött 
néhány napot a látni és tanulni vágyó fiatal zarándokcsapat tanáraik 
vezetése és szakszerű útbaigazítása mellett rendkívül értékesen hasz
nálta f e l; mindenütt ügyesebben és bátrabban mozgott, mint a messze- 
látóval és Baedekerrel felfegyverkezett többi idegen. A hangulat és 
lelkesedés fokozásához azonban legnagyobb mértékben hozzájárult az, 
hogy XIII. Leo pápa kivételes és csaknem szokatlan kitüntetéssel 
fogadta a magyarokat. Megcsendült a mély hatást keltő magyar 
ének nemcsak az óriási méretű Szent Péter templom falai között, 
de visszhangzott a pápa egyenes kívánságára a fogadtatáskor a 
Michelangelo művészetétől ragyogó sixtusi kápolnában is. Száz meg 
száz magyar torokból harsogott fel a himnusz, a magyar nemzet 
örök imádsága, s a zúgó éljen kiáltások magukkal ragadták még az 
idegeneket is. A pápa feltűnő hévvel és melegséggel a latin nyelvű 
beszédet intézett az ifjúsághoz, melyben erősen hangsúlyozta jóindula
tát a magyar nemzet és ifjúsága iránt. Zichy Gyula gróf pápai 
kamarás magyarul tolmácsolta a beszédet, az ifjúság lelkes éljenzésétől 
kísérve. — A fogadtatás után az ifjak csapatokba oszolva megtekin
tették az összes nevezetes templomokat, bazilikákat, martyrok erek
lyéit. De nemcsak a keresztény Róma műkincseit tanulmányozták 
az ifjak, hanem mindazokat a nevezetességeket, melyeket idehaza a 
dolog lényegét teljesen soha vissza nem adható magyarázatokból 
ismertek. Bekalandozták az egész antik Rómát. Látták saját szemeik
kel az ókori műveltség nagyszerű romjait, látták, milyen szolgálatot
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tett a kereszténység az emberiség erkölcsi érzületeinek ápolása és a 
klasszikus művészeteknek felkarolása, megértése és továbbfejlesztése 
által. Nem is nézte ezeket a magyar ifjúság közönyösen! Látni kel
lett volna, hogy a nevezetes helyek minő mély hangulatot és 
mekkora lelkesedést támasztottak a szép iránt mindenkor fogékony 
ifjak lelkében! Kivánatos volna, hogy ehhez hasonló kirándulásokat 
minél többször rendezzenek Némába.

Csudáky Bertalan.

V E G Y E S E K .
Szemerjay levele. A nagy port fölvert rangsor-polémiát a kö

vetkező nyilt levéllel kívánja befejezni Szemerjay.
»Tisztelt Szerkesztő U r ! — A húsvéti választmány tárgyalá

saiból arról győződtem meg, hogy a tanárkérdés megoldása az ügy 
fontosságához mért nyomatékossággal a rendes mederbe van terelve; 
minthogy pedig ezzel czélomnak egy részét elértem, kötelességemnek 
ismerem a következőket kinyilatkoztatni :

Mindenekelőtt kijelentem, hogy engem az egész vitában tisz
tán a közérdek vezérelt. A jó egyetértés megbontása és a széthúzás 
élesztőse tehát annál kevésbbé lehetett szándékom, mert magam is 
belátom és mélyen átérzem, hogy az összetartásra talán soha nagyobb 
szükségünk nem volt, mint épen most, a midőn egy egész tanári 
nemzedékre kiható, a tanárság és ezzel az iskola érdekeit oly mélyen 
érintő fordulóponton állunk: értem a tanárkérdés helyes megoldását, 
a mely ha nem sikerül minden irányban megnyugtatóan, beláthatlan 
hosszú időre megbéníthatja a tanárok munkásságát és koczkáztat- 
hatja az iskola jövőjét! Törekvéseimben épen a tanárkérdés helyes 
és mindenkit megnyugtató megoldásának tiszta intentio vezérelt; 
és szilárd meggyőződésem, hogy ez a megoldás csak külön törvény
nyel lehetséges !

A főtitkár úrnak a választmányban tett kijelentéseiből azt a 
benyomást nyertem, hogy úgy látszik, én őt tényleg félreértettem. 
Épen ebből kifolyólag ismételten kijelentem, hogy őt sérteni nem 
volt szándékom, ennek még gondolata is távol áll tőlem! De hogyha 
mégis ügybuzgóságomban akaratlannl is talán túllőttem volna a 
czélon, úgy a történtek fölött én is sajnálatomat fejezem ki és a 
főtitkárnak kijelentései után én is bizalommal nézek további műkö
dése elé !

El nem mulaszthatom egyúttal t. szerkesztő úrnak hálás köszö- 
netemet kifejezni a választmányban tett felszólalásáért, a melylyel 
oly szabatosan és világosan körvonalozta a kérdést.

Végül kérem mindkettőjüket, tekintsék, a mi a vitának sze
mélyi részét illeti, a dolgot meg nem történtnek. Itt nyújtom béke
jobbomat. csapjanak bele magyaros őszinteséggel ! És zárom soraimat 
a t. szerkesztő úr szavaival: »ám legyen köztünk ellenzék, de ne legyen 
ellenség! Szeged, 1902. április 15., kész szolgája Szemerjay Károly.«
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В lojális nyilatkozatra csák egy válaszunk lehet: az, hogy 
bizony sajnálni való a megtörtént félreértés, de szivesen elfogadjuk 
a nyújtott békejobbot, legyen béke köztünk.

A Parádi Kálmán-alapitványt gyűjtő bizottság felkéri az elhunyt 
jeles tanár volt tanítványait, ismerőseit, barátait és tisztelőit, hogy 
az alapítványra szánt gyűjtésüket, adományaikat szíveskedjenek f. 
hó 20-ig a bizottság elnökéhez, B a lo g h  K á r o l y  ref. collegiumi tanár
hoz K o l o z s v á r r a  elküldeni. Az alap számadásait s a nyugtázást a 
collegium idei értesítője fogja nyilvánosságra hozni.

Pályázat tanári állásokra: a  t e m e s v á r i  áll. főgymnasiumhoz 
m a g y a r - la t in  tanszékre május 15-ig;

az e r z s é b e tv á r o s i  áll. főgymnasiumhoz la t in - m a g y a r  (esetleg 
la t in -n é m e t)  tanszékre május 15-ig.

Halálesetek. P a u e r  V ilm o s  nyíregyházi tanár meghalt életének 
32-ik, tanárkodásának 8-ik évében április 10-ikén Budapesten.

K o h á n y i  F e r e n c z  E m i l  kassai premontrei kanonok és főgymna- 
siumi tanár meghalt életének 41-ik. áldozó papságának 15-ik, tanár
kodásának 14-ik évében Kassán, április 11-ikén.

F i g y e l m e z t e t é s  é s  k é r e l e m .  A  ta g d íj ja l  h á tra lé k b a n  levő  t. 

ta g o k a t k é r e m , sz ív e sk e d je n e k  a k ü ld ö t t  p o s ta ta k a r é k p é n z tá r i  be fize tési 

la p p a l a ta g d íja t  legkésőbb  m á ju s  e le jé ig  b e fize tn i. A z o n  t. ta g o k tó l,  

k ik tő l  m á ju s  í - i g  a ta g d íj  n e m  j u t  k e z e m h e z , m á j u s  5 - é n  p o s t a -  

m e g b í z á s  ú t j á n  f o g o m  a  t a g d í j a t  b e k é r n i .  H a  a t. ta g o k  k ö zü l  

v a la k i  a p o s ta m e g b izá s t n e m  k ív á n ja , k é re te m , s z ív e sk e d jé k  e rrő l e n g e m  

é rte s íte n i.
Müller József, e g y e s ü le t i  p é n z tá r o s .

K é r e l e m  a  k ö r ö k  p é n z t á r o s a i h o z .  K é re m  a k ö r ö k  t. p é n z 

tá ro sa it, h o g y  a m e n n y ib e n  m é g  m e g  n e m  tö r té n t, a k ö r i  ta g o k  ta g 

d íja it  m in é l  e lőbb k e ze m h e z  j u t t a t n i  s z ív e sk e d je n e k .

Müller József, e g y e s ü le t i  p é n z tá r o s .

V. kér. áll. főreáliskola. Lakása: II. Áldás u. 4.)

B ec se k  S á n d o r  n y .  fő g y m n . ta n á r  u r  S z a tm á r o tt  (K in iz s y  u. 10. s z .)  

h a jla n d ó  az o r s z á g o s  k ö z é p i s k o l a i  t a n á r  e g y e s ü l e t i  k ö z l ö n y  3 0  

é v f o l y a m á t  [ k e m é n y  k ö té sb e n )  j u tá n y o s  á ro n  e la d n i. B ő ve b b  é rtes íté s  

tő le  k a p h a tó .

Tartalom  : A rangsor-kérdés. Balogh Pétertől. — A vallás- és közoktatási 
költségvetés. — Egyesületi élet: Köri tudósítás. (Temesvár-kerületi 
kör.) — Kisebb közlemények. — Vegyesek. — Hirdetések.



P á l y á z a t  t a n á r i  á l l á s r a .
A budapesti ág. h. ev. fögymnasiumban betöltendő három tanári állásra,

melyeknek egyikével a magyar és latin nyelv, másikával a magyar és német
nyelv, harmadikával a latin és görög nyelv tanítása van egybekötve, pályá
zat hirdettetik. A két első tanszék rendes tanárral, szükség esetében 
helyettes tanárral, a harmadik (latin-görög) helyettes tanárral töltetik be. 
A rendes tanár javadalma 2400 korona évi fizetés, 800 korona lakáspénz 
s a szabályszerű, 200 koronás, ötödéves pótlék, melybe a más középisko
lában töltött rendes tanári évek beszámíttatnak. A felsőbb (2600, 2800, 
3200, 3600 koronás) fizetés-fokozatba való előléptetés, helyi szabályzatunk 
értelmében történik, melyre nézve bővebb tájékozást élő szóval, vagy 
levélben alulírott igazgató nyújt. A nyugdíj az 1894. évi 27. t.-czikk sze
rint. A helyettes tanár egyelőre egy próbaévre alkalmaztatik, évi java
dalmazása 2000 korona.

Pályázhatnak megfelelő képesítéssel biró ág. hitv. evangélikus egyé
nek. Az egyháztanácshoz intézendő, keresztlevéllel, a képesítést, az eddigi 
alkalmazást tanúsító okmányokkal felszerelt kérvények f. évi április hó 30-ig 
a főgymnasium igazgatóságához küldendők be.

A megválasztottak f. évi szeptember hó 1-én tartoznak hivatalukat 
elfoglalni.

Budapest, 1902. április 10.

Dr. Mágócsy Dietz Sándor, s. k. Góbi Imre, s. k.
első isk. felügyelő. igazgató.

Az Aihenaeum irodalmi és nyomdai részvényiársulaí kiadásában 
■- legközelebb megjelenik:...........

V I L Á G T Ö R T É N E L E M
---- - -  : I. rész.

Az uj ianterv alapján a középiskolák V. osztálya számára

Irta: К I B A L T  P Á L .
Ezen tankönyv, mely minden tekintetben az uj tanterv szellemé

ben és annak figyelembe vételével készült, legközelebb megjelenik, és úgy 
tudományos tartalmánál, mint magyaros nyelvezeténél, nemkülönben techni
kai kiállításánál fogva is méltán ki fogja állania versenyt a létező és kelet
kező világtörténelmi tankönyvekkel szemben.

Ennek alapján felhívjuk az i. t. szaktanár urak figyelmét ezen figye
lemre méltó Világtörténelemre, és kérjük, hogy a világtörténelmi tankönyv 
elfogadásának meghatározását a szeptemberi értekezletre halasztani mél- 
tóztassanak. j

A könyv II. része szintén sajtó alatt van és 
===== a kellő időben meg fog jelenni. —...

A thenaeum  irodalm i és  nyom dai ré szv én y tá rsu la t B udapesten  VII., K erepesi-u t 5 4 .
V________________________________________/
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Ú J D O N S Á G шM o s t  j e l e n t  m e g !

Az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai r.-társulat 
Л  kiadásában most  j e l en t  meg a következő tudományos 
™  kézikönyv:

n
ENCHIRIDION 

FONTIUM HISTORIAE HUNGARORUM.

A Magyar Történet Kútfőinek 
m Kézikönyve, m

A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi minister úr megbízásából

Dr. ANGYAL DÁVID és Dr. MIKA SÁNDOR
egyetemi magántanárok közreműködésével 

szerkesztette

Dr. ?darczali Henrik
a kir. budapesti egyetemen a hazai történelem nyilvános rendes tanára.

=  A 61 ívre terjedő, =
nagy 8° alakú  m unka 
EETEE ára 13 korona. =

Kapható a fenti kiadótársulatnál Budapesten,
VII. kerület, Kerepesi-ui 54. szám, valamint minden hazai 

könyvkereskedésben.

Az Athenaeum könyvnyomdája.
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O R S Z Á G O S
KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
A z eg y esü le t h iv a ta lo s  ügye iben  

m inden  ir a t

Dr. NÉGYESY LÁSZLÓ
fő titk á rh o z  k ü ld e n d ő , U jv ilág -u tcza  

2. sz . a lá .

Szerkeszti

BALOGH P É T E R
I . ,  O rsz á g h á z -u tc z a  12. szám .

Az eg y esü le t an y ag i ügyei, va lam in t 
a  lap  k ia d á sá t ille tő  ügyek

MÜLLER JÓZSEF
p én z tá rn o k  (V . k e rü le ti á ll. fo reá l-  

isko la ) h a tá sk ö ré b e  ta rto zn ak .

Előfizetési dij .egy évfolyamra 8 kor. — Évi tagdíj 8 kor.

I 11 1 i 'j A  J i E n "
A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÍ Iy6 l TSÉGVETÉS.

(F olytatás.)

IV. nap, április 15.

A mai ülésen az egyházpolitika dominált.
Bizony Ákos miskolczi ref. pap volt az első szónok, s 

hosszasabban az egyházi kérdésekről szólt. A középiskolai oktatás 
terén a túlterhelést bizonyította, s a görög és német nyelvek 
kihagyását, a latinnak az ötödik osztályba való feltolását, a mathe- 
matikának és természettudományoknak megszorítását javasolta.

Zboray Miklós művészeti kérdésekről szólt, szabálytalan 
eljárással vádolván a kormányt az építkezések körül.

Csernocli János néppárti, mérsékelt irányú egyházpolitikai 
beszédével tűnt ki. A középiskoláknál kifogásolja, hogy ott az 
ifjúság semmiféle nyelvet el nem sajátít.

Trubinyi János a felekezeti iskola mellett érvelt.

V. nap, április 16.

E napon Melczer Vilmos szász képviselő beszéde után, a ki 
a AVerner Gyula vádjait akarta meggyöngíteni, ismét felszólalt 
Wlassics Gyula miniszter, s felelt a vitában eddigelé elhangzott 
ellenvetésekre és kívánságokra. A középiskolákról a következőket 
mondta:

A mi a középiskolákra vonatkozik, a melyekre nézve szintén 
hangsúlyoztatott az ellenőrzés elégtelensége, erre nézve csak azt 
vagyok bátor megjegyezni, hogy épen az ú. n. nemzetiségi, tehát a 
nem magyar nyelvű iskolákra nézve a legutolsó évben azt a rende
letet adtam ki, hogy a főigazgató minden évben kétszer — eddig 
csak egyszer volt köteles — tartozik ezeket az intézeteket meg
látogatni. Ha hozzáveszszük az érettségi vizsgálatnál való jelenléteit, 
a mely a harmadik hosszabb ideig való ott tartózkodás, továbbá ha 
tekintetbe méltóztatik venni, hogy gondoskodtam arról, hogy a köz-

O K SZ . K Ü Z É P IS K . T A U Á R E G Y E S . K Ö Z L .
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oktatási tanács tagjai szintén megjelenjenek ezekben az intézetekben, 
ezek a tanulmány ellenőrzése szempontjából, pl. a magyar irodalom 
és a történelem tanításának szempontjából, és ott több napot is 
eltölthessenek, akkor, azt hiszem, mindazt, a mit a törvény kereté
ben tehettem, ebben a tekintetben meg is tettem. És ígérem, hogy 
igenis iparkodni fogok ezen a téren a felett őrködni, hogy a magyar 
állam ellen semmiféle olyan merénylet el ne követtessék, a mely 
felett én szoktam leginkább megbotránkozni. Úgy is vagyok értesülve, 
hogy ezek a kifogások, bár sok tekintetben teljesen jogosultak, 
általában kissé túlzottak, mert hiszen mindezeknek a nemzetiségi 
iskoláknak a vezetői lelkűkben talán mégis csak érzik azt, hogy ez 
a magyar haza mennyi jót tesz velük; megmutattuk ezt a kongrua- 
törvény alkalmából is, és megmutattuk számos más esetben, a mikor 
igenis teljes liberalitással, különbséget nem téve sem egyik, sem 
másik felekezet, sem a magyar, sem más nemzetiség között, hajtot
tuk végre az intézkedéseket. Azt hiszem, ez a nemessége az állam
nak, a noblesse oblige csak kötelez velünk szemben is, és ezt el is 
várjuk. Ahol pedig azt látjuk, hogy az autonómia semmi egyéb, 
mint a magyar állam és a magyar nemzet elleni politikai izgatás 
helye, ott a rendelkezésre álló minden eszközzel és teljes erélylyel 
oda kell törekedni. — és tudom, hogy a t. ház e tekintetben támo
gatására van a kormánynak — hogy az ilyen meg ne történhessék.

T. képviselőház! Többen gymnasiumok felállítását követelték 
egyik-másik helyen. Erre vonatkozólag legyen szabad egy meg
jegyzést tennem és ez az, hogy állami gymnasiumainknak relativ 
elhelyezése, azt megengedem, nem egészen helyes, s a relativ elhelye
zés szempontjából nem egy kifogás lett. Egyes vidékeken túlsók 
iskola van. más vidéken pedig nincs. De ezt magával hozza hazánk 
történelmi fejlődése is, a mennyiben az egyes autonom felekezetek- 
nak joga van iskolákat tartani, azok alapítványokhoz vannak kötve, 
és így ezt a helycserét olyan könnyen keresztülvinni nem lehet.

Nem azt mondom én. hogy azért gymnasiumokat nem fogunk 
felállítani. Mert habár sok ezen intézetek abszolút száma, de az 
tagadhatatlan, hogy egyes vidékeken hiány van e részben és annak 
pótlásáról gondoskodni kell. Egyre azonban bátor vagyok a figyelmet 
felhivni. A t. képviselő urak úgy általánosságban olyan szépen 
deklamálnak a szellemi proletariátus túltengése. a sok gymnasium 
stb. ellen, azután pedig az egyik is, a másik is egy-egy gymnasiumot 
kér. Mindig eszembe jut ilyenkor a nagy angol államférfiú mondása : 
semmi sem könnyebb, ha tapsokat akarsz szerezni, beszélj általános
ságban a takarékosság szükségességéről az állam; de ha egy tételt 
törültetni akarsz, akkor kipisszegnek.

T. képviselőház! Felmerült a túlterhelés kérdése is. Ezt min
den évben felhozzák, minden évben megvitatjuk. Bator vagyok erre 
nézve megjegyezni, hogy tantervi túlterhelés, ha összehasonlítjuk 
tantervűnket bármely európai állam tantervével nincs. De meg
mondom, hol van a túlterhelés. Egyes tanárok eljárásában van a 
túlterhelés; egyes tanárok — de hála Istennek, ezek száma kevés —
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oly rosszul kezelik a módszert, hogy ebből túlterhelés származik az 
ifjúra. De hogy a tantervben redukcziókat lehessen tenni, az, enge- 
delmet kérek, bárkinek, a ki ezén a helyen ül, teljes lehetetlenség. 
Pl. Csernoch t. képviselőtársam és mások is, a hittani órák számát 
kívánják felemelni. Méltóztassék megnézni, mi is az, a mit ma ki 
lehetne hagyni a tantervből. A tantervből ma, akárhogyan ruminál- 
juk is a dolgot, alig lehetséges valamit kihagyni. Elmentem a leg
utóbbi tantervfelülvizsgálás alkalmával, épen a túlterhelés szempont
jából. a legvégső határig abban, hogy mi volna hát kihagyható, és 
arra a meggyőződésre jutottam, hogy én más tantervvel, hacsak nem 
akarom koczkáztatni hazám értelmiségének érdekét, elő nem állha
tok. Arról, elismerem, kötelességem gondoskodni, hogy az ú. n. 
lokális és egyes tanárok hibájából származó túlterhelés ne nehezedjék 
az ifjúságra.

Kifogásolták azt, hogy a német nyelvet tanítják a közép
iskolában. A milyen őszintén, a milyen igazán megmondtam a múlt
kor álláspontomat a német nyelvnek a népiskolákban való tanításáról 
és kijelentettem, hogy nézetem szerint az ott teljesen felesleges, sőt 
paedagógiailag esetleg káros is, ép oly szükségesnek tartom a német 
nyelv minél belterjesebb tanítását a középiskolákban. De mindjárt 
hozzáteszem: nem tartom helyesnek azt, hogy grammatizáljanak és 
az új tantervi utasítás, a mely épen most kidolgozás alatt van, a 
lehető leghathatósabban iparkodik bevinni az iskolába a közvetlen 
beszélgetési módszert, a melynek segélyével az ifjak megtanuljanak 
németül beszélni. Hiszen t. képviselőház, az a sajátszerű, hogy pl. 
maga Bizony Ákos képviselő ur vagy szülei annyira érezték annak 
szükségét, hogy megtanuljon németül, hogy — itt az Almanachból 
olvastam — Késmárkra küldték német szóra. Molnár Ákos t. képviselő- 
társamról is itt van az Almanachban, hogy elment a Szepességbe 
német szóra. De nem mindenki mehet a Szepességbe német szóra, 
hanem arra kell törekednünk, hogy lehetőleg már az iskola meg
adja a német nyelvben a kellő jártasságot.

Méltóztassék csak t. képviselő urak, megnézni, mit tesz e 
tekintetben Erancziaország. Ott a német nyelvet ép úgy, mint 
Németországban a franczia nyelvet, a lehető legnagyobb mértékben 
tanítják. Alig jelent meg a német herczeg Amerikában, már jön 
Amerikából a hir, hogy számos iskolába behozzák a német nyelv 
kötelező tanítását, a hol eddig nem tanították.

En a?t hiszem, igaza van annak, — és itt ismét Csernoch 
képviselő urra utalok — a ki a régi latin közmondásra utalva, azt 
mondotta: annyit érünk, a hány nyelvet tudunk. S épen Magyar- 
országnak s épen a t. függetlenségi pártnak áll érdekében az, hogy 
minél több nyelvet tudjunk. Mert hiszen hogyan történhetnék más
ként a külfölddel való érintkezés. Tegyük fel, ha egyszer a t. füg
getlenségi párt programmja megvalósulna és külön magyar diplo- 
mácziai összeköttetéseket kellene létesíteni a külfölddel: honnan 
kerülnek akkor azok a nyelvtudó emberek, a kikre szükség volna? 
Valószínű ugyan, hogy még hosszú ideig méltóztatnak várni, a míg
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ezt a czélt elérik. De úgy hiszem, nem tévedek, hogy minden jó 
függetlenségi párti helyesli, hogy a magyar értelmiség emelkedjék. 
Már pedig a német nyelv segélyével kétségtelenül meg lehet termé
kenyíteni a magyar kultúrát, azt senki kétségbe nem vonhatja.

Major Ferencz hosszasan szól a középiskolai reformról. 
Nem barátja az egységes jogosítású középiskolai rendszernek, 
hanem az egységes iskola híve elágazásokkal. E tárgyról ezeket 
mondja:

Már évek előtt, mikor a t. miniszter úr először említette meg 
az egységes jogosítású középiskolát, én voltam az. a ki arra reagálva, 
határozottan egy másik irányzatot szegeztem ezen irányzat ellenébe, 
és ez volt az egységes középiskola, a felsőbb osztályokban bifur- 
káczióval.

A porosz irányzatot, a melyet t. miniszter úr sem akar követni, 
a leghatározottabban visszautasítom, mert az abszurdumra vezet, 
hisz az katonai megoldási módot képez, a mely a gordiusi csomót 
kettévágni és nem megoldani vagy szétbontani akarja. Tudjuk 
ugyanis, hogy a német császár legutóbbi rendelete értelmében minden 
középiskola bármilyen magasabb felsőbb iskolára egyformán jogosít, 
és a középiskolát végzett tanulóra van bízva, hogy az egyetemre 
járva, magánúton sajátítsa el azon ismereteket, a melyeket még a 
középiskolában el nem sajátított és az első vizsgánál az egyetemen 
a tanárnak meg kell tudni valami módon, hogy az a tanuló magán- 
szorgalomból, privát úton elsajátította-e azon ismereteket, a melyekre 
a felsőbb iskolai pályán szüksége van. Ezen rendszernek nem vagyok 
barátja, mert azt akarom, hogy a ki a felsőbb tanfolyamra megy, 
előkészítését már a középiskolában kapja meg és előkészítve menjen 
a felsőbb, magasabb iskolákba.

Mikor én a középiskolák kérdésének mikénti megoldásáról 
beszélek, feltétlenül számolnom kell mindazon kívánalmakkal, a 
melyek azon irányzatból folynak, hogy Magyarországon a gazdasági 
ismeretek elsajátíthatásához jó alapot adjunk ifjainknak. hogy így 
jó alapon haladva menjenek a szakiskolákba, hogy ott a közgazda- 
sági tudást elsajátítsák. Nagyon fontos tehát, hogy mikép oldjuk 
meg a középiskolák kérdését, középiskolákba járó ifjainknak 25° o*a 
a negyedik osztály befejezése után nem folytatja tovább tanulmányait, 
melyből egy rész vagy gazdasági, vagy kereskedelmi, vagy más 
szakiskolába megy. De sokkal több, még pedig majdnem negyven 
százalék a 6-ik osztály után hagyja ott a középiskolát^ úgy, hogy 
tulajdonképen harmincz százaléka az eredeti számnak megy fel a 
nyolczadik osztályig. Epen ezek a számok nagyon fontosak, azon 
statisztikai számok, a melyeket a t. miniszter úr felhozott, nagyban 
segítségemre jönnek annak bizonyításánál, hogy egységes közép
iskolának bifurkáczióval való létesítése egyrészt a pályaválasztást 
kitolja, másrészt a nemzeti nevelést és egyáltalában a műveltséget 
nagyban fokozza.

Ezután részletesen kifejti tantervét. A latint az V. osztály
ban kezdené, a németet a III-ikban, a görögöt és görögpótlót
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egészen elhagyná. A IY. osztály a gymnasiumi cursus első felét 
befejezné, onnan aztán vagy a gymnasiumban maradna a tanuló 
akár a reális, akár a humánus irányban, vagy szakiskolákba 
(kereskedelmi vagy polgáriba) menne.

B a rta l A urél a 48-iki törvény végrehajtásáról szólt, majd 
W erner G yula  czáfolta vissza Melczer czáfolatait, mire Wlassics 
G yu la  miniszter is hozzászólt a nemzetiségi középiskolák ügyé
hez, ígérve, hogy a jövőben még fokozottabb figyelemmel fogja 
kisérni működésüket.

N essi Pál a polgári iskolát vette védelmébe.
K ollár M árton védte a tót vidéki papokat a pánszlávizmus 

vádja ellen.

VI. nap, április 17.
Nemzetiségi kérdés, az 1848. XX. t.-cz. végrehajtása, nép

iskolai oktatásügy, a harmadik egyetem, itt-ott rövid kitérés 
középiskolai dolgokra is : ebből áll a mai ülés programmja. 
Wlassics miniszter ma is felszólalt és a középiskolai felügyeletről 
érdekes kijelentést tett.

Kecskem éthy F erencz felpanaszolja a túlterhelést a közép
iskolában :

A mi a középiskolákat illeti, t. ház, ebben a tekintetben a 
miniszter úrnak az 1900-ik esztendőről beterjesztett jelentésének 
egy részére utalok, a bol azt látom, hogy a tanítás sikerére nézve 
a következő számok foglaltatnak. Általános jeles osztályzattal birt 
3619 tanuló, jó osztályzattal 10.129, elégséges osztályzattal 35.353, 
és azután egy-két és több tárgyból elégtelen osztályzatot kapott 
12 — 13.000 tanuló.

Mit látunk ebből, t. képviselőház ? Látjuk ebből a túlterhelt
séget. És a mikor én ezt látom, akkor a t. miniszter úr hiába 
dicséri nekem azt a német rendszert, s akkor én azt gondolom, 
h°gy jó lenne azt a német rendszert egy kis angol rendszerrel 
összeházasítani, a mely szerint tudják az ifjakat tanítani, a nélkül, 
hogy túlterhelnék őket, és jó volna megemlékezni a régi magyaros 
nevelési rendszerről és arra alapítani nevelési rendszerünket, nem 
pedig más nemzetnek úgyszólván uszályhordozójává tenni.

Mit érnek el, t. képviselőház, a középiskolákban a klasszikusok 
tanításával ? Mit érnek el a mathézis tanításával ? És mit érnek el 
a történelem tanítása terén ? A mi az utóbbit, t. i. a történelem 
tanítását illeti, arra nézve az a nézetem, hogy semmi szükség sincs 
azoknak a tized- vagy huszadrangú népek történetének tanítására, 
hogy azzal csak gyötörjék a tanulókat; elég volna tanulni a magyar 
nemzet és a vezérnemzetek történetét, azon nemzetek történetét, a 
melyek a mi hazánk történetével szoros kapcsolatban állanak.

W lassics G yula  miniszter ezeket mondta a középiskolai 
reformról és a felügyeletről:

Mielőtt a harmadik, vagyis a ma benyújtott határozati javas
latra áttérnék, legyen szabad csak igen röviden Major Ferencz kép
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viselőtársam beszédére reflektálnom, a ki azon előterjesztésemnek, 
melyet a középiskolákra vonatkozólag kifejtettem és a melyre nézve 
óhajtottam, hogy az megbeszélés tárgyát is képezze, el kell ismer
nem, ő tüzetesen és behatóan foglalkozott ezen kérdéssel, igen sok 
helyes eszmét pendített is meg. Igen örvendek, hogy helyeselte azt, 
hogy én még ebben a tekintetben nem kötöttem le magam egyik 
irányzatnak sem; hanem azt mondtam, hogy ma még nincsen abban 
a helyzetben a kérdés, hogy az ország első tanácsának az eldöntést 
javasolhassam, hanem a minden oldalról való komoly megfontolás az, 
a mi jelenleg a teendő. Igen helyesen karolta fel azt az eszmét is, 
a melyet megpendítettem már néhány hónappal ezelőtt, midőn a 
középiskolák felügyelésének kérdésével foglalkoztam, hogy úgy tanul
mányi, mint pedig adminisztrativ tekintetben minél hatályosabbá 
tehessük az ellenőrzést, és a mely oda irányul, hogy vájjon nem 
volna-e helyes a főigazgatókat a központba rendelni és innen azután 
teljesíttetni velük a felülvizsgálatot, mert folytonos kontaktusban 
lévén a főigazgatók a miniszterrel, igen hasznos tanácsot nyerne a 
miniszter, és a főigazgatókkal tartott tanácskozások következtében 
bizonyos egységet lehetne teremteni, a mi bizonyos tekintetben ma 
hiányzik. Én magam vetettem fel az eszmét. Egyedüli aggályom csak 
az, hogy mivel mindig propagáltam azt, hogy a vidéki városok 
kulturális központokká fejlesztessenek, mert ez rendkívül fontos, az 
az eszme lebeg előttem és ez szüli aggályomat, hogy vájjon helyesen 
járok-e el, ha ilyen tekintélyes és intelligens elemet a vidéki váro
soktól elvonok ? Ez az, a mi engem még mindig késleltet elhatáro
zásomban.

A mai nappal a közoktatási tárcza költségvetésének álta
lános vitája véget ért.

VII. nap, április 18.

Ez a nap szomorú emlékezetű napja a magyar törvény- 
hozásnak. A magyar nemzeti művelődés ügyének a tárgyalása 
közben esett meg az a szégyen az országházában, hogy nemzeti 
művelődésünk egyik legelső bajnokának, Jókainak, csak nagy 
botrányok közt, heves ellenállás után szavazták meg a számára 
előirányzott csekély évi tiszteletdíjat. Lelkes fölháborodással, igen 
találóan jegyezte meg Wlassics, hogy »a mikor már rólunk mind
nyájunkról, a kik itt ülünk, senki sem fog beszélni, arról a férfiú
ról, a ki Magyarországnak annyi fényt, annyi dicsőséget szerzett, 
meleg kegyelettel szól az utókor.« A ház aztán — ez tette 
némileg jóvá a mai nap hibáját — sietett elégtételt szolgáltatni 
hazánk nagy Írójának és vetélkedve szavazta meg számára az 
előirányzott tiszteletdíjat.

Vili. nap, április 19.

E nap jó része a főiskolai oktatásnak volt szentelve, a 
tárgyalás végén eljutottak a tank. főigazgatóságok tételéhez. 
E tételnél Molnár János szólalt föl, hibáztatva középiskolai
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administratiónkat — teljesen Heinrich ismert felolvasása és érvei 
nyomán, szórúl-szóra felolvasván annak egyes részeit — s vá
dolva Wlassicsot egy ifjúsági zsebnaptárban tévesen neki tulajdo
nított s a Közlöny 11. számában már apokrifnak kijelentett ajánló 
levele miatt. Érdemleges vita tehát a középiskolák tételénél nem 
volt e napon.

IX. nap, április 22.

A mai nappal véget ért a vallás- és közoktatási tárcza 
költségvetésének a tárgyalása. A legtöbb tételt vita nélkül szavazta 
meg a ház. A testi nevelés tételénél Krasznay Ferencz képviselő 
a következő beszédet mondta:

T. ház! Költségvetésünkben testi nevelés czímén egy 31.600 
koronát kitevő összeg szerénykedik. Ennyi jutott és nem több, a 
mai ifjúság testi tökéletességének fejlesztésére, annak az ifujságénak, 
melynek elődei tudvalevőleg a vitézi tornákon Európában a közép
korban a legelsők voltak. Ha a kirívó ellentéteket keresném, akkor 
szembe állítanám ezt az összeget azokkal a százezrekkel, vagy talán 
milliókkal, melyeket a lótenyésztésnek tökéletesítésére fordítunk. 
De nem keresem az ellentéteket, megszoktuk már Magyarországon, 
hogy a nyugati kultúrának legelső sorban nem annyira tökéletes
ségeit, hanem töbnnyire hibáit, külsőségeit utánozzuk és csak azután 
ejtünk sort a reális, tartalmas intézményekre.

Megelégszem egyszerűen azzal, hogy rámutatok arra, hogy az 
angol és amerikai nemzet a maga rendkívüli fölényét, azt a gazdasági, 
testi fölényét értem, melylyel ma a világot uralja, jórészben annak 
köszönheti, hogy testét és lelkét harmonikusan, egyöntetűen fejleszti. 
Rámutatok egyszerűen arra. hogy a klasszikus görögök óta, kik a testi 
nevelést kultúrájuknak ép oly kiegészítő részének tartották, mint akár 
képzőművészetüket, egyedül az angol és amerikai nemzet az, mely ezt 
a tökélyt, harmóniát, a testnek és léleknek egyensúlyát megvalósítja. 
Ma ezekben az államokban »egész ember« alatt nemcsak azt értik, 
ki tudásban és jellemben kiválik, hanem azt is, ki testedző sportbeli 
ügyességénél fogva erre a névre méltó. Én igazán tömörebben nem 
tudnám kifejezni, — mert tömörségre van szükségünk, előrehaladván 
az idő — azt a helyes közgondolkodást, mint ha idézem a XX. szá
zad egy talán eddig legérdekesebb emberének végrendeletét — Cecil 
Rhodesre gondolok — ki tudvalevőleg vagyonának nagy részét 
ösztöndíjakra hagyta. Alapított ő többek közt 150 ösztöndíjat, és 
végrendeletében meghagyja, hogy az ifjak minősítésének megítélésé
nél essék 30°/o az előző iskolai képzettségre, 20 százalék a lelki 
tulajdonságokra, u. m. szivósság, kitartás, embertársi érzés, nemes 
gondolkozás, 30 százalék az elért iskolai eredményekre, pályadíjak 
nyerése stb. és 20 százalék a testi, sportbeli képzettségre. Szóval 
Cecil Rhodes a jövő nemzedéket nem egyoldalúan, hanem a felsorolt 
qualitásokban összeállított tökéletességben akarja képezni.

Ha a testedző sportoknak, a testedzésnek — értek itten min
den túlzástól, versengéstől távol tartott törekvést —- eddig nálunk
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megtett útját keresem és nézem, azt találom, hogy Magyarországon 
itt is abba a bűnbe estünk, a melybe sok más intézménynél. A test 
kultuszában is a német szellem, a német irány vezet bennünket. 
A német torna, a melyet Jan professzor talált ki, ütött tanyát 
Magyarországon is. Akármilyen elismeréssel vagyok is a jelenlegi 
kormány helyes érzéke iránt, meg kell állapítanom, hogy a torna 
ma is túlteng a testi kultusz terén. A sportbeli játékoknak, a 
tulajdonképeni ügyességeknek tanítása nálunk még meglehetősen 
félreismert, sőt üldözött dolog. Mernék hivatkozni Berzeviczy Albertre. 
a kinek Magyarország sokat köszönhet a testi épségnek és a test
edző sportoknak kultusza körül. Mennyi előítélettel kellett megküz- 
denünk és kellett megküzdenie neki, míg odáig jutottunk, bogy a 
tornával szemben egy más sportot, az athletikát, a mely jórészben 
ellentéte a tornának, meghonosítani lehetett. Mert mit tesz a torna ? 
A torna kritériuma az, hogy többnyire zárt helyen, tehát meglehe
tősen poros helyiségekben gyakoroltatnak az ifjak. Egyöntetű szab
ványai szabatos rendbe sablonizálják az embereket és beszorítják az 
önállóságnak, az individuumnak teljes kizárásával egy egységes ke
retbe. Ellenben az athletika, a mely ezelőtt 30 évvel honosult meg 
Angliában, a testnek harmonikus, szabad — ha szabad volna ezt a 
szót használni, hisz annyi mindenre használjuk — liberális kifejlé- 
sét engedi. Az athletika az egyént engedi fejlődni, annak hajlamai, 
képességei szerint és nem szorítja őt keretekbe. Ezt az atbletikának 
nevezett testedző irányt 25 évvel ezelőtt egy buzgó honfiú, gróf 
Esterházy Miksa, honosította meg Magyarországon. Elmondhatjuk, 
hogy, Angliát kivéve, 52 év előtt egyedül Magyarországon volt 
athletika.

Hogy micsoda feladatok várnak a kormányra a testedző sportok 
terén, azt pár rövid pontban fel fogom sorolni. A mint említettem, a 
kormányzat körében még mindig praeponderálnak azok a férfiak, a 
kik a torna képviselői s ennek következtében meglehetősen pedáns 
tornatanítás folyik még nálunk. Teljesen hasonlítunk ebben a tekin
tetben a németekhez. Én azt volnék bátor ajánlani az igen t. minisz
ter urnák, hogy szíveskedjék különös súlyt helyezni legalább a felsőbb 
osztályokban az athletikára is azáltal, hogy necsak tornatanítókat 
képezzünk, a kik a paedagogiának sajátságos emberei, hiszen a 
tornatanítók ritkán paedagogusok is és ez a hiba. A tanárok közül 
kellene tornatanítókat nevelni, olyanokat, a kiknek érzékük van rá. 
Angliában gyakran olvastam pályázatokat, a melyekben azt mondják: 
kerestetik egy rajztanár, azonban megkívánjuk, hogy kiváló kriket- 
játszó legyen. Vagyis a rajztanár egyúttal tanította az ifjúságot, a 
melynek barátja, társa volt ezekben a játékokban.

A másik az lenne, hogy a tanárságba be kellene oltani annak 
tudatát, hogy a testnek kultusza, — értem mindig a józan és a 
versengéstől ment athletikát. — egyenjogú tényezője a tanulásnak, 
vagyis ha nem haladunk is egészen Rhodes Cecil nyomain, legalább 
ismerjük el, toleráljuk — hisz némely iskolában még a toleranczia 
is hiányzik, — a testnek szabad, athletikai kultuszát.
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A torna-tanításnál kiváló súlyt kellene helyezni arra, hogy 
szabad levegőre vigyék az ifjúságot, a hol a napot, a levegőt, a 
természetet élvezi, a hol emberré lesz és nem katonává.

Mondom, erről az oldalról is kénytelen vagyok elismerni, hogy 
Wlassics kultuszminiszter úr minisztersége óta nagy haladások tör
téntek ezen a téren és hogy ebben a tekintetben ő messze kima
gaslik elődei közül. Ezért a tételt a magam részéről nemcsak hogy 
elfogadom, hanem sajnálom, hogy nem nagyobb összeggel dotálják a 
testnevelésnek ügyét, de meg vagyok győződve arról, hogy a kul
tuszminiszter úr a jövő esztendőben ezt a tételt fel fogja emelni. 
A tételt, ismétlem, elfogadom.

K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
Franczia nyelv- és olvasókönyv. A reáliskolák III. 

osztálya számára irta Havas Adolf. Budapest. Franklin-Társulat. 
1902. (Ára ?)

Jól esik néhány szóval egy igen derék munkáról hirt adnom 
a nem szakembernek is, mert hisz a szakember a megküldött 
tiszteletpéldányból remélhetőleg mind ismeri már Havas könyvét.

Az egyes nyelvtényeket, a hol a tanítás kezdő fokán lehet
séges, a szerző mindenütt tudományos alapon magyarázza, illetve 
osztályozza, minek folytán a tanítás több öröklött helytelenségtől 
szabadul, a tények megértetése pedig egyáltalában nem válik 
nehezebbé. Helyesen hangsúlyozza, hogy a mellékneveknél a 
nőnemű alak őrizte meg a teljesebb formát s ebből alakult a 
himnemű, csonkulás utján. Sotte-ból könnyebben magyarázható 
sot, mint megfordítva. Nélkíilözhetővé válik úgy a kivételeknek 
és rendhagyóságoknak sok indokolatlan fejezete, a mi gyakran 
helytelen képet adott a tanulónak a nyelv szerves alakulásáról. 
Hogy az úgynevezett rendhagyó igék ragozásában mutatkozó 
tarkaságot az eredeti hangsúlyozás eltérése okozta, azt szintén 
jó tudni már a kezdő fokon. Ä nyelvtudománynak lassú munká
val szerzett ily vívmányait, ha a tanítás hasznát veheti, bátran 
be kell venni az iskolai könyvekbe; hadd tűnjék el az a dogma
szerű és követelődző előadása a szabályoknak, mely a deduktiv 
módszerrel járt. A tudományos felfogás érvényesül a porte-plume- 
féle »felszólító móddal képezett igei összetételek« elnevezésénél 
is. (Gröber Grundriss d. fr. Phil I. 660.). Szóval a könyv tudo
mány tekintetében teljesen a mai színvonalon áll.

A felvett anyagban a mindennapi életből vett és népszerű 
tárgyú olvasmányok dominálnak, a mit az előszó is kiemel. Csak
hogy nem kellene egy bizonyos határon alul menni, s gyerekes
nek mondható olvasmányokat is felvenni. Ilyeneknek tartom a
7. 8. 10. 12. 13. 39. számú apróságokat. Csak egy osztálynak 
lévén szánva e könyv, könnyebben lehetett volna a tanterv
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kívánta elbeszélő darabokat is felvenni, könnyebben, mint azokba 
a német gyakorló könyvekbe, melyek a gymnasium III. és a 
reáliskola I. osztálya számára készülnek. Kár, hogy ott is a 
kiadó érdekeire kell tekintettel lenni, s a kettőt nem lehet 
elválasztani. Helyes volt a könyv elején a tanulót röviden tájé
koztatni a franczia nyelv elterjedéséről, a franczia nemzet és 
nyelv alakulásáról. Ezt ugyan bizonyára eddig is megtette a 
gondos tanár, de jobb, ha benn van a könyvben.

Az anyag feldolgozásában a szerző a direkt módszer híve 
a szöveg utáni franczia nyelvű »Exercices«-ben. Teljesen azonban 
a tanár nem fogja nélkülözhetni a magyart, mert különben a 
megértetés a gyengébbeknél lehetetlenné válik. Újra hangsúlyo
zandó, hogy ez az eljárás sokkal nagyobb követelményeket 
támaszt a tanárral, mint a könyvvel szemben. Baj, hogy a 
tanulmányi ösztöndíjak nem szaporodnak.

Hogy a kiejtés fontossága jobban feltűnjék, Havas a Maitre 
Phonétique jegyeit használja, a mit különben Thaisz Gry. is 
megtett még radikálisabban. Az új jegyek bizonyára hatásosab
ban figyelmeztetik a fiút az eltérő hangokra, mint azok a kisebb 
alakú betűk, melyeket főleg a németek használtak, s melyek a 
helyes kiejtés elsajátítását később is majdnem lehetetlenné tették.

A képek segítségével történő tárgyi tanítás eredményéről 
magyar tanár — tudtommal — még nem számolt be, főleg 
szöveg nélküli képekkel tett kísérletről. Havas könyvében négy 
kép van: a négy évszakról, megfelelő szöveggel. Akármily fon
tosnak tartsuk is azonban a képek használatát, mégsem szabadna 
a művészetet a paedagogiának újra alárendelni, hogy pl. a nyár
hoz fűződhető összes beszélgetési anyagot egyetlen egy képre 
szorítsuk össze. Ily tömörített kiadású képet találunk az 51. lapon, 
a következő jelenetekkel: aratási kép, fürdő gyermekek, legelő 
nyáj, erdőrészlet, szélmalom, zivatar és czikázó villám, a vihar
felhő fölött meg galambcsapat, melyet karvaly üldöz. Tán csak 
nem állították még fel azt az elvet i s : ars ancilla paedagogiae. 
Ez természetesen nem a könyviró hibája.

A nyelvtani összefoglalás (70—119) sokkal többet ölel fel, 
mint a tanterv kíván. Passé antérieur és futur ant. nem volt a 
szövegben, az összefoglalásból is elmaradhat. Az úgynevezett 
rendhagyó igéket is a IV. osztálynak szánja a tanterv. Az összes 
előfordult műszavak áttekintését (120 —122) jó volt megadni; a 
tárgymutató (123—130) ezen a fokon elmaradhat.

A szótár (131 —159) végén egy furcsaságot találtam: 
»zéró =  nulla, a számsornak az a jegye, mely magában semmi
féle számot nem jelöl«. Szükség van erre a magyarázatra?

Sajtóhibát csak kettőt találtam (11. 8. ie e. h. ier; 18. 19. 
ces nitfs-s), a mi ennyi idegen szövegben becsületes dolog.

Ismétlem, a könyv hosszú tapasztalat és lelkiismeretes 
fáradozás műve. A német nyelvi tanítás is hasznát veheti.

(Debreczen.) Horuay Róbert.
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E G Y E S Ü L E T I  É L E T .
Kolozsvári kör.

(Botanikus kertek. — A könyvek fertőtlenítése.)
A kolozsvári kör február hó 22-én tartotta negyedik fel

olvasó ülését a városi polgári fiúiskolában.
I. D r. R ich te r  A ladár egyetemi tanár, a kör vendége, ta r

tott felolvasást a berlini H um boldt-park közművelődési és köz
oktatási jelentőségéről. A természettudományi intézmények istápo- 
lásában nemcsak a német állam, hanem maga a társadalom és 
Berlin városa is például szolgálhatnak számunkra. E tekintetben 
a Humboldt-haint emeli ki különösen, melyet Berlin város közön
sége a nagy phytogeographus Alexander v. Humboldt születése 
napjának százados évfordulójának alkalmából (1869-ben) ennek 
emlékére létesíttetett. A park két részből áll. A nagyobb rész a 
berlini kiima alatt meghonosítható idegen-földi fák gyűjteménye 
növényföldrajzi szempontból csoportosítva, a kisebb, zárt részben 
Berlin összes elemi és középiskolái részére nagyban tenyésztik azokat 
a növényeket, a melyekre oktatás közben szükség van. Az állami 
és a magánintézetek, 30—60 márkával járulnak hozzá csupán 
a kert fentartásához. Körülbelül 250 iskola évenkint 2 millió 
tő növényt fogyaszt a Humboldt-parkból. A kertben rendelkezésre 
álló és virágzó növényekről, a tanítók külön u. n. »Kommunal
blatt« útján értesülnek. Kiegészíti a nagy mennyiségben termett 
növények sorát egy rendszertani botanikus kert, hol kis helyen 
sok növényfajt tenyésztenek. Nálunk a kolozsvári botanikus kert 
Stipája (árvalányhaj) vagy Rumex acetosája (sóska) Bécsből szár
mazó magvakból nevekedtek, mert nem volt mód arra, hogy 
hazai földről gyűjtsék össze. Rendszeres arborétumunk, mely 
erdészeti szempontból is annyira fontos, nincs. Az egyetemi 
botanikus kertekre nemcsak az a feladat hárul, hogy a tanuló 
ifjúságnak és az okulást kereső nagy közönségnek a termelésre 
kiszemelt növényeket tanulságosan mutassa be, hanem az is, a 
mit a berlini Humboldt-park tölt be, hogy az egyetemek szék
helyén levő iskolákat tanítási anyaggal lássák el.

Elnök köszönetét mond a felolvasónak előadásáért, kifejezi 
azt a meggyőződését, hogy az abban elmondott eszméket a kör 
minden tagja tehetségéhez mérten támogatni fogja, s kéri a fel
olvasót, hogy a kolozsvári egyetemi botanikus kert ügyét ismert 
energiájával diadalra segítse.

I I .  D r. F ilep  G yula  felolvassa az iskolai könyvek fertötelení- 
téséröl irt értekezését. A könyvek útján, a melyek több kézen 
fordulnak meg, a legkülönbözőbb járványok terjedhetnek. Külö
nösen veszélyesek ebben a tekintetben a nyilvános könyvtárak, 
kölcsönykönyvtárak könyvei és az ócska iskolakönyvek. Megemlít 
nehány példát, miként juthatnak a fertőző Mikrobium csirák a 
könyvekre s onnan ismét a könyvet használóba. P. o. nyálazott
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ujjakkal szokták forgatni a könyv lapjait, a könyvbe beleköhög
nek stb. Hogy a fertőző bacteriumok a könyvekben mind elpusz
tuljanak. legalább egy hónapra van szükség. Tehát vagy meg 
kellene semmisíteni a használt könyveket, s így az iskolákban is 
csak új könyveket kellene használni, vagy minthogy az előbbi 
lehetetlen, az ócska könyvet fertőzteleníteni kell.

Kivánatosnak tartja, hogy a könyvtárak minden beszolgál
tatás után fertőtlenítsék a könyveket, az autiquariusok pedig az 
eladásra szánt könyveken a fertőtlenítés megtörténtét alkalmas 
módon igazolják is.

Felajánlja, hogy az érdeklődőknek a könyvek fertőtlenítése 
módját a Karolina-kórházban bemutatja.

A bemutatás módozatainak megbeszélése után a kör fel
kérte az Orsz. közegészségügyi egyesület kolozsvári körét, hogy a 
helyi középiskolák és az érdeklődőknek valamely előre meghatá
rozott időben a könyvek fertőtlenítését gyakorlatban mutassa be.

Szabó Imre, jegyző.

Szepesi kör.
(A tanárok és tanulók idegessége. — Foglalkoztatás a fizikai tanításban.)

A szepesi tanári kör febr. 23-án tartotta első rendes 
gyűlését Lőcsén, hol a tagok igen szép számmal jelentek meg s 
mint vendégek részt vettek az áll. felsőbb leányiskola internátu- 
sának igazgatónője és két tanítónő is.

I. A folyóügyek elintézése után Walther Béla áll. főreáliskolai 
igazgató olvasta fel értekezését »A tanárok és tanulók ideges
sége« czímmel, melyben rámutat arra, hogy a tanároknál már 
kezdetben jelentkeznek az idegesség tünetei, midőn mint kezdő
tanár elfoglalja állását és teendői annyira felszaporodnak, hogy 
a végzendő nagy és nehéz munkához idegzete a legnagyobb mérv
ben igénybe vétetik, a mihez hozzájárul még az is, hogy a sok 
és különféle természetű és korú tanuló lelki világához kell 
alkalmazkodnia.

A tanulóknál tapasztalható idegesség okául a végzendő 
munka mennyiségét és a testi ellenállóképesség hiányát vagy 
csekélységét tartja, és úgy véli orvosolni a bajt, illetőleg az ideges
ség fejlődésének így véli elejét venni, hogy a gyermekek csak 
7-dik életévük betöltése után vétessenek fel az elemi iskola első 
osztályába, mert így erősebb testi szervezet mellett, könnyebben 
megbirkóznak a nehéz munkával későbben is.

A kör az értekezés fejtegetéseit minden tekintetben magáévá 
teszi és kivánatosnak tartja, hogy a körök a kérdést nagyobb 
figyelemre méltatva, szintén megbeszélés tárgyává tűzzék ki. 
Határozza egyben azt is, hogy a Közlönyben az értekezés egész 
terjedelmében közöltessék.

II. A következő pont Bruckner Károly késmárki lyceumi 
igazgatónak értekezése volt: »Miképen lehetne a tanidókat a
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fizika körében foglalkoztatni«. Értekező végeredményképen a kö
vetkező, — a kör által is elfogadott — tételekben állapodik meg.

1. A mennyiben a tanítónak a fizika tanításánál való 
foglalkoztatása alatt a rendszeres, külön órákban végzendő kísér
letezések értendők, úgy a középiskolában az nemcsak idő és 
hely, hanem az eszközök és ezek beszerzésére szükséges költségek 
hiányában nem ajánlható már azért sem, mert a rendszeres és 
haszonnal járó kísérletezés a tanulókkal szemben oly követel
ményeket támaszt, melyekkel csak a főiskola (egyetem, műegyetem) 
vagy szakiskola léphet fel joggal.

2. A szaktanár használja fel a tanulók hajlamát, ügyességét 
egyes könnyebb kísérletek bemutatására, esetleg műszerek készí
tésére.

3. A szaktanár hívja fel tanulóit egyes tünemények meg
figyelésére.

4. A történelem- és irodalomtanítás találjon módot arra, 
hogy a tanulók a természettudományok kulturális fontosságával is 
foglalkozzanak és ezen tudományok kiváló műveinek érdemeit 
is megismerjék. E czélból az írásbeli tételek egy része a termé
szettudományok köréből választassák.

5. Az ifjúsági olvasmányban kellő hely jusson a természet- 
tudományok körébe vágó munkáknak is.

Stromp József, tanárköri jegyző.

Pozsonyi kör.
(A temesvári és az ung-beregvármegyei tanári kör átiratának megvitatása).

A pozsonyi tanári kör f. évi márczius hó 21-én, Pirchala 
Imre vezetése mellett, gyűlést tartott.

I. A gyűlés elején az elnök bemutatta a temesvári körnek a 
tanári rangsor ügyében való átiratát s fölszólítja a kört, hogy 
ezen ügyben foglaljon állást.

Többek hozzászólása után a kör kimondja, hogy lényegében 
magáévá teszi a temesvári kör indítványát; vagyis a kör a maga 
részéről is kéri az országos tanáregyesület vezetőségét, hogy oly 
irányú fölterjesztést intézzen a közoktatási miniszterhez, mely 
szerint az állami tisztviselők fizetésének rendezésekor a közép
iskolai tanárokat a rangsorból vegyék ki. Helyesli a kör a 
temesvári körnek a helyettes tanárok ügyében tett azon indít
ványát is, hogy a helyettes tanár is fölesketett rendes tiszt
viselő legyen, azzal a hozzátétellel, hogy a helyettes tanárnak 
rendes tisztviselővé való előléptetése és felavatása csak a tanári 
oklevél megszerzése után történjék.

A kör megbízza a maga részéről kiküldött két választ
mányi tagot ezen határozatainak a húsvéti választmányi gyűlésen 
való képviseletével.

II. Ezután Wagner Lajos dr. referált az ung-beregvármegyei 
körnek a tanárok özvegye és gyermekei érdekében tett indít



654

ványáról. Előadó részletesen ismerteti a magyarországi tanítók 
egyesületének ilyen irányben elért sikereit. Azután a következő 
indítványt terjeszti elő:

1. А У. és K. M. a középiskolai beiratási díjak tiz száza
lékát és a tandíjak két százalékát a középiskolai tanárok fiai 
számára ösztöndíj-alapra fordítsa.

2. A budapesti Ferencz József tanítók házában s idővel a 
kolozsváriban is középiskolai tanároknak fő- vagy szakiskolát 
látogató fiai lakást és ellátást kapjanak.

3. Az Eötvös-collegium a felvételnél tekintettel legyen első 
sorban a középiskolai tanárok jó előképzettségű fiaira.

4. Valamint a tanárok és tanítók középiskolai fiai a tandíj 
fizetése alól felmentetnek, ha a követelményeknek jól megfelel
nek : úgy kellene őket a fő- és szakiskolákban is a magas tandíj 
és egyéb illetékek fizetése alól felmenteni, ha nem is tiszta 
jelesek. Ez ügyben kérelmezni kell a minisztériumnál.

5. A középiskolai tanároknak leányai a felsőbb leányiskolák 
és tanítónőképző intézetek internatusaiban az ingyenes helyekre 
való felvételnél első sorban vétessenek tekintetbe.

6. A középiskolai tanárok leányai, a kik az egyetemet 
látogatják, kedvezményben részesüljenek.

7. A tanáregyesület segítő alapja gyarapítandó a Rökk-Szi- 
lárd-, esetleg más alapítványok kamatainak bizonyos összegével. 
A pénzügyminisztérium megkeresendő, hogy segítő alapunkat 
valamely országos sorsjátékból bizonyos összeggel gyarapítsa. 
Minden tanáregyesületi tag adjon évenkint egy koronát a segítő
alapra, vagyis a tanáregyesület emelje föl egy koronával a tag
sági díjat.

A kör az előadó indítványait elfogadja, s fölkéri az egye
sület igazgatóságát, hogy ez irányban tegyen fölterjesztést a 
pénzügyi és a közoktatási miniszterhez.

Rencz János dr., a kör jegyzője.

V E G Y E S E K .
Bereez jubileumához. Pótlólag közöljük Wlassics Gryula minisz

ternek Eerecz Antalhoz működésének 40. évfordulója alkalmából 
intézett levelét:

»Budapest, 1902. április 15. Nagyságos igazgató úr! A ieg- 
szivesebb érzelmekkel üdvözlöm Nagyságodat érdemes pályájának 
negyvenedik évfordulójánál. Hivatalos minőségemen kívül úgy is 
közeledem e szép alkalomból Nagyságodhoz, mint egyik volt hálás 
tanítványa, s ily meleg érzelmektől eltelve kívánom Nagyságodnak, 
hogy eddigi pályáját szokott ügyszeretetével s minden nagyrabecsü
lésre méltó munkabírásával még sokáig folytassa. Őszinte tisztelettel 
vagyok Nagyságodnak készséges igaz híve, Wlassics s. k.«
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Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Palotay 
Antal aradi áll. főreáliskolai ideiglenes rendes tanárt, rendes tanári 
minőségében véglegesen megerősítette.

Figyelmeztetés és kérelem. A tagdíjjal hátralékban levő t. 
tagokat kérem, szíveskedjenek a küldött postatakarékpénztári befizetési 
lappal a tagdíjat legkésőbb májas elejéig befizetni. Azon t. tagoktól, 
kiktől május í-ig a tagdíj nem jut kezemhez, május 5-én posta- 
megbizás útján fogom a tagdíjat bekérni. Ha a t. tagok közül 
valaki a postamegbizást nem kívánja, kéretem, szíveskedjék erről engem 
értesíteni. Müller József,  egyesületi pénztáros.

Kérelem a körök pénztárosaihoz. Kérem a körök t. pénz
tárosait, hogy a mennyiben még meg nem történt, a köri tagok tag
díjait minél előbb kezemhez juttatni szíveskedjenek.

Müller József, egyesületi pénztáros.
Y. kér. áll. főreáliskola. Lakása: II. Áldás u. 4.)

Becsek Sándor ny. főgymn. tanár ur Szatmárott (Kinizsy u. 10 sz.J 
hajlandó az országos középiskolai tanáregyesületi közlöny SO 
évfolyamát (kemény kötésben) jutányos áron eladni. Bővebb értesítés 
tőle kapható.
Tartalom : A vallás- és közoktatási költségvetés. (Folytatás.) — Könyv-

ismertetés : Havas Adolf: Franczia nyelv- és olvasókönyv. Horvay
Róberttól. — Egyesületi élet: Köri tudósítások. (Kolozsvári, szepesi,
pozsonyi kör.) — Vegyesek. — Hirdetések.

7 '

P á l y á z a t  t a n á r i  á l l á s r a .
A budapesti ág. h. ev. fögymnasiumban betöltendő' három tanári állásra,

melyeknek egyikével a magyar és latin nyelv, másikával a magyar és német
nyelv, harmadikéval a latin és görög nyelv tanitása van egybekötve, pályá
zat hirdettetik. A két első tanszék rendes tanárral, szükség esetében 
helyettes tanárral, a harmadik (latin-görög) helyettes tanárral töltetik be.
A rendes tanár javadalma 2400 korona évi fizetés, 800 korona lakáspénz 
s a szabályszerű, 200 koronás, ötödéves pótlék, melybe a más középisko
lában töltött rendes tanári évek beszámittatnak. A felsőbb (2600, 2800, 
3200, 3600 koronás) fizetés-fokozatba való előléptetés, helyi szabályzatunk 
értelmében történik, melyre nézve bővebb tájékozást élő szóval, vagy 
levélben alulírott igazgató nyújt. A nyugdíj az 1894. évi 27. t.-czikk sze
rint. A helyettes tanár egyelőre egy próbaévre alkalmaztatik, évi java
dalmazása 2000 korona. [

Pályázhatnak megfelelő képesítéssel biró ág. hitv. evangélikus egyé
nek. Az egyháztanácshoz intézendő, keresztlevéllel, a képesítést, az eddigi 
alkalmazást tanúsító okmányokkal felszerelt kérvények f. évi április hó 30-ig 
a főgymnasium igazgatóságához küldendők be.

A megválasztottak f. évi szeptember hó 1-én tartoznak hivatalukat 
elfoglalni.

Budapest, 1902. április 10.

Dr. Mágócsy Dietz Sándor, s. k. Góbi Imre, s. k.
első isk. felügyelő. igazgató.
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KÜLFÖLDI TANUGY.

Franczia miniszteri rendelet a modern nyelveknek 
tanításáról.

I.
Bizony, baj van ezzel mindenütt s a modern nyelveknek 

mérlege nemzetközileg így állítható fe l: mindenütt tamulnak, 
sehol sem tudnak. A végnélküli csavarhoz hasonló örök théma ez, 
s méltán csodálkozhatni nem annyira azon, hogy az emberek rá 
nem úntak az örökös jajgatásra, mint azon, hogy a jelenségnek 
belső és valódi okait fürkészve, nem jöttek még rá, hogy a meg
levő alapon orvoslás egyáltalában nem lehetséges, s hogy a hibák 
és hiányok talán olyan helyen keresendők, melyekhez mindmáig 
nem igen mertek közeledni. Valóban meglepő, hogy nem akarják 
belátni, hogy a nyel '(probléma megoldása mai keretében nem 
lehetséges, s hogy alaposan kell reformálni a czélt és az eszközö
ke t: amazt alábbszállítani, ezeket fokozni és erősíteni. A mód
szerek már annyira tökéletesek, hogy továbbfejlesztést alig 
képzelhetni; a mire szükségünk van, az tudás, tanítási kedv és 
tanításbeli ügyesség. Ezt az igazságot talán ki szabad egyszer 
mondani, a nélkül hogy fejünket komolyan veszélyeztetnők.

Goethe a »Faust« 2. részében azt mondja: »Den lieb ich, 
der Unmögliches begehrt« — nos, mi is (helyesebben: a tan
terv) lehetetlent kívánunk a tanulóktól, m. p. kétszeresen lehe
tetlent. Első lehetetlenség az, hogy az iskolában tömegtanításnál 
a növendékek idegen nyelven beszélni és írni jól megtanuljanak; 1

1 Ezt is megmondták ezer és egyszer; legutóbb Couyba képviselő, a 
ki a franczia középiskolai reformtervezetnek tárgyalásakor a képviselőház 
f. é. febr. 12. ülésében t. k. így szólt a miniszterhez: »Az egyetlen visszaélés, 
a melynek megszüntetése Önön múlik, az egyosztályban levő tanulóknak 
túlságos száma. A legtöbb tanár, s főleg amodern philologusok megmondhat
nák Önnek, hogy húsz tanuló elegendő egy osztályban.< (Journal Officiel, 
p. 614.)

OKSZ. K Ö Z É PISK . T A N Á K EG TES. K Ö ZL.

BALOGH PETER
I., Országház-utcza 12. szám.

A z  eg y esü le t anyag i ügyei, v a lam in t 
a lap  k ia d á sá t ille tő  üg y ek

MÜLLER JÓZSEF
p é n z tá rn o k  (V . k e rü le ti  á ll. f o re á l-  

isk o la ) h a tá sk ö ré b e  ta r to z n a k .

44
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második lehetetlenség, hogy ezt a túlmagas czélt olyan tanárok 
valósítsák meg, a kiknek az a nyelv ugyancsak idegen, s nem 
ment át teljesen vérükbe. Más szóval: nem kívánhatunk a tanulók
tól annyit (nem hogy többet), mint a mennyit magunk tudunk. 
Érjük be azzal, hogy a nyelvtan elvégzése után az olvasottakat 
megértik és a könnyebb társalgással és még könnyebb írásbeli 
közléssel megbirkóznak. Hagyjuk el azokat a magas, szép, de 
ideális czélokat még a tantervből is,1 mert a ki sokat markol, 
keveset fog, és dolgozzunk szüntelen a magunk továbbképzésén 
és nyelvi tudásunknak ébrentartásán és mélyítésén, mert ebben 
a tekintetben a modern philologusnak valamennyi szaktanár között 
legnehezebb a helyzete. Tudjuk, hogy maga a diploma meg
szerzése még nem biztosíték arra, hogy az illető gyakorlatilag is 
bírja a nyelvet; kevés olyan tanár van, a ki jól beszél németül, 
vagy francziául, ha csak »von Haus aus« nem tudott németül, 
avagy nem töltött hosszabb időt az illető országokban. Sőt nem 
ritkán még ez utóbbi egymagában sem elegendő. De a diploma 
után következő korszak a legtöbbre nézve a szünetelés és feledés 
ideje, mert a gyakorlati készség megszerzéséhez és megőrzéséhez 
a jó akarat nem elegendő, a külföldi szünidei tanfolyamok pedig 
csak egyeseknek válnak javára. Egyszer merészet gondoltam és 
a »Die N eueren  Sprachen« czímű folyóiratban »Eingeborene 
Lehrer fü r  den U nterrich t in  den modernen F rem dsprachen« 
ez. azt ajánlottam, hogy főleg a felső osztályokban ú. n. »szüle
tett« francziákra kellene bízni a tanítást. Ezt az indítványomat 
akkoriban pro és kontra bőven tárgyalták; az ellenzők féltek a 
reformtól, a mi nagyon érthető. Volna egy másik radikális meg
oldás i s : a tanár és tanuló-csere, de egyhamar ez sem fog meg
valósulni. Az azonban aránylag könnyen kivihető, hogy legalább 
a franczia nyelvből itthon  rendezzünk szünidei tanfolyamokat, 
a melyekben nagyobb költség és nehézség nélkül az illető taná
roknak összessége vagy többsége vehetne részt; vehetne mondom, 
mert a mai viszonyok, azt hiszem, nem igen kedvezhetnek az 
efajta magánbuzgalomnak. Pedig, higyjék el, ezen a szüntelen  
továbbképzésen fordul meg az egész, valamint azon, hogy olyan  
megvalósítható föczélt tű zzen ek  k i a modern nyelvi tanításnak, 
mely a túlmagas czélok okozta vergődéseknek véget vessen.

1 Az új tantervnek a franczia nyelvre vonatkozó részéből az eleinte 
tervbe vett magasabb aspirácziók szerencsére kimaradtak. A fordításokon 
kívül még így is ott vannak: a »könnyebb átalakítások, reprodukcziók, 
levelek és egyszerű fogalmazványok a végzett tananyag köréből.« Gondoljunk 
csak arra, hogy a katonamérték alábbszállítására kényszerítő okokhoz analog 
körülmények a szellemi niveau leszállítását is megkövetelhetik. íme itt van 
a legújabb rendelet, mely az érettségin a latinra való fordítást a latinból 
való fordítással cserélte fel, pedig a latint 8 osztályban összesen 44 órában 
tanítják, a francziát pedig 6 osztályban 24 órában! — Az iskolák reális 
jóságát és a tanulók elsajátította ismereteket ne az írott malaszt szerint 
mérlegeljük.
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Hogy ez az itthon rendezendő franczia szünidei tanfolyam, 
enyhén mondva, nem képtelenség, arra nézve a »M onatschrift 
fü r  höhere S chu len« legújabbb, márcziusi száma nyugtat 
meg, melyből utólag egy hasonló tervről értesülök. A majnai 
Frankfurtban újonan megalakult társadalom- és kereskedelem
tudományi akadémia egyik czéljáúl a modern nyelvek tanításának 
tudományos mélyítését és gyakorlati tökéletesítését tűzte ki. 
E  végből külön tanfolyamokat rendez, melyeknek résztvevői 
(középiskolai tanárok is) elméleti és gyakorlati továbbképzésben 
részesülnek, azután egy ideig Francziaországban tartózkodnak, 
m. p. olyan városokban, a hol egészen a nyelvtanulásnak szen
telhetik magukat s a németekkel való érintkezés lehetősége tel
jesen ki van zárva (Párist is csak befejezésül látogatják meg); 
majd ismét visszatérnek az akadémiába, a hol a külföldön szer
zett tapasztalataikat feldolgozzák saját javukra és az iskolai 
tanítás érdekében. Ez az egész, hogy úgy mondjam, vegyes 
tanfolyam egy évet venne igénybe. Az első ilyen tanfolyam f. é. 
április 15-én Frankfurtban fog életbe lépni; hogy milyen ked
vező auspiciumok közt, bizonyság rá az, hogy nem csupán a helyi 
középiskolákból jelentkeztek máris többen a részvételre, hanem 
maga a porosz tanügyi kormány komolyan foglalkozik azzal, 
hogy több középiskolai tanárt szabadságoljon s ezzel nekik a 
részvételre módot nyújtson.

Hogy maguk a kormányok is azon vannak, hogy újabb 
módokkal és intézményekkel biztosítsák a modern nyelvek taní
tásának sikerét, osztatlan elismerésre érdemes. Ilyen pl. az 
osztrák kultuszminisztériumnak az a legújabb terve, hogy Páris- 
ban külön intézetet állít fel, melyben a kiküldendő tanárok és 
tanárjelöltek szakavatott vezetésben és kiképzésben részesülné
nek. Méltó kiegészítője és párja leend ez azoknak az intézetek
nek, melyek Rómában és Athénben a klasszikus tudományok 
javára már régóta fennállanak. Erről az »österreichisches In s t i tu t  
f ü r  neu französische Sprache« ez. intézményről a Neue Freie 
Presse f. é. április 4. száma ad hírt, s megjegyzi, hogy a bécsi 
»Neusprachlicher Verein« egy hasonló intézetnek felállítását az 
angol nyelv részére Londonban szintén megpendítette. Jegyezzük 
még meg, hogy a párisi tervvel már Seeger-nek egy czikke foglal
kozott a bécsi Zeitschrift f. d. Realschulwesen 1901. évi júniusi 
füzetében.

Az a körülmény, hogy a bajor modern filológusok leg
utóbbi, Nürnbergben tarto tt nagygyűlésükön nem igen lelkesed
tek egy ilyen intézet felállításáért, szerintem mitsem von le 
életrevalóságából. Egy ilyen intézet mindenesetre biztosítaná a 
külföldi ösztöndíjakkal ellátott egyének küldetésének sikerét, a 
nélkül azonban, hogy feleslegessé tenné az itthon rendezendő 
szünidei tanfolyamokat. Hogy a kettő közül melyiket illeti meg 
az elsőség, azt csak a gyakorlat és a tapasztalat fogják eldönteni.

44*
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Ezen őszinte vallomások után, melyek — tudom — nem 
mindenkinek szája ize szerint valók, rátérhetnék Gr. Leygues 
franczia közokt. miniszternek egyik újabb és november 15-én kelte
zett rendeletére. Mielőtt azonban tartalmát közölném, az okozati 
összefüggés és a jobb megértés kedvéért még egy kitéréssel kell 
élnem.

Aligha tévedek ugyanis, ha ennek a rendeletnek kiinduló
pontját azokban a tárgyalásokban keresem, melyeket a Ribot 
elnöklésével kiküldött parlamenti bizottság még 1899. jan.-márcz. 
havában végzett. Akkoriban ugyanis több ízben tették szóvá a 
modern nyelvek tanításának ügyét, pl. R. Poincaré, a ki t. k. 
így nyilatkozott: 1 Az élő nyelveknek tanítása Francziországban 
kétségbeejtő módon el van hanyagolva . . . Nálunk, úgy látszik, 
nem tudják, hogy az élő nyelveket inkább a fül, mint a szem 
segélyével kell tanítani; egygyel több ok ez arra nézve, hogy 
gyermekeink hallását idejekorán fejleszszük . . .  A külföldi tartóz
kodás igen hasznos, és jóllehet költséges, az utazási ösztöndíjak 
szaporítandók; e mellett az iskolai társalgás jóval nagyobb mér
tékben gyakorlandó, mint eddig. De még tovább lehetne menni, 
s néhány intézetben 1—2 éven át egynémely más tan tá rgya t is, 
pl. a történelmet, idegen nyelven  lehetne ta n íta n i, a mint azt 
az Ecole Alsacienne-ben s Oroszországnak némely középiskolájá
ban teszik . . .

Mindezen felszólalásoknak az volt az eredménye, hogy a 
parlamenti bizottság határozataiba felvette a következő pontot 
i s : 1 2 »37. Az élő nyelveknek tanítása az alsó tagozatban lénye
gében gyakorla ti jellegű. Kellő idő fordítandó arra, hogy a 
tanulók az élő köznyelven olvasni, írni és a mennyire lehet, 
beszélni is tudjanak. — A tanulók ismereteik szerint tanfolya
mokban csoportosítandók.«

Ehhez a magam részéről csak annyit teszek hozzá, hogy a 
Poincaré említette ú jítás: egynémely tantárgynak idegen nyelven 
való tanítása, rendkívül életrevalónak látszik s legnagyobb mér
tékben érdemes rá, hogy komolyan és minden elfogultságtól 
menten foglalkozzunk vele. Ha a reáliskolában egy-egy tantárgyat 
német és franczia nyelven tanítanánk, ez a modern nyelvek taní
tásának sikerét közvetve jobban előmozdítaná, mint az egész 
közvetlen  nyelvtanítás. I t t  valóban hatalmas perspektívák tárul
nak elénk.

A szóban forgó rendelet maga így szól:
A z  élő nyelveknek tan ítá sa  az utóbbi években elért haladás 

daczára sem já r t  azzal az eredm énynyel, melyet joggal várhat-

1 Lásd : Alexandre Ribot, La Reformé de Г Enseignement secondaire 
(Paris, Colin 1900.) 256.-257. lap.

2 U. o. 177. lap.

II .
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tunk tanárainknak buzgalmától és tudásától. Jobb tanulóink 
jól végzik a fordításokat francziából és francziára (versio n s  
et th em es), de közülök csak kevesen lennének képesek erömeg- 
feszítés nélkül egy levelet írni vagy társalgásban résztvenni. 
Pedig az idegen nyelvek tanításának föczélja az, hogy meg- 
tanuljunk azokon a nyelveken beszélni és írni. Ha ezt a czélt 
a tanfolyam végeztével nem érjük el, a tanítás kudarczot vallott. 
Az élő nyelveknek gyakorlati ismeretére szüksége van mind a 
kereskedőnek és iparosnak, mind pedig a tudósnak és irodalmi- 
lag müveit embernek. A középiskolákban tehát az élő nyelveket 
nem szabad a holt nyelveknek módjára tanítani; nem szabad 
azokat az irodalmi kultúra és a szellemi gimnasztika eszközévé 
avatni. Azt a módszert kell alkalmazni, mely a tanulót leggyor
sabban és legbiztosabban képesíti ezeknek a nyelveknek valóságos 
elsajátítására. Ez a módszer: a d ir e k t  m ó d szer . Ez azokból 
a természetes eszközökből indul ki, melyek révén a gyermek saját 
anyanyelvét tanulja meg; nem tűr el sok syntaxist s még keve
sebb nyelvészkedést, s főleg a következő gyakorlatokból áll: szó
beli gyakorlatok, társalgás, elbeszélések, olvasmányok, íróknak és 
használatos szövegeknek magyarázata. Mindezek legalkalmasabbak 
arra, hogy a tan időt nagy szókincscsel lássák el, hozzászoktassák 
a kiejtéshez és a mondatoknak gyors szerkesztéséhez. — A most 
vázolt körvonalakon belül bő tér nyílik a tanár szabadságának, 
kezdeményezésének és ügyességének érvényesülésére, a minek 
híján nem képzelhető élő tanítás. Az idegen íróknak tanul
mányozása természetesen megkapja az öt megillető helyet, mert 
ez nélkülözhetetlen arra, hogy a tanidónak fgyeimét és kíváncsi
ságát ébren tartsuk azzal, hogy a különböző népeknek szellemi 
és erkölcsi életébe bevezetjük. — Őrizkedni kell azonban attól, 
hogy a felső oktatás tanterveibe illetéktelenül belenyúljunk és 
irodalmi előadásokká alakítsuk át azokat a tanítási órákat, a 
melyeknek mindenekelőtt gyakorlati czéljuk van. Ezeknek a 
reformoknak megvalósítása érdekében, véleményadás végett a köz
oktatási tanács elé terjesztettem az élő nyelveknek tanítására 
vonatkozó reformoknak összességét. A tanács azokat megvitatván, 
azt a nézetét fejezte ki, »hogy tekintettel a társalgási nyelv 
ismeretének teljes elsajátítására, időszerűnek tartja azt, hogy 
az élő idegen nyelveknek tanításában nagyobb pontossággal álla
pítsák meg a tanterveket és a módszereket«. Ezen vélemény 
alapján egy bizottságnak feladatává tettem, hogy a tanterveket 
felülvizsgálja és szerkeszszen olyan idasításokat, a melyek kiegé
szítsék azokat, a melyeket 1890-ben adtak ki az élő nyelvek 
tanárainak.1 — A miniszter végül megjegyzi, hogy csak azokat 
a nyelvtanokat használják, a melyek a legegyszerűbbek és szabá

1 Ezek az Utasítások, melyeket a fr. közokt. tanács állandó bizottsága 
1901. máj. 31. ülésében fogadott el, tíz pontban foglalják össze a szükséges 
tudnivalókat (1. Zeitschrift f. d. Realschulwesen: 1902: 216—217. lap).
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lyokkal és kivételekkel legkevésbbé va n n a k  túlterhelve. A  tan tervek  
a helyi viszonyokra is tekin tettel legyenek és az ország kü lö n 
böző vidékeinek szükségleteihez képest az olasz és a spanyol 
nyelvet szin to ly  fontosságban részesíthetik, m in t a németet és az  
angoltJ

Nagyon is értjük, hogy ez a rendelet élénk visszhangot kel
tett Francziaorszagban, és az érdekelt tanügyi körökben heves 
vitákat támasztott.1 2 Hogy ezeknek hangulatát is megismerjük, 
nézzünk közelebbről egy ilyen véleménynyilvánítást. M. M athis, 
a német nyelv tanára a lycée St. Louis-ban és az Ecole poly- 
technique felvételi vizsgálóbizottságának tagja, erről a tárgyról 
czikket irt a T em ps-ban, melyből kiemeljük a következőket.

A tanároknak többsége, mondja, feltétlenül helyeselni fogja 
a miniszteri rendeletnek azt a részét, a mely a tanulóktól az 
idegen nyelvekben való olvasást és írást megkívánja. Joggal fogják 
ellenben kérdezni, hogyan lehet csekély óraszámban és zsúfolt 
osztályokkal a társalgást gyakorolni, jóllehet jogos az a követe
lés is, hogy a középiskolát végzett ifjú, ha idegennel találkozik, 
vagy az országon kívül utazik, az illető nyelven is megértesse 
magát. Erre első sorban a fülnek nevelése szükséges, a mit csak 
úgy képzelhetni el, ha a tanár maga is a tanított idegen nyelven 
beszél. De itt a puszta megértés nem elegendő, szükséges a 
gyakorlás is ; ezeknek a gyakorlati módoknak és eljárásoknak fel
sorolásával adósunk maradt a miniszteri rendelet, mely sajnos elfe
lejtette megjelölni a szókészletnek azon tárgyi köreit is, melyek
nek az iskolában való elsajátítása első sorban kívánatos. A czikkíró 
végül megjegyzi, hogy a reformnak csak akkor lesz biztos és 
állandó sikere, ha a különböző vizsgálatokban kellően értékeljük 
a szóbeli jártasságot, azaz a társalgást. Ezt igen helyesen meg
kezdték már az állami főiskoláknak felvételi vizsgálatain, pl. az 
Ecole poly technique- ban, a hol az idén a jelölteknek 2/3-adrésze, 
vagyis 121-en pusztán a társalgási vizsgálaton 12—19 egységet 
kaptak és közülük csak 49-en voltak rövidebb vagy hosszabb 
ideig Németországban. Ehhez hasonló eljárást kellene még inkább 
ott meghonosítani, a hol a modern nyelveket nagyobb fontosság 
illeti meg. »Abban a pillanatban, a mikor tanárok és tanulók 
tudni fogják, hogy a társalgásból nyert érdemjegyet ugyanaz az 
érték illeti meg a végeredmény megállapításában, mint az írók

1 Hogy a miniszter mekkora súlyt helyez erre a rendeletre, bizonyság 
rá, hogy a legutóbbi parlamenti viták alkalmával a febr. 14-iki ülésen első 
részét fel is olvasta.

2 A középiskolai reformnak tárgyalása során Couyba képviselő sze
mére lobbantotta a miniszternek, hogy a tanároknak nem engedte meg, hogy 
az élő nyelvek tanításának ügyében kibocsátott reformjavaslatnak megvita
tása érdekében külön kongresszust tartsanak (Journal Officiel 1902. febr. 
12., 622. lap). Sőt a középiskolai reformjavaslatnak összes ülésben történő meg
vitatását sem engedte meg a miniszter! — Istennek hála, nálunk ma az 
ellenkező gyakorlat uralkodik, a minek az iskolaügy bizonyára nem vallja 
kárát.
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magyarázatából vagy a fordításból nyert érdemjegy, mindkét 
rész a közös érdekre való tekintettel, a kivánatos időt fogja a 
társalgási gyakorlatoknak szentelni s ezzel egyidejűleg a reform 
ebben az irányban meg is fog valósulni.« Egy megjegyzéssel 
zárom be ismertetésemet. A középiskolai tanárok már nem egy
szer gyűltek össze nemzetközi értekezletre, a melyeken sok min
denről, s tegyük hozzá, nem mindig a legsürgősebb teendőkről 
tanácskoztak. Ha a jövőben ismét tartanak ilyen nemzetközi 
kongresszust, égetőbb és fontosabb tárgyat nem találhatnak, mint 
a modern nyelvtanítás problémájának megoldását. Ezt azonban 
idejekorán és alaposan elő is kell készíteni.

K . F.

Könyvismertetés.
T h . Z iegler: A llg em ein e  P a e d a g o g ik . Leipzig, В. Gr. 

Teubner, 1901. S. 136, Mk. 1-25.
Ziegler Theobald, a strassburgi egyetem philosophiai tanára, 

mint jónevű philosophiai és paedagogiai író ismeretes, a ki egye
bek közt a B aum eister-féle válalat derék Paedagogia történe
tét (1895) s legutóbb a D ie geistigen u n d  socialen S tröm ungen  
des X I X .  Ja h rh u n d erts  czímű nagyméretű munkát irta. Eönt 
czimzett műve eredetileg felolvasásnak készült, a melyeket a 
múlt év tavaszán 6 estén át Hamburgban nagyobb közönség előtt 
tartott, de utóbb, midőn közrebocsátotta, itt-ott egyetemi elő
adásaiból is kiegészítette őket. Czélja volt a művelt nagy közön
séget a paedagogia általános kérdései, fennforgó problémái felől 
tájékoztatni s azok lehető megoldási módjait előtte feltüntetni. 
E czéljának Ziegler műve kitünően megfelel. Könnyed, világos 
előadásban, könnyen áttekinthető csoportosításban ismerteti a 
nevelés, illetőleg inkább az oktatás főbb kérdéseit, főleg gyakor
lati oldaluk felől, míg az elméleti fejtegetések aránylag inkább 
háttérbe szorulnak benne. Mint a bevezetésben mondja: »e kér
dések megvitatásánál se a Her bar t-f éle psycbologiához és meta- 
physikáboz, se a Kanti ismeretelmélethez nem akarok folya
modni, hanem csak az egészséges emberészhez (3. 1.)« Pár sorral 
előbb erősen kikel Herbart egyre terméketlenebbé váló paeda- 
gogiája ellen; szerinte ideje lesz már elméletet és gyakorlatot 
egyaránt megszabadítani tőle, mert ő mindkettő fejlődését nehezíti, 
gátolja.

Műve, mint említém, 6 előadás anyagát nyújtja. Az I. szól 
a nevelés czéljáról és motívumáról, а I I —I I I —IV. a nevelői 
foglalkozásról vagyis a nevelés eszközeiről (A. testi nevelés, 
B. értelmi képzés, C . az érzelem és akarat nevelése), az У —VI. 
az aesthetikai nevelésről, a nevelés organisatiojáról (A. ki és kit 
neveljen ? B. az iskolák és iskola-rendszerek). A didaktikai és 
methodikai kérdéseket mellőzve, Ziegler mindenik előadásában
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azt vizsgálja, hogy a fennálló intézmények, felfogások vagy 
gyakorlatok m ennyiben  felelnek meg a socialis népoktatás követel
m ényeinek, esetleg eszm ényének ? s a hol az állapotok ki nem 
elégítők, ott nem tartózkodik véleményét a legszabadabban 
kimondani, felfogásokra és intézményekre a legőszintébb, a leg
erősebb ítéletet mondani. ítéletének a paedagogia elméletében és 
gyakorlatában való jártassága, philosophiai széles látása, föltét
lenül kiváló súlyt biztosít, s ha még hozzáveszszük eleven, lendü
letes előadását, akkor lehetetlen művét a szakembernek is a leg
nagyobb érdeklődéssel nem olvasnia!

Különösen érdekesek az oktatás actuális vagy napi kérdé
sei, bajai, nehézségei felől ejtett nyilatkozatai, bírálatai. A mű, 
mint czíme mutatja, általános paedagogia ugyan, de nagyobb- 
részben a középoktatás kérdéseivel foglalkozik, s itt sorba tár
gyalja mindama thémákat, a melyek a mi hazai tanügyi körein
ket is foglalkoztatják. Sokszor úgy tetszik, mintha csak a mi 
viszonyaink alapján irta volna müvét, pedig hát csak intézmé
nyeink azonosak, no meg a nagy és gyors szellemi összekötte
tésnél fogva a gondolkodás áramlatai sok tekintetben rokon- 
természetűek!

Hallgassuk meg véleményét egyes fontosabb kérdésekről.
A nyelvtan rendszeres tanítását a népiskolában, legalább 

az egynyelvű intézeteknél, nem tartja szükségesnek, hanem csak 
az olvasmányoknál és írásbeli dolgozatoknál való alkalmi okta
tást. A középiskolában soknak tartja 3—4 nyelv grammatikájá
nak tanítását, hanem itt a grammatikát csak egy nyelvnél kell 
alaposan tanítani, a többieknél pedig csak a legszükségesebbekre 
kell szorítkozni; a gymnasiumban a la tin  legyen ez a nyelv, 
rajta tandíjon meg a növendék grammatikailag gondolkozni és 
operálni; épen azért ezzel kell kezdeni a nyelvtani oktatást, s 
nem esetleg egy más modern nyelvvel. Ha aztán a latin betölti 
e feladatát, lehető keveset kell grammatizálni. A modern nyel
vek tanításánál különbséget kell tenni a közt, vájjon fognak-e a 
növendékek később abba a helyzetbe kerülni, hogy más nemzet
beliekkel közvetlenül érintkezzenek, vagy pedig csak a könyvek
ből fogják ezek tudományos és szellemi kincseit elsajátítani? s 
e szerint másként fog alakúim a modern nyelvek tanítása a 
reáliskolában és a gymnasiumban. A latin nyelvnek, a gramma
tikai fegyelmezés mellett, főhivatása az, hogy műveltségünk és 
kultúránk történeti continuitását az ó, közép- és újkorral fen- 
tartsa. A görög tanítását Ziegler nem tartja okvetetlenűl szük
ségesnek : a görög világ elvesztette a mi reálisabbá lett korunkra 
korábbi hatását, s így kérdés, vájjon lehet-e a német népre 
oly műveltséget rákényszeríteni, a melyet mind határozottabban 
elutasít magától; ifjúságunk nem éli be magát eléggé a görög 
nyelvbe s így nem jut teljes megértésére és élvezésére a benne 
rejlő szépnek és szabadnak; a görög nélkül is lehetünk művel
tek, s idővel meg kell tanúinunk, hogy a görög nélkül is meg-
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éljünk! A német órákon félre a német grammatikával! az anya
nyelvi óra ne az unalom, hanem az öröm és szépérzet forrása 
legyen! Az irodalomtörténet még nem irodalom, olvasmány a 
fődolog, amazt a legrövidebbre kell összeszorítani: egy kis élet
rajzi bevezetésre s némi összekötő fonalra egyik költőtől a 
másikhoz. A mathematikánál és physikánál, iigy látszik, ott is 
fenforog az a baj, a mi minket nyom, nevezetesen: hogy az 
előbbinél a tanár nem ügyel mindig arra, vájjon képesek-e őt a 
növendékek követni; itt az lesz a helyes jelszó: keveset, de ala
posan ! A physikát pedig a gymn. oktatásban szerinte nagyon is 
kizárólagosan, nagyon is behatóan tárgyalják.1 A bölcsészeti 
előtan, valamint az egészségtan nem való külön tantárgy gya
nánt a középiskolába, hanem csak mint a többi tárgyakat átlengő 
szellem, a melyektől elsősorban a tanító van áthatva; a tanítók 
és tanárok számára a képzőintézetekben és az egyetemen kell 
egészségtani tanfolyamokat szervezni. A történelemnek nem 
szabad művelődéstörténelemmé válnia.

A játékra a gyermekeket kényszeríteni nem lehet; elhibá
zott dolog tehát, ha a növendékeket az iskolából kivezénylik a 
játszóterekre játszani s a játéknál fölügyelnek reájok; a nagy 
városokban szükséges, hogy játszóterekről gondoskodva legyen, 
de nem a tanítók tiszte, hogy a növendékeket oda elvezessék. 
Ziegler is kikel az angol sportjátékok túlságos utánzása, befoga
dása ellen; úgy látszik, a német tornarendszerrel is betelt már, 
mert bár annak előnyeit ékes szavakban hirdeti, nem nyomhat 
el némi halk sajnálkozást a fölött, hogy ez az oktatás eredeti 
játékszerű természetét lassankint egészen levetkezte.

A túlterhelés kérdésével is foglalkozik; e baj oka szerinte 
az, hogy mindent bele akarunk szorítani a gymnasiumba; nem 
az órák száma a sok, hanem a szakok, illetőleg a tárgyak száma; 
a sokfélének fárasztólag kell a növendékekre hatnia, kivált 
midőn az egyes tárgyak képviselői egészen másként vannak 
azokra kiképezve, mint hajdan, s mindenik a maga számára 
akarja a tanulók figyelmét és erejét igénybe venni. De mellékes 
okokat is fölemlít: a kézimunkát, zenét (kivált, ha nem nagy a 
hozzá való hajlam), mathematikát (midőn a tanár oly feladatot 
tűz a növendékek elé, a melyek megoldása math, phantasiát 
kíván, a melylyel nem minden tanuló rendelkezik), s végűi, a 
túlterhelés ma divatos jelszó!

Szerzőnk nem sokat vár a gyakorló főgymnasiumnál Buda
pesten is megpróbált szülői értekezletektől, a melyeken paedag. 
kérdéseket kellene megvitatni és megoldani; szerencsére, úgy
mond, ezek legtöbbnyire saját terméketlenségök miatt gyors 
halállal múlnak ki, mert a mi ezeknél az ide-oda való beszélge
tések révén kijön, az egyenlő a semmivel. Ellenben sajnálja a 
nyilvános vizsgálatok eltörlését.

1 E nézetét Zieglernek nem teszem magamévá. R. L.
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A tanítók mai képzettségét Ziegler nem tartja elegendő
nek; jobb, alaposabb, s magasabb kiképeztetésre van szükségök, 
olyanra, a mely megközelítőleg egy fokon álljon a lelkészeké
vel, — az egyetemet is meg kell előttük nyitni! Míg a nép
tanítók képzettsége nem eléggé tartalmas, a középiskolai tanárok
nál viszont a paedag. kiképeztetés fölötte hiányos, mert a próbaév 
egyenlő a semmivel; számukra is alapos paedag. kiképeztetést 
kell kívánnunk. Az ellen Ziegler határozottan tiltakozik, mintha 
az egyetem nem lenne erre való; ha a többi szakokban, s főként 
az orvosiban, a hallgatókat a praxisra is kiképezi, s abba bele
vezeti, nem látható be, hogy a philos. facultás is miért ne tehetné 
ezt? Nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az egyetemen is a tudo
mányt nem a tudományért, hanem a jövendő hivatásért tan ítják ; 
a philos. facultásnak helyre kell állítania a gyakorlattal és az 
élettel való kapcsolatot!

A leányok nevelését közelebb kell hozni a férfiakéhoz, 
vagyis a nőknek a férfiakéval egyenértékű, ha nem is teljesen 
azonos kiképeztetést kell nyújtanunk s így őket azokkal szellemi
leg egyenrangúvá tennünk. E szempontból szerzőnk szívesen 
üdvözli mindazt, a mi a női felsőbb oktatás érdekében újabban 
történt, nevezetesen a leánygymnasiumok felállítását s a nők 
egyetemi jogosítását. A leánygymnasiumok még nagyobb szám
ban szükségesek s tekintettel arra, hogy a legtöbb leány később 
határozza el magát a magasabb tanulmányokra, vagyis a felsőbb 
leányiskolából lép át a gymnasiumba, utóbbiakat czélszerű az 
előbbiekre alapítani. Kisebb városokban a fiúgymnasiumba is 
lehet a leányokat járatni. A felsőbb leányiskoláknál azt szeretné, 
ha azok nemcsak általános műveltséget adnának, hanem a nők 
jövendő hivatására készítenék elő a leányokat, hogy szükség 
esetén azoknak a nehéz követelményeknek, a melyeket az élet a 
feleségekhez és anyákhoz intéz, megfelelhessenek.

Az iskolai kormányzás terén Ziegler ellensége az uniformi- 
tásnak s barátja a decentralisatiónak, az intézetek egyéni színe
zetének, önálló fejlődésének. Mily érdekesek és találók a vallás- 
oktatásról, a fegyelmezésről, a gymnasialis lázról, az illustrálási 
mániáról, a reáliskola feladatáról mondott észrevételei, — de az 
egész könyv tartalm át ide kellene Írnom, ha mind idézni akar
nám, a mi érdekes, megszívlelhető tanács, vélemény, bírálat van 
benne! Valóban, e könyv megérdemelné, hogy lefordíttassék & 
nemcsak a paedagogusok, hanem a művelt közönség köréhen is 
elterjedjen. Rövid, világos, népszerű alakban ily jó tájékoztatót, 
a modern paedagogia problémái felől alig találunk!

A mű a Teubner-féle Aus Natur und Geisteswelt czímű 
gyűjteményben jelent meg, mint annak 33-ik kötete. Kiállítása 
csinos, ára olcsó.

(Sárospatak.) Rácz Lajos.
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98. szám. 
1901—1902.

EGYESÜLETI ÉLET.

FELHÍVÁS a z  e g y e s ü l e t  t . t a g j a ih o z  é s  k ö r e i 
h e z  A TISZTIKAR MEGVÁLASZTÁSA ÜGYÉREN.

Az egyesület jelenlegi tisztikarának megbízása lejárván, a 
f. évi márczius hó 24-én tarto tt választmányi ülés elrendelte a 
következő három évre az líj tisztikar megválasztását, s miután 
az alapszabályok 39. §-a értelmében megállapította az egyes 
tisztiállásokra a hármas candidatiót, a szavazatok beküldésének 
határidejéül június hó 10-ét tűzte ki.

E  határozat következtében tisztelettel fölkérem az egyesület 
összes t. tagjait és köreit, szíveskedjenek az ú j tisztviselők válasz
tásában résztvenn i és szavaza tuka t f. évi jú n iu s  lió 10-ig a z  
egyesület igazgatóságához (Budapest, V III. Eszterházy-utcza I l 
lő sz. alá) beküldeni. — A hármas candidatio következő:
E ln ö k :

Fővárosi á le lnök:

V idéki álelnök:

Beöthy Zsolt, 
Hofer Károly, 
Vámossy Mihály.
Hofer Károly, 
Wagner Alajos, 
Schmidt Ágoston.
Rombauer Emil, 
Gerevich Emil, 
Fest Aladár.

F ő titk á r :

S zerkesztő :

P én ztá ro s:

T itk á r  és gazda:

Négyesy László, 
Molnár István, 
Lévay Ede.
Balogh Péter, 
Pruzsinszky János, 
Morvay Győző.
Müller József, 
Molnár Sándor, 
Feichtinger Győző.
Molnár István, 
Bozóky Endre, 
Rácz László.

Segélyalap elnöke: Vámossy Mihály,
Schmidt Ágoston, 
Demkó Kálmán.

Pénztárkezelő  ellenőr: Tiber Ágost,
Reif Jakab,
Balog Mór.
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Szavazni az alapszabályok 39. §-a értelmében csak a kijelölt 
tagok egyikére lehet. A választmány a jelölésben sorrendet állapít 
ugyan meg, de ez természetesen nem érinti a tagok ama szabad
ságát, hogy bármelyik jelöltre szavazhassanak.

A szavazás írásban történik, mi által minden tag közvetlenül 
részt vehet benne, s a tisztikar megalakítására az egyesület 
összeségének lehet befolyása.

A választmány megbízásából felkérem  a körök tisztelt elnök
ségeit, hogy az illető kör tagjaitól szíveskedjék beszedni a szava
zatokat s a fent kitűzött határnapig beküldeni az igazgatósághoz 
a szavazás eredményét. Hogy mikép ejti meg a kör a szavazást, 
azt ő határozza meg.

A zo n  t. tagtársak pedig, k ik  nem  tartoznak valamely kör 
kötelékébe, szíveskedjenek szavazatukat (június 10-ig) közvetlenül 
az igazgatósághoz beküldeni. Egy levélben több tagtárs közösen 
is beküldheti szavazatát. Hogy a titkos szavazás is lehetővé 
tétessék, a mely tagtárs m egkívánja  ő r izn i szavaza tának titkos  
jellegét, ezt oly módon teheti, hogy a szavazatot egy belső borí
tékba rejti, s ezt egy névjegygyei vagy külön papirra írt névvel 
együtt egy külső borítékba teszi; a szavazatszedő bizottság — 
mely különben is nem érdekelt felekből áll — a névjegyet ille
tőleg a nevet tartalmazó papirt csak a szavazat érvényességének 
megállapítására fogja használni, a belső zárt borítékokat pedig fel- 
bontatlanul egy halomba gyűjti és csak az összes levélkék össze
gyűjtése után fogja felbontani. Valamennyi levélre kívánatos 
lesz-e szót ráírni: szavazat.

A szavazatszedő bizottság június 12-én végzi munkáját s 
az eredményt az igazgatóság a Közlönyben a közgyűlés előtt 
közzé fogja tenni.

Óhajtja a választmány, hogy tagsági joguk gyakorlásával, 
mely az írásbeli szavazás rendszerével minden tagtárs előtt nyitva 
áll, mentül többen mutassák ki az egyesület iránti érdeklődésü
ket és becsülésöket.

A választmány nevében hazafiúi üdvözlettel
Budapest, 1902. május 1 . Négyesy László,

főtitkár.
99. szám.

_  1901—2.

FELHÍVÁS AZ EGYESÜLET T. KÖREIHEZ, A VÁLASZT
MÁNYI TAGOK MEGVÁLASZTÁSA ÜGYÉBEN.

Az egyesület választmányának megbízása a folyó egyesületi 
évvel lejár. Ä választmány márczius 24-én tartott ülésének határo
zatából tisztelettel fölkérem az egyesület ama t. köreit, melyek
nek legalább 20 tagjuk van, hogy az alapszabályok 31. és 33. §-a 
értelmében saját hatáskörükben válaszszák meg képviselőiket, 
kik a következő három éves cyclusban az egyesület választmá
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nyának tagjai lesznek. A körök minden 20 tag után egy választ
mányi tag küldésére jogosítvák. A szavazatok június hó lO-ig* 
küldendők be az igazgatósághoz.

Egyöntetű eljárás kedvéért szíveskedjenek a t. körök szem 
előtt tartani, hogy a választmányi tagok nem tartoznak az illető 
kör tisztviselői közé, megbízásuk tehát nem szűnik meg évenkint 
a köri tisztújítások alkalmával, hanem az egyesületi három éves 
cyclusra szól. A körökhöz nem tartozó tagok részéről majd a 
közgyűlés választja meg a választmányi tagokat.

Tisztelettel
Budapesten, 1902. május 1. N é g y e sy  L á sz ló ,

főtitkár.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
A tanári fizetés rendezéséről.

Ilyen czím alatt különlenyomatot kaptunk Polgár György 
miskolczi kir. kath. igazgató tollából, s mindjárt rá feleletet Sze- 
merjay Károlytól.

A Polgár főgondolata az, hogy »a quinquenniumokat meg kell 
szüntetni, a tanárokat pedig ugyanazon fizetési osztályokba kell 
beosztani, mint a törvényszéki bírákat, az igazgatókat pedig, mint 
a táblai bírákat, megtartva ezután is a számozott rangsort. És 
valamely középiskola államosítása alkalmával átvett igazgatókat és 
tanárokat egészen a rangsor végére kell tenni — ezt az 1893. 
IY. t.-cz. 4. §-a is úgy rendeli — és a minő fizetési és lakáspénz — 
többlet illeti meg őket, azt pótlék czímén kell nekik megadni«. — 
Ez a terv abból a sérelemből indul ki, hogy a mostani fizetési 
törvény szerint a tanárság nem foglalja el azt a fizetési osztályt, 
mely tényleges fizetése alapján megilletné. Ezen a bajon akar segíteni 
a quinquenniumok beolvasztásával az alapfizetésbe. De vájjon az-e 
a mi legnagyobb bajunk, hogy alacsonyabb fizetési osztályban (és 
rangban) vagyunk, mint a mi bennünket megilletne? Ezen a bajon 
segítene a Polgár terve, a többi — sokkal nagyobb — sérelmet 
azonban nem orvosolná, inkább súlyosbítaná. Eddig legalább a 
quinquenniumra mindenki bizton számíthatott, akármily sérelmesen 
rangsorolták. A Polgár terve megvalósulása esetén erre se lehetne 
számítani. Ép az ellenkező fizetési rendszer volna a helyesebb, a kor- 
pótlékos rendszer, a mit egyébként másodsorban Polgár is megenged.

Szemerjay külön kiadott czikkében — melynek ki nem adá
sáért, illetve az egész eljárás késedelmes voltáért a múltkori béke 
daczára szükségesnek látja nyilvánosan fejezni ki neheztelését a 
szerkesztő eljárásával szemben — kimutatja a Polgár ajánlta terv 
helytelenségét; de véleményünk szerint nem találja eléggé fején a 
szeget. Nem az a Polgár-féle terv főhibája, hogy törvénymódosítást 
kíván, sem az, hogy a tanárokat a törvényszéki birákkal, az igaz
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gatókat a táblai bírákkal tenné egy osztályba. A főhibája az, a 
mire előbb is rámutattunk, hogy az ötödéves pótlékokat a rang
osztály kedvéért meg akarja szüntetni, illetve beleolvasztani a törzs
fizetésbe. — Szemerjay fejtegetéseinek egyéb — nem polemikus — 
részei a rangsor ellen szólnak, s ezek már sokkal sikerültebbek. De 
itt sem helyeselhetjük, hogy az előttünk álló fontos actio beveze
téséül ő is elégnek tartja congressus mellőzésével az egyesületi dön
tést. Ez nem elég. Nem csak véleménynyilvánításról van szó, mint 
régebben, hanem döntő actióról. Es nem csak az egyesületi tagok 
sorsáról akarunk döntést provokálni, hanem az összes állami ellátás
ban részesülő tanárok sorsáról. Erre csak az összes tanárok képvise
lete lehet illetékes : egy e czélra összehítt congressus.

VEGYESEK.
Értesítés. Értesítem egyesületünk tagjait, hogy május 1-jén 

az egyleti helyiségből elköltöztünk az Eszterházy-utcza 14-ik száma 
alá, a Természettudományi Társulat házába. Ez az új helyiség most 
átalakítás alatt á ll; ha készen lesz, imitt meg fogom hirdetni. — 
Budapest, 1902. április 29-én. D r .  M o ln á r  I s t v á n ,  egyesületi gazda.

Pályázat tanári állásokra. A p a n c s o v a i  áll. főgimnáziumnál 
tö r té n e le m - la t in  tanszékre május 20-ig.

A lő c s e i kir. kath. főgimnáziumnál tö r té n e le m - la t in  tanszékre 
május 30-ig.

Halálesetek. T o rn o r F e r e n c z , a budapesti II. kerületi királyi 
katholikus főgymnasium nyug. tanára, l'ngvár város díszpolgára, május 
27-ikén hetvenöt éves korában meghalt Budapesten. Az elhunyt buzgó 
munkása volt a katholikus irodalmi és a tudományos életnek. Növen
déke volt a Szent Benedek-rendnek, majd kilépve, a negyvennyolczas 
mozgalmakhoz csatlakozott, a miért is három évi fogságra Ítélték. 
Theresienstadtban raboskodott, de kegyelmet kapott. Az ötvenes 
évek végén a kecskeméti városi reáliskolához választották meg tanár
nak, majd Bngvárra került, a honnan 1867-ben Budára helyezték 
át. Sokat dolgozott mint pedagógiai író, több iskolai és nevelésügyi 
és részben politikai tartalmú művet is írt.

B e l l o v i t s  F e r e n c z  nyug. reáliskolai tanár meghalt Esztergom
ban életének 67. évében.

F i g y e l m e z t e t é s  é s  k é r e l e m .  A  ta g d íj ja l  h á tra lé k b a n  levő  t. 
ta g o k a t k é r e m , sz ív e sk e d je n e k  a k ü ld ö t t  p o s ta la k a r é k p é n z tá r i  be fize tési 
la p p a l a ta g d íja t  legkésőbb  m á ja s  e le jé ig  b e fize tn i. A zo n  t. ta g o k tó l,  
k ik tő l  m á ju s  ő -ig  a ta g d íj  n e m  j u t  k e z e m h e z , m á j u s  5 - é n  p o s t a -  
m e g b i z á s  ú t j á n  f o g o m  a  t a g d í j a t  b e k é r n i .  H a  a t. ta g o k  k ö zü l  
v a la k i a  p o s ta m e g b izá s t  n e m  k ív á n ja , k é re te m , s z ív e sk e d jé k  e rrő l e n g em  
érte s íte n i.

Müller József, e g y e s ü le t i  p é n z tá r o s .
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K é r e l e m  a  k ö r ö k  p é n z t á r o s a i h o z .  K é re m  a k ö r ö k  t. p é n z 
tá ro sa it, h o g y  a m e n n y ib e n  m é g  m e g  n e m  tö r té n t, a k ö r i  ta g o k  ta g 
d í ja i t  m in é l  e lőbb k e ze m h e z  j u t t a t n i  s z ív e sk e d je n e k .

Müller József, egyesületi pénztáros.
V. kér. á ll. fő re á lisk o la . L a k á s a : I I .  Á ld á s  u . 4 .)

B e c se k  S á n d o r  n y . fő g y m n . ta n á r  u r  S z a tm á r o tt  (K in iz s y  u. 10. sz .J  
h a j la n d ó  a z  o r s z á g o s  k ö z é p i s k o l a i  t a n á r  e g y e s ü l e t i  k ö z l ö n y  3 0  
é v f o l y a m á t  ( k e m é n y  k ö té sb e n j j u tá n y o s  á ro n  e la d n i. B ő ve b b  értes ítés  
tő le  k a p h a tó .

T a r ta lo m : K ü lfö ld i  ta n ü g y :  Franczia miniszteri rendelet a modern nyel
veknek tanításáról. K . i 1.-tői. Könyvismertetés. R á c z  Lajostól. — 
E g y e s ü le ti  é l e t :  Felhivás az Egyesület t. tagjaihoz és köreihez a 
tisztikar és választmányi tagok megválasztása ügyében. — K iseb b  
k ö zlem én yek . — V egyesek . — H ird e té sek .

K e r e s t e t i k
vállalkozó tanerő, aki egy felállítandó nyilvános jellegű

m a g á n  g y m n a s i u m
vezetését elvállalná.

Bővebb értesítés nyerhető Dr. Glück Samu, orvosnál, 
Nagy-Mihály, (Zemplén megye), vagy Dr. Dick Sándor 
ügyvédnél, Budapesten, Erzsébet-körut 36. sz.

A t h e n a e u m “ k é z i k ö n y v t á r a  XVIII.  kötet ,

MAGYAR NYELV
A művelt közönség számára

2 korona,



Ú J D O N S Á G ж M o s t  j e l e n t  m e g !

^ /1  Az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai r.-íársulat 
ш  kiadásában most  j e l en t  meg a következő tudományos 
*  kézikönyv:r ENCHIRIDION 

FONTIUM HISTORIAE HUNGARORUM, \
A Magyar Történet Kútfőinek 

ш  Kézikönyve,
A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi minister úr megfázásából

Dr. ANGYAL DÁVID és Dr. MIKA SÁNDOR
egyetemi magántanárok közreműködésével 

szerkesztette

Dr. ISarczali Henrik
a kir. budapesti egyetemen a hazai történelem nyilvános rendes tanára.

A 61 ívre terjedő, n a g y  8° a lak ú  m u n k a  
á ra  fűzve 13 korona,
= kötve 15 korona. =

Kapható a fenti kiadótársulatnál Budapesten, 
VII. kerület, Kerepesi-ui 54. szám. valamint minden 

könyvkereskedésben.

A z  A t h e n a e u m  k ö n y v n y o m d á j a .



1902. m á ju s  11.---------- 32. szám.
— I M A t i - Y . A K V n j C i - x J A ;  ■

! К  ö N YV T ÁR AO R S ZÁG О S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI
KÖZLÖNY.

A z  eg y e sü le t  h iv a ta lo s  ü g y e iben  
m inden  ira t

D r . N É G Y E S Y  L Á S Z L Ó
fő titk á rh o z  k ü ld e n d ő , U jv ilág -u tcza  

2. sz. a lá.

S zerk esz ti

BALOGH P É T E R
I . ,  O rsz á g h á z -u tc z a  12. szám .

Az eg y esü le t anyag i ügyei, va lam in t 
a  lap  k ia d á sá t ille tő  ügyek

M Ü L L E R  J Ó Z S E F
p én z tá rn o k  (У . k e rü le ti á ll. fő reá l

isko la ) h a tá sk ö ré b e  ta rto zn ak .

Előfizetési dij egy évfolyamra 8 kor. — Évi tagdíj 8 kor.

FIZIKA-TANÍTÁS ÉS FIZIKAI GYAKORLATOK.

A középiskolákban a fizika tanítása siker tekintetében 
eddig nem igen szolgáltatott okot panaszokra. Az intézetek 
fizikai szertárai lassankint általában annyira kiegészültek, a 
legmodernebb tanszerekkel annyira felszereltettek, hogy e tekin
tetben hazai középiskoláink bátran versenyre kelhetnek sok kül
földi iskolával. Yolt alkalmam néhány előkelő osztrák középiskola 
fizikai szertárát láthatni, s örömömre szolgált, hogy azok nekem 
valami különösebb módon nem imponáltak.

Ezekre a körülményekre azért kell kiterjeszkednem, mert 
hiszen a fizika-tanítás kellőleg felszerelt szertár nélkül el sem 
képzelhető. Egy ilyen kivárólag demonstrativ jellegű tudomány a 
kezdő fokon mindenesetre demonstrativ alapon tanítandó. Az 
tehát az első kérdés, vájjon meg van-e a kellő idő arra, hogy 
erre az alapra helyezkedhessünk? A demonstrativ alapon álló 
tanítás nem elégedhetik meg azzal, hogy magyarázatát egyes 
kísérletekhez kapcsolja, hogy a nevezetesebb készülékeket a tanú
lóknak szétszedett állapotban bemutatja, azokat előttök összeál
lítja, s működésűket változatos körülmények közt feltünteti, hanem 
czéljáúl kell kitűznie azt is, hogy az egyes nevezetesebb törvé
nyeket kísérletileg igazolja, vagy ha azt a fölszerelés lehetővé 
teszi, azokat kísérleti alapon megállapítja.

A fizika tanításával foglalkozó kollegáim egyhangúlag 
igazat fognak nekem adni, ha azt állítom, hogy ilyen módszerrel 
kezelvén a tárgyat, a második év végével alig jutnánk el a 
hőtünemények tárgyalásáig. A feldolgozandó anyag oly bő és 
változatos, az elvégzendő kísérletek és mérések annyira időrab
lók, hogy a módszernek következetes keresztülvitele valósággal 
lehetetlen. H át még hol maradunk azokkal a követelményekkel, 
melyek a tanulók egyénenkénti foglalkoztatására, a tanulóknak 
a kísérletekben való résztvevősére vonatkoznak?

ORSZ. K Ö Z ÉPISK . TA N Á RE G Y ES. KÖZL. 45
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A tárgy bősége s az időnek rövidsége igen küzdelmessé 
teszi a physika tanárának életét. Nem csodálkozhatunk tehát 
azon, ha az ellentétek kiegyenlítésének legkülönbözőbb módjaival 
találkozunk.

A fizika tanításának módszerét régi utasításaink nem álla
pították meg. Az erre vonatkozó rész épen szűkszavúságával — 
hogy ne mondjam: semmitmondóságával — különbözik a többi 
tárgyakra vonatkozó részek fölösleges (?! Szerk.) bő beszédétől. 
Lehetséges, hogy az új utasításokban megtaláljuk a szükséges 
útmutatásokat; de addig is, míg ezek bölcsesége közkincscsé fog 
válni, úgy kell helyzetünkön segítenünk, a hogyan tudunk, s a 
hogyan lehetséges.

A z t, hogy a tárgy kezelését illetőleg a nézeteltérések 
rendkívüliek, tankönyveink fegyelmes vizsgálata alapján könnyen 
kimutathatjuk. Nem hiszem, hogy más tárgynál találkoznak oly 
ellentétek, mint a milyen itt mutatkozik. Ezt szakértő kollegáim 
előtt fölösleges taglalnom. A nem szakértők számára megjegyzem, 
hogy van engedélyezett tankönyvünk, mely az új tanterv alább 
ösmertetett intézkedését szószerinti értelemben véve, a mennyiség- 
tant, mint a fizika segédeszközét, teljesen mellőzi; de van 
ugyancsak engedélyezett tankönyvünk, melynél a fizika mint a 
mennyiségtannak engedelmes médiuma szerepel. Míg az első 
csupa szó és ismét szó, addig a második csupa akadály és mes
terségesen halmozott nehézség. Ezzel a két extremával szemben 
elfoglalt álláspontomat alább ki fogom fejteni. Egyelőre csak 
arra szorítkozom, hogy t. kollegáim figyelmét felhívjam M. Chas- 
sagny Cours Elémentaire de Physique-jére (Paris, Hachette, 
1901.), melyről egy németországi bíráló is úgy nyilatkozott, hogy 
jóval magasabban áll, mint a legújabb német tankönyvek akár
melyiké. Ennek előszavában Paul Appell a fizika tankönyvei 
számára a következő követelményeket állapítja meg: I. A taní
tás keretéből véglegesen kizárandók mindazon kísérletek, melyek
nek sem tudományos, sem gyakorlati jelentőségük nincsen.
II. Ellenben mindazon modern kísérletek, melyek a közforgalom
ban levő numerikus állandók értékeit megadták, oly behatósággal 
tárgyalandók, a milyent a mennyiségtan elemei egyáltalán lehe
tővé tesznek. III. A mechanika a fizikával szorosabb) kapcso
latba hozandó és felhasználandó mindaz, a mi alkalmas arra, 
hogy a tények kifejtésében az egyszerűsítés és egymás mellé 
rendelés általános eszméjét fölébreszsze; különösen állandóan 
felhasználandó az energia megmaradásának elve, mely az egész 
tárgyaláson végigvonuljon, és ne csupán annak végén mint álta
lános összefoglalás szerepeljen.

Ez a III . pont egy legújabban engedélyezett tankönyvünk
ről mond megszívlelendő bírálatot.

Chassagn\)‘ könyve ezeknek a föltételeknek és követelmé
nyeknek mindenben megfelel, s ha a mi viszonyainkhoz alkalmaz- 
kodólag irodalmunkba átültetetnék, nemcsak a középiskolai
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tanulók élvezetes olvasmányául szolgálna, hanem kétségtelenül 
hatással lenne tankönyvirodalniunkra is. Szelleme sok tekintetben 
megegyezik azzal az eszménynyel, mely az új tanterv készítői 
előtt lebeghetett, de a melyet a tanterv részletes követelményei
ben kellő szabatossággal körvonalozniok nem sikerült. Nem 
puszta külsőségekre vonatkozó döntést vártunk, hanem elvi 
megállapodásokat. Számos fontos kérdés továbbra is nyilt kérdés 
marad, hacsak a még mindig késlekedő űj utasítások nem hozzák 
meg a nagyon is kivánatos döntést.

Amikor a tanulók túlterheltségének kérdésével foglalkoz
tunk, a fizika tanítása ellen mindenütt az a keserű panasz 
hangzott fel, hogy túlságosan felhasználja a mathematikát. Az 
új tantervben ennek a panasznak a hatása abban mutatkozott, 
hogy a czél körülírásában kimondatott, miszerint »a mathema- 
tika lehetőleg a fizikai törvények kifejezésére, nem pedig leve
zetésükre alkalmazandó«. Bár ennek a mondatnak fogalmazása 
igen óvatos és compromissum jellegű, én benne mégis ellentmon
dást látok. Ugyanis egyrészt a fizika törvényei természetüknél 
fogva szabatosan másképen, mint mathematikailag nem is fogal
mazhatók; másrészt a fizikai törvények levezetésénél, még ha 
kísérleti alapra állunk is, a inathematika nem mellőzhető. Első 
ellenvetésemnél fogva a »lehetőleg« szó látszik fölöslegesnek, a 
másodiknál fogva pedig a »levezetés« fogalma ellentmondásos.

A mathematikának mint a fizikatanítás segédeszközének 
teljes kizárása nemcsak tantervi unikum volna, hanem a fizikai 
ismeretek színvonalát oly mélyen lesülyesztené, hogy a tanulóra 
nézve ilynemű ismeretek megszerzése nem is volna kivánatos. 
A ráfordított idővel és fáradsággal sem állana arányban, mert 
nehány népszerű olvasmány keretén belül olyan jól el lehetne 
az egész ügyet intézni.

Az új tanterv a mathematikát néhány, lényegtelen dol
gokra vonatkozó és csekélyeknek nevezhető megszorításokat nem 
számítva, a maga egészében megtartotta. Mint általános követel
mény szerepel a különféle ismeretágaknak szoros kapcsolatba 
hozatala. Ha a fizika-tanítás körében a mathematika alkalma
zásainak úton-útfélen kínálkozó alkalmai elől vakon kitérünk, 
akkor valóban azt kérdezheti a tanuló a mathematika tanulása 
közben, hogy hát ez »miiül jó?« Néhai való Orczy generálisunk 
huszárjai kemény parancs folytán úgy lovagoltak keresztül Páris 
városán, hogy lovaik fülei közt néztek le a földre. így aztán 
nem is láttak Párisból semmit.

Est modus in rebus. Nem szükséges, hogy a fizikát 
tanító tanár minden apró-cseprő dolgot széles mathematikai 
alapra fektetve tárgyaljon, úgy hogy a mathematika mellett a 
fizika mellékessé váljék; de az is hiba volna, hogyha pl. a 
Gíauss-féle főhelyzetek törvényeit, vagy a légszivattyú, a légsűrítő 
működésének módját a rendelkezésre álló, könnyű és jól érthető 
mathematikai alaptól megfosztaná.

45*
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De térjünk vissza a kísérleti alaphoz, mely most már elő
írásszerű és ezentúl mellőzhetetlen.

Az inga, vagy a mint Kemény X. Ferencz kollegám mon
daná : az ingó törvényei igen nevezetes törvények. Ezelőtt a 
mathematikai inga törvényének levezetése volt a kiinduló pont, 
s megvallom, a legtöbb tankönyvünkben található levezetések 
nemcsak nehézkesek, de a bennük szereplő elhanyagolások miatt 
— legalább a tanulóra nézve — nem is bizalomgerjesztők, 
már csak azért sem, mert hiszen ez az inga maga is csak fictió. 
Ezentúl majd a fizikai ingával kezdjük a tárgyalást. Szerzünk 
egy puha fából készült parallel epipedikus rudat, melynek men
tén két ólomgolyó (ä 1 kg.) tolható el s melynek végére egy kis 
sárgaréz golyó (*/4 kg.) erősíthető. A rudat a közepén átmenő 
aczéltengelyre függesztvén, chronograffal a kezünkben, távcső 
mellett állva, meghatározzuk az inga lengési idejét, s ily módon 
igazoljuk, hogy az egyenesen arányos az inga tehetetlenségi nyo- 
matékának négyzetgyökével és fordítva arányos az inga forgató

nyomatékának négyzetgyökével. Ezzel eljutunk a t =  i

kifejezéshez, melyet a mathematikai ingára alkalmazván, a

származik. Ezt a tételt egy közelítőleges mathe

matikai ingával hasonló módon olyként igazoljuk, hogy kísérleti
leg megállapítjuk, miszerint az ilyen inga lengési ideje egyenesen 
arányos az inga hosszúságának négyzetgyökével. Azután elővesz- 
szük a Bohnenberger-féle reversiós ingát, s törekszünk a t i  =  12 
föltételt létesíteni, hogy eljuthassunk a Huyghens-íé\e tételig s 
a redukált inga hosszúságának fogalmáig, s így beláthatóvá tegyük 
azt, hogy ilyen ingával a g-t is meg lehet határozni. Most meg
határozván g-nek értékét — a mi a kísérletezés számos hibája 
miatt valószínűleg igen pontatlan eredményre vezet — az egész 
osztálylyal drága kirándulást kellene tennünk egy távolabb fekvő 
városba s ott g-t újra megmérvén, kimutathatnék, hogy az inga 
lengési ideje fordítva arányos a nehézségi gyorsulás négyzet
gyökével. Ez az eljárás csekély számítással épen 2 hetet venne 
igénybe s e mellett az egyszerű harmonikus mozgásról, mely 
pedig a hang- és fénytünemények magyarázatánál kiváló fontos
ságú és teljességgel mellőzhetetlen, egy kukkot se szóltunk volna.

A kísérleti alapon való tanításnak itt egy extremáját rajzol
tam, annak igazolása czéljából, hogy valamint a mathematizálás- 
nak, úgy ennek is lehetnek túlhajtásai.

Ezeket a kísérleteket végtére is végre lehet hajtani. De 
van számos olyan fizikai törvény, mely a rendelkezésre álló 
segédeszközök mellett ezen az alapon meg sem közelíthető, ellen
ben csekély mathematikai apparátussal kétségtelenné tehető. 
Tanácsosabb-e, ha ilyen esetekben a mathematikát mellőzve, 
dogmatice járunk el? Ha pedig ezt a hibát kikerülni akarjuk,
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akkor szertárunkat drága mérőeszközökkel (kathetometer, spha- 
erometer, calorimeter, declinatorium, inclinatorium, magnetometer, 
többféle galvanometer, elektrometer, theodolit, spectrometer stb.) 
kellene fölszerelnünk, melyeknek tetemes költségét az iskolafen- 
tartók aligha vállalnák el. Ott, a hol a felső osztályok nem 
zsúfoltak, a tiszta kísérleti alapon való tanítás végre is meg
közelíthető ; de a hol a felső osztályokban a törvényszabta 
maximális létszámot évről-évre keserű következetességgel túllépik, 
egyéb teendők miatt csakhamar kifogynánk az időből, s össsze- 
ütközésbe kerülnénk a tanterv és az állandó tanmenet követel
ményeivel.

Végtére is azt kérdezem, vájjon szükséges-e, hogy minden 
intézetben és minden évben újra meg újra fölfedezzék Gfalilei, 
Newton, Gfay-Lussac, Ampere, Lentz, Ohm és Kirchhoff törvé
nyeit? Vájjon nem elegendő-e, ha egyes feltűnő, az emlékezetben 
megragadó példákon tüntetjük föl a fizikai kutatásnak és gon
dolkodásmódnak érdekes útjait? A tanulók, még a gyöngébbek 
is, érdeklődéssel tanulják a tárgyat, s ha tanáruk egy kissé 
támogatja őket jóravaló törekvésükben, akkor szívesen elmennek 
a köteles mértéken túl is, a mit gyakori és sokféle kérdezőskö- 
déseikből, az önképzőkör elé vitt dolgozatok, természettani tárgyú 
olvasmányok keresése, a közkedveltségű Tom Tis használata stb. 
bőségesen igazolnak. Volt tanítványom, a ki az önképzőkörben 
az égésről kísérletekkel élénkített s eléggé átgondolt felolvasást 
tartott, míg egy másik önkészítette rajzokból magyarázgatta a 
spectralanalysis titkait. Intézetünkben az önképzőkör évenkinti 
pályázataiban fizikai tételeket is tüzünk ki, s mindig akad egy
két pályázó, a kik elolvasásra érdemes dolgozatokkal küzdenek a 
szerény jutalomért.

Irodalmunk ezeket a törekvéseket nem támogatja kellő mér
tékben, a mennyiben alig van olyan olvasmányunk, mely a tanuló 
kezébe illenék. Legtöbbet tesz e téren a Természettudományi 
Társulat, s igen örvendetes, ha más czélokból készült kiadvá
nyai mellékesen a mi czéljainkat is előmozdítják. Ezzel aztán fel
sorolásunkat be is fejeztük, mert a mi kevés e téren magánvál
lalkozás útján napvilágot látott, az vagy igen gyönge és selejtes, 
vagy nem volt képes a középiskolai tanulók körében népszerűségre 
szert tenni. Közlönyünkben egy t. kollegám sürgette már a ter
mészettani olvasókönyvet. Bár nem értek vele egyet abban, hogy 
ez a tanár magyarázatát pótolja (mert az élőszóval és kísérletek
kel élénkített magyarázatot pótolhatatlannak tartom) vagy lénye
gesebb részeiben kiegészítse, azért kész örömmel támogatom 
eszméjét; mert a tudás-szomjas, nyugtalan és törekvő ifjúi elmé
nek teret kell nyitni, hogy lelkének szükségleteit kielégíthesse. 
Nemzeti szempontok is megkövetelik ilynemű ifjúsági olvasmányok 
mielőbb való elkészítését; mert kínos dolog, ha a tanuló egyről- 
másról olvasni akarván, tanárától könyvet kér, s az neki magyar 
könyvet nem ajánlhat, mert nincsen. Ilyen alkalmakkor tűnik
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ki legfájclalmasabban szegénységünk, elmaradottságunk s talán 
nemtörődömségünk is. Hivatott és döntőszavú tanférfiainknak a 
legnagyobb nyomatékossággal rá kellene irányítaniok a tanügyi 
kormánynak figyelmét erre a parlagon beverő kérdésre, hogy ha 
másképen nem, hát anyagi áldozatok árán teremtsünk valami 
hasznosat, mely bizonyára bőven meg fogja teremni gyümölcseit.

(Folytatása következik.)
(Budapest.) Dr. Bozőky Endre.

KÖNYVISMERTETÉS.
Négyesy László: Poétika olvasmányokkal. Középiskolák 

hatodik osztálya számára. Budapest, 1902. Lampel Róbert 
kiadása; ára 3 kor. 20 f.

E könyv nemcsak Írójáért érdekelhet. Mindenki tudja ugyan, 
hogy Négyesy neve iskolakönyv-irodalmunkban új fellendülést, 
sőt bizonyos tekintetben új irányt jelent; hogy könyvei — nagyon 
sokunk meggyőződése s becsülése szerint — valóságos paedagógiai 
jócselekedetek, közvetlen hatásukban az igazi nevelő tudásnak, 
jövendő eredményeiben általán a magyar kultúrának jelentős 
előmozdítói; e szempontokon kívül a könyv még egy tekintetben 
érdekel főkép: mint gyakorló-gymnasiumi iskolakönyv. Anélkül, 
hogy bárki jogosult különvéleményét érintené a megjegyzés, úgy 
hiszem, közismert dolog gyanánt konstatálhatni, hogy sajátos 
viszonyaink között, mikor — bármi kívánatos is a minél széle
sebb rétegeket minél mélyebben átható elméleti paedagógiai 
műveltség terjedése s erősödése — még mindig sokkal nagyobb 
a szükség eleven, gyakorlati, sokakra ható példákban: a gyakorló 
iskola tanítási módja, a maga következetességében, komoly s 
lelkes mivoltában még mindig legjobb tanítómestere ép úgy a 
pályája kezdetén tanácstalan próbálkozó tanárnak, mint később 
is mindenha komoly útbaigazító a tanítás annyi kétséges kérdé
sében. Még akkor is, ha nem »esküdvén a mester szavára«, 
egyben-másban eltérünk is tőle, ez iskola tudományának, hagyo
mányainak, módszerének elkerülhetetlen mély hatását mindenkor 
ezután is érezzük valamennyien, kik itt kezdettük meg tanító 
munkánkat. Ezt a hatást érezteti s kelti fel minden könyv, 
mely ez iskola műhelyéből került ki, s módszerét, tanítását 
tünteti fel. Ha semmi nem pótolja is e tanítás közvetlen szemléle
tét, a könyvek legalább tárgyuk feldolgozásának ottani sajátos 
módjáról, terjedelméről stb. tájékoztatnak. Volna ugyan még 
egy mód, melylyel a gyakorló-iskola tanítását — egész közoktatá- . 
sunk igen nagy hasznára — ennél valamivel közvetlenebb módon 
meg lehetne ismertetni a többi iskolákkal: egy-egy óra-cziklusnak
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pontos, részletes stenograrnmja, mely híven jegyzett kérdéseivel, 
feleleteivel, minden külsőségével együtt hű képét adná nemcsak 
annak a pár óra lefolyásának, hanem eszméltető példát is általán 
a methodikus, jó tanításra. LichtwarTc Alfréd, a hamburgi 
iparművészeti múzeum direktora, ily stenografált párbeszédes 
formában közli műhistóriai tanításait, mit hamburgi iskolás
leányoknak tarto tt; elevenebb, tanulságosabb, érdekesebb olvas
mány, mint e pár óra-leirás, valóbban alig képzelhető. A tan
könyvek, természetüknél fogva, a tanítás részletes képe helyett 
inkább annak végső eredményeit foglalják össze; de bármi 
nyereség is egy-egy jó tankönyv, úgy hiszem, az egész középiskolai 
oktatásra még nagyobb lenne az, ha ismereteivel együtt elterjedne 
a modern tanításmód is, s egy-egy ily iskolakönyv elterjedése 
egyszersmind a gyakorló-iskola tanításmódjának elterjedését is 
jelentené. E szempontból nyer különös fontosságot minden könyv, 
melyet a gyakorló-iskola tanítása ajánl és próbált ki.

Négyesy poétikája is az iskola tanításának foglalata; oly 
tanításnak, melynek alapjait még a gyakorló-gymnasium nagy 
tanítómestere, Kármán Mór, vetette meg, a melynek mai formá
ját, a tudomány eredményei teljes felhasználásával, modern szel
lemben, esztendők gyakorlatán kipróbálva, Négyesy adta. Hogy 
tudománya s az ismeretközlés tárgyi része mily magas nívón áll, 
azt — Négyesyről szólva — fejtegetni felesleges; arra utalok 
inkább, a mi methodikai tekintetben is új és követésre méltó.

E  poétika főkép abban különbözik az eddigiektől, hogy benne 
legnagyobbrészt következetesen érvényesül a históriai szempont. 
Valójában: e könyv a költői műfajok története; történetükben 
adja ezek elméletét, az eposzét az eposz történetében, a lyrai 
műfajokét a lyria történetében, a mint hogy modern poétika 
másként csakugyan nem járhat el. E történeti tárgyalás a leg
érdekesebb, legbecsesebb az egész műben. Kitűnő érzékkel van 
megválasztva, hogy a középiskolai tanulónak miről, mennyit s 
épen mit kell tudnia; a hol áttekintőn szól egyes műfajok fej
lődéséről : áttekintése világos s könnyen megjegyezhető; a hol 
egy-egy nagyobb mű vázlatát ad ja : e tartalom, bár rövid s ele
ven, mégis minden fontos részletre is kiterjed; ha összefoglal, 
tételez: összefoglalása biztos, minden tétele egyszerű, modern, 
mesterkéltség nélkül való.

Azonban hosszadalmas részletezés helyett elég a könyv 
beosztását vázolnom. A költészet alapfogalmairól szóló bevezető 
után három részben tárgyalja az eposz, a lyra, a dráma tör
ténetét, illetőleg a históriai alapon ezek törvényeit. Tárgyánál 
fogva is leghosszabb, de a legszebben meg is írt fejezet az epikáé. 
A mese, a ballada, a hősdal után tárgyalja a hősi eposzt; kezdi 
a homeriakon, mindenütt bőséges kivonatban adva meséjüket, s 
sok finomsággal jellemezve; áttér utánuk a műeposz történetére 
(az Argonautikon, az Aeneis, a reneszánsz eposzok, Tasso stb.), rész
letesen tárgyalja a nagy magyar eposzok közül a Zrinyiászt,
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Zalánt s a Buda halálát. E fejezet a romantikus és komikus 
epikával végződik. A második rész a lyra történetét adja. a 
görög lyrán kezdve; a harmadik: a drámát, főkép a görög s a 
Shakspere-i tragédiák, s az antik-komédia s Előliére alapján 
tételezve a vígjáték mű-törvényeit. A világirodalom nagy alkotásai 
mellett — mint ez elnagyolt vázlatból is kitűnik — mindenütt 
különös figyelemmel van a magyar irodalomra.

Minden fejezetben egész sereg oly ismeretet közöl, mikről — 
bár érezzük, mennyire integráns részei az általános műveltség
nek — eddigi iskolakönyveink vagy egyáltalán alig, vagy csak 
pár odavetett szóval emlékeztek meg. E  tekintetben részlete
zőbb kifejtés helyett csak pár fejezetre utalok, pl. a regényről, 
a novelláról, ezek forrásairól (a Gestákról, a hét bölcs mester
ről, stb.), a didaktikus epikában az ars poeticákról szólókra. 
Oly gazdag ösmeretanyag összefoglalása e pár fejezet, oly sokkal 
többet nyújt benne — a nélkül, hogy megterhelő lenne — mint 
a mennyit iskolás poétikáink ezekről eddig adtak, s fejtegetése 
oly egyszerű, világos mindenütt, hogy már csak e pár oldalért 
is nyereségnek tarthatnék Négyesy könyvét iskoláinkra.

E megjegyzések után kötelességem azt is elmondani, mit 
nem találok, a mit szeretnék, s mit szeretnék másként, mint a 
hogy találom e poétikában. Úgy érzem, hogy a lyráról, drámá
ról szóló rész nemcsak aránytalanul rövidebb az epikájánál, de 
ezekben a történeti szempont sem oly határozott, mint az első 
kitűnő részben. Azt hiszem, ez bizonyos tekintetben concessio a 
most még általában divó tanítási módnak; de bizonyára teljesen 
felesleges concessió; ma modern poétikai tanítás más alapon, 
mint psychologiain és történetin, még a középiskolában sem kép
zelhető. Nem gondolom, hogy e históriai szempontnak minden 
fejezetben következetes keresztülvitele a szerzőn múlt volna; 
talán inkább azon, hogy a lyrának s drámának az epikához 
hasonló részletes tárgyalása nagyon is növelte volna a könyv 
terjedelmét, vagy más ilyes okon. Nagyon sajnálnók. ha csak ezen 
múlott volna; az. hogy ha a könyv valamivel terjedelmesebb 
lenne, túlságosan terhelné meg a diákot, ne aggaszsza a szerzőt; 
tíz sor is lehet túlterhelő, ha e tíz sor stilje mesterkélt, gondo
latfűzése bonyodalmas, nehézkes, de nem Négyesy világos, egy
szerű előadása, ha talán hosszabb kifejtésében részletezőbb is, 
mint az eddig szokásos. Szerettem volna pl. legalább a magyar 
lyra részletesebb történetét, a legnagyobb lyrikusok. pl. Goethe. 
Burns, Byron életrajzát a lyrikában. a drámáról szóló részben 
pl. a színpad históriáját, vagy egy-egy részletezőbb korképet 
Shakspere, Moliére tárgyalásánál. Kerestem az epikánál közölt 
kitűnő összefoglalások párját a lyránál. a drámánál; a legösmer- 
tebb antik és Shakspere-i tragédiák s Moliére-i vígjátékok bármily 
vázlatos meséjét; összefoglaló scbematikus áttekintéseket, egy-egy 
színdarab szerkezetét világosan feltüntető, jelenetről-jelenetre 
haladó tabelláris vázlatot, stb. Az olvasmányok közt olyat is.
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miről folyton tanúi a középiskolai diák, de soha nem olvas egyet 
se, pl. egy középkori latin misztériumot.

Az elméleti rész után közlött olvasmányok azzal a kitűnő 
érzékkel vannak megválogatva, mely Négyesy olvasókönyveit is 
annyira becsesekké teszi. Nekem azonban az ily (stilisztikai, 
rhetorikai, poétikai) olvasókönyvekre általán az a véleményem, 
hogy mai formájukban már idejüket múlták. Nem egy olvasó
könyvre van szüksége a felsőiskolás diáknak, hanem az olvas
mányok egész seregére. Tizennégy-tizenöt éves korában lendül 
fel az eddig gyermek-diák olvasó kedve; ettől kezdve, e korban 
olvas legtöbbet, legszivesebben; olvas sokat, jót, rosszat, akár 
mit, a mi a keze ügyébe kerül. E mohó ismeretvágyat, mely csak 
túlzásaiban lehet ártalmas, helyes irányítással a tanítás s a 
műveltség javára gyiimölcsöztetni: nemes feladata az iskolának. 
Ám olvasson a diák — ha megjön az ideje — sok mindent, de 
csak olyant, csak azokat, a minek jövendő műveltsége is hasznát 
veszi. Olvasmányszomját egy vékony olvasókönyv ha ki nem elé
gíti : olvasson kötetet kötet u tán ; ha poétikát tanul, olvasson 
eposzokat, drámákat, lyrai verseket; csak ha elegendő olvas
mánynyal látjuk el, előzzük meg a legtermészetesebb módon az 
alkalmat, hogy haszontalanságokkal ne rontsa lelkét, Ízlését. 
Ebben látom a nagy írók iskolai kiadásainak különös fontos
ságát. Minden elméleti tárgyalás alapját vesse meg, előzzön meg 
s kisérjen minél több olvasmány; az olvasmány-sorozat ne egy 
olvasókönyvre, de kötetekre terjeszkedjék ki s az olvasókönyvbe 
más ne kerüljön, mint a mi ezekből egy vagy más okból kiszorult, 
bár jelességénél fogva okvetlen felveendő. Az újabb poétikai 
olvasókönyvek anyaga bizonyos tekintetben már elő is készítette 
ez t: nagyobb epikumot nem közölnek terjedelmük miatt s a 
lyrából is inkább mutatóba adnak egyet-mást, de bizonyára — 
s nagyon helyesen — sokkal több olvasottságot tesznek fel a 
diáktól, mint a mennyit száz-százhúsz oldalon nyújthat a költé
szet hármas birodalmából az ő olvasmány-sorozatuk.

Ezekben próbáltam összefoglalni megjegyzéseimet Négyesy 
könyvéről. Igazi értékét esztendők múlva eredményei fogják leg
jobban megmutatni: az a most növekvő fiatal generáczió, mely 
belőle gazdagabban, könnyebben, biztosabban szerzi meg ez irányú 
műveltségét, mint az eddigiek. S ez lesz legjobb ajánlása e poéti
kának, melyről az a meggyőződésem, hogy a legjobb magyar 
iskolakönyvek egyike.

(Budapest.) Tóth Rezső.
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EGYESÜLETI ÉLET.

Budapesti kör.
(Népszerű főiskolai tanfolyam. — Tanárköri tánczestély. — A temesvári

kör átirata.)
I. A budapesti tanári kör márczius hó 19-én tartott 

gyűlésén dr. В  eke Manó eszmecserét indított meg a népszerű 
főiskolai tanfolyam intézménye és a tanári köröktől fenn
tartott hasonló czélú Szabad Lyceumok közt kifejlesztendő 
viszonyról. Kiemelte, hogy a jórészt tanárokból álló buda
pesti Szabad Lyceum  a fennállása óta eltelt 8 év alatt mily 
szép eredménynyel felelt meg nemes feladatának; mily odaadással 
működtek közre az alapítók, hogy az University Extension régi 
intézményét a hazai talajba átültetve, a hazai viszonyokhoz 
alkalmazva, valóban hasznossá tegyék, hirdetvén a szépet, jót 
és igazat olyanoknak, kik az iskolától távolestek. Az itt 
elhangzott előadások nagy részét középiskolai tanárok tartották. 
Vidéken is a középiskolai tanárok körében terjedt és hódított 
leginkább a nemes eszme, melynek eredményeként a legtöbb 
jelentősebb vidéki városban, a közönséget rendszeresen tanító 
előadások tartására törekedtek. Valóban szebb feladatot aligha 
tűzhettek volna maguk elé az egyesek és a körök, mint a művelt
ség áldásainak ily úton való kiterjesztését. Ez a czél minden
esetre csak emelheti úgy a tanári körök, mint az előadást tartó 
egyes tanárok tekintélyét, hozzájárulhat a kívánatos összetartás 
erősítéséhez, szóval minden téren a tanáx*ok előnyére szolgál. — 
A Szabad Lyceumokkal azonos czél szolgálatára alakult meg ez 
évben a népszerű főiskolai tanfolyam. Csakhogy míg az előbbi 
szegény társadalmi intézmény volt, addig emez remélhetőleg 
nagy erkölcsi és anyagi erő fölött fog rendelkezni. Nekünk ezt 
az új intézményt bizalommal és lelkesedéssel kell fogadnunk, s 
mikor felvetjük a kérdést, hogy ez új keretben micsoda szerep 
jut majd a tanári köröknek, nem szabad elhallgatnunk, hogy az 
új intézménynek nyereségére szolgál, ha a már létező alapokat 
tovább fejleszti, ha azokon tovább épít, és elérhető sikerének 
nagysága jelentékenyen függ attól, hogy milyen mértékben fogja 
a régi kipróbált erőket igénybe venni. Bátran kimondhatjuk, hogy 
a középiskolai tanároknak az új intézményből való kiszorítása 
magára az új intézményre nézve lenne káros. Nem akar konkrét 
indítványt tenni, mert hiszen a mai értekezlet czélja csakis 
eszmecsere megindítása, a melyből remélhetőleg kulturális fejlő
désünk ezen alapvető fontosságú ügyére és a tanári körök munkás
ságának irányítására is hasznos eredmények várhatók. Csak meg
jegyzi, hogy czélszerünek tartaná, ha az egyesület igazgatósága 
érintkeznék az új intézmény vezetőivel, figyelmeztetve őket a 
tanárságnak e téren eddig kifejtett munkásságára és némely 
tanári körnek ez irányban elért sikereire. Reméli, -hogy ennek
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az lesz az eredménye, hogy a tanfolyamnak szervezete értelmé
ben leginkább egyetemi tanárokból álló tanító-erői közé felveszik 
a középiskolai tanárokat is, a kik eddig anyagi elismerés nélkül 
dolgoztak a nemes czél szolgálatában. Ezzel átadja a szót Pályi 
Sándor igazgatónak, a ki a budapesti Szabad Lyceum alapításá
ban és évek hosszú során vezetésében már eddig is elévülhetlen 
érdemeket szerzett, kérve, hogy ő, mint a kérdésben legtájéko- 
zottabb, a körnek felvilágosítást adni sziveskedjék.

Pályi Sándor bevezetésül elmondja, hogy a tanfolyam ügy
rendje jelenlétében s teljes helyeslésével készült el. Érthető tehát, 
hogy ő a fölött kritikát nem akar s nem is fog gyakorolni. 
Jelenleg csakis mint középiskolai tanár óhajt néhány elvi jelentő
ségű dologra rámutatni. Mindenekelőtt azt a kérdést veti fel, 
hogy vájjon eme nagy horderejű munkában részt kiván-e venni 
a középiskolai tanárság, vagy sem. Azt hiszi, hogy e kérdésre 
csakis igenlő választ adhatunk. Most már mi módon történjék a 
részvétel? Kiindulva abból, hogy nálunk mindent felülről várnak, 
attól fél, hogy a tanárságnak az a hite, hogy itt valami kész 
dolgot kap. Pedig azt hinni tévedés lenne. I t t  a tanárságnak 
kell teremteni. Felolvassa a bécsi hasonló szervezetű intézmény 
szabályzatából azt a részt, mely elvileg kijelenti, hogy egyetemet 
csak az egyetemnek van joga kiterjeszteni. Elvi s az egész vilá
gon közös álláspont ez. Szükségből azonban másokat is bevonnak 
a közös munkába. Ez a pont módot nyújt az együttműködésre. 
A tanfolyam felszólításokat fog küldeni az egyes hatóságokhoz 
az előadások előkészítésére, támogatására. Ez intézménynyel a 
középiskolai tanárság kétféle módon kezdheti meg az együtt
működést. Vagy alárendeli magát a két egyetemnek, vagy ön
állóan szervezett faktorként áll az egyetemek mellé. A budapesti 
Szabad Lyceum már szerződést kötött a főiskolai tanfolyammal. 
I t t  tehát a dolognak nincs az a színezete, hogy — mint kül
földön — egyszerűen felhasználják a középiskolai tanárokat, hanem 
a Szabad Lyceum megindítja a mozgalmat, elkészíti a programmot 
s azt az anyagi támogatás elnyerése czéljából bemutatja s cserébe 
megnyeri munkájához az egyetem presztízsét. Ügy hiszi, hogy 
a tanári körök is ily önálló szervezkedés és szerződésben nyer
hetik meg legbiztosabban az együttműködés módját és alapját.

Dr. Lázár Béla a főiskolai tanfolyam alapszabályait ismerve, 
azt a középiskolai tanárságra nézve meghalt intézménynek tekinti. 
Lehetetlennek tartja, hogy önérzetes középiskolai tanár az alap
szabályokban körvonalozott módon alávesse magát a tanfolyam 
vezetőségének. A valóban érdemes s egyetemi nívón álló tanár 
— a milyen pedig nálunk nagyon sok van — nem ajánlkozhatik 
előadások tartására. Ellenzi a javasolt átirat elküldését. Ha 
szükség van ránk, majd felkeresnek bennünket. A Pályi elő
adásából azonban az derült ki, hogy nincs ránk szükség.

Pályi Sándor újból hangsúlyozza az önálló szervezkedés 
szükségét. Jelenleg a Szabad Lyceumok, melyeket a körök
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tartanak fent, nem bírnak országos szervezettel. Ezt kell meg
alkotni s akkor mi nem rivalizálva, hanem karöltve működhetünk 
a főiskolai tanfolyammal.

D r. L á zá r  Béla szerint a tanárok már megmutatták, hogy 
eléggé szervezve vannak.

D r. Веке  Manó azt hiszi, hogy L á zá r  félreértette a dolgot. 
A szóban forgó intézmény olyan, melyet a magyar tanárságnak, 
a mely magas kulturális hivatását mindig ismerte, lelkesedéssel 
kell fogadnia. Lelkesedik is azért mindenki. L á zá r  Béla is, 
noha a szervezés formájával nem ért egyet. Nagy, némileg az 
egyetemek szárnyai alatt álló, országos intézményről van itt szó; 
azt hiszi, hogy ilyennek szolgálatában lenni nem megalázó. Meg
alázó talán csak az lehetne, ha nem a közügy szolgálatában álló 
egyesület, hanem egyes tanárok ajánlkoznának. Az egyesület 
ajánlkozásáról ez annál kevésbbé mondható, mert he kell látni, 
hogy a tanfolyam sikeresen csakis akkor működhetik, ha munka
társakul bevonja a középiskolai tanárokat is, mint kipróbált, a 
helyi viszonyokat és igényeket ismerő munka-erőket. Kimondja, 
hogy a műveltség terjesztésére nézve a középiskolai tanárok 
mellőzése épen olyan veszélyt rejt magában, mint ha az egye
sület kéz-összetéve anyagi erő híján hagyná versenyezni a tanári 
köröket a most létesített hatalmas intézménynyel.

D r. L á zá r  Béla úgy véli, hogy ha már szervezés kell, 
bízzuk azt a tanáregyesületre; egyébként az a meggyőződése, 
hogy a főiskolai tanfolyamnak csak kezdetben lesznek egyetemi 
tanár előadói, később nem. Ha ők érzik, hogy a középiskolai 
tanárokra szükségük van, keressenek ők fel bennünket, mi ne 
ajánlgassuk magunkat.

D r. Chovancsák István is az átirat elküldése ellen emel 
szót. Ok nélküli visszautasításnak tehetjük ki magunkat. A tan
folyam vezetői ismerik az eredményt, a mit eddig elértünk, 
keressenek ők fel bennünket. Az önálló szervezkedés azt a színe
zetet adná a dolognak, mintha mi rivalizálni akarnánk a tan
folyammal. Ezt a színezetet pedig kerülnünk kell.

P á ly i Sándor szerint vagy érdekünkben áll a munkában 
való részvétel, vagy nem. Ha igen, lígy nekünk kell alkuba 
bocsátkoznunk.

B e i f  Jakab felemlíti, hogy a szerződéskötésnek Budapes
ten volt értelme, mert itt nem állhatott volna fenn a Szabad  
L yceum  az új intézmény mellett. A vidékieknek azonban nincs 
okuk félni a versenytől. A középiskolai tanárok mindig megtették 
s ezután is megteszik kötelességüket a tudományok népszerűsí
tése érdekében. Amint már 20—25 év előtt is és azóta is sok 
helyen cyclusos előadásokat tartottak, azt ezután is megteszik.

P á ly i Sándor meg van győződve arról, hogy középiskolai 
tanárok nélkül nem állhat fenn az intézmény, ám semmi meg
alázót sem lát abban, hogy a szervezett körök már eleve alkuba 
bocsátkozzanak a tanfolyam vezetőivel.
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R eif Jakab úgy véli, hogy a középiskolai tanárság nagy 
kedvvel és lelkesedéssel fog dolgozni a nemes czélért; ha felszó
lítást kap, alá is rendeli magát a vezetőségnek, csak azt nem 
tartja helyesnek, hogy mi ajánlgassuk s esetleg visszautasításnak 
tegyük ki magunkat.

Tiber Ágost, dr. Lévay Ede szintén az átirat elküldése 
ellen emelnek szót.

Dr. Relce Manó ekkor bezárta az eszmecserét s kimondta, 
hogy a kör az ügyben nem kiván jelenleg állást foglalni, csakis 
annak a véleményének a kijelentésére szorítkozik, hogy az új 
intézménynek igazi sikerekre csak úgy lehet kilátása, ha fel
használja az eddigi alapokat és munkásokat is. Ha az intézmény 
fejlődése nem a kellő irányban történnék, akkor is van időnk 
még a kérdéssel újból foglalkozni.

Pályi Sándor számos olyan dolgot említ még fel, a melyek 
megoldása méltó lenne a körökhöz; ilyenek: az esti tanfolyamok, 
népesték stb. szervezése. Alkalmilag ezek is szóvá tehetők.

II. A gyűlés második tárgya Tiber Ágost jelentése volt 
a köri tánczestélyről, mely úgy erkölcsi, mint anyagi tekintetben 
fényesen sikerült. A tánczestélyen uralkodó hangulat vidám és 
emelkedett volt, méltó a tanári körhöz. Jegyekért és felülfizeté- 
sekből 941 K. folyt be, a kiadások 554 K. 78 f.-re rúgtak, s 
így tiszta jövedelemként 386 K. 22 f. mutatkozott, Kéri, hogy 
a kör ez összeget a segély-egyesület pénztárába utalványozza át. 
A rendező-bizottság mindazoknak, a kik az estély anyagi és 
erkölcsi sikeréhez hozzájárultak, hálás köszönetét tolmácsolta. — 
Jelentése kapcsán azt az indítványt terjeszti elő, hogy a kör 
alakuló gyűlésén vigalmi bizottságot küldjön ki, a mely eleve gon
doskodjék a tánczestély rendezéséről.

Dr. Веке Manó elnök a kör nevében megadja a felment
vényt a rendező-bizottság pénztárosának, a tiszta jövedelmet 
átutalványozza a segély-egyletnek, s egyszersmind a kör köszöne
tét fejezi ki a Tiber Ágost elnöklete alatt álló rendező-bizott
ságnak buzgalmáért. Nehéz viszonyok közt, fényesen sikerült a 
mulatság, melynek létesítésében Tibert az a magasabb szempont 
vezérelte, hogy erősítse ez úton is az összetartást a budapesti 
tanárok közt. A vigalmi bizottság kiküldését kettős szempontból 
tartja elfogadhatónak. Az első, hogy a bizottság a tánczestély 
mellett más összejöveteleket is létesítsen; a második, hogy a 
tánczestély előleges előkészítés mellett a maga idejében, a far
sangi napok alatt, legyen megtartható, hogy azon mindenki aggo
dalom nélkül résztvehessen. Ismételten köszönetét mond a 
rendezőségnek.

III. Ezután a temesvári kör átirata került volna szóba, 
ezt azonban Lázár Béla halasztási indítványát elfogadva, az 
indítvány nagy fontossága s a jelenlevő tagoknak kis száma 
miatt ez alkalommal nem tárgyalta a kör.



686

A legközelebbi gyűlés április hó 9-én lesz. a mikor Tóth 
Rezső tart előadást a latin nyelvnek a leánygymnasiumban való 
tanításáról. i) r Lévay Ede,

--------  a kör titkára.

Kolozsvári kör.
I.

(Az igeidők.)
Márczius hó 12-én tartotta a kolozsvári kör ötödik fel

olvasó ülését Kovács Dezső ügyvivő alelnök vezetésével.
Dr. Imre Sándor titkár jelentésében megemlítette, hogy az 

országos tanáregyesület a körnek az iskolai egészségtanra vonat
kozó indítványát a nyári közgyűlés tárgysorozatába felvette. Szo
kásos szemléjében az iskolai felügyeletre vonatkozó mozgalomról, 
a torna-tanítás ügyében felmerült indítványról (hogy rendes 
tanárok tanítsák e tárgyat) s a művészi nevelés kérdéséről emlé
kezett meg. Jelentését és szemléjét a kör köszönettel fogadta.

Erdélyi Lajos dr., budapesti ref. főgymn. tanár, a temes
vári országos tanárgyűlésen Bódiss Jusztintól felvetett kérdésről, 
az actiók és igeidők kérdéséről értekezett »Az igeidők iskolai 
szempontból« ez. felolvasásában, ezúttal inkább iskolai szempont
ból. Tanulmányát t. i. tudományos alakjában másutt is be szán
dékozik mutatni. Felolvasó, a ki e tudományos és isk. szempont
ból egyaránt fontos kérdéssel különösen népnyelvi alapon már 
régebben foglalkozik s róla tanulmányt is ír, czéljához képest 
a magyar igeidők kérdését taglalta s e czélból az igeidők hazai 
és külföldi irodalmának az eddiginél behatóbb érintése és bírá
lása után különösen Hunfalvy Pál, Szarvas Gábor, Bódiss 
Jusztin és mások eredményeit bírálva, arra az eredményre jutott, 
hogy a kérdés még sehogy sem mondható megoldottnak. Ha a 
történeti nyelv mellett a mait, különösen a népnyelvet is tekin
tetbe veszszlik s ha nem előre megállapított elmélettel indulunk 
e kérdésnek, mint indult — bármennyire tiltakozott az elmélet 
ellen — Szarvas Gábor is; ha psychologiailag fejtegetjük a tény
leg létező igealakokat, a nyelv fejlődését is tekintetbe véve; s 
ha a régibb, egyszerűbb nyelvtanirók kifejezéseire is adunk, 
mint részben nyelvérzékük sugallatára, a mire pl. Hunfalvy Pál 
is adott és ha különösen figyelembe veszsziik, hogy az iskolában 
csak a mai nyelvérzékre alapíthatunk, mert a gyermek csak azt 
fogadhatja el, a mit a nyelvérzéke megenged és befogad, és nem 
azt, a mit régi, történeti nyelv alapján álló elmélet ta n ít: akkor 
iskolai szempontból is, de meg tudományos szempontból is más
ként kell e kérdést megoldanunk, mint eddig általában tették. 
Ilyen alapon a különböző mondatok szerint lehet szó nemcsak 
igeidőről, hanem cselekvésről is s így nincs igazuk azoknak sem, 
a kik, mint pl. Bódiss, csak igeidőről tanítnak, viszont azoknak 
sem, a kik, mint Körösi Sándor, csak cselekvést ismernek el.



687

Csakhogy aztán a dolog nem úgy áll, mint az actiós elmélet 
hívei túlnyomólag tanították, hogy 3 idő van s ezekben minde- 
nikben három — folyó, befejezett és beálló — cselekvés, mint a 
hogy pl. a Heysenál és az efféle tan követőinél, Szarvasnál is 
található kilenczes időtáblázat követeli, a mi merev schema. 
Hanem ha az igealakokat felírjuk s mint tényeket vizsgáljuk, 
voltaképen kétféle tőre mennek vissza: a melyek a folyó illetőleg 
bevégzetlen és a befejezett ill. végzett cselekvést jelölik, s így 
voltakép csak két cselekvésről lehet szó: folyó v. bevégzetlen és 
befejezett v. végzett cselekvésről, a melyek mellett az ú. n. beálló 
cselekvés mint a végzetlen cselekvés tövéből képzett alak (v. ö. 
гг-and és гг-ni fog, scrib-am) csak másodlagosan vehető harmadik 
cselekvésnek. Ezek a cselekvést kifejező igealakok mindannyian — 
átvitt értelemben, átvitellel (metaphora), még pedig jelentés- 
bővüléssel — időt is jelölhetnek és jelölhettek régen is (az actiói 
functio idői functioba is átment) s a cselekvés és időkategoriák. 
a hol találkoznak, egyszerűbben így egyeztethetők össze: folyó  
cselekvés v. legtöbbszöri használata szerint je len idejü  alak . befeje
zett cselekvés v. m últ idejű alak és beálló cselekvés v. jövő idejű  
alak. Ezek mellett egyszersmind az idői különbség s itt a kevésbbé 
v. régen múlt kitüntetésére szolgálhattak s szolgálnak néhol 
(pl. a székelységben) ma is az ir  vada, ir t vada v. volt és más 
igealakok. — A mi azokat a cselekvésárnyalatokat illeti, a mit 
az egyes igeidőkön belül keresnek, hogy ez s ez az igeidő tartós 
v. p illa n a tn y i cselekvést jelent-e a jelenben, múltban v. a jövőben, 
az az igetőben, az esetleg benne levő képzőben v. más tényezők
ben (igekötő, szövegbeli összefüggés stb.) jut kifejezésre és nem a 
ragozásban, s mint ilyent az igeidők jelentésének meghatározásánál 
tekinteten kívül kell hagyni. I t t  csak az u. n. idöképzök v. idö- 
jelek , positiv v. negativ időjelek, s a velük alkotott kétféle 
tő jöhet figyelembe: a fo lyó  cselekvés töve, az eddig u. n. prae- 
senstő — és a befejezett cselekvés töve v. tövei (v. ö. a magyarban 
ir t  és ír  a), az eddig u. n. perfectum v. praeteritumtő.

Ezzel a régibb grammatika egyszerűbb alapjára jutottunk, 
a min csak módosítni kell, részben olyanformán, részben azon
ban másként, mint Wolf Frigyes Ágost és mások. A mi az 
egyes igeidőket illeti, mint felolvasó rámutatott, s tanulmányában 
történeti alapon és így lélektanilag, sőt alaktanilag is rá fog 
mutatni, a régibb grammatika egyszerűbb kifejezései, a jeden, 
m u lt, jövő, stb. a magyarra és a latinra is a legtöbb esetben 
meghagyandók. Felolvasó, ki a nyelvtani egyszerűsítésnek a híve, 
mint az »összevont mondat« ellen irt értekezésében, úgy itt is 
az igazságnak megfelelőbb, de csak egyszerűbb és könnyebben 
érzékeltethető újítást kíván, s tekintetbe véve, hogy a gyermek, 
kivált alsóbb fokon, nem »bölcsész«, hangsúlyozta, hogy nem 
szabad abba a hibába esnünk, a mibe a legtöbb újabb nyelv
taniró beleesett, hogy nem számolva az iskolai nehézségekkel, a 
nyelvtant elvont dolgokkal tömte tele. Felolvasó szerint a feles
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leges theoriák tárgyalására fordított időt hasznosabban értékesít
hetnek gyakorlatibb irányban. Az egyszerűsítés mellett a műszók 
egységesítésének szüksége és a mennyiben lehet az egyszerűbb 
kifejezések használata mellett szólva, az elvont grammatizálás 
helyett a gyakorlatibb filológiai képzésre kívánja a súlyt fek
tetni a magyarban is, meg a többi nyelvek tanításában is.

Balogh Károly, Sárkány Lajos, Pálfi Márton és Grálfi 
Lőrincz kiemelő, méltányló felszólalása és az előadó pár meg
jegyzése után az elnök a kör nevében szives köszönetét mond 
Erdélyinek azért, hogy általános tetszéssel fogadott nagyértékű 
tanulmányát először Kolozsvárt m utatta be, s határozatilag 
kimondja, hogy a kör az előadó eredményeit magáévá teszi.

Szabó Imre
jegyző.

II.
(Az új porosz tantervek.)

Az országos középiskolai Tanáregyesület kolozsvári köre 
folyó hó 12-én tartotta meg hatodik felolvasó ülését.

A múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után a kör titkára, 
dr. Im re  Sándor, tette meg jelentését.

Azután dr. Török István tett jelentést az egyesület köz
ponti választmányának legutóbbi üléséről, melyen mint a kolozs
vári kör képviselője jelen volt. Ez ülésen foglalkoztak a tanár- 
egyesület programmjával s lényegesen kiterjesztették. Szem előtt 
tartja a központ a fizetésrendezés módozatait, hangsúlyozza az 
iskolák túlzsúfoltságát, mi egyik főoka a tanítás eredménytelen
ségének. Az egyesület segélyalapja szépen gyarapszik. Örömmel 
győződött meg a kör képviselője, hogy a központ állandó és mél
tányló figyelemmel kiséri a vidéki tanárok érdekeit, a körök 
munkásságát.

Ezután dr. Im re  Sándor tartotta meg kiváló nagy gonddal 
és tanulmánynyal irt felolvasását »A porosz középiskolák 1901-iki 
tanítás-tervéről«. Ismertette a porosz középiskolák tantervét a 
még alig tíz év óta használt régi tantervvel, s tanulmányának fel
olvasott részében a mai magyar tantervre is tett az egyes 
tárgyaknál megjegyzéseket. Feltüntette a két tanterv közötti 
különbségeket s találó vonásokkal jellemezte mindkettőben a 
hiányokat és előnyöket. Különösebben az anyanyelvi, a görögpótló 
és a történelmi oktatás körében észlelhető lényeges eltéréseket 
tüntette fel. Az új porosz tanterv a régihez képest némi óra
szaporulatot mutat s jóval több órát, mint a mienk. Xálunk 
mindenütt, a hol csak lehet, több az elmélet, az elsajátítani 
való ismeret. Mindkét tantervben a nemzeti hazafias szellem 
ápolását hangsúlyozzák, de e czél felé különböző úton akar 
eljutni a kettő. Lgy tűnik fel, hogy a mi tantervűnkben a 
nemzeti czél mintegy magában odaállítva elhomályosítja a közép
iskola általános czélját, a mely keretként fogja körül a porosz
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tantervben a mindig és kivált végeredményképen középen maradó 
nemzeti feladatot. így más a fejlődés menete és más az 
eredmény is. A poroszok majd mindenütt erősebben emelik ki 
az illető tárgy általánosan nevelő mozzanatait. A régi és új porosz 
tanterv lényegében nem különbözik egymástól. Legnagyobb jelen
tőségű az egyes iskolafajok egyéniségének a hansúlyozása és az 
a pont, mely ennek megfelelően azt kivánja, hogy az egyes taná
rok ne minden tárgyat kívánjanak egyenlő mértékben kiemelni, 
hanem azokat inkább, a melyek épen az illető iskolafajban leg
fontosabbak (a gymnasiumban tehát a latin és görögöt). Az új 
tanterv okozta nagyon kevés változás indította a felolvasót 
annak hangoztatására, hogy az iskola nemzet-nevelő hivatása 
kivánja, hogy a tanterveket minél ritkábban  s akkor alaposan  
változtassák.

A köszönettel és általános elismeréssel fogadott felolvasás 
után a gyűlés véget ért. Tóth Ernő

jegyző.

Debreczeni kör.
(A rangsor kérdése. — A fiziológiai lélektan és az iskola.)

A debreczeni körnek ápr. 19-én tartott gyűlésén szép 
számmal jelentek meg a tagok, a kik D óczi Im re  elnöklete alatt 
főkép két kérdéssel foglalkoztak.

I. A gyűlés ugyanis hozzászólott a rangsor kérdéséhez, 
melyet a temesvári kör átirata, valamint Szem erjay K ároly  és 
Polgár G yörgy ismert körlevelei hoztak napirendre. A gyűlés 
Kardos Albert, Pogány K ornél és kivált G ulyás Is tvá n  felszóla
lása után abban állapodik meg, hogy hozzájárul a választmány 
felfogásához, és így a maga részéről is helyesli az állami és kir. 
kath. tanárok kongresszusának az összehívását, de már ez alka
lommal is határozottan kijelenti, hogy a rangsor eltörlendő. Ezt 
a meggyőződését annál inkább hangoztatnia kell, mert éppen 
Debreczenben mondotta ki az országos reform, tanáregyesület 
közgyűlése, hogy a felekezeti iskolákban is megszüntetendők a 
fizetési fokozatok.

II. S á frá n y  Lajos ev. ref. tanítónőképző-intézeti tanár a 
fiziológiai lélektannak a didaktikai gyakorlatban való alkalmazá
sáról tartott felolvasást.

Sáfrány röviden végigtekint a lélektan történetén Herbart 
óta napjainkig; jellemző vonásokkal ismerteti a lélektan művelői
nek hármas irányát, t. i. a fiziológiai, a pszichofizikai és a 
pszichológiai irányokat, majd áttér azon pszichofiziologiai kísér
letekre, melyeket főkép pedagógiai szempontból végeztek. A kísér
letek végezhetők apparátussal és a nélkül, és alkalmazhatók 
mindenütt, a hol pszichikai jelenségek külső fizikai processu- 
sokkal törvényszerű vonatkozásban vannak.

ORSZ. K Ö Z ÉPISK . TA N Á REG Y ES. KÖZT.. 4 6
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A felolvasó aztán behatóbban foglalkozik azon kísérletekkel, 
melyekkel a tanulók szellemi munkaképességét és fáradságát 
állapították meg. Többféle eszközt konstruáltak e czélra az illető 
tudósok. Ilyen a Blazen-féle észthez lomét er, mely a bőr fokoza
tosan tompuló érzékenységét tünteti föl a huzamos szellemi 
munka következtében, ilyen a Mossa-íé\e ergogrof, mely az izmok 
lankadását hozza kapcsolatba a szellemi fáradsággal.

Az iskolára nézve értékesebbek az apparatus nélküli, a 
pszichológiai fáradság-mérések. A kísérletek egyik módja minden 
tanítási óra után egyforma nehézségű számtani feladatok meg
oldása ; másik módja a tanítási órák után számnevekből álló 
sorokat gyorsan elmondani és vizsgálni, hogy a sorok szavaiból 
ugyanannyi idő alatt hányat jegyeztek föl a tanulók a különböző 
tanítási órák u tán ; ismét másik módja a tanulóknak szándékosan 
értelmetlenné tett, kihagyásos szöveget diktálni s a kiegészítés 
gyorsaságából és pontosságából következtetni szellemi energiájukra.

A felolvasó végül összefoglalja azon legáltalánosabb tapasz
talatokat, melyeket a fáradságmérés terén szereztek, ilyenek:

1. Fontosabb szellemi tevékenységnél alsóbb osztályú tanulók 
inkább kifáradnak, mint a felsőbb osztályúak.

2. Több órai megnemszakított vagy alig megszakított 
tanítás szellemi kimerültségre vezet.

3. A délutáni tanítás a kifáradást gyorsítja.
4. Az egyes tantárgyak fárasztó hatása különböző, miért 

is az órarend e tapasztalatok számbavételével állítandó össze.
5. A szellemi frisseség nem az első, hanem a második órán 

a legnagyobb, miért is a legnehezebb tárgy ezen időre teendő.
A kör tagjai nagy figyelemmel és feszült érdeklődéssel 

hallgatták a nemcsak alapos, hanem világosan megirt tanul
mányt. A tárgyhoz hozzászóltak dr. H orvay Róbert, a ki túlzott
nak véli a tornának oly nagy mértékű fárasztó hatását, egy
szersmind kifejezi azon véleményét, hogy a tárgyak fárasztó 
hatása a tanár egyéniségének a hatásával volna kombinálandó.

Sinket Sándor óhajtaná, ha a magyar iskolákban is mentői 
alaposabban végeznének hasonló kísérleteket, mert a megterhelésre 
nézve csak a kísérletek adhatnak majd elfogadható útbaigazítást.

A gyűlés teljes elismerését és köszönetét nyilvánította 
S á frá n y  Lajosnak  a nagy készültségre mutató és nagy gonddal 
kidolgozott tanulmányáért, melynek valamely szakfolyóiratban 
való megjelenését is kívánatosnak tartja.

A körbe beléptek új tagokúi Péter K ároly  és M arschalkó  
G usztáv  h.-böszörményi ev. ref. gymn. tanárok; a gyűlés rész
véttel értesült a kör egyik tagjának, P auer Vilmos nyíregyházi 
ág. ev. gymn. tanárnak korai haláláról.

A kör május havában vagy junius elején tartja évzáró 
gyűlését, melyre vendégekül meghívja a nyíregyházi tanári kör 
tagjait. Kardos Albert,

a kör titkára.



691

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
Az állami tisztviselők fizetésjavítása.

Fontos hirt közöl az Esti Ejság s utána a legtöbb napilap. 
E szerint a pénzügyminisztériumban az arra kiküldött bizottság 
elkészült az állami tisztviselők fizetésjavításáról szóló munkálatával. 
E munkálat szerint a fizetésjavítás keresztülvitele tekintetében három 
csoportba osztatnának az összes állami tisztviselők. Első csoportba 
azok tartoznának, a kik 1894 előtt neveztettek ki mostani állomá
sukra ; ezek megkapnák fizetésjavításul azt az egész különbözetet, 
mely a hasonló osztályban levő osztrák és magyar tisztviselő fizetése 
közt van, tehát fizetésük teljesen egyenlő volna az osztrák tisztviselők 
fizetésével. A második csoportba azok tartoznának, a kiket 1898 előtt 
neveztek k i; ezek most az osztrák és magyar tisztviselői illetmények 
különbözetének a két harmadát kapnák fizetésjavításul. A harmadik 
csoportbeliek, az 1898 után kinevezettek, a különbözetnek egy 
harmadát kapnák.

Fánk nézve fontos e hírből az, hogy az osztrák tisztviselők 
fizetését javasolja a bizottság — bizonyára nem a pénzügyminiszter 
intentiói ellenére — a fizetésjavítás mértékéül megállapítani ; vagyis : 
a IX. osztályban (1400), 1500, 1600; a YlII-ban 1800, 2000, 
2200 ; a VII-ben 2400, 2700, 3000 forintot. Fontos dolog továbbá 
ránk nézve az is, hogy az ügy mostani stádiumában mi a teendőnk, 
ha a rangsorból való kivételünket akarjuk kérni.

Azt hiszszük, elérkezett az ideje, hogy éber szemmel kisér
jük a dolgok menetét, s tudtára adjuk az illetékes köröknek 
óhajtásunkat. Arra azonban, hogy már most tegyük meg a 
döntő lépést, most álljunk elő actiónkkal, még mindig nincs elég 
szilárd alapunk. Az igazgatóság, illetőleg az elnökség már is 
megtette, a mit a mostani viszonyok közt tenni szükséges vo lt; az 
ügy egy minden tekintetben komoly actio előkészítésének a stádiu
mába jutott, hol egyelőre nincs szükség nagy nyilvánosságra A döntő 
lépés megtevésének az ideje azonban még nem jött el. Nemcsak 
azért, mert még a tanárság egyetemének az akaratát sem ismerjük 
positiv formában, a mit egyébiránt igen hamar megismerhetünk, 
hanem főleg azért, mert az E. U. híre még nem kormányzati 
cselekmény, és ha szóról-szóra igaz is, még akkor is hátra van az a 
lépés, hogy a pénzügyminiszter javaslatát megküldje az egyes ressort- 
minisztereknek véleményadás végett; azután a minisztertanács hozzá
járulása, bizottsági elintézés a képviselőházban sat. még mind 
hátra vannak. Szóval elkésni nem késtünk el, de résen kell lennünk, 
az bizonyos, mert ez az egész kérdés most már gyorsan fog elintéz- 
tetni, nem a többi törvényhozási intézkedések lassú tempójában.

Minisztériumunk a rangsorkérdést legalkalmasabban a hozzá- 
küldendő javaslatra adandó válaszában vethetné föl. Azt hiszszük, 
maga is meggyőződött róla, a minisztertanácsot sem lenne nehéz 
meggyőzni, hogy a rangsor a tanári állás természetével, de különösen
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a mi specziális hazai középiskolai oktatásügyi viszonyainkkal sehogy 
sem fér össze. Az ügy és a személyek egyaránt csak kárát látják. 
S ha ezt belátják, arról is könnyű lesz őket meggyőzni, hogy most 
volna a legjobb alkalom a tanárságot kár nélkül kivenni a rangsor
ból. De kivenni úgy, hogy abból senkinek semmiféle sérelme ne 
legyen sem most, sem a jövőben. Igen csekély jóakarattal meg lehet 
oldani a kérdést teljesen kielégítő módon. Átmenetileg tán szükség 
lesz néhány személyi pótlék megszavazására, egyébre semmire. Micsoda 
áldás volna a tanárságra és tanügyre, ha ezt a dolgot most jól 
megoldanák !

VEGYESEK.
Kormányképviselők és miniszteri biztosok. I. A vallás- és 

közoktatásügyi miniszter az autonom felekezeti középiskolák folyó 
évi rendes érettségi vizsgálataihoz az 1883 : XXX. t.-cz. 23. §-ából 
kifolyólag a következő kormányképviselőket küldötte k i :

1. A dunamelléki ev. ref. egyházkerületben a budapesti ev. ref. 
főgymnasiumboz dr. Hegedűs István budapesti tud. egyetemi ny. r. 
tanárt, a halasi főgymnasiumhoz dr. Ferenczy Zoltánt a budapesti 
tud. egyetemi könyvtár igazgatóját, a kecskeméti főgymnasiumhoz 
dr. Papp Tibort, a mármaros-szigeti ev. ref. jogakadémia igazgatóját, 
a nagykőrösi főgymnasiumhoz dr. Szádeczky Gyula kolozsvári tud. 
egyetemi ny. r. tanárt:

2. A dunántúli ev. ref. egyházkerületben a pápai főgymnasium
hoz Farkas József budapesti ev. ref. főiskolai tanárt, a csurgói 
főgymnasiumhoz dr. Kenessey Béla kolozsvári ev. ref. főiskolai 
igazgatót,

3. A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben a sárospataki 
főgymnasimhoz dr. Bartha Béla debreczeni ev. ref. jogakadémiai 
igazgatót, a miskolczi főgymnasiumhoz Géresi Kálmán debreczeni 
tank. kir. főigazgatót,

á. A tiszántúli ev. ref. egyházkerületben a debreczeni főgym
nasiumhoz Nagy Gyula országos levéltárnokot, a békési főgymnasium
hoz dr. Székely György sárospataki ev. ref. főiskolai tanárt, a 
mármaros-szigeti főgymnasiumhoz Szóís Farkas budapesti ev. ref. 
főiskolai tanárt, a hódmezővásárhelyi főgymnasiumhoz dr. Erdélyi 
Pált, a kolozsvári tud. egyetemi könyvtár igazgatóját, a szathmári 
főgymnasiumhoz Bedőházy János országgyűlési képviselőt, a kisúj
szállási főgymnasiumhoz dr. Ilosvay Lajost a műegyetem e. i. recto- 
rát, a mezőtúri főgymnasiumhoz dr Schilling Lajos, kolozsvári tud. 
egyetemi ny. r. tanárt,

5. Az erdélyrészi ev. ref. egyházkerületben a zilahi főgymna
siumhoz dr. Szádeczky Lajos kolozsvári tud. egyetemi ny. r. tanárt, 
a kolozsvári főgymnasiumhoz dr. legifj. Szász Károly vall. és köz- 
oktatásügyi miniszteri osztálytanácsost, a marosvásárhelyi főgymna
siumhoz dr. Kovács Pál kecskeméti ev. ref. jogakadémiai igazgatót,
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a szászvárosi főgymnasiumhoz dr. Ballagi Aladár budapesti egyetemi 
ny. r. tanárt, a székelyudvarhelyi főgymnasiumhoz dr. Kérészy Zoltán 
debreczeni ev. ref. főiskolai tanárt, a nagyenyedi ev. ref. főgymna
siumhoz dr. Antal Géza pápai ev. ref. főiskolai igazgatót, a sepsi
szentgyörgyi főgymnasiumhoz dr. Csiky Lajos debreczeni ev. ref. 
főiskolai tanárt,

6. A dunáninneni ág. h. ev. egyházkerületben a pozsonyi 
főgymnasiumhoz Walther Béla lőcsei áll. főreáliskolai igazgatót, a 
selmeczbányai főgymnasiumhoz Góbi Imre budapesti ág. h. ev. 
főgymnasiumi igazgatót,

7. A dunántúli ág. h. ev. egyházkerületben a felső-lövői főgym- 
nasiumhoz Fischer Miklós iglói ág. h. ev. főgymnasiumi igazgatót, 
a soproni főgymnasiumhoz dr. Öreg János debreczeni ev. ref. főiskolai 
tanárt,

8. A bányai ág. h. ev. egyházkerületben a budapesti főgymna
siumhoz dr. Gömöry Oszkár vall. és közoktatásügyi miniszteri taná
csost, a békéscsabai főgymnsaiumhoz dr. Klug Nándor budapesti 
tud. egyetemi ny. r. tanárt, a szarvasi főgymnasiumhoz Markusovszky 
Sámuel pozsonyi ág. h. ev. főgymnasiumi igazgatót,

9. A tiszai ág. h. egyházkerületben az iglói főgymnasiumhoz 
dr. Schneller István kolozsvári tud. egyetemi ny. r. tanárt, a kés
márki főgymnasiumhoz Hörk József pozsonyi ág. h. ev. főreáliskolai 
tanárt, a rimaszombati egyesült protestáns főgymnasiumhoz dr. Hein
rich Gusztáv miniszteri tanácsos budapesti tud. egyetemi ny. r. tanárt, 
a rozsnyói főgymnasiumhoz Szentiványi Árpád országgyűlési képviselőt, 
az eperjesi főgymnasiumhoz dr. Mágocsy-Dietz Sándor budapesti tud. 
egyetemi ny. r. tanárt, a nyíregyházai főgymnasiumhoz dr. Szlávik 
Mátyás eperjesi ág. h. theol. akadémiai igazgatót,

10. Az erdélyrészi ág. h. ev. egyházkerületben: a nagyszebeni 
főgymnasiumhoz és főreáliskolához dr. Széchy Károly kolozsvári tud. 
egyetemi ny. r. tanárt, a segesvári főgymnasiumhoz dr. Horváth 
Ödön eperjesi ág. h. ev. jogakadémiai igazgatót, a medgyesi és brassói 
főgyinnasiumokhoz dr. Fröhlich Izidor budapesti tud. egyetemi ny. 
r. tanárt, a beszterczei főgymnasiumhoz dr. Petz Gedeon budapesti 
tud. egyetemi ny. rk. tanárt,

11. Az unitáriusok egyházkerületében: a kolozsvári főgymna
siumhoz dr. Gothard Zsigmond vall. és közoktatásügyi miniszteri 
titkárt,

12. A gör. kel. román metropolita érsek egyházi főhatósága 
alatt álló brassói főgymnasiumhoz Kuncz Klek kolozsvári tank. kir. 
főigazgatót,

13. A gör. kel. szerb patriarcha egyházi főhatósága alatt álló 
újvidéki főgymnasiumhoz dr. Margalits Ede budapesti tud. egyetemi 
ny. r. tanárt,

II. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter továbbá az 
alább megnevezett középiskoláknak f. é. rendes érettségi vizsgálatai
hoz miniszteri biztosokul a következőket küldötte k i :
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1. A budapestvidéki tankerűletben: az egri kath. főgymnasium- 
hoz dr. Findczy Ernő budapesti tud. egyetemi ny. r. tanárt,

2. A pozsonyi tankerületben: a pozsonyi kir. kath. főgymna- 
siumhoz dr. Kisfaludy A. Béla budapesti tud. egyetemi ny. r. tanárt,

3. A beszterczebányai tankerületben: a losonczi áll. főgymna- 
siumhoz dr. Czobor Béla budapesti tud. egyetemi ny. rk. tanárt,

A kassai tankerületben: az ungvári kir. kath. főgymnasiumhoz 
dr. Pasteiner Gyula budapesti tud. egyetemi ny. r. tanárt,

5. A debreczeni tankerületien: a szentesi áll. főgymnasiumhoz 
dr. Marczali Henrik budapesti tud. egyetemi ny. r. tanárt,

6. A kolozsvári tankerületben: a székelyudvarhelyi áll. főreálisko
lához dr. Márki Sándor kolozsvári tud. egyetemi ny. r. tanárt,

7. A nagyváradi tankerületben: a verseczi áll. főreáliskolához 
dr. Lendl Adolf országgyűlési képviselőt,

8. A szegedi tankerületben: az újvidéki kir. kath. főgymnasium
hoz dr. Hoffmann József vall. és közoktatásügyi miniszteri osztály- 
tanácsos, egyetemi magántanárt, a szegedi áll. főreáliskolához Mats- 
kássy József központi szolgálattételre berendelt reáliskolai ez. igazgatót,

9. A székesfehérvári tankerületben: a keszthelyi kath. főgym
nasiumhoz dr. Hampl József budapesti tud. egyetemi ny. r. tanárt,

10. A nagyszebeni tankerületben: a dévai áll. főreáliskolához 
dr. Vutkovics Sándor pozsonyi kir. jogakadémiai tanárt,

11. A győri tankerületben: a soproni áll. főreáliskolához; dr. 
Alexander Bernát budapesti tud. egyetemi ny. rk. tanárt.

Előléptetés. A vallás- és közokt. miniszter Göltl Arnold szegedi 
tanker, főigazgatósági írnokot a XI. fizetési osztály 2-ik fokozatába 
léptette elő.

Igazgatói kinevezések. A király a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter előterjesztésére Balázsovics Norbert szentesi és Fesztóry 
Lajos szolnoki állami főgymnasiumi rendes tanárokat a VIII. fizetési 
osztály 2-ik fokozatába való sorolással a nevezett középiskolák igaz
gatóivá nevezte ki.

N É V S O R A
azon tagoknak, kik 1902. január 23-tól április 14-ig tagdíjat fizettek.

1892/3. — 1894/5-re: Nits G. Pál.
1895/6-ra: Göllner Károly, Nits G. Pál, Pályi Sándor, Vajda Ignácz 

(még 5 K.)
1896/7-re: Göllner Károly, Nits G. Pál, dr. Vajda Emil (II.), Vajda 

Ignácz (3 K.)
1897/8-ra: Dortsák Gyula, Dömötör János, Eder Géza (még 2 K.), 

Myskovszky Ernő (még 3 K.), Nits G. Pál.
1898/9-re: dr. Atzél Károly, Dortsák Gyula, Eder Géza, Geday János, 

Keul Sarolta (2 K.), Myskovszky Ernő (5 K.), Nits G. Pál (2 K.), Oláh 
Gyula (5 K.), Rákosi Kristóf.

1899/900-ra: Barcsa János, Biela Mária, Bournáz János (még 2 K.), 
Dortsák Gyula, Józsa János, Kalkbrenner Antal (még 1 K.), Kelen Ferencz 
(még 6 K.), Lángh János, Micsinay János, Molnár János (Újvidék) (II.), 
Rákosi Kristóf, Szabó József (Bpest.)
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1900/l-re: Albert József (3-75), Angkeben Albin (még 2 K.), Áldor 
Imre, Balázsy Czirill, Barkász Károly, Bournáz János, Büchler Pál, 
dr. Csepreghy Kálmán, dr. Csernátoni Gyula, Cidiéné K. Albertina (II.), 
Dortsák Gyula, dr. Fodor László, Glatz Ferencz (II.), Harmath Gyergely, 
Hegedűs István (még 3 K.), Horti Henrik, Incze Lajos, Józsa János, Kalk- 
brenner Antal, Kolecskáry József, Kovács Béla, Kubicsek Albert (még 1 K.), 
Kulcsár Endre (II.), Kummergruber Emil (II.), dr. Mártonfi Lajos, Micsinay 
János, Molnár János (Szegzárd), Molnár János (Újvidék), Nagy Elek 
(Debreczen) (II.), Nagy Elek (H.-Nánás), dr. Negovetich Arthur (még 2 K.), 
dr. Schilling Lajos, dr. Schmidt Attila (még 1 K.), S. Szabó József (II.), 
Szabó József (Bpest), Szerényi Géza, Szongott Kristóf, dr. Yáczy János (I.), 
Wilheim József, Wirtschafter Márk (II.).

Budapesten, 1902. április 15.

(I.) =  I. félévi Müller József
(II.) =  II. félévi egyesületi pénztáros,

(V. kér. áll. főreáliskola, lakása: II. Áldás-u. 4.)

Tartalom  : Fizika-tanítás és fizikai gyakorlatok. Dr. Bozóky Endrétől. — 
Könyvismertetés: Négyesy László: Poétika olvasmányokkal. Tóth 
Rezsőtől. — Egyesületi élet: Köri tudósítások. (Budapesti, kolozsvári, 
debreczeni kör.) — Kisebb közlemények. — Vegyesek. — Hirdetések.

K e r e s t e t i k  = =
vállalkozó tanerő, aki egy felállítandó nyilvános jellegű

m a g á n  g y m n a s i u m
vezetését elvállalná.

Bővebb értesítés nyerhető Dr. Glück Samu, orvosnál, 
Nagy-Mihály, (Zemplén megye), vagy Dr. Dick Sándor 
ügyvédnél, Budapesten, Erzsébet-körut 36. sz.

=  Századunk ^  
Magyar Irodalma Képekben.

Ir ta  :

E N D R Ő D I  S Á N D O R .

... Ára díszes vászonkötésben 6 korona. ._
Megjelent az Athenaeum r. t.-nál és kapható minden könyvkereskedésben.



Ú J D O N S Á G ! M o s t  j e l e n t  m e g !

%*/] Az ATHENAEUIVI irodalmi és nyomdai r.-íársulat \S«£ 
ám kiadásában mos t  j e l en t  meg a következő tudományos n  
™  kézikönyv: ™

^  E N C H I R I D I O N  ^  
F O N T I U M  H I S T O R I A E  H U N G A R O R U M .

A Magyar Történet Kútfőinek 
m Kézikönyve, m

A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi minister úr megbízásából

Dr. ANGYAL DÁVID és Dr. MIKA SÁNDOR
egyetemi magántanárok közreműködésével 

szerkesztette

Dr. ffiarczali Henrik
a kir. budapesti egyetemen a hazai történelem nyilvános rendes tanára.

A  61 ívre terjedő, n a g y  8° a la k ú  m u n k a
á ra  fűzve 13 korona, 
=  kötve 15 korona. =

Kapható a fenti kiadótársulatná! Budapesten, 
VII. kerület, Kerepesi-ut 54. szám, valamint minden 

könyvkereskedésben.

Az Athenaeum könyvnyomdája.
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К I) JJYVTAR ̂ ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLÁI ТАКЛREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
A z e g y e sü le t h iva ta lo s  ügye iben  

m in d en  ira t

Dr. NÉGYESY LÁSZLÓ

S zerkesz ti

BALOGH PÉTER
Az eg y esü le t an y ag i ügyei, va lam in t 

a  lap  k ia d á sá t ille tő  ügyek

MÜLLER JÓZSEF
fő titk á rh o z  k ü ld e n d ő , U jv ilág -u tcza  

2. sz . a lá . I .,  O rsz á g h á z -u tc z a  12. szám . p én z tá rn o k  (У . k e rü le ti á ll. fő reá l
isk o la ) h a tá sk ö ré b e  ta rto zn ak .

Előfizetési dij egy évfolyamra 8 kor. — Évi tagdíj 8 kor.

FIZIKA-TANÍTÁS ÉS FIZIKAI GYAKORLATOK.
(Folytatás.)

A tanulók érdeklődésének táplálékot adandó, a magam szűk 
hatáskörében is szükségesnek tartottam valamit tenni, s bár 
önzetlen fáradozásom egyénileg nagy megterheltetésemmel jár is, 
ezt a körülményt a czél érdekében mellékesnek ítéltem. Tudtom
mal az ország néhány reáliskolájában már évek óta folynak a 
tanulók chemiai gyakorlatai; ellenben arról, hogy valahol fizikai 
gyakorlatok is tartattak volna, nem volt tudomásom. A chemiai 
kísérletek természetüknél fogva veszedelmesek. Még igen járatos, 
óvatos és körültekintő szakemberek is pórul járhatnak, s a 
chemia története a baleseteknek számos és megható példáival 
bizonyíthatja állításom helyességét. A legártatlanabb anyagok 
forralásánál felrobbanhat a vékony falu retorta; s ha nem 
vigyázunk, a fejlődő gázok megmérgezhetnek, kezeink apró sebein 
keresztül halálos vérmérgezéseknek tehetjük ki magunkat.

A fizikai kísérletek nem ilyen természetűek, s mégsem 
tartatnak fizikai gyakorlatok. Pedig alig van tanuló, a ki ott
hon ne babrált volna mágnespatkók erősítésével, ne készített 
volna leydeni palaczkot vagy dörzsölő elektromos gépet stb. 
Miért ne támogassa az iskola a tanulóknak ilynemű törekvését ? 
Mikor ezzel a kérdéssel foglalkozni kezdettem, mindjárt eleinte 
megtudtam azt, hogy a fizikai gyakorlatok correpeticzió-jelLget 
ölthetvén magukra, tekintettel arra, hogy a tárgy az érettségi 
vizsgálatokon is szerepel, megtartásuk a tanárt kétes világításba 
hozhatja, esetleg félszeg megítélés veszedelmének teheti ki.

Ezeket a veszedelmeket kikerülendő, abban a beadványom
ban, melyben a fizikai gyakorlatok rendszeresítésére engedélyt 
kértem, két dolgot kötöttem k i : a) azt, hogy az önként vállal
kozó tanulók oly fizikai kísérletekkel fognak foglalkozni, melyek 
a tanítás keretébe beleillenek ugyan, de annak tárgyát nem 
teszik, és b) azt, hogy a tanulók pénzbeli járulékai az utolsó 
fillérig a gyakorlatok költségeinek födözésére fognak fordíttatni.

O R S Z . K Ö Z É P IS K . T A N Á R E G Y E S . K Ö Z L . 47
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így aztán az engedélyt kész örömest megadták, s 1901. 
január elején a gyakorlatokat 10 résztvevővel megkezdettem. 
Ezekről a gyakorlatokról intézetünk értesítőjében részletesen 
beszámoltam. Meg is kaptam értük a jutalmat, a mennyiben 
egyik napilapunkban az iskolai értesítőkről. való beszámolás az 
én szerény fizikai gyakorlataimmal szemben védelmébe veszi 
a — szülőket, a kik az iskola részéről amúgy is sokfelé igénybe 
vétetvén, most egy új titulus alatt is hozzanak újabb anyagi 
áldozatokat.

A fizikai gyakorlatok ügyében már több felől tudakozódtak 
nálam, s így közérdekűnek tartom, ha rólok Közlönyünkben is 
röviden beszámolok.

A gyakorlatok megtartásának külső körülményei annyira 
helyi természetűek, hogy azokra itt fölösleges bővebben kiterjesz
kednem. Fizikai szertárunk helyiségei erre a czélra szolgáló 
külön berendezéssel nem bírnak. Bár az ilyen speciális berendezés 
igen kívánatos, de nem föltétlenül szükséges; mert míg a chemiai 
gyakorlatoknál minden tanulónak egy külön, e czélra alkalmas 
asztalt kell rendelkezésére bocsátani, addig itt a tárgyalt kísér
let esetleg nem lévén sokszorosítható, azt a vele foglalkozó 
csoport együttesen végzi, még pedig a szertárnak vagy előadó
teremnek azon a helyén, a hol a kísérlet legkényelmesebben hajt
ható végre.

Ha módunkban áll a fizikai gyakorlatok számára külün dol
gozóhelyiséget berendezni, akkor mintául az angolok középiskolái 
szolgálhatnak. így pl. a Manchester Grammer School-ben 40 tanuló 
számára egy 20 m. hosszú és 15 ni. széles terem következőképen 
van berendezve. A terem közepén hosszúsága mentén párhuza
mosan van felállítva két asztal, melyek mindegyikénél 20—20 
tanuló ülhet egymással szemközt. A szemközt ülők együtt dol
goznak. Ezek előtt pódiumon áll a tanárnak dolgozó-asztala, 
tőle két oldalt még két erős dolgozó asztal van felállítva. 
A terem egyik sarka sötétkamarának van elkerítve és beren
dezve. A tanár asztala mögötti falmentén áll a szertári szek
rény, a tanulók mögötti falmentén pedig egy nagy szekrény, 
melyben minden tanulónak tágas rekesze van holmijai szá
mára. A teremben a fal mellett palalemezes asztalok, a sötét- 
kamarában, valamint a tanulók asztalaitól két oldalt alapozott 
oszlopokon álló négyzetalakú palalemezek találhatók, melyekre 
egyes készülékek rezgésmentesen felállíthatok. A teremnek a 
sötétkamarával átellenes sarka is el van kerítve. I t t  áll egy 
esztergapad, egy gyalupad, az üvegfúvó asztal, a chemiaij asztal, 
s elegendő számú fali polczok. Említenem sem kell, hogy az 
asztalok gáz- és vivezetékkel el vannak látva.

Hasonló, s egynémely tekintetben szerényebb berendezésüek 
a manchesteri Hulme Gramméi- School és a polmout-i Bleislodge 
School laboratóriumai. A részletek iránt érdeklődő t. olvasót 
Balfour Stewart és Holdane Gee »Practical Physics« czímű
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művére utalom (német fordítása NoacJc Károlytól Berlin, Julius 
Springer, 1889.), ahol ezek a laboratóriumok részletesen le 
vannak irva. Ebből a munkából, melyet a gyakorlatok berende
zésénél irányadóul vettem, igen sokat tanultam, s ha a gyakorlatok
nak egyáltalán van némi sikerük, ennek a sikernek oroszlánrésze 
erre a kitűnő tanácsadóra hárítandó. Tanácsadóul szolgáltak még 
Fricks, Kotalrausch és Weinhold müvei is.

Kezdetben számos, részint állandó, részint múlékony jellegű 
nehézségekkel kellett megküzdenem. Az állandó jellegű nehézsé
gek közé tartozik a tanulóknak sokfelé való igénybevétele. Dél
utáni »szabad« idejükre esnek a nem róm. kath. vallásúaknak 
mértani órái, az intézetben tanított egyéb rendkívüli tárgyak 
(gyorsírás, ének, franczia nyelv), az önképző kör ülései, a VII. 
oszt. tanulóinál az egészségtani cursus és a játékdélutánok. 
Ezenkívül a tehetségesebb tanulók sokfelé correpetítoroskodnak. 
Ugyanígy tekintetbe veendő az is, bogy a V III. oszt. tanulói az 
érettségi vizsgálat előtt állván, semmi olyasmire, a mi szűkén 
kimért idejüket igénybe veszi, nem szívesen vállalkoznak. Ebből 
a szempontból tényleg csupán a VII. osztály tanulóira lehet 
számítani, a kiknél még a tárgy újságának ingere is erős ösztö
kélésül szolgál. Múlékony jellegű akadályozó körülmény volt az, 
hogy a szertár ilynemű gyakorlatok szempontjából nem volt fel
szerelve. Ugyanis egy fiatal intézetnél a szertárnak szűk dotátiója 
elsősorban oly készülékek beszerzésére fordítandó, melyekre magá
nak a fizika-tanításnak van szüksége. A gyakorlatok szükség
leteinek egészen más a jellege, s így ezzel nem számolhattam. 
Ezért kellett a gyakorlatban résztvevőktől díjat szednem, mely
ből a szükséges holmikat néhány év alatt teljesen beszerezni 
remélhetem.

Elsősorban tisztába kellett jönnöm a gyakorlatok tárgyá
val. E tekintetben útmutatásokkal a Stewart — Gee-féle munka 
szolgált. Azzal már a kezdet elején tisztában voltam, hogy a 
gyakorlatoknak nem az a czéljuk, hogy a tanulók a tanítás 
folyamán fellépő kísérleteket maguk ismételjék. Mert ez corre- 
petitió jellege mellett semmi tényleges haszonnal sem kecsegtet. 
A centrifugális gép forgatása, a légszivattyúval végzett tornázás, 
az elektromozó géppel kapcsolatos játékok mulatságosak ugyan, 
de nem valami túlságosan tanulságosak. Pedig az első ízben 
jelentkezett tanulók ezekre számítottak, s csodálkozva vették 
észre, hogy foglalatoskodásuk egészen másféle jelleget öltött.

Azzal is tisztában voltam, hogy Tom Tit-nek sem érdemes 
a szolgálatába állani. Azzal foglalkozzék kiki otthon a maga 
kedve és ízlése szerint. Ezzel nem azt mondom, hogy nem tűz
tem czélúl a fizikai slöjd-öt. Sőt inkább! Ott, a hol a tanuló 
egy egyszerű készüléket a legprimitívebb segédeszközökkel és a 
keze ügyébe eső anyagokból képes maga összetákolni, szívesen 
állok segítségére. De ezt a pepecselést kizárólagos czélnak túl
ságos trivialitása miatt nem fogadhatom el.

4 7 *
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A többször idézett munkát figyelmesen áttanulmányozván, 
azt láttam, hogy az angolok az arany középúton járnak s így 
én is ezen az úton indultam meg. Stewart és Oee a mágnességet 
és elektromosságot tárgyalják. Hogy a jelen sorok kapcsán fogal
mat szerezhessünk a módszerről, lássuk pl. hogyan foglalkoztat
ják a tanulót mágnességi kísérletekkel ?

Megmagyarázzák, hogyan lehet egy darab órarugóból, melyet 
cocon szárra akasztanak, s az eppruvetta dugóján átfüzött, hor
gosra kihúzott üvegcsőre erősítenek, hasznavehető magnetoskopot 
készíteni. Ezzel azután a mágneses vonzás-taszítás összes tüne
ményei, az átmágnesezés, a mágnes kiizzítása, a mágnesezés 
különböző módjai stb. igen szépen elintézhetők. Ezek után meg
adják a mágneses mező fogalmát, s paraffinos papiroson vasre
szelékkel előállíttatják és rögzíttetik az erővonalakat. Majd egy 
szivarskatulyából, kötőtűkből, dugókból stb. készíttetnek egy 
valóságos hajócompass-t, mely arra is be van rendezve, hogy 
vizirozással a mágneses meridiánt vele eléggé pontosan ki lehes
sen tűzni. Azután szerkesztések és számítások alapján tárgyalják 
a Coulomb-féle törvényt s a mágneses mezőnek sajátságait, 
hogy áttérhessenek a Föld mágneses mezejének tanulmányozá
sára. A mellőzhetetlen theoretikus magyarázatok után egy inclina- 
torium szerkesztésére kerül a sor, a mi már tetemes munkával 
jár, s több gondot igényel, mint a compass, de körülbelül ugyan
azon anyagokkal és ugyanazokkal a segédeszközökkel végre szin
tén sikerül. Megmagyarázván a készülék hibáit s módot adván 
a correctiókra, az inclinatio kisérleti megállapítására kerül a sor. 
Most ismét elméleti magyarázatok következnek, t. i. a Gauss-féle 
két főhelyzet egyenleteit kell megállapítani. Azután előkészítendő 
egy egyszerű magnetometer, s egy mágnesrúd segítségével meg- 

Mállapítandó az —  arány értéke. A lengő mágnes lengési idejére H
vonatkozó képlet felállítása és a tehetetlenségi momentum fogal
mának kellő megmagyarázása után a mágnes lengési idejének 
megmérésére, s ebből az MH szorzatnak megállapítására kerül 
a sor. így aztán a rúdmágneses momentum és a horizontális 
componens, végül az inclinatio ismerete alapján a totális mágneses 
erő ismeretéhez jutunk.

Hasonló módon tárgyalják a dörzsölési és áramló elektromos
ság tüneményeit is, mintaszerű gondossággal, a fizika tanítása köz
ben is követésre méltó sorrendben és alapossággal. Az a tanuló, 
a ki ezen a cursuson végig halad, tiszta fogalmakra tesz szert, 
s minndenekelőtt tudni fogja, milyen jelentőségűek a fizika tör
vényei, kutatási módszerei és mérési eredményei. Kár, hogy 
(tudomásom szerint) eddig még nem adták közre munkájuk folyta
tását, mely a fizika többi fejezeteit hasonló alapon tárgyalni 
Ígérkezett. (Yége következik.)

(Budapest.) Dr. Bozókij Endre.

MAGIAK
IVMMANVOS A U B É M é 
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KÖNYVISMERTETÉS.
Egyetemes történelem  gymnasiuinok és reáliskolák számára. 

I r ta  Márki Sándor dr. I  rész. Ó-Jcor. Budapest, 1902. 8-r. 201 1. 
képekkel. Singer és Wolfner kiadása. Ara 2 kor. 40 fill.

A történelem tanítása a középiskolákban, a mint azt a 
szaktanárok legjobban tudják, épenséggel nem áll ideális magas
laton. A régi időkhöz képest sokban javultak ugyan a viszonyok, 
de tulajdonképen még most is ott tartunk, hogy a tanulók fejét 
nyers anyaghalmazzal tömjük tele. S ez alól kivétel nem igen 
lehet, mivel a tanárnak legjobb akarata is megtörik a czélnak 
meg nem felelő tankönyveken s a foltozgató tanterveken. — A baj 
okát sok mindenben kereshetjük. Hiba esik a tanárképzés körül 
is, a mint azt minden fiatal tanár a maga és tanítványai kárán 
tapasztalhatja. De ezt a kérdést, a mely már tanügyünk Anonymu- 
sává érlelődött, nem bolygatom itt, inkább a történelem tanítá
sához szólok egy pár szót.

A történelem tanítása mindaddig nem fog az igazi czélhoz 
vezetni, a mig az nem az egykorú források ismertetése alapján 
történik. Hogyan is kívánhatjuk azt a tanulótól, hogy önállólag 
gondolkozzék, a mikor az a tankönyvekben már leszűrt, kritikát 
nem tűrő világot lát maga előtt feltárulni ?! Ha azonban a tör
ténelem fontosabb mozzanatait egykorú források megismerése 
által közvetlenül szemlélheti, úgy tiszta és maradandó képet 
alkot magának a rég letűnt századokról s a mikor ez által 
tanárjának útmutatása mellett még bepillantást is nyer a tör
ténetírók munkálkodásába: akkor már egész közvetlenségben 
látja maga előtt, hogy az apró források, kútfejecskék egyesí
téséből mint alakul ki a népek, a világ története. Az ilyen 
munka nem lélekölő s egyedül csak ez lehet hasznos és mara
dandó, s igazában csak ez fejlesztheti a gondolkozást.

Ezen czél eléréséhez tanárnak és tanítványoknak egyaránt 
szükségük van egy rövid tankönyvre, a melyben a fősúly a szel
lemi s az anyagi műveltségre van fektetve, mert ezekkel lehet 
legtisztábban megvilágítani a politikai eseményeket s az állami 
intézményeket is. Másodsorban pedig szükség van egy jó törté
neti olvasókönyvre és arra, hogy a hazai s idegen krónikák fon- 
tosabbjai megbízható magyar fordításban a tanár rendelkezésére 
álljanak.

A kérdés első részét Márkinak most megjelent tankönyve 
— úgy szólván — teljesen megoldja. Előnyeiről a következőkben 
sziímolhatunk be.

A keleti őskort, a mely eddigi tankönyveinknek csaknem 
hasznavehetetlen része volt, Márki szerencsés rövidségben adja, 
s a fősúlyt összehasonlító alapon az állami és vallásos élet, 
műveltségi s közgazdasági állapotok megismertetésére fekteti.
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Különösen ez az utóbbi rész a legmesszebbmenő kívánalmakat 
is kielégítheti. A görög történelem tárgyalásánál eleintén a 
tárgy szellemének megfelelően az elbeszélő modor érvényesül; 
a kultúra haladásával azonban a fősuly fokozatosan az állami 
élet fejlődésének a feltüntetésére, az intézmények ismertetésére, 
a szellemi és anyagi műveltség megvilágítására helyeztetik. 
A főbb események mindenütt kellően kidomborodnak. így a 
Perikies korabeli Athénnek gazdasági átalakulásáról és művelő
dési viszonyairól szóló fejezetek, mint páratlanul szép részlet, 
különösen felkeltik a figyelmet.

Hasonló szellemben és modorban tárgyalja a római törté
netet is. Az egyes korszakok vezéreszméi itt még inkább kivilág- 
lanak s a mellett, hogy az események szorosan egymásba kapcso
lódva sorakoznak, mint különálló egészek domborodnak ki szemünk 
előtt a rendi küzdelmek, a nagy hódító háborúk, Sulla, Pompejus 
s Caesar kora. A császárság tárgyalásánál a régi szokástól 
szintén eltér Márki, s az egymást sűrűn váltogató császárok 
személyeinek aprólékos rajzolása helyett figyelmünket a császárság 
szervezésére, a császárság jellemének megváltozására, majd állandó 
hanyatlására tereli.

Nyelvezete magyaros, előadása egyszerű és tárgyilagos; 
tömören s mégis világosan s könnyedén ír. A terjengősséget óva
tosan kerüli, s ha könyve külsőleg, vaskosnak tűnik is fel, azt 
egyedül a bő illustratio okozza. Általában véve Márki könyve 
jóság és czélszerűség tekintetében eddigi történelmi tankönyvein
ket messze fölülmúlja, sőt a németek e nemű legjobb tankönyvével, 
a Neubauerével is kiállja a versenyt, pedig Neubauernek köny- 
nyebb volt a helyzete, mert a német tantervnek megfelelően egy 
alsóbb és egy felsőbb osztály számára kellett megírnia az ókor 
történetét, tehát az elbeszélő és a komolyabb irályt külön 
választhatta s nem kellett összeegyeztetnie.

A mondottak alapján Márki könyvét a legmelegebben 
ajánlhatom a kollégák figyelmébe.

(Brassó.) Dr. Gombos J. Albin.

EGYESÜLETI ELET.

Budapesti kör.
(A  la t in  n ye lv  a  leá n yg ym n a siu m b a n .)

A budapesti tanári kör f. évi április hó 9-én tartott gyű
lésén 24 köri tag volt jelen.

Dr. Веке Manó elnök a gyűlés megnyitása után szomorúan 
jelenti, hogy az országos tanáregyesületet és körünket ismét 
súlyos veszteség érte. Névy László kereskedelmi akadémiai igaz
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gató, az egyesület oszlopos tagja, 10 éven át szerkesztője, majd 
tiszteleti tagja, az oktatás-ügy lelkes bajnoka elköltözött közü
lünk. Indítványozza, bogy elhunyt jeles tagtársunk emlékét és 
érdemeit jegyzőkönyvileg megörökítsük, s részvétünket a gyászoló 
családnak és tanintézetnek megfelelő módon tudomására juttas
suk. A kör az indítvány értelmében határozott.

Ezután Dr. Tóth Rezső tartotta meg a latin nyelv a 
leánygymnasiumban czímü előadását.

Hatodik esztendeje, hogy az Országos Nölcépzö Egyesület 
leánygymnasiumában rendszeresen folyik a lányok latin nyelvi 
tanítása. Ennek a methodikáját ismerteti a felolvasás, a mint az 
ez idő alatt kialakult, osztályok szerint.

A latin nyelv tanítása az ötödik osztályban kezdődik a 
következő heti óraszámmal: У. és VI. : 7—7, V II : б ,  V III. : 5, 
összesen heti 25 órában. A legnagyobb különbség a fiűgymna- 
siumok és a leánygymnasium latin nyelvi tanításában a tanítás 
kezdőfokán, az V-ik osztályban vaa. E korban a tanulót az első 
gymnasista olvasmányain s módszerével tanítani már nem lehet. 
A kis diákoknál egyedül eredményes mechanikus tanításmód 
helyett e fokon az oktatásnak kifejezetten tudatosnak kell lenni; 
meg kell értetni a növendékkel, mért van szüksége az ő husza
dik századi magyar műveltségének a latin nyelvre és irodalomra, 
éreztetni a modern s a classicus kultúra kapcsolatát, meg
becsülni s lehetőleg felhasználni e kulturkapcsolat hazai emlékeit. 
Erre való figyelemmel a latin tanítás a római történelem rövid 
rekapitulácziója után a magyar szókincs latin elemeinek gyűjtésén 
kezdődik, a mi e korban — már a tanulók fejlettebb felfogása, 
nagyobb olvasottsága miatt is — sokkal gazdagabb s eredmé
nyesebb, mint a kezdő gymnasistánál. E szavakon tanítható meg 
a latin irás-olvasás is. Ezek rendszerezése, feldolgozása után a 
grammatika főtörvényeit és szabályait a Cato-féle sententiákon 
s a grammatikai kategóriák szerint csoportosított latin közmondá
sokon és szálló igéken ismerik s tanulják meg. Ezeket a felolvasó 
grammatikai czélokra formájuknál, rövidségüknél fogva s még 
több más szempontból is alkalmasabbaknak tartja, mint a szoká
sos Livius-átdolgozásokat, miket — az eleinte nagyon is lassan 
való haladás miatt — igen hamar nagyon megun minden diák. 
A grammatika begyakorlására szolgálnak Sebaldus Heyden 
gyermeki beszélgetései, középkori leoninusok, hymnusok, imádsá
gok stb. is. E középkori latin olvasmányok — a felolvasó meg
győződése szerint — nem gátja a klasszikus latinság meg
szerzésének, sőt könnyűségük miatt, a nélkül hogy a tanuló 
latin stilus-érzékének romlásától tarthatnánk, legjobb bevezetők 
a classicus olvasmányok elé. A közpkori latinsá,g magyar emlé
keinek fontosságát Kármán Mór is kiemelte, olvastatását hatá
rozottan a középiskolai latin tanítás egyik főfeladatának tekin
tette. Ily olvasmányokul kínálkoznak: Anonymus s Marcus 
krónikájának pár ismert, könnyebb része, miket megismertetni
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nemzeti műveltségűnknek tartozó kötelesség. Az első classicus 
auctor : Eutropius, kinek történetéből főkép a császárságra vonat
kozó pár fejezet olvastatik. Az első latin poeta, kit fordítanak 
(és különös szeretettel fordítanak mindenkor), a mesemondó 
Phaedrus. Phaedrus meséit a magyar aesopusi meseirókból, 
fordítókból, átdolgozókból kiszemelt pár jellemző mese is kiséri. 
A dolgozatok tárgya is többnyire ily mesék parafrázisa.

A következő osztályokban a fiú- s leánygymnasiumi tanítás 
közt a különbség nem oly nagy. A hatodikban kezdődik Cicero 
olvastatása. (Levelei s a Catilinariák.) Leveleiből s a Catilinariák- 
ból a hauyatló respublika idejét, erkölcseit egyrészt, a kifejlett 
szónoklat törvényeit másfelől, ismeri meg a tanuló. Az osztály 
költője Ovidius. (Fastorum, Metamorph.)

A hetedik osztály főolvasmánya Vergilius. Legszebb, világ- 
irodalmi szempontból legfontosabb énekeit minél alaposabban 
fordítjuk; a többi részeket pedig legalább Baráti Seabó Dávid 
régi szép fordításából ismerik a tanulók. Prózai olvasmány: 
Cicero Archias-beszéde, melyben a görög és római cultura kap
csolatának kiemelésére lesz alkalom.

A nyolczadik osztály főolvasmánya: Horatius. Ódái közül 
nemcsak a legszebbeket, hanem minél többet is iparkodunk 
fordítani. Az ars poeticával kapcsolatban szóba kerülhetnek az 
antik poétika s a nevezetesebb ars poétikák is. Prózai olvasmány 
itt Tacitus Agricolája.

A hatodiktól kezdve a grammatika ismétlésére, egyes nyelv
tani fejezetek részletesebb megbeszélésére, régiségtani s más elmé
leti összefoglalások számára külön órák szolgálnak. Befejezi ezeket 
a nyolczadikban rövid összefoglalásban a latin irodalom története. 
A tanítás módja: beszélgetve s beszéltetve kifejtő, a tanulók 
folytonos munkásságára számító; az a mód, melyet a gyakorló 
iskola terjesztett s szerettetett meg, s a mely még ötven tanulója 
nagy osztályban is minden másnál jobban beválik.

A nagy irók olvastatásánál egyik főtörekvésünk, hogy lehe
tőleg a költő a maga közvetlen eszközeivel hasson a tanuló 
érzésére, képzeletére. Erre való tekintettel óvakodunk egy-egy 
nagy irót agyon-kommentálni; a mennyi a megértéshez szükséges, 
annyi magyarázatot okvetlen adunk, de soha se felesleges módon 
annyit, hogy egy-egy költői szöveg merőben associatío-anyagnak 
lássák, melyen a tanár akár az egész filológiát eltaníthatná. Az 
irót minden apró részletében, minden képzelhető vonatkozásában 
letárgyalni, úgy sem lehet a középiskola feladata, s nem is kívá
natos, hogy a középiskolai tanuló minden részletkérdésről annyit 
tudjon, mint a Pauly-Wikowa utolsó kiadása. Legyen mért e 
nagy írókat később is újból és újból soha nem halványodó szere
tettel atyáik, nagyatyáik módjára elővenniük, újra olvasniok. 
Lássák, mint nő esztendőről esztendőre egy ily auctor; mint 
bontakoznak ki mind hatalmasabb arányokban gondolatai, s 
lássa majd bennök az ezreden át élőt, a nagyot, a géniét. A nagy
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irók teljes és igaz megértésének az iskolája úgyis az élet; az 
iskola megelégedhetik azzal a feladattal, ha ezeket — csak sejtetve 
a gyermekiélekben nagyságukat — megszeretteti. Gazdagabb aján
dékot ennél úgy sem adhat tanítványainak.

Az előadást eszmecsere követte.
Dr. Pruzsinszky János a maga részéről köszönetét nyil

vánítja az előadónak érdekfeszítő értekezéséért, mely .elég bő 
commentárt nyújtott a »Deák-iskola« czímű munkához. Örömmel 
bevallja, hogy a most hallott előadás sok helyen eloszlatta egy
némely paedagogiai kételyét, melyeket az említett tankönyv benne 
keltett. Azok a gondolatok és vezéreszmék, melyeket az értekező 
nyelvkönyvében és mostani előadásában hangoztatott, nem újak, 
hisz már régebben nyilvánították azokat és még többen érezték 
helyességöket, de az értekező mindenesetre némi önérzettel 
elmondhatja magáról, hogy ő mint első állította össze könyvé
ben azt az anyagot, és a latin nyelvi tanítás terén új irányt 
képvisel. Mindössze csak arra az egy pontra tesz megjegyzést, 
mikor az előadó a nyelvi tanítás kezdetéről szólt és azt mon
dotta, hogy nem czélszerű irodalmilag értékes anyagon kezdeni 
a tanítást. Azután mindjárt egy kalap alá foglalva az ötödik 
osztályú görög nyelvi tanítást, azt állította, hogy a tanulók a 
Livius és Homeros szövegén megkezdett tanítás alatt belefárad
nak és megunják az illető auctorokat, úgy hogy azután későbben 
még kezükbe sem veszik szívesen az illető műveket. A szóló 
ebben az állításban túlzást lát. I t t  is nagyon sok függ az előadó 
tanártól. A tizéves fiúknál nem lehet sententiákból, közmondá
sokból és szálló igékből kiindulni, mert ezek igen sokszor nagy 
tartalmi nehézségeket okoznak. Az össze nem függő mondatok
ból kiinduló nyelvtanítás egyébképen is le van már tárgyalva. 
Meglehet, hogy fejlettebb értelmű lányoknál az értekező által 
követett eljárás beválik. Különben igen tanulságosnak tartja a 
széles alapon nyugvó, érdekes előadást.

Kempf József maga is tanít leányokat a latin nyelvre, s 
eljárásában nem sokban tér el előadótól. Az olvasókönyvek 
szerkesztés-módjában visszatérést lát a régi szokáshoz. Értel
metlen mondatokon most már senki sem gyakorolja a nyelvtant. 
A mondatokat a klasszikusokból veszik, s ezek közt megtaláljuk 
a közmondásokat is. Aggályosnak tartja azonban, hogy annyi 
korból való, annyiféle szálló igét adjunk, mint felolvasó. Azok 
megértetése sok időbe kerül, s másfelől alig hiszi, hogy az 
ilyen rhapsodikus mondatok lekössék a tanulót. Úgy véli, hogy 
a nyelvtan tanítása mindenféleképen nehéz dolog. Az érdeklődés 
fenntartása a tanár dolga. Meg kell értetni a tanulókkal, hogy 
sok nehézség, férfias munka és kitartás szükséges a nyelvismeret 
megszerzéséhez, ez a tárgyát szeretettel tanító tanárnak kellő 
módon sikerül is, és mikor így egy-egy olvasmányban sikerül a 
grammatikai nehézségek elhárítása, akkor az egészet újból 
elolvasva, örömmel élvezik a tanulók is fáradságuk gyümölcsét.
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A filológusnak sok minden dologra kell kitérnie: történet, földrajz, 
műtörténet stb. mindre ki kell magyarázatai közben terjeszkednie; 
de a mennyire megnehezíti ez egyrészt a tanító feladatát, annyira 
segíti másrészt az érdeklődés ébrentartásában. Abban, hogy a 
klasszikusok műveit használjuk fel a nyelv tanítása közben, nem 
lát szentségtörést, ellenkezőleg inkább megtiszteltetést. Nagy 
élvezettel hallgatta a nagy tárgyszeretetről tanúskodó felolvasást, 
azonban szívesen vette volna, ha előadó kitért volna arra is, hogy 
válik be módszere az érettségi vizsgálaton, hogy történik e mód
szer szerint a grammatikai ismeretek folytonos ébrentartása? 
Kissé csodálkozik azon, hogy előadó Phaedrust olyan nagy Írónak 
tartja, de meg Eutropius is miért kap oly jelentős szerepet a 
tanításban ?

Dr. Waldapfel János kettőt nélkülözött az előadó érteke
zésében. Először hiányzott a leánygymnasium tantervében meg
jelölt olvasmányok sorrendjének a megokolása és annak a meg
állapítása, hogy a tanterv olvasmánykánonja miképen vált be a 
6 évi praxis folyamán. Másodszor hiányzott a bővebb felvilágo
sítás a 6 évi latin tanítás eredményéről. A latin nyelvi tanítás
nak a gymnasiumban egyik fontos feladata, hogy a szót, annak 
minden alakját, kapcsolatát és jelentés-árnyalatot szigorúan latol
gató pontos olvasásra nevelje a tanulókat. Csakis az ilyen olva
sástól várható a gondolatnak igazi megértése és megbecsülése; 
ez az intellektuális szolidságnak az alapfeltétele. A leánygymna
sium érdekében szerette volna, ha az előadó jobban megnyugtatta 
volna a hallgatóságot arra vonatkozólag, hogy az ő tanító-eljárása 
mellett nem szenved-e a tanítás és tanulás szolidsága? A tanítás 
munkájában nemcsak a felszínen mutatkozó eredmény fontos, 
hanem az út is, melyen az eredményhez jutottunk.

Dr. Tóth Kezső mindenekelőtt kijelenti, hogy senkivel sem 
akar polemizálni. A felszólalóknak köszöni érdeklődésüket; fel
világosításaikat iparkodni fog hasznosítani. Az a vád azonban, 
hogy ő Phaedrust nagy írónak tartja, csakis szavainak félre
értésén alapszik, mert ő erről az íróról csakis azt említette, hogy 
a kisebb tanulók nagyon szeretik. Ezt az állítását pedig, mint 
tapasztalaton nyugvót, most is fenntartja. Kempf-fel szemben 
védelmébe veszi a közmondásokon való nyelvtanítást. A közmon
dásokból visszatükröződő életfilozófia feltüntetését nem tartja 
szükségesnek. Waldapfel felszólalására az a válasza, hogy a tan- 
tervről szándékosan nem nyilatkozott; előadásának igazi czéljától, 
a tanítás menetének és módjának leírásától, ez eltérítette volna. 
Az eredményről pedig neki, mint az intézet tanárának, nem volt 
szándékában nyilatkozni; erre mások az illetékesek; majd az 
élet fogja megmutatni, hogy válnak ott be az intézet volt tanít
ványai. Persze ezt is csak a jövőben várhatjuk, mert ne feledjük 
el, hogy még csak 3 év óta tesznek érettségit az iskolában. — 
Azt azonban, hogy a nyelvtan tanítására a klasszikusok munkáit 
felhasználják, ezentúl is kárhoztatandónak tartja. — Kéri, hogy
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előadását annak tartsák, a mi az lenni akart, t. i. a leány- 
gymnasiumban végzett latin-tanítás leírásának. Ez ismertetéssel 
semmi más czélja sem volt, mint a kör tudomására hozni, hogy 
e tekintetben ott átgondolt terv szerint, buzgón munkálkodnak 
és czéltudatosan haladnak előre a siker biztosítására.

Dr. Веке Manó a kör nevében köszönetét mond a tanul
ságos előadásért, s óhajtja, hogy minél több ilyen emelkedett 
hangú előadásban legyen alkalmunk.

Ezután az indítványok tárgyalására került a sor.
Dr. Веке Manó azt indítványozza, hogy az országos tanár- 

egyesület igazgatóságának elkerülésével oly irányban tegyen lépést 
a kör a választmánynál, hegy a Berecz Antal arczkópével 
együtt — melynek megfestését már elhatározták — festesse meg 
az egyesület mostani szeretett és buzgó elnökének, Beöthy Zsolt
nak az arczképét is. Beöthy érdemei az egyesület életében annyira 
ismertek, annyira kiemelkedők, hogy ez óhaj bővebb megokolá- 
sát teljesen fölöslegesnek tartja. A kör az indítványt egyhangú
lag nagy lelkesedéssel elfogadta.

Ezután dr. Négyesy László hivatkozva a választmánynak 
arra a határozatára, hogy a fizetési rendszer megvitatása czéljá- 
ból kongresszust fog egybehívni, azt indítványozza, hogy a kör 
ezt megelőzőleg küldjön ki egy kisebb bizottságot, a mely a 
következő két kérdésre tegyen előterjesztést: 1. Milyen fizetési 
rendszer lenne a tanárokra és az iskolaügyre legalkalmasabb?
2. Milyen intézkedések tennék simává az átmenetet, úgy, hogy 
a szerzett jogok sérelmet ne szenvedjenek és a régi sérelmek 
orvosoltassanak ? Szükségesnek tartja a bizottság kiküldését, mert 
az igazgatóság e kérdésben minél több véleményt óhajt hallani, 
irányítani azonban egyáltalában nem akar; másfelől a budapesti 
kör tagjainak is érdeke, hogy e kérdésben állást foglaljunk. 
A gyűlés Waldapfel és Reif hozzászólása után megbízta az 
elnököt, hogy alkalmas időben a szűkebb bizottságot belátása 
szerint egybeállítva, gyűlésre hívja és a hozott határozatokat a 
kör elé terjeszsze.

Végül a kör titkára tudatja, hogy ez volt ez évben és a 
mostani helyiségben az utolsó felolvasó-gyűlésünk. A legközelebbi 
gyűlést május hó végén már az egyesület új helyiségében, a 
Természettudományi Társulat Esterházy-utczai palotájában ta rt
juk meg, s annak tárgysorozatát a tisztviselői jelentések és a 
tisztújítás töltik be. Kandidáló-bizottság kiküldésére kéri a kört. 
A gyűlés Rajner Eerencz elnöklete alatt dr. Balassa József, 
dr. Waldapfel János, dr. Tóth Rezső és dr. Lévay Ede tagokat 
küldte ki a tisztújítás előkészítésére.

Dr. Lévay Ede,
a kör titkára.
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

A tanári fizetés rendezéséről.
(Válasz a Közlöny f. é. 31. számában megjelent »Kisebb Közleményekére.)

Ezen közleményekben a szerkesztő röviden megismerteti és 
megbírálja javaslatomat »A tanári fizetés rendezéséről«, melyet a 
tanári testületek megküldött két körlevelemből már jól ismernek.

Helyesen fogta fel a szerkesztő, bogy javaslatom lényege 
az. hogy : a quinquenniumokat meg kell szüntetni; a tanárokat 
ugyanazon fizetési osztályokba kell beosztani, mint a törvényszéki 
bírákat, az igazgatókat pedig, mint a táblabírákat, megtartva ezután 
is a számozott rangsort. A valamely középiskola államosítása alkal
mával vagy egyáltalán más iskoklától átvett tanárokat és igazgatókat 
egészen a rangsor végére, vagy még helyesebben külön statusba kell 
tenni, és a minő fizetési és lakáspénz-többlet megilleti őket, azt 
pótlék czímén kell nekik megadni. Mert ha a tanárságot a törvény- 
széki tisztviselőkkel egyenlő fizetési osztályokba osztják be, ezáltal 
egészen egyszerű és természetes úton orvosolva lesz az a sérelem: 
hogy a tanárság a jelenlegi fizetési törvény szerint nem foglalja el 
azt a fizetési osztályt, mely őt tényleges fizetése alapján megilleti s 
így a neki kompetáló magasabb lakáspénztől és napidíjaktól elesett.

Javaslatomat azonban azért nem helyesli a szerkesztő, mert 
eddig a quinquenniumra mindenki bizton számíthatott, akármily 
sérelmesen rangsorolták i s ; neki inkább tetszik a korpótlékos 
rendszer, a rangsor eltörlésével.

Én erre csak azt felelhetem, a mit körleveleimben bőven kifej
tettem. Ha a korpótlékos rendszer azért volna jobb, mert a korpót
lékra mindenki bizton számíthat, ha akármily sérelmesen rangsorolták 
is, akkor az összes állami tisztviselők fizetését korpótlék szerint 
kellene rendezni ugyanazon oknál fogva. Mert ha a rangsoros rend
szer mellett mi nem számíthatunk a sérelmek kikerülésére, akkor 
ők sem számíthatnak. (Tanár és tanár közt nincs olyan különbség, 
mint albiró, törvényszéki biró és táblai biró közt. Hogy albiróból 
mikor legyen rendes biró és táblai biró: ezt nem lehet határozott 
korhoz kötni, mint a korpótlékot. Szerk.)

Es miért nem bízunk épen mi tanárok abban, hogy jövőre 
sérelmeket nem követnek el rajtunk ? Hogy ez megtörtént az 1893: 
IY. t.-cz. végrehajtásánál, azt részben a kényszerűség is okozta, 
mert a törvény határozmányai az államosított tanárok illetményeinek 
rendezésére nem egészen világosak és tökéletesek; a fővárosi taná
rok drágasági pótlékáról pedig egészen megfeledkeznek, ellenben a 
birákéról nem. De ha a módosítandó törvényben úgy, a miként én 
javasolom, e sérelmek orvoslást nyernének, ugyan mi szükségünk 
volna nekünk akkor külön törvényre, melyről nem tudhatjuk, hogy 
minő korpótlékokat állapítana meg részünkre ? Es miért nem volna 
akkor az ált. fizetési törvény még így sem reánk alkalmazható ? 
A ki ezt meri állítani, az nem beszél komolyan és bizonyítsa be
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állítását. (A mostani fizetési törvény azért nem alkalmazható ránk 
sérelem nélkül, mert nem ismeri, sőt kerüli a pótlékoknak azt a 
sokaságát, a melyet Polgár terve szem előtt tart. Egy megjavított 
fizetési törvény tűrhetőbb állapotokot teremthetne ugyan, de ilyen 
javítások keresztülvitelére ma sokkal kevesebb kilátásunk van, mint 
a rangsorból — de nem fizetési osztályokból — való kivételre. Szerk.)

Miért is ez a bizalmatlanság és különczködés ? En bizom 
abban, hogy a jövőben, ha javaslatom érvényesülne, rajtunk senki 
semmi sérelmet többé el nem követne. És ez a rendületlen bizalom 
szülte az én javaslatomat; ez képezi annak alapját. Czélját pedig 
az összes állami tisztviselők közt szükséges egyenlőség és összetartozás 
érzetének fenntartása és ápolása, mi lehetetlenné válik, ha egy 
egészen külön korpótlékos törvényben rendeznék a mi fizetésünket s 
ezáltal az áll. tisztviselők kontingensétől bennünket szétválasztaná
nak. (A közösséget a többi tisztviselő-osztályokkal eléggé fenntar
taná az, hogy bent maradnánk a fiz. osztályokban. Szerk.)

Nem helyeslem a szerkesztő azon felfogását sem, hogy a szó
ban levő fontos kérdés eldöntésére egy e czélra összebítt kongresszus 
volna illetékes. Mert ezen kongresszuson csakis a tanári testületek 
képviselői jelenhetnének meg, a kik csakis a testületek határozatait 
adnák a kongresszus tudomására, a melyeken azonban változtatni 
nekik nem volna joguk, s így bármiféle discussiónak a kongresszuson 
e tárgyban semmi helye és értelme sem volna. Es ily körülmények 
között pedig a tanári karok határozatait sokkal egyszerűbb volna 
Írásban felküldeni az igazgatóságnak vagy a választmánynak, s ez 
azután a többség határozatát tudomására hozná a minisztériumnak. 
Mert egy ilyen kongresszus zaj és feltűnés nélkül nem volna meg
tartható, s az összes állami tanárok úgy sem mennének fel, való
színűleg csak egy csekély része azoknak; pedig e kérdésben minden 
egyes tanár szavazatának érvényesülni kell, s most előadások idején 
e kongresszus úgy sem volna megtartható, ha az összes tanárok azon 
részt akarnának venni, legfeljebb a nagy szünidőben ez már későn 
volna. (Jó volna, ha kongresszus nélkül el lehetne intézni ezt a 
kérdést. De ezt alig hiszem. Itt alighanem kölcsönös capacitatióra 
lesz szükség, nem egyszerű szavazásra. Azért a kongresszusi küldöt
tek kezét nem is volna szabad túlságosan megkötni. Szerk.)

Tessék az igazgatóságnak vagy a pünkösdre egybehívandó választ
mánynak kellene a tanári testületeket a szavazás megejtésére fel
hívni. -  Miskolcz, 1902. május 4. Ш ф  Q y ö rg y

VEGYESEK.
Igazgatósági ülés. Egyelőre csak e helyt értesítjük tagtár

sainkat. hogy az igazgatóság e hó 12-én ülést tartott, melyen igen 
behatóan megbeszélte a tisztviselők várható fizetésemelése alkalmá
val teendő lépéseinket. Legyenek t. kartársaink nyugodtak az iránt, 
hogy a vezetőség éber figyelemmel áll őrhelyén s állandó érintkezés
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ben van mind az intéző körökkel, mind azokkal a vidéki kartársak
kal. a kik ez ügyben állást foglaltak és közreműködésre készeknek 
nyilatkoztak (a temesváriak. Rombauer. Szemerjay). Az ügy minden
esetre abba a stádiumba jutott, hogy kevés szóra, de több cselekvésre 
van szükség. Kérjük azért tagtársainkat, egyelőre tartózkodjanak e 
kérdésben a czikkezéstől. Nélkülök úgy sem lesz ez a dolog elin
tézve, akkor majd elmondhatják nézetüket tetszésük szerint.

A közgyűlés. Az idei közgyűlés előkészületei Szabadkán seré
nyen folynak. Az ottani községi főgymnasium testületé a legnagyobb 
odaadással működik közre, hogy a közgyűlés technikai oldala minden 
tekintetben jól sikerüljön. A városban nagy fogadó bizottság alakult, 
élén Schmausz Endre főispánnal. A jelek azt mutatják, hogy fényes 
közgyűlésünk lesz az idén is.

Haláleset. Holecz J á n o s  nyug. gymn. r. tanár 26 évi tanári 
működés és 3 évi nyugalom után élte 56-ik évében f. é. máj. 13-án 
Szakolczán elhunyt.

N É V S O R A
azon tagoknak, kik 1902. január 23-tól április 14-ig tagdíjat fizettek.

1901/2-re: Abonyi Károly, dr. Abt Antal, dr. Alexander Bernát, 
Alt Henrik (I.), Altmann Jakab, Andor Tivadar (II.), Angheben Albin (2 K.), 
Aranyosi Miksa, Babare Adél, Balázsovits Norbert (I.), Balázsy Czirill (I.), 
Balog Károly, Barcsi József, Barkász Károly, Bartha József, Bánk Aladár (I.), 
dr. Bárdos Rémig, Beczner Frigyes, Benda Jenő, Béndek József, Bihari 
Ferencz, Bíró Béla, Bittenbinder Miklós, Bitter Illés, Bodnár Bertalan, Bodor 
István, dr. Boncz Ödön, Borsos István, Bruck Ferencz (Budapest) (II.), 
Burián János, Buzássy Ábel, Chovancsák Dániel, Csics Gyula, Csillag Vilmos, 
Csizik Gyula, Csősz János, Deák Géza, Demeter István, Dergáts Sándor, 
Domonkos Jenő, Dortsák Gyula, Dóczy Gedeon (II.), dr. Dudek János, 
Dudinszky Emil, Dunay Zoltán (még 6 K.), Eltscher Simon, Endrei Ákos, 
dr. Erdélyi László, dr. Erdődi Ármin, Faragó János, dr. Farkas Gyula, 
Fazekas József, Fazekas Sándor, Fekete Ipoly, dr. Ferenczy Alajos, Fest 
Aladár, Fesztóry Lajos, Futó Mihály, dr. Garda Samu, dr. Gál Kelemen, 
Gáspár János, Gáthy Zoltán, dr. Gärtner Henrik, Gelletich Yincze (I.), 
de Gerando Ántonina, Geréb Márton, Gidró Bonifácz, Glatz Ferencz (I.), 
Göllner Károly (6-74), Görög Gyula, Greguss Imre (II.), Grünwald István, 
dr. Gulyás István, Gyertyánffy István, György Aladár, György Lajos, 
Hahóthy Sándor, Halász Sándor (2 K.), Haller Jenő, Halmi László, 
dr. Haraszti Gyula, Hegedűs István (5 K.), Hlatky József, Hlavatsek András. 
Hollós Lipót, Horger Antal, dr. Horvay Róbert, Hölszky Sándor, dr. Ilyefalvi 
V. Aladár, dr. Imre Sándor, Incze Béni (II.), Joris Máté, Józsa Menyhért,
Kalkbrenner Antal (3 K.), Kalmár Jolán, dr. Kapossy Luczián, Karai
Sándor, Kardhordó László, dr. Kardos Albert, Kartner Gyula, Katona
Mihály, dr. L. Keczer Géza (II.), Keil Alajos, Keleti Gusztáv, Kempf 
József (II.), Kis Ernő, Kiss Kolos Jenő, Kiss Lajos (Miskolcz), Kiss Sándor, 
Kocsis Lénárt, Kondor József, Kóos Lajos, Koronczy Imre, Kosztka György, 
Kovaliczky Antal, Kovács János (Bpest), dr. Kovács P. János, Kölln Gyula, 
Körmendy József, dr. Kőröss Endre, Krausz Vilmos (II.), Kritza János, 
Kroller Miksa (II.), Krompaszky Béla, Krüger Viktor, Kubicsek Albert, 
Kulcsár Endre (I.), Kummergruber Emil (I.), Kuncz Elek, Lakos Béla, Lasz 
Samu (II.), Laukonidesz Modeszt, Láday Kázmér, dr. László Mihály, 
dr. Lengyel Béla, Lenner Emil, dr. Létmányi Nándor, Linkess Miksa,
Marcsiss János, Martinyi József, dr. Mágocsi-Dietz Sándor, dr. Márki Sándor, 
dr. Mártont! Lajos, dr. Máté Lajos, dr. Mázy Engelbert, Medveczky Lajos,
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Mészáros Lajos, Miklós Ferencz, Miklósy Ferencz, Mitrovics Gyula (Debre- 
czen), Molecz Béla, dr. Molnár István, Molnár Károly (Debreczen) 
Moravszky Ferencz, Mozog István, Nagy Elek (Debreczen) (L), Nagy 
Gyula, Nagy József, dr. Nagy Károly (Kolozsvár), Nagy Vilmos,
dr. Nagy Zsigmond, Nádasdi Alajos, Nátafalussy Kornél, Németh Illés, 
Niedermann Ignácz, Novák Sándor, dr. Oprisa Pál, Orbók Mór, Orosz 
Alajos, Pataki Vilmos, Pálos Ede, dr. Peczkó Ernő, dr. Petz Gedeon, Péck 
Aladár, dr. Piukovich Sándor, Pogány Kornél, Pores János, Posch Árpád, 
dr. Pruzsinszky János, Pusibrk Vazul, Lie. Rácz Kálmán, Récsei L. Farkas, 
Révy Ferencz, Révész Lajos, Rittinger Antal, Roch Gyula, dr. Rosenberger 
Mór, Roseth Arnold, Sarudy Ottó, dr. Sándorffy Nándor, dr. Schmidt 
Attila (L), dr. Schneller István, Sebestyén Dávid, Símkó József, Simon Béla, 
Simon Ignácz, Sinka Sándor, Skrobanek FI. Péter, Spitkó Lajos, Spotkovszky 
Károly, S. Szabó József (L), dr. Steinberger Ferencz, Szabó L. Ádám, 
Szavkay Ede, dr. Szántó Sámuel, Szegfi Emi, dr. Szekeres Kálmán, 
dr. Szerelemhegyi Tivadar, dr. Szeremley Béla, dr. Szilágyi Sándor, Szmodits 
Zoltán, Szongott Kristóf, Szontagh Gusztáv, Szukovszkv Mihály, Taíferner 
Béla, Téglás Gábor, Tímár Péter, Török Péter, Ulmanek Gyula, dr. Vajda 
Gyula, Vajda Károly (II.), dr. Varga Bálint, Vass Károly, Várady Károly, 
dr. Vermes Lajos, Virányi Gyula, Vitális István, Vittkó József, Vizy Lénárt, 
dr. Vutkovich Sándor, Wilheim József, dr. Wolafka Nándor, Zambra 
Péter (I.), Zsuljevits Ernő.

1902/3-ra : Abonyi Károly (2 K.), dr. Alexics György, Bruck Ferencz 
(Bpest) (L), Dóczy Gedeon (I.), dr. Dudek János, Incze Béni (I.), dr. Klug 
Lipót, Krausz Vilmos (L), Kroller Miksa (2 K.), Kubicsek Albert (3 K.), 
Preiszner P.

1903/4-re és 1904/5 (I.): dr. Alexics György.
Előfizettek:

1900/1-re: Brassói r. kath. főgymn. (még 2 K.), Hirling AntaL 
h.-böszörményi ev. ref főgymn., Zsolnai reáliskola.

1901/2-re : Alsólendvai polg. iskola, aradi főgymn., Beregszászi főgymn., 
beszterczebánvai fels. leányiskola, brassói r. kath. főgymn. (5-20), budapesti 
II. kér. polg. leányiskola, Csiksomlyói r. k. főgymn., Dévai főreáliskola, Egri 
kath. főgymnasium, egri áll. főreálisk , Fél egyházi gymnasium, Gyulai polg. 
iskola, Gyürky Ödön, H.-nánási ev. ref. gymn., Hirling Antal, Kaposvári áll. 
főgymnasium, karczagi ev. ref. gymn., kecskeméti ev. ref. főgymn., kézdi- 
vásárhelyi r. kath. főgymnasium, kolozsvári keresked. akadémia, Lőcsei kir.
k. tőgymn., Magyaróvári gymn., Nagykanizsai polg. fiúiskola, nagykanizsai kath. 
főgymnasium, nagykanizsai f. keresked. iskola, nagykikindai áll. főgymn., 
nagyrőczei f keresked. iskola (2 K.), Pannonhalmi főapátság, pannonhalmi 
növendékpapság, pápai szt-b.-rendi székház, pécsi r. kath. főgymn. (6 K.), 
Révai Manó (2 K.), rózsahegyi r. kath. főgymn., Sárospataki főiskola, 
s.-a.-ujhelyi főgymn., selmeczbányai nagygymnasium, szakolezai főgymn., 
Szamosujvár, szarvasi főgymn., szegedi áll. főreáliskola, szentgotthárdi áll. 
gymn., sz.-udvarhelyi r. k. gymnasium, sz.-udvarhelyi főreáliskola, Tordai 
unit. középiskola, Ujverbászi gymn., újvidéki kir. kath. főgymnasium, ung
vári főgymn., Varga Mihály, váczi gymnasium, Zirczi apátság.

1902/3-ra: Budapesti ev. ref. főgymnasium, Nagyrőczei f. keresked. 
iskola (6 K.), Pécsi r. kath. főgymn. (2 K.)

Budapesten, 1902. április 15.
(I.) =  I. félévi M üller J ó z se f
(II.) =  II. félévi egyesületi pénztáros,

(V. kér. áll. főreáliskola, lakása: II. Áldás-u. 4.)

Tartalom  : Fizika-tanítás és fizikai gyakorlatok. Dr. Bozólcy Endrétől. 
(Folytatás.) — K ö n y v ism e r te té s :  Márki Sándor dr.: Egyetemes tör
ténelem. Dr. Gombos J. Albintól. — E g yesü le ti élet : Köri tudósítás. 
(Budapesti kör.) — Kisebb közlem ények. — Vegyesek. — H irdetések.
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P á l y á z a t .
A cziszterozi rend pályázatot hirdet a pécsi r. k. főgimnáziumban 

1902. augusztus 28-án elfoglalandó rajztanári állásra. Pályázhatnak olyan 
róm. kath. vallásu egyének, kiknek középiskolai rajztanári oklevelük 
van. Azok, kik az ábrázoló geometriára is képesítve vannak, előnyben 
részesülnek.

A tanszék javadalmazása: 2400, azaz kettőezernégyszáz korona 
alapfizetés, 400 korona lakásbér, 200 korona ötödéves korpótlék azon 
évtől számítva, melyben a rend szolgálatába lépett; továbbá nyugdíj a 
jelenleg fennálló állami nyugdíj-szabályzat értelmében, megjegyezvén, 
hogy a nyugdíjalaphoz semmivel sem járul s hogy csak a rend szolgá
latában eltöltött évek számíttatnak. Véglegesítés három év múltán kérhető.

A pályázók vallásukra, végzett tanulmányaikra, tanári képesíté
sűkre, előbbi állásukra vonatkozó okiratokkal felszerelt és az intézet 
fentartójához, a zirczi, pilisi, pásztói és szent-gotthardi apátságok apát
jához czimzett kérvényüket legkésőbb 1902. junius 22-ig nyújtsák be az 
alulirt igazgatónál.

Pécsett, 1902. május 9-én.
Dr. V ass B ertalan

igazgató.

______ ____ - ____

Az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai részvény 
társulat kiadásában Budapesten, VII. kér., Kerepesi-út 

megjelent:
54. sz. F /
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Az Athenaeum r. társulat könyvnyomdája.
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ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TANÁPEGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
A z e g y e sü le t h iv a ta lo s  üg y e ib en  

m inden  ir a t

Dr. NÉGYESY LÁSZLÓ
fő titk á rh o z  k ü ld e n d ő , U jv ilág -u tcza  

2. sz . a lá .

S zerk esz ti

BALOGH PÉTER
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Az eg y esü le t any ag i ügyei, va lam in t 
a  lap  k ia d á sá t ille tő  ügyek

MÜLLER JÓZSEF
p é n z tá rn o k  (У . k e rü le ti  á ll. fő reá l

isko la ) h a tá sk ö ré b e  ta r to z n a k .

8 kor. — Évi tagdíj 8 kor.

FIZIKAI GYAKORLATOK.
(Vége.)

Mielőtt saját intézkedéseim rövid ismertetésére áttérnék, 
még néhány elvi jelentőségű kérdést kell éritenem. Szerzők sze
rint minden nagyobb iskolában egy képzett mechanikust kell 
alkalmazni segédi minőségben, a ki a laboratórium számára 
egyszerűbb készülékeket készítsen s a meglevőket javítani tudja. 
A műhely ennek a vezetése alatt álljon. Különösen fontos, hogy 
a segéd a fa megmunkálásának összes és a fémek megmunkálá
sának egyszerűbb módjaiban, valamint az üvegfúvásban járatos 
legyen. Hogyan tehetnének szert a mi iskoláink nem ugyan ilyen
forma segédre, de ebből a szempontból félig-meddig hasznavehető 
iskolaszolgára, mikor elsősorban az úrhatnámsághoz szokott 
igazolványos altiszteket kell iskolaszolgákul alkalmazni, a kik még 
a seprűt sem tudják kellő ügyességgel kezelni?

A készülékek elkészítése, a mennyire lehet, a tanulók dolga 
legyen; mert azok az ismeretek, melyeket a tanulók ily módon 
az anyagok tulajdonságairól és a szerszámok használatáról sze
reznek, kiváló fontosságúak. Minthogy ez a fizika tanítására 
fordítandó idő nagy részét lefoglalná, azért inkább csak arra 
kell szorítkozni, hogy a tanulók a műhelynek szabad idejükben 
való fölkeresésére buzdíttassanak. Ezt a szerzők internatusokkal 
kapcsolatos iskolákban könnyen kivihetőnek tartják.

Leghelyesebbnek tartanók azt, ha a tanár vezetése mellett 
az összes tanulók egyidejűleg ugyanazzal a kisérlettel foglalkozná
nak. Ez azonban megkövetelné azt, hogy minden készülék annyi 
példányban álljon rendelkezésre, a hány tanuló vesz részt a 
gyakorlatokon. így a berendezés igen költségessé válnék, s csak 
primitív készülékek volnának beszerezhetők, már pedig kívánatos, 
hogy a tanuló mentői tökéletesebb készülékekkel foglalkozzék. 
Az önkészítette primitív készülékek csupán előkészítésül szolgál
hatnak arra, hogy a tökéletesebbek használata annál sikeresebbé
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tétessék. Ha tanácsos is eleinte, különösen az elektrostatika 
tárgyalásánál, a hol a módszer kivihető, az együttes foglalkozást 
alkalmazni, később ezt a fentebbi okok miatt a csoportonkinti 
foglalkozásnak kell felváltania. Szerzők szerint a tanulók páron- 
kint állítandók csoportokba. E mellett nagy körültekintést kíván 
a munkarendnek megállapítása, hogy minden csoportnak meg 
legyen a pontosan megtartott feladata. Hogy Angliában ezt a 
kérdést mennyire fontosnak tartják, arról az is tanúskodik, hogy 
nem csekélyebb személyiség, mint Pielcering foglalkozott ilyen 
munkaterv összeállításával, melyet Cambridge-Ьвп és másutt is 
alkalmaznak.

Ezek eszményi állapotok, melyeknek ismertetése után saját 
szegénységünk annál kirívóbb. Ha tanügyünk modern alapon 
való fejlődését a középiskolai törvény megalkotásától számítjuk, 
akkor a fizikai gyakorlatok tekintetében közel 20 éves mulasztás 
terhel bennünket. Ezeken az állapotokon mindenesetre segíteni 
kell; de ha az ügyet az iskolafenntartók nem veszik a kezükbe, 
ha a gyakorlati képzés tantervszerüleg nem vonatik bele a 
fizika-tanítás rendszerébe, akkor javulásra nem számíthatunk, s 
ott is, a hol egyesek az iskola és az ifjúság iránti szeretetből, a 
tudomány iránti lelkesedéstől a kezdés terére lépnek, az állapot 
csak embrionális lesz, olyan, mint a milyen az én fizikai gyakor
lataim állapota.

Alkalmas hely, fölszerelés és segéd nélkül fogtam tehát a 
munkához. A kis tanulócsapatot elsősorban a fizikai készülékek 
szétszedésére, összerakására tisztítására és conserválására taní
tottam. Minden szertárban akadnak ócskaságok, melyek a tanu
latlan kezek közt lényeges kárt nem szenvedhetnek, mert amúgy 
is értéktelenek. Ezek használhatók fel alkalmas médiumokul.

Majd áttértem az egyes anyagok tulajdonságainak, meg
munkálásuk, csinosításuk módjainak ismertetésére. A fát illetőleg 
most már egy gyalupad és néhány asztalosszerszám áll a rendel
kezésemre, de nincsen még esztergapadom. A fának meg
munkálásához szükséges esztergapad beszerzésére alig merek 
gondolni. Alaposan ismertettem az üveget, s körülbelül 1 kg. 
üvegcsövet áldoztam fel arra a czélra, hogy a tanulók az üveg
fúvás elemi fogásaival legalább megismerkedjenek. Ezeknél a 
dolgoknál éreztem leginkább hiányát annak a mechanikus segéd
nek, a kiről fentebb szó volt; mert végtére nem lehet minden 
fizikus a pozsonyi Klatt Virgil barátom példájára egy személy
ben asztalos, fa- és fémesztergályos, mázoló, üvegfúvó, üveg
csiszoló, órás, gépész stb.

Ezek után a mérlegre került a sor. Szertáramban egy 
Ruprecht-féle demonstrates mérleg áll a rendelkezésemre. 
Ezzel a karok viszonyának megállapításához foghattam. A mér
legen tanulmányoztuk az emelő törvényét, az egyensúlyi helyzet 
meghatározásának módját, a mérlegelési módszereket, a mérlege
lésnél alkalmazandó correctiókat stb. Igen bő kísérleti anyagot
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szolgáltat a relativ sűrűség mérése. E czélból egy kisebb fajta 
Archimedes-té\e mérleg s egy Жо/ir-féle mérleg áll a rendelke
zésemre. Az utóbbinak segítségével a tanulók a lovasok alkalma
zásával ismerkedtek meg. Ezt a tárgyi közt a piknométer és az 
araeometerek alkalmazása rekesztette be, valamint az eppruvettá- 
ból készíthető volumeter és oldatok elkészítése perczentek és 
súlyarányok alapján.

A legközelebbi tárgyi körül az Attwood-féle ejtőgép külön
féle alkalmazásai szolgáltak, a nehézségi gyorsulás állandójának 
közelítő meghatározásával. Ezt követte az inga törvényeinek a 
föntebb már leirt módon való igazolása (kirándulás nélkül). 
A lengési idő meghatározásához órára volt szükségem. Drága 
órára nem tellett, tehát egy u. n. chronograph-ot szereztem be 
(30 K.), melylyel a másodpercz ötödrészeit eléggé pontosan meg 
lehet még mérni. Addig, a mig leolvasó-távcsövem nem volt (most 
már az is van), az egyensúlyi helyzeten való átmeneteit két 
függő-ón segítségével, vizirozással észleltük.

A mechanikából a sok közül igen tanulságos tárgyi körök
nek tartanám a rugalmassági és a barometrikus méréseket, a 
capillaritásra vonatkozó kísérleteket, a Boyle-féle törvény igazo
lását stb. Sajnos, ezekre még nem vagyunk berendezve, mert 
nincs Fortin-féle barométerünk, sem kathetometerünk.

Újabban már a hosszúság- és szögméréssel is foglalkoztat
hatom a tanulókat; mert beszereztünk egy tolómérczét, melylyel 
0'1 mm.-t, egy vastagságmérőt, melylyel 1/so mm.-t és egy ophae- 
rometert, melylyel O'Ol mm.-t tudunk leolvasni. A szögmérés 
számára szolgál egy régebb szerkezetű és olcsón szerzett tlieo- 
dolit.

A hangtan köréből a sonometer segítségével a scala saját
ságai s a húrok rezgéseinek viszonyai tanulmányoztatnak; a 
tanulók a Chladni—féle hangidomokat állítják elő, s a Kundt- 
féle módszer szerint az interferentia tüneményével és a hullám- 
hosszúság mérésével is foglalkoznak.

Az optika tárgyi kurei közűi berendezésünknél fogva fog
lalkozhatunk mindazon kísérletekkel, melyek egy teljesen fölsze
relt optikai pad segítségével végezhetők, továbbá spektroskopikus 
kísérletekkel és azokkal a tüneményekkel, melyek egy Nörrem- 
bery-fé\e hőmértékkel állíthatók elő.

Legrosszabbul állunk a hőtani kísérletek dolgában. A hő
mérő készítésmódja, alappontjainak ellenőrzése, egyes folyadékok 
forrási hőmérsékletének megállapítása, ennyi az egész. Pedig itt, 
ha rendelkezésre állana egy jó calorimeter s az optikai pad 
Mellorni-féle fölszerelése, akkor igen sok és szép kísérlet volna 
elvégezhető. Ez is a jövő zenéje.

Sokkal gazdagabb programmunk és felszerelésünk a magne- 
tismus, elektrostatika és elektrodynamika terén, s azt hiszem, 
hogy ez a körülmény a mutatkozott hiányokat némileg kár
pótolni tudja.

48*
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Mágneses mérésekre rendelkezésünkre á ll: egy Coulomb- 
féle torsiós-mérleg, egy Wéber-ié\e magnetométer, egy össze
hasonlító magnetometer és egy olyan berendezés, melynek segít
ségével a lengő mágnes lengés-idejét pontosan meghatározhatnék, 
ha ebben az intézeti épület közelében járó villamos vasút nem 
zavarna. Az épületben alkalmazott sok vasalkatrész is zavarólag 
hat, s így mérő kísérleteinknél nem a numerikus eredmény a 
fődolog, bár mindezen hátrányos körülmény daczára az se épen 
rossz, hanem a mérések kivitelének mikéntje.

Az elektromos kísérletek oly módon és olyan terjedelem
ben, mint azok Stewart-Gee könyvében tárgyalva vannak, mind
annyian elvégezhetők, s ha az időből nem fogyunk ki, el is végez
tetnek.

Ezeken kívül a tanulók megtanulják a kísérletekben való 
segédkezést. így pl. bonyolódottabb előkészületeknél igen jó 
hasznukat veszem, amennyiben felügyeletem mellett összeállítják 
a tanításhoz szükségeseket, s használat után a készülékeket szét
szedik, helyükre rakják. Ha az indukczió, a forgó mágneses tér, 
a drót nélküli telegráf, a Tesla-féle kísérletek kerülnek sorra, 
akkor nagy a szertáramban a sürgés-forgás, a kísérletek kipró
bálása s a szokott rendnek visszaállítása.

A mi már most szerzett tapasztalataimat illeti, azok kizáró
lag örvendetesek. A tanulók mindezen felsorolt dolgokkal szíve
sen, kedvvel és ambiczióval foglalkoznak. A méréseknél mind
egyik egy Regnault szeretne lenni, s igen szomorú, ha G-nek 
értéke 981 cmrel —2 helyett 1000-en felülinek mutatkozik. 
A tárgyban gyöngébb előmenetelű tanulóknál csakhamar örven
detes javulás mutatkozik. Az érdeklődés még fárasztó kísérle
teknél sem csappan meg, s e törvények mathematikai kifejezései 
könnyű szerrel megragadnak az emlékezetben. E mellett a ma- 
thematika is hasznot húz a dologból, a mennyiben a tanulók a 
számvetésben (készakarva mondom így) jártasabbakká lesznek. 
Azt vettem észre, hogy gyakorlatok közben, valamint a vívásnál 
vagy korcsolyázásnál a testnek minden izma igénybe vétetik és 
edződik, itt a szellemnek minden rugója megfeszül és harmoni
kus munkásságra kényszerül. Ezért a fizikai gyakorlatokat a 
fizika-tanítás nélkülözhetetlen segédeszközének tartom, sőt, ha 
állításom nem túlságosan merész, kívánatosnak tartanám, hogy 
a fizika-tanítás teljesen erre az alapra állíttassák, s hogy így meg
közelíthessük a fentebb említett angol iskolák színvonalát. Ez 
azonban sok kedvezőtlen körülmény leküzdését föltételezi, s ezek 
közt legsúlyosabb a pénzkérdés, mely nemcsak nálunk, de más- 
helyütt is sok jó eszmét csirájában elfojt.

Ezekkel a szerény sorokkal alkalmat akartam szolgáltatni 
a kérdés iránt érdeklődő t. kartársaimnak a hozzászóláshoz, s 
ha ők ezt az alkalmat felhasználják, akkor abba a kellemes 
helyzetbe fogok kerülni, hogy tőlük igen sokat tanulhatok.

(Budapest.) Dr. Bozóky Endre.
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»JEGYZETES KIADÁS.«
Az egyetemes Philologiai Közlöny 1900. októberi füzeté

ben (X X IV , 753. skk. 11.) egy iskolai jegyzetes kiadás ismerte
tésében felemlítettem, hogy e kiadások helyes beosztásának 
kérdése most, az új utasítások készülése közben volna megvita
tandó. A megvitatásra hivatott tanári közönségből azóta először 
csak ez év márcziusában írt e tárgyról Tóth Rezső kartársunk 
e Közlöny 24.—27. számában, egészen más szempontból világít
ván meg a kérdést.

Nálunk az iskolai kiadások berendezése első sorban az 
irányadó utasításoktól függ, s az 1887. évi utasítások álláspont
jára helyezkedik végeredményének minden pontjában Tóth Rezső 
is, s így vele szemben tételei nem vitathatók, inkább fejtegeté
seivel akart — gondolom — itt a tanárok körében viszhangot 
kelteni. Nincs oly nagy készletem különféle iskolai kiadásokból, 
hogy a Tóth Rezső említette valamennyi hiányt és fogyatkozást 
meg is nézhettem volna, nem is tartom ez utánanézést lényeges
nek, hiszen maga Tóth Rezső mondja, hogy egyoldalúan, a hibá
kat kereste (499. lap) és meg is találta.

Hanem az ő kiindulása az iskola elvégzése utáni idő. Az 
érettségi után az immár érett ifjú és leány félreteszi a görög 
és latin klasszikust, (tegyük hozzá: a németet, francziát és ma
gyart is), és előveszi egyetemi tankönyveit, azokat a litográfiával 
sokszorosított előadási jegyzeteket, a szorgalmasabbja saját jegy
zeteit, a melyekből vizsgára kell készülnie a jogi, orvosi, mérnöki 
tudományok egyik-másik ágából, vagy előveszi a tanárvizsgálati 
szabályzatot, és annak tételei szerint olvas kézikönyveket és 
jegyzeteket. Csak a klasszika-filologiára készülő tanárjelölt pró
bálkozik meg a kijelölt klasszikus irók elolvasásával, hogy aztán 
vizsgálat után elmondhassa, hogy mégsem olvasott el minden 
irót a szabályzat szerint. Olvasmányul maradnak a szépirodalom 
újabb termékei, a klasszikus irók iskolai éveikre emlékeztetik, 
sokszor nem is kellemes emlékű benyomásaikkal. Ennek okát 
Tóth Rezső az iskolai kiadásokban látja, helyesen tekinti azonban 
az iskolai kiadást egyik legjelentéktelenebb motívumnak; mégis 
a mi szempontunkból e jelentéktelen és főleg aprólékos részletei
ben megvitatandó tárgy elég fontosnak látszik.

Minden iskolai és ifjúsági használatra szánt könyvnél első 
és legfontosabb a külsőség — nem a czifra czimlapot, finom 
papirt stb. értve e szóval, hanem a szöveget. A mióta emlékszem, 
mindig nagy figyelemmel kisértem olvasás közben a sajtóhibákat, 
s már mint kis diák haragudtam érte, hogy iskolai könyveim
ben aránytalanul sokat találtam. Ma figyelemmel kisérve az 
iskolai könyveket, még több okom volna haragudni azért, hogy 
épen a latin és főképen a görög könyvek vannak leginkább tele 
sajtóhibákkal. Különös, hogy a természetrajzi, mathematikai köny
vek kiállítása e tekintetben kevesebb panaszra ad okot, különös
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azért, mert tanulmányaiban épen a klasszika-filologiára készülő 
tanárjelöltnek kell megtanulnia, hogy az iró szövegét egy-egy 
hibás betű egészen meg is ronthatja, s mégis épen a szöveg- 
kritika leggyakorlatibb terén, a korrektúrában, ők a legkevésbbé 
gondosak. S a Tóth Rezső czikkében a 499. lapon kiemelt hiva
talos bírálatoknak is nem a dicséret osztogatása a hibájuk, hiszen 
tarthatok én jónak olyan könyvet, a mit más rossznak hirdet, 
hanem az, hogy nem üldözik elég kíméletlenséggel a sajtóhibákat. 
Az olyan, iskolának szánt könyvet, a melyben sajtóhibák vannak, 
értem a sajtóhibák jegyzéke szerint kiigazítandókon kivűl is sok
szor bőven található sajtóhibákat, nem volna szabad beengedni 
az iskolába.

A külsőség másik fontos kérdése a latin-görög könyveknél 
a helyesírás. Tóth Rezső czikkéből, a 499. lapról vett példákkal 
fogom illusztrálni e dolgot, a következő példákkal: specializálás 
(1. sor), ambicziója (6. sor); auctor (7. sor), klasszikus (8. sor), 
Cursiv (alulról 12. sor); H oratius (12. sor), Horácz (21. sor); 
illusztráczió (alulról 5. sor), reproductio (a. 3. sor). A mit itt össze
szedtem, összeszedhettem volna, sajnos, sok iskolai könyvből is. Ha 
már nem tudunk elég tekintélyes fórumot alkotni e kérdés eldön
tésére, akkor legalább mindenki állítson fel önmagának irány
elveket és azt kövesse. Hiszen a középiskolai felsőbb osztályos 
tanuló már megütődik azon, ha könyve czimlapján teszem 
Homeros Odysseiája áll, s benn a szövegben Homérről és az 
Odysseáról olvas.

Azonban az iskolai kiadásoknál az eddig elmondott tények, 
úgy gondolom, nem lehetnek megvitatás tárgyai. A kiadás beosz
tására nézve ellenben azt hiszem, az Utasítások s ezek nyomán 
Tóth Rezső fejtegetései után is marad még vitatni való. Az 
Utasítások magyarázata szerint (69—70. lap) az írók szövegéhez 
adott jegyzeteknek czélja az, hogy a tanulók tudjanak maguktól, 
otthon készülni a fordításra, ne akadjanak meg a nehézségeknél 
és ne vágyjanak kész fordításra. Tóth Rezső még hozzáfűzi azt 
a gondolatát, hogy a jegyzetes kiadás szerettesse meg magát a 
tanulóval, s a végzett ember is találjon benne segítséget, mikor 
megkedvelt írójának oly művét olvassa, a melyet az iskola el
hagyott, vagy nem fejezett be teljesen. A kitűzött czél tehát a 
megkedveltetés és a nehézségek elhárítása.

Mielőtt tovább mennénk, egy analógiával akarom felfogáso
mat megvilágítani. Valamennyi régiségtani kézikönyv közül ma 
is legkedveltebb és legelterjedettebb Rich kis illusztrált szótára. 
Miért? Csak a magam szempontjából felelhetek e kérdésre, és 
több okot is tudok találni e tünet megmagyarázására. Rich 
minden czímszó alatt elmondja odatartozó mondanivalóit, s ha a 
kevés utalás nyomán utánanézünk a hivatkozásban említett 
czímszónak, akárhányszor találunk ismétlést, kétszer, háromszor 
újra elmondott dolgot. Aztán ha csak ábráit nézzük, elég gyak
ran találjuk benne azt, hogy ugyanaz az ábra ismétlődik. És
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minden ábrájánál még azt is megmondja, hogy az az ábra honnan 
való, és hogy hogyan kell néznünk, hogy megtaláljuk benne azt, 
a mit ő nekünk rajta mutat. Szóval, én ezt akarom végered
ményül következtetni belőle, hogy kedveltségét kényelmes szer
kezete okozta, s noha nem tudós könyv a szó német értelmében, 
mégis szakember is szívesen veszi kezébe. így az iskolai kiadás 
szerkezetének is első sorban kényelmesnek kell lennie, hogy meg- 
kedveltesse magát.

Az a beosztás, hogy a kötetben a szöveg után, de egybe
kötve állanak a jegyzetek, kezelésre kényelmetlen, tehát rossz. 
Két mód van még: a szöveg és jegyzetek elkülönítése külön 
kötetbe és a jegyzetek elhelyezése a szöveg alá. Eddigi tapasz
talataim, ha szabad rájuk hivatkoznom, jónak csak az utóbb irt 
módot mutatják, még pedig két irányban, az editorra nézve és 
a használóra nézve egyaránt. Az elkülönített szöveg és jegyzet 
ritkán készül egyszerre és nem épen különös ritkaság az, hogy 
a szöveg és a jegyzet nem talál egymáshoz, holott a szöveg alá 
tett jegyzetnek okvetetlenül egyszerre kell készülnie a szöveg 
revideálásával s így az említett eltéréseknek szükségképen meg 
kell szünniök, s ezt az editorra nézve előnyösnek kell tartanunk. 
A mi a kiadás használóját illeti, a középiskolai tanuló mindig 
hajlandó a szórakozottságra, s ha két könyvet teszünk eléje, 
hogy egyszerre használja, legalább is négyzetes arányban fog 
növekedni az alkalma a szórakozottságra. így negativ irányban 
jutok el annak az állítására, hogy legjobb az a beosztás, a mely 
legkényelmesebb, legkevesebb alkalmat nyújt a szórakozottságra, 
tehát tegyük a jegyzetet a szöveg alá, s a kényelmes formátumú 
kiadást akkor talán nem fogja sutba dobni az »érett« sem.

Finály Gábor.

SEGÉLYALAP ÉS TANÁRSZÖVETSÉG.
Egyesületünk segélyzö a lp jának  czélját az 1882-iki szabály

zat következőleg határozza m eg:
»Az orsz. középiskolai tanáregyesületnek saját kebelében 

levő segélyző alapból pénzbeli segélyt nyerhetnek rendesen az 
egyesületnek szűkölködő tagjai, úgyszintén ezek özvegyei és árvái; 
kivételes esetben azonban az egyesületen hívül álló középiskolai 
tanárok, illetőleg családjok tagjai is. A segélyezés esetről-esetre 
történik.«

Ebből világosan kitetszik, hogy a segélyalap rendeltetése 
nagyrészt analóg a kassai kartársaink által dicséretre méltó 
buzgalommal tervezett s a franczia középiskolai tanárok által 
már nagy sikerrel létre is hozott1 tanárszövetség feladatával.

1 A czikkírónak e tárgyról szóló kézirata ez ideig még nem jelen
hetett meg, de mihelyt terünk lesz rá, meg fog jelenni. S ze rk .
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Ha segélyalapunk tényleg teljesen megfelelhetne czéljának; 
ha tudna segíteni minden szűkölködő tagtársunkon és minden 
tanárözvegyen vagy árván, — akkor valóban nem lett volna 
semmi szükség a kassaiak lelkes felhívására a tanárszövetség 
megalakítása érdekében.

Azonban, fájdalom, a segélyalap még mindig nem képes 
feladatának kielégítő mértékben megfelelni. Húsz évi fennállás 
után az 1900/1. iskolaévben 7 özvegynek mindössze 510 korona 
segélyt tudott juttatni. (Esik egy özvegyre átlag 72 k. 85 fillér, 
vagyis egyre-másra 36 frt!) Igaz, kapott még két szűkölködő 
kartársunk is összesen 180 k. segélyt (tehát egyik-egyik mintegy 
45 frtot). Ez is mindenesetre több a semminél; de valljuk 
meg őszintén, alig haladja meg az alamizsna arányait.

Pedig hát nincs hiány a segélyalap gyarapítására irányuló 
nemes buzgóságban. Egyes köreink vetélkedve ajánlják fel e 
szép czélra tekintélyes alapítványaikat; ebben is a kassaiak 
jártak elül. Egyéb önkéntes adományokban sincs hiány; s az 
alap húsz év alatt fel is szaporodott mintegy 30,000 koronára.

Mindez azonban nem elég; s a jövendőben is alig lesz 
elég. Két eredendő hibája van ennek az egész segélyezési ügynek.

Az egyik hiba az a mi sajátlagos avitikus vonásunk, hogy 
irtózunk a rendes és átalános adózás mindenféle formájától és 
szeretjük még mindig összes intézményeinket lovagias őseink 
példájára az önkéntes subsidiumok alapjára fektetni: rendes 
hadsereg helyett nemesi fölkelés, rendes és általános kontribuczió 
helyett egyes buzgó hazafiak nagylelkű adományai. »Szűz váll« 
és »nem adózunk« : mutatis mutandis ez járja még közéletünk 
nem egy terén.

Még 1894-ben, mikor egyesületünk újjászervezéséről volt 
szó, a fiumei gymnasium tanártestülete e sorok Írójának kezde
ményezésére egyebek közt a következő indítványt te tte :

»Szükségesnek tartjuk, hogy a segélyző alap növelésére az 
eddiginél nagyobb gond fordíttassék. E végből a tagdíj öt forintra 
emelendő, a tagok száma — kivált kisebb tagdíjat fizető rend
kívüli tagok belevonása által — gyarapítandó s államsegély 
eszközlendő ki.«1

A tagdíj öt forintra emelésének az volt a czélzata, hogy 
az egy forintnyi többlet a segélyző alapnak jusson. Ez az intéz
kedés már akkor évi 2000—2600 korona rendes és azonnal fel
használható jövedelmet biztosított volna a segélyző alapnak; míg 
az alapítványok kamatai még most is csak 240 koronára rúgnak.

Ez a csekély, de következményeiben igen áldásossá válható 
tagdíjemelés 1895-ben került indítvány formájában a kassai köz
gyűlés elé. Egy tekintélyes kisebbség lelkesen pártolta. Azonban

1 L. Közlöny XXVIL, 470. 1. — A rendes államsegélyt azóta — köz- 
tiszteletben álló elnökünk hathatós közbenjárása folytán — rendesen élvezzük, 
akkor még nem remélt mértékben.
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a többség — arra való tekintettel, hogy akkor az egyesület még 
alig lábolt ki nagy válságából, — nem szavazta meg, nehogy a 
magasabb tagsági díj a netán jelentkezni szándékozó új tagokat 
visszariaszsza, vagy a régieket kilépésre bírja.

Lgy hát a segélyalap megmaradt elégtelen állapotában, 
daczára a föntebb említett, eléggé nem méltányolható emberba
ráti akczióknak. Ha akkor az indítvány keresztül megy, jelenleg 
a derék kassaiaknak alig lehetne más gondja, mint a segély
alapnak továbbfejlesztése addig a fokig, hogy minden elhalt tag 
özvegye külön kérelmezés nélkül részesülhessen megfelelő összegű 
segélyezésben.

Ezzel eljutottunk a segélyző alap másik eredendő hibájá
hoz. Azoknak a segélyezéseknek bizony csak alamizsnaszerű jel
legük van. A szegény özvegyeknek nincs kifejezett joguk a 
segélyt igénybe venni. Sokan talán nem is tudnak a segélyalap 
létezéséről. Sokat meg egy bizonyos szégyenérzet tarthat vissza: 
hátha esetleg más, nála még szegényebbeket rövidít meg?

Azért igen helyesnek, sőt egyedül helyesnek tartom azt az 
elvet, melyet a kassai kör a tanárszövetségre nézve megállapított: 
az elhalt tag özvegyének ipso facto teljes joga legyen, nem segély, 
hanem biztosítási összeg czímen egy bizonyos sommát fölvenni.

*
Az előzőkhöz végkövetkeztetésül még csak egy dolgot aka

rok fűzni.
A létesítendő tanárszövetség s a már létező segélyalap 

lényegében azonos czélt vannak hivatva szolgálni.
Tény az, hogy az e nemű franczia középiskolai tanárszövet

ségnek alapszabályai több rokonságot mutatnak a mi segélyző 
alapunk szabályzatával, mint tervezett tanárszövetségünk szándé
kolt szervezetével.

Szükséges-e, helyes-e az, hogy lényegében egyazon funkczió 
teljesítésére a magyar tanárság két különböző orgánumot tartson 
fenn ? Nem volna-e jó, a tanárszövetség eszméje létesítésénél a 
teljesen szilárd, bár nem elég széles bázison nyugvó segélyző 
alapot figyelembe venni, a két intézményt megfelelő formában 
összeolvasztani, és ezzel a kettős adminisztráczió költségét meg
takarítani ? Annyival több jutna, annyival több maradna a 
humánus czélra.

(Fiume.) _______  Fest Aladár.

KÖNYV ISME RTET É S E K.
Bibliothéque franQaise, annotée en hongrois. Redigée par 

Ignace Gábor. I. Prosateurs modernes. Budapest, Barta Lajos. 
Ara kötve 80 fillér.

A magyar jegyzetekkel ellátott franczia könyveknek a ki
adása a legújabb időben örvendetes lendületet vett. Mig azelőtt

ORSZ. K Ö Z ÉPISK . TAN Á REG Y ES. KÖZL. a
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a Franklin-Társulat »Jeles írók iskolai tárá«-ban megjelenő rend
szerint jó, de drága kiadványokra voltunk utalva, a Wodianer F. 
és Fiai tavaly megindította »Franczia Könyvtár« (1, erről szóló 
ismertetéseket a Tanár egyesületi Közlöny 1901. márcz. 31. számá
ban) e bajon is kiván segíteni. A folyó tanév óta még két más 
kiadó-czég is foglalkozik magyar jegyzetes franczia művek kiadá
sával: Stampfel Károly megindította a »Segédkönyvek a franczia 
nyelv és irodalom tanításához« ez. gyűjteményes vállalatot, Barta 
Lajos meg a »Bibliotheque frangaise« czímüt. A franczia nyelv 
tanárának ennek folytán több és több hazai kiadvány fog a 
tanításnál rendelkezésére állni és mindinkább ki lehet majd szo
rítani a külföldi, németországi kiadványok használatát, a minek 
nemcsak nemzetgazdasági szempontból kell örvendeni, hanem 
paedagogiai tekintetből is, mert bizony mind jobban fogy azok
nak a tanulóknak a száma, kik a német nyelven irt jegyzeteket 
kellő módon megértenék s hasznukra tudnák fordítani.

A Bibliotheque frangaise, melyet ez alkalommal szándékozom 
ismertetni, módot akar nyújtani mindazoknak, »a kik a franczia 
nyelv elemeit és a legközönségesebb szavakat birják, hogy fárad
ságos és elkedvetlenítő szótárforgatás nélkül eredetiben olvashassák 
a legjelesebb franczia irók és költők műveit és ezzel kellemesen 
szórakozva sajátíthassák el tökéletesen a franczia nyelvet.«

A kitűzött programm értelmében készült az első szám, 
melyben a szerkesztő, Gábor Ignácz tanár, »Prosateurs modernes« 
czím alatt 7 modern, ismert nevű franczia szépírónak: Coppée, 
Loti, Lavedan, René Bazin, Claretie, Gr. Lenotre és Alphonse 
Allais egy-egy elbeszélését, rajzát, részint komolyat, részint vígat 
közöl, de valamennyi érdekes; különösen nagy tetszésre számít
hatnak a tanulók részéről Jules Claretie »Bestiola« és Alphonse 
Allais »Le bizarre oncle« czímű rajzai, mint a melyeknek tárgya 
az iskolai életből van merítve.

Örömömre szolgál konstatálni, hogy a jegyzetek oly módon 
készültek, a hogy én azt a franczia könyvtár ismertetésénél 
ohajtásképen kifejtettem. A jegyzetek ugyanis a lap alján vannak 
s így az olvasó meg van kiméivé a lapozgatástól, mely felnőtt 
embernek is unalmas, hát még gyermeknek. A szövegben jellel 
el vannak látva azok a helyek, melyekhez van jegyzet, s így 
megtakarítja ennek a kiadványnak a használója azt az időt. 
melyet ily jel híjján oly dolgok magyarázatának a keresésével 
tölt el, melyek várakozása ellenére nincsenek a jegyzetek közt. 
A jegyzetek száma bőséges, a mi házi olvasmánynál, a milyenül 
tanulók számára a szóban levő »Prosateurs modernes« van szánva, 
csak előny. A házi olvasmány önálló olvasáshoz akarja a tanulót 
szoktatni; ép azért az írtjából el kell hárítani az összes fel
merülhető akadályokat, hogy lehetőleg könnyen folyjék a munkája, 
a mi munkakedvét nagyon fokozza. A jegyzetek a dolog termé
szeténél fogva részint tárgyi magyarázatok, részint egyes szavak 
vagy kifejezések fordításai. Mind a két féléről csak jót lehet
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mondani. (Itt megjegyzem, hogy meide nem =  zsúp [45. 1. jegy
zet] hanem: kazal. Továbbá a 18. lapon levő: bonze — budd
hista pap.)

Kezdők számára készült könyvről lévén szó, fontos, hogy 
lehetőleg kevés sajtóhiba legyen benne. Hogy sajtóhiba egy
általában ne forduljon elő, az az első kiadásnál el nem érhető. 
Figyelmes elolvasás közben a következő kevés számú értelem- 
zavaró sajtóhibát találtam: Hol van: hogy van helyett (28. 1.); 
borban: korban h. (77. 1.); máz: már h. (41. 1.); a franczia szö
vegben : das: pas helyett (21. 1.) Ca: Ca h. (32. 1.); par: pas h. 
(37. 1.); se: ce h. (49. 1.); le : je  h. (56. 1.); tous: sous helyett 
(72. 1.). Továbbá tolihiba folytán a 9. lapon a történet hőse, 
kinek neve »Lucien«, »Robert«-nek van elnevezve, a 60. lapon 
meg a karácsonyról az van mondva, hogy »Tépoque des nuits 
les plus courtes de l'année«.

A prospectus szerint a Bibliotheque frangaise számára a 
következő füzetek vannak előkészületben : Hmnoristes fran ca is, Mus
set Proverbes, Anthologie de la poesie frangaise du X IX е siede stb. 
Mind olyan olvasmányok, melyek alkalmasak ezen vállalat kitűzte 
czélt szolgálni s a franczia nyelv tudásának elterjesztését hazánk
ban előmozdítani.

(Pécs) Kálmán Miksa.

Segédkönyvek a magyar irodalmi oktatáshoz.

Ezen a czímen igen életrevaló vállalat indult meg Traub R  
és társa szegedi könyvkereskedő-czég kiadásában. A vállalat 
szorosan a középiskolai magyar irodalmi tanítás tervéhez alkalmaz
kodva. közölni fogja az újabb és a régibb magyar irodalom jele
sebb termékeit egyöntetű módszeres feldolgozásban. Rövid beveze
tésben előkészíti a tanulót az olvasandó műre, melynek szövegét 
jegyzetek kisérik. Ez után az anyag feldolgozása következik, 
előbb részletkérdésekben, majd összefüggő előadásban, végül a 
tágyalt művel összefüggő írásbeli dolgozatok. — Az első füzetet, 
»Petőfi életét« Dr. Vajda Gyula felsőbb leányiskolái tanár 
állította össze. A füzet megszerkesztésében Riedl Frigyest követte, 
a ki Poetiká-jában tizennyolcz költemény során magyarázza a 
nagy költő életét. Vajda száz költeményt vett fel. Ügyesen össze
válogatta a lyrai és leiró költemények közül azokat, melyek leg
jellemzőbbek Petőfi költészetére és életére. A szöveg előtti beveze
tésben világosan, szabatosan foglalja össze, mindig hivatkozva a 
megfelelő költeményre, Petőfi költői egyéniségét, szive változatos, 
érzéseit, melyek életét és költészetét egyaránt irányították. 
A szöveg után a legszükségesebb jegyzetek következnek. A mód
szeres feldolgozásban megfelelő kérdések alapján kiterjeszkedik 
Vajda a költő életkörülményeire, egyéniségére és költészetére, 
irodalmi és irodalomtörténeti jelentőségére. Tárgyával kapcsolat

ai
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ban tizenöt írásbeli dolgozatot ad, melyek közül ötnek a rövid 
vázlatát is közli. A dolgozati tételek úgy vannak kiszemelve, 
hogy köz ülök a III-tól kezdve minden osztály részére válogathat 
a tanár. A feldolgozásban és magyarázatokban a füzet szerkesz
tője lehető rövidségre törekszik, de azért minden lényeges dologra 
kiterjeszkedik s a tanuló tisztán látja, mit kell megfigyelnie a 
tárgyalás különböző szempontjai szerint Petőfi költeményeiben. 
A vállalat — mint már az első füzet is mutatja — abban 
különbözik az eddigi magyarázatos kiadásoktól, hogy nemcsak 
ismeretek gyűjtésére törekszik, de gondos felhasználás mellett 
a nevelés, a jellemképzés ügyének is hasznos szolgálatokat tehet, 
bár e tekintetben épen Petőfi életét és költészetét a hazafias és 
családi érzések felköltésével, erkölcsi tanulságok elvonásával, 
követésre méltó jellemvonások kiemelésével jobban is ki lehetett 
volna aknázni.

A 120 oldalra terjedő, nyolczadrét, szépen kiállított köny
vecske ára mindössze 50 fillér. A »Segédkönyveket« a szegedi 
tankerület kir. főigazgatója kerülete középiskoláinak igen melegen 
ajánlotta; kívánatos, hogy azok ne csak az ifjúsági könyvtárak
ban foglaljanak megfelelő példányban helyet, de az ifjúság között 
-is minél szélesebb körben elterjedjenek. (—r —v.J

EGYESÜLETI ELET.
Pápai kör.

(A  m a g ya r h e lyes írá s kérdése.)

A pápai kör f. hó 22-én tartotta ezen iskolai évben IV-ik 
— igen látogatott — gyűlését, a melynek egyedüli tárgya 
ár. Kapossy Lucián köri elnöknek »A magyar helyesírás kér
dése« czímű tanulmánya volt, melyet a kör határozata folytán 
egész terjedelmében közlünk.

»A helyesírás kérdésének ügye eléggé ismeretes, mellőzhetem 
tehát a kérdés történeti ismertetését, csak azon pontokat terjesz
tem elő, melyek esetleges elfogadása alapján véleményem szerint 
javulni fog helyesírásunk; e pontoknak elfogadásra ajánlásában 
kettős czél lebegett előttem: egyrészt megtalálni azt az összekötő 
hidat, melyen a M. T. Akadémia s a gyakorlati élet írása között 
mutatkozó eltérések helyesen megoldhatók, másrészt hogy az 
iskolai életben megszűnjön az ingadozás, a tanárok kivétel nélkül 
egy írásmódot alkalmazzanak, hogy így a növendékek is határo
zott. eltérést nem tűrő irányt látva ne ingadozzanak, hanem 
mindenkor biztos tudáson alapuljon írásuk helyessége, vagyis 
legyen a helyesírás minden téren teljesen egyöntetű.

A helyesírás alapjául, hogy annak tudományos alapja 
legyen, az etimológiai alapot tartom s nem az ingadozó s vidé-
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kénként változó kiejtést, de azért etimológiai alapon is 
elfogadhatóknak tartok olyan egyszerűsítéseket, melyek biztos 
nyelvtani ismereteken alapúinak, s így nem veszélyeztetik az 
etimológiai alapot, mert e pár szóból kitűnik, hogy a másik elv, 
melyet a helyesírásban megvalósítandónak ta rto k : az egyszerűség.

Elfogadásra ajánlom tehát 1) a c hang írására használjuk 
az egyszerű c betűt z  nélkül, az írás egyszerűsítésére való tekin
tetből; а г-пек a c betűhöz való ragasztása latinos műveltsé
günknek a maradványa, azon latinos műveltségé, mely attól félt, 
hogy a z  nélkül írt c betűs magyar szavakat összetévesztjük a 
latin szavakkal; semmiféle nyelvtani szükséglet, szempont nem 
okadatolja a z  betű mellékelését; manap műveltségünk kizáró
lagos alapja nem a latin többé, s ha a növendék az elemi isko
lában teljesen hozzászokott a puszta c használatához s nem tud 
többé ez-ről, akkor nem kell tartani attól, hogy helytelenül fogja 
olvasni pl. a cukrot Cukornak; az átmenet idejében a gymna- 
siumban talán szórványosan lesz egy-két eset, de ezen lehetsé- 
gek miatt nem kell visszariadnunk a helyesebbnek elfogadásától.

2. Az etimológiai alap megtartása mellett az egyszerűség 
szempontjából ajánlom, hogy a hasonulásból származó bosszú, 
kettőztetett mássalhangzókat is rövidítve írju k : gyümölccsel, 
mákonnyal, sakállyal, visszük s tb ; főokúi említettem az egysze
rűbb írásmódot, mindkét hang kiírására nem fogadhatom el 
nyomós okúi azt, hogy így a növendék jobban fölismeri a szár
mazott s eredeti hosszú mássalhangzók között levő különbségeket; 
ma a magyar nyelvtan tanítása annyira alapos, kiterjedt nagy 
óraszáma mellett, hogy a növendéknek ilyen külső támogatások 
nélkül is föl kell ismernie, tudnia a különbséget a ragozott s 
nem ragozott alakok között, az alapos tudás mellett tehát az 
egyszerűség szempontja kívánatos, döntő.

3. A magyar közbeszédben meghonosodott idegen sza
vakat valamint azon meg nem honosodott idegen szavakat, melye
ket a nem latin betűkkel író népek nyelvéből vettünk át, magya
ros helyesírással írjuk; a közbeszédben meghonosodott szavakon 
azokat értem, melyek helyett teljesen megfelelő magyar szavunk 
nincs, pl. epikaiság, ritmus, telefon.1 E pont elfogadásától 
annyival kesésbbé kellene irtóznunk, mert hisz a múltból annyi 
meghonosodott szavunkat egészen magyarosan írjuk s írásuknál 
éppen nem gondolunk azok eredetére, miért kellene tehát az újab
ban meghonosodottaktól a magyaros írásmódot megtagadnunk ? Ki 
gondolna pl. ma arra, hogy ostya helyett ostiá-t írjon, hogy fel
tűnjék ennek latin eredete, kántort biz senki sem írja c-vel, 
miért irnók tehát licitaciót t betűvel, mikor a közbeszéd e szót 
általános magyar honosodott szónak ismeri s a t betűvel való 
írását nem tudja olvasni! Ilyen szó a ritmus s reuma, mig ez

1 A mely idegen szóra van magyar szavunk, azt nem tekintem megho- 
nosodottnak, pl. psychologia =  lélektan.
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utóbbit teljesen magyarosan írjuk, ritmus írásában, a mely egészen 
meghonosodott, erőszakoljuk a görögös írásmódot th-val, mikor 
a h-nak a kiejtésben úgy sincs semmi nyoma. Csak a tulajdon
nevek, esetleg a műszavak kiírásában tartsuk meg a latin betűk
kel iró népek írásmódját s azokat éppen ne magyarosítsuk; írjuk 
tehát: Vergilius s nem Vergil, Horatius s nem Horác, Homeros 
s nem Homér, Svetinous s nem Sveton, a nem latin betűkkel iró 
népek tulajdonneveit Írjuk kiejtésük alapján magyarosan: szultán, 
Paskievics stb.

Ezekbe foglaltam össze nézeteimet, kérem azok megvita
tását, esetleges elfogadásuk alapján elfogadását következő indít
ványomnak :

Mondja ki a kör, hogy az etimológiai alapot megtartva, az 
egyöntetűség s egyszerűség szempontjából a magyar helyesírást a 
szakférfiak meghallgatása után a közoktatási miniszter rendelettel 
szabályozza s tegye kötelezővé minden iskolában.«

B arcsi József nem helyesli a felolvasónak azon felfogását, 
hogy a »ez« helyett minden esetben egyszerű »c« írandó. Ebben 
a tekintetben az eddigi helyesírást kívánja fenntartani, főleg 
azért, mert szerinte az összetett szavaknál az egyszerű c idegen
szerű, nem magyaros.

S a ru d y  György a felovasónak azon meghatározását, hogy 
csak azokat a szavakat kell meghonosodott idegen szavaknak 
tekinteni, a melyekre megfelelő szavunk nincs, nem tartja helyes
nek. és ezt példákkal igyekszik igazolni, a mit viszont felolvasó 
és Sebestyén  Dávid tagtárs urak szintén egyes szavakkal igye
keznek czáfolni.

G yőri Gyula azt kívánja, hogy a meghonosodott és a köz
keletű szavak között szabatosahb határvonalakat állítsunk fel, 
különben elfogadja az indítványt annak reményében, hogy ez 
még csak kezdete a helyesírásban is mindjobban tértfoglaló egy
szerűsítésnek és nemzeti iránynak.

Borsos egész terjedelmében helyesli dr. Kapossy javaslatát.
G áty  Zoltán és még több tagtárs egyes apróbb részletekre 

terjedő megjegyzéseik után a kör dr. Kapossy Lucián felolvasását 
az abban foglalt indítványokkal együtt egész terjedelmében 
magáévá teszi. Makay István,

tanárköri jegyző.

V E G Y E S E K .
Kitüntetés. A király Benka Gyula szarvasi ág. ev. főgym- 

nasiumi igazgatónak a tanügy terén szerzett érdemei elismeréséül a 
Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta.

Igazgatók előléptetése. A király a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter előterjesztésére Barna Mihály jászberényi állami főgym- 
nasiumi és Rajner Ferencz budapesti VI. kerületi állami főreáliskolai
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igazgatót, mindkettőt jelenlegi minőségében és állomáshelyén a VII. 
fizetési osztály 3-ik fokozatába nezezte ki.

Az új utasítások a revideált tantervekhez a jövő tanévre 
az idei tanévben már nem fognak megjelenni, noha az új tanterv 
jövőre már egész teljességében életbe lép. Sokan nyugtalankodnak 
e késedelem miatt. ítészünkről nem értjük a nyugtalankodást. Az 
utasítások a tanítás mikéntje, a módszer tekintetében vannak hivatva 
útbaigazításokat adni; a tanítás régebbi módszerén pedig az új 
utasítások alig fognak valamit változtatni, ezt alpelvűl ki is mondta 
a Közokt. Tanács. A fő újítás tehát az új tantervben nem az lesz, 
hogy miként tanítsunk, hanem hogy mit és milyen sorrendben tanít
sunk. Erre nézve pedig az általános tanterv az irányadó, a mi 
már ismeretes, nem pedig a tantervi utasítások. Lesz ugyan egy és 
más, főleg részletezése az általános tantervnek, a mit már most jó 
volna tudni. De ez az értő és tapasztalt tanárnak nem okozhat 
komolyabb nehézségeket. Legalább szabadabban mozoghat részlete
sebb marsruta nélkül.

Tartalom  : Fizika-tanítás és fizikai gyakorlatok. Dr. Bozóky Endrétől. 
(Vége.) — Jegyzetes kiadás. Finály Gábortól. — Segélyalap és tanár
szövetség. Fest Aladártól. — Könyvismertetések: Barta Lajos: 
Bibliothéque frangaise. Kálmán Miksától. Segédkönyvek a magyar 
irodalmi oktatáshoz. (—r—-u.̂ -tól. — Egyesületi élet: Kori tudósítás. 
(Pápai kör.) — Vegyesek. — Hirdetések.

A békéscsabai államilag segélyezett ág. h. ev. Budolf-főgymnasium- 
nál egy latin-görög nyelvi tanszékre pályázat hirdettetik.

. A rendes tanár törzsfizetése 2400 K, lakáspénze 480 К ; részesül 
öt Ízben 200—200 К ötödéves korpótlékban. A törzsfizetés idővel 2800, 
illetőleg 3200 K-ra emelkedik. Ezekben a fizetési fokozatokban a lakás
pénz 600 K.

A más intézeteken rendes tanári minőségben eltöltött évek a kor
pótlékba beszámíttatnak s a már ott élvezett magasabb fokú törzsfizetés 
is azonnal megadatik.

A pályázók csak ág. h. ev. vallásuak lehetnek.
Nyugdíjigény az 1894. évi XXVII. t. ez. értelmében.
Ha a kijelölt szakból okleveles és egyébként is alkalmatos tanférfiú 

nem jelentkeznék, nem okleveles is figyelembe vétetik s 1600 К évi fize
téssel s 200 К lakáspénzzel alkalmaztatik.

A pályázók a főgymnasiumot kormányzó bizottsághoz czimzett s 
kellően felszerelt folyamodványukat ennek a bizottságnak világi elnöké
hez (Dr. Zsilinszky Endre) küldjék be, még pedig junius 20-ig bezárólag.

A megválasztott állását 1902. évi augusztus hó 30-án tartozik elfog
lalni s költözködési költségeinek részben való megtérítésére is számíthat.

Kelt Békéscsabán, 1902. május hó 17-ikén.

r

A fögymnasiumi bizottság elnöksége.
V_.
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Vizsgái jufalomkön/veknek
=  kiválóan alkalmas =

Ifjúsági iratok,
meiyek az ATHENAEUM irodalmi és 
nyomdai részvény-íársulaí kiadásában 
Budapesíen, VII. kér., Kerepesi-út 54.

9—11 éves gyermekek számára:
Az Athenaeum Mese könyvtára. Szerkeszti Benedek Elek. Eddig 20

kötet jelent meg. Egy-egy kötet ára csinos kötésben...... 1 korona.
Az eddig megjelent kötetek a következők:

1 . A  h o n f o g la lá s  m o n d á i.-  —  2 . M a d á r m e s é k . —  3. P á s z t o r m e s é k .  —  4. V id á m 
m e s é k .  —  5. C s o d a m e s é k .— 6. V ir á g m e s é k .  —  7. M e s é k  é s  m o n d á k .  —  8 . K r i s z t u s  
l e g e n d á k .  —  9. H e t e d h é t o r s z á g  e l l e n .  — '10. A p r ó  m e s é k .  —  11. K a t o n a m e s é k .— 
12. M o n d á k  é s  l e g e n d á k .  —  13. K a la n d o s  m e s é k .  —  14. S z é k e ly f ö l d i  m o n d á k  
é s  m e s é k .  —  15. Á l la t m e s é k .  —  16. B o h ó k á s  m e s é k .  —  17. V i l á g s z é p  m e s é k .  —  
18. T ü n d é r m e s é k .  —  19. Ó r iá s o k  é s  t ö r p é k .  — 20. A  t a t á r j á r á s  m o n d á i .

Aesopus. Tanulságos mesék. Ára kötve ......................................  2 К 40 f
Benedekné Jndali Etelka. Jánoska. — Az arany gyűrű. — A paradicsom. 

Elbeszélések az ifjúság számára. Képekkel. Vászonkötésben 3 korona.
Benedek Elek. Magyar mese- és mondavilág. Öt kötetben. A képeket 

rajzolta Széchy Gyula. Egy-egy kötet ára diszkötésben... 6 korona.
Forgó bácsi könyvtára. Eddig 17 kötet jelent meg. Egy-egy kötet ára

vászonkötésben ..........................................................................  1 К 60 f
Az eddig megjelent kötetek a következők :

1. N e l l i k e  é s  e lb e s z é l é s e k  a  k a n d a l ló  m e l l e t t .  —  2. A  k a k u k  ó r a . —  E g y  ly u k a s  
h a t o s  t ö r t é n e t e  é s  e g y é b  e lb e s z é l é s e k .  —  3 . K is  m e s e k ö n y v  G r im m  t e s t v é r e k  
g y ű j t e m é n y é b ő l .  —  4. A p r ó  s z ín d a r a b o k  g y e r m e k - e lő a d á s o k r a .  —  5 . K é t  k a r á 
c s o n y - e s t  é s  e g y é b  e lb e s z é l é s e k .  — 6- T ü n d é r m e s é k .  —  7. A e s o p u s  t a n u l s á g o s  
m e s é i .  —  8 . B e r t i  é s  B e r t a  v a g y  a h ű s é g  é s  s z e r e t e t  g y ő z e lm e .  —  9 . M a ty i  é s  P e t i  
v a g y  : a z  é l e t  e g y  k o r a i s z i g e t e n .  —  10. A z  a r a n y  h e g y  é s  a  k o l ib r i  m a d á r  é s  e g y é b  
e lb e s z é l é s e k .  —  i l .  R o s z c s o n t  F e r k e  k a la n d j a i  v i z e n  é s  s z á r a z o n .  —  12. C z ir m o s  
c z i e z a  n a p ló j á b ó l  é s  e g y é b  e lb e s z é l é s e k .  —  13. R e g é k  a  g ö r ö g  h a j d a n k o r b ó l .  —  
14. Id a  n é n i .  K is  e l b e s z é l é s e k .  —  15. A  t i t o k .  -  A  v á r o s i  v e n d é g .  —  A  p ir o s  
k e n d ő .  —  16. M it  b e s z é l n e k  a  h a r a n g o k  é s  e g y é b  e lb e s z é l é s e k .  —  17. A  k é t  t e s t v é r  
é s  e g y é b  e lb e s z é lé s e k .

Gauss Viktor. Derült világ. Mesék és képek az állatvilágból. Sok képpel. 
Ára színes kötésben . ............................................................... 5 korona.

Gyula bácsi. A mesemondó. Löschinger Hugó eredeti rajzaival. Diszkö
tésben, pompás szinnyomatu borítékban .....  ......................  6 korona.

Hoffmann Ferencz ifjúsági iratai. Eddig 41 kötet jelent meg. Egy-egy
kötet ára kemény kötésben és 4 képpel ellátva ... .........  1 koi-ona.

Az eddig megjelent kötetek a következők:
I. A tengeren túl. — 2. Vidor Ferkó. — 3. A milliomos. — 4. A bünbődés. — 
5. A becsület útja. — 6. A milyen az úr, olyan a szolgája. — 7. A szokás hatalma. — 
8. Tiszteld atyádat és anyádat. — 9. A becsületszó. — 10. A helgolandi fiú. —
I I .  A  h ű  s z í v . —  12. A  jó  t e t t  i s  m e g h o z z a  k a m a t j a i t .  —  13. A  k é t  h ű  b a r á t .  —  
14. A  m a g a s  é s z a k o n .  —  15. A  m e g t é r t .  —  16. A  m u n k a  j u t a lm a .  —  17. A  s z e n 
v e d é s e k  is k o lá j a .  —  18. A  t e s t v é r e k .  —  19. A n y a i  s z e r e t e t .  —  20. A z é le t b i z t o s í t á s .  —  
21. A z  i g a z s á g  n a p f é n y r e  j ö .  — 22. A z  I n k a  k i n c s e .  —  23. E g y  f e d é l  a l a t t .  —  
24. E g y  l e v é l  a  s z e n t i r á s b ó l .  —  25. H ű s é g  é s  á l n o k s á g .  —  26. K i  m in t  v e t ,  ú g y  
a r a t .  —  27. K ir á ly f i .  —  28. L o a n g o .  —  29. M y lo r d  C a t. —  30. M e g p r ó b á lt a t á s o k .  —
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31. S z e g é n y  é s  g a z d a g .  —  32 . M in d e n k i  a  m a g a  s z e r e n c s é j é n e k  k o v á c s a .  —  33. A  h o l  
l e g n a g y o b b  a  v e s z é l y ,  l e g k ö z e l e b b  a  s e g é l y .  —  3 4 . A z  á r v á k .  —  3 5 . A  l á t s z a t  c s a l ,  
a z  i g a z s á g  g y ő z .  —  36 . N é g e r é l e t .  —  3 7 . K ü ls ő  f é n y  é s  b e ls ő  é r t é k .  —  3 8 . A  k i  
m e r ,  a z  n y e r .  —  3 9 . T e s t v é r i  s z e r e t e t .  —  40. Á ld á s  a  jó  t e t t e n .  —  41. G y e r m e k i  
s z e r e t e t .

H om eros. Az ifjúság számára. Az Jliást átdolgozta Havas Adolf. Az Odys-
seiát átdolgozta Gereb József. Ára fűzve ..........................  3 К 60 f

K em en czk y  K álm án. Tengeren innen, tengeren túl. Mesék. Számos képpel.
Diszkötésben .......... ..................................................................  6 korona.

K em en czk y  K álm án. Hetedhétországról. Mesék. Diszköt. ... 4 К 80 f
M arryat k ap itán y . Rüsztig Zsigmond, a brémai kormányos. Uj Robinson. 

A magyar ifjúság számára átdolgozott dr. Kárpáti Károly. 4. kiadás
94 képpel. Csinos vászonkötésben .............. .................... . ... 4 korona.

M ontgom ery  F loren ce. Gyermekszív rejtelmei. Elbeszélés az ifjúság szá
mára. Angolból forditotta Rauschmann Cecil. Goró Lajos eredeti raj
zaival. Kötve ..........................................................................  3 К 20 f

O rczy E m m a báróné. Régi tündérmesék. Számos képpel. Díszköt. 5 korona. 
R adó V ilm os. Eredeti magyar gyermek- és népmesék. A képeket rajzolta 

Szemlér Mihály. Képes papirköt. 3 kor. Diszes vászonköt. 4 К 80 f 
R obinson  C rusoe történ ete . Az eredeti elbeszélés nyomán gyermekek 

számára irta Radó Vilmos. 2. javitott kiadás. Számos fametszettel. 
Szines papirkötésben 2 kor 40 f Diszes vászonkötésben... 3 К 60 f 

R obinson  Crusoe történ ete  és ka lan d ja i. Átdolgozta Donászy Ferencz.
Öt műrajzzal, szines czimtáblával és számos képpel .....  2 К 40 f

S im on y i Jenő dr. Idegen népek közt, messze földön. Útirajzok és élet
képek kiváló utazók leírásaiból összeválogatva. Számos fametszetü 
ábrával. Képes borítékba kötve 4 kor., angol vászonköt. 5 К 60 f 

Schm id  K r is tó f ifjúsági iratai. 20 kötet. Egy-egy képpel díszített kötet
ára vászonkötésben ..................................................................  1 К 40 f

Megjelentek :
1. A  p ir o s  t o já s o k .  —  2 . M a th ild  é s  V i lm a .  I th a .  — 3 . V ir á g k o s á r k a .  A  K a r á 
c s o n y - é j .  —  4. E i c h e n f e l s  H e n r ik .  A  k a n á r i  m a d á r . —  5 . T a n u ls á g o s  b e s z é l y k é k .  —  
6 . T a n n e n b u r g i  R ó z a .  A  f ia t a l  R e m e te .  — 7. E u s t a c h iu s .  M á r to n , a z  ö r e g  h e g y i  
l a k o s .  —  8 . A  j ó  F r i d o l i n  é s  a  g o n o s z  D e t r ik .  W o l f s b ü h l  m e l l e t t i  k á p o ln a .  —  
9. A  jó  O r z s e .  A  k o m ló v ir á g .  — 10. A  b á r á n y k a .  A  g a la m b o c s k a .  —  11. P a u l in a .  
A  k a lá s z s z e d ő  l e á n y .  —  12. T h a lh e im  E t e lk a .  A  k a r t h a u s i  k o lo s t o r .  — 13. V ir á g -  
k e d v e lő k .  R e in h o ld  T ó d o r . —  14. K lá r a .  A  r ó z s a t ő .  W a lt h e r  F l o r e n t i n .  — 15. T im ó t  
é s  P h i le m o n .  A  d r á g a k ö v e k .  —  16. N á n d o r . — 17 . J o z a f á t .  A  f i i l e m i l e .  —  18. A  
p ir o s  é s  f e h é r  r ó z s á k .  A  r a jn a i  v i z á r .  —  19. A  v a d o n  v i r á g a i .  L a jo s .  A n z e lm o .  —  
20. S c h m id t  K r i s t ó f  é le t r a j z a .

— Tannenburgi Róza. Elbeszélés a lovagkorból.- Átdolgozta Donászy
Ferencz. Öt szines képpel és szines czimtáblával.............. 2 К 40 f

— Genovéva. Regényes elbeszélés a hajdankorból. Uj kiadás. Hat szines
képpel...... ..................................................................................  2 К 40 f

S zö llö sy  O szkár. A mi Gazsink. Egy gyermek életéből. Bemutatja Forgó
bácsi. Szines kötésben képekkel .............. ..........................  3 К 20 f

V ilm a nén i. Mesék és regék. Előszóval ellátta Forgó bácsi. Szines vászon
kötésben .......................... .........................................................  2 К 40 f

— Újabb mesék és i-egék. Ára szines vászonkötésben .......... 2 korona.

11—14 éves gyermekek számára:
B öngérfi János. Kornyáti Békés Gáspár, a nagy államférfim Történeti

elbeszélés. Tizennégy képpel .................................................. 3 korona.
D on ászy  F eren cz. Tholdi Miklós. Reg. korrajz Nagy Lajos korából. Előszó

val ellátta Szilágyi Sándor. Számos korhű képpel. Diszköt. 7 korona. 
D o n á szy  F erencz. Villámsugár. Indiai történet. Számos képpel illusztrálva.

Ára diszes vászonkötésben ......................................................  7 korona.
G yőrök  L eo Gy. Lázadó hajósnép viszontagságai a csöndes tengeren. Való

történet. A szerző rajzaival. Félvászonkötésben.................  3 korona.
K in g s le y  K áro ly . A hősök. Görög tündérmesék gyermekek számára. 

Angolból forditotta Pulszhy Ágost. Második kiadás. Hat kőnyomata 
képpel. Vászonkötésben ..........................................................  5 korona.
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M akay Is tv á n . Bepülögépen a holdba. Mühlbeck Károly rajzaival. Ára 
fűzve 3 korona, diszkötésben..................................................  4 korona.

M arry a t k ap itán y . Büstig Zsigmond a brémai  ̂kormányos. Uj Bobinson. 
Fordította dr. Kárpáti Károly. 4. kiadás. Ára .............. 4 korona.

M arryat k ap itán y . Derék Ferkó története. Az ifjúság számára átdolgozta 
Donászy Ferencz. Színes vászonkötésben .......................... 2 К 40 f

N ansen  F ridj off. Grönlandon át hóczipőn. Eredeti műve alapján irta 
dr. Jankó János. Számos eredeti ábrával. Kötve .........  ̂ ... 3 korona.

P a lá g y i L ajos. Uj magyar szavaló-könyv az ifjúság szám. Ára 1 korona.
P a jek en  J. F r ig y e s . A Mesztiz és még három elbeszélés. Richter négy 

kőnyomata képével. Ára diszkötésben..................................  4 К 80 f
Hatló V ilm os. Gróf Benyovszky Móricz élete és kalandjai. A képeket 

rajzolta Szemlér Mihály. Papirkötésben 4 K., Diszkötésben 5 К 60 f
R adó V ilm os. Ujváry Miklós, a magyar Bobinson. Elbeszélés a serdültebb 

ifjúság számára. Ára ..............................................................  3 К 60 f
R udyard  K ip lin g . Történetek az őserdőből (Jungle Book). Fordította 

Békési Gyula. Bevezetéssel ellátta dr. Ballagi Gyula. Mühlbeck illusz- 
tráczióival. Ára díszes kötésben ..........................................  4 korona.

S ta n le y  utazásai, kalandjai és felfedezései Afrikában. Irta Jankó János. 
Számos képpel és egy térképpel. Félvászonkötésben ..... 4 korona.

P . S za tm áry  K áro ly . Törökvilág Magyarországon. Történeti elbeszélések 
az ifjúság számára. 6 képpel. Kötve ... .............................  3 korona.

T óth Sándor. Kurucz krónikák II. Bákóczi Ferencz korából. Pataky László 
19 rajzával. Kötve ......................................... . ......................  3 korona.

Tóth Sándor. A Kurucz király. Krónikás történetek a Thököly-kórból. 
Pataki László tizenkilencz rajzával. Kötve ......................  3 korona.

V ám bér у  Á rm in utazásai Ázsiában. Az ifjúság számára átdolgozta Radó 
Vilmos. Második kiadás 16 képpel. Kötve.......................... 3 К 60 f

D e W ittn é  (G uizot H en rie tte ). A kereszteshadak története. Középkori 
krónikák után. Számos fametszetü ábrával. Keménykötésben 3 korona. 
Díszes angolvászon kötésben ..................................................  4 korona.

13—15 éves gyermekek számára:
Colon Fernand. Columbus Kristóf élete és Amerika felfedeztetése. Számos 

fametszettel és egy térképpel. Kötve ........................ .........  3 korona.
Church A. J. Kétezer év előtt, vagy: egy római ifjú kalandjai. Angolból 

fordította Hegedűs Pál. Kötve ..............................................  4 korona.
D o n á szy  F eren cz. Életünket és vérünket. Számos finom kivitelű képpel. 

Diszkötésben ..............................................................................  9 korona.
D on ászy  F erencz. Buda hőse. Számos finom képpel. Diszköt. 9 korona.
D on ászy  F erencz. Egy magyar diák élete Mátyás korában. Előszóval 

ellátta Szilágyi Sándor. Számos képpel. 2-ik kiadás. Diszköt. 7 korona.
F a lk en h orst és M ay K áro ly . A rabszolga karaván. Átdolgozta Árkövy 

Rikárd. Diszkötésben ..............................................................  4 К 80 f
F lam m arion  C am ille. Csillagászati Olvasmányok. Újabb csillagászati 

olvasmányok. Fordította Feleki József. Ára egy-egy kötetnek fűzve 
6 korona. Diszkötésben .......... ............................................... 8 korona.

A m a g y a r  k ö lté sze t k in csesh áza . A magyar költészet történetének, a 
költői műfajok elméletének ismertetése kapcsán műfajok szerint cso
portosította és Erdélyi Pál, Kardos Albert, Kégyesi László és Névy 
László szaktanárok közreműködésével a magyar tanuló ifjúság és 
család használatára tisztán oktatási czélból szerkesztette Endrödi 
Sándor. Ára erős vászonkötésben..........................................  10 korona.

L aurie A ndré. Franczia diákélet. Francziából fordította Hegedűs Pál. 
Számos képpel. Ára fűzve 5 korona, kötve ......................  6 korona.

A z O lym pos. Görög-római mythológia. Függelékül a germán népek isten- 
tana. Serdültebb fiúk és leányok számára Petiscus nyomán szerkesz
tette dr. Geréb József. Második átdolgozott kiadás 69 képpel. Ára 
fűzve 5 korona, díszes vászonkötésben .............................. 7 korona.
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P ajeken  J. Frigyes. Mitaha-Sa a puskaporképü. Bajzokkal Schots János
tól. Diszkötésben ............................................. . ..................  ... 6 korona.

Tom Tit háromszáz kísérlete és produkcziója. 3 kötet. Minden kötet 100 
képpel. Kötetenkint ára fiizve 5 korona, diszkötésben ... 6 korona

V ám béry Ármin középázsiai utazása. 9 képpel. Diszkötésben 6 korona’

Az éretebb ifjúság számára:
Az Athenaeum  Kézi Lexikona. A tudományok encziklopédiája. Különös 

tekin tettel Magyarországra. Szakférfiak közreműködésével szerkeszté 
dr. Acsády Ignácz, a_ m agyar tud. akadémia levelező tagja. 2 kötet, 
96 műmelléklettel. Ára fűzve 12 kor. Két erős diszköt. 20 korona.

Bartók Lajos. Mohács után. Történeti dráma. Pap Henrik rajzaival. Disz
kötésben .............................................................................................  20 korona.

Benedek Elek A Magyar Kép M últja és Jelene. Két kötet. Számos képpel 
és műmelléklettel. I. k ö te t : A szolgaságtól a szabadságig. II. k ö te t : 
A bölcsőtől a sírig. A két kötet ára fűzve 24 kor., diszköt. 32 korona.

Benedek Elek. A magyar népköltés gyöngyei. A legszebb népdalok gyűj
teménye. Diszkötésben. Ara .......... ..............................  ........... 6 korona.

Beöthy Zsolt. A m agyar irodalom története. 2-ik teljesen átdolg. kiadás. 
A legjelesebb szakférfiak közreműködésével szerkeszti Beöthy Zs. Több 
m int 500 szövegképpel és 100 műlappal. Ára két diszköt. 40 korona.

B eöthy Zsolt. A m agyar irodalom kis tükre. Második kiadás. Ára finom 
vászonkötésben....................................................................................  4 korona.

D ’Artagnan. Eégi magyar társasélet. Előszóval ellátta Porzó. Második 
kiadás. Ára diszkötésben ...................................................... ... 16 korona.

Endrödi Sándor. Századunk irodalm a képekben, Széchenyi föllépésétől a 
kiegyezésig. Vászonba kötve .......................................................... 6 korona.

H entaller Lajos. Kossuth és kora. Kossuth Lajos rézmetszetü arczképével. 
Ára fűzve 4 korona, díszes vászonkötésben ............................  5 К  60 f

Kozma Andor. Szatírák. Ára 5 korona 20 fillér. Diszkötésben 7 korona.
N agy Képes Term észetrajz. Franz Mathes munkájának felhasználásával 

részben írták , részben átdolgozták dr. Vangel Jenő és dr. Semayer 
Vilibáld. 47 tábla színes rajzzal és 795 ábrával. Nagy folio alak. Ára 
diszkötésben .............................................  .......... .̂........................ 30 korona.

Pauler Gyula. A m agyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. 
A Magyar Tud. Akadémia á lta l a Szilágyi- és az 1895-iki nagy ju ta 
lommal koszoruzott mű. 2-ik jav. kiadás. 2 kötet. Ára fűzve 12 kor., 
két díszes vászonkötésben .........................................................  16 korona.

Petőfi-Album . A Petőfi-társaság megbízásából szerkesztették Bartók Lajos, 
Endrödi Sándor és Szana Tamás. Á ra fűzve 12 K., diszköt. 16 korona.

R eviczky Gyula összes költeményei. Bendezte Koroda Pál. Második 
kiadás. Ára kötve .......................................................................  3 korona.

s ia t in  Rudolf pasa. Tűzzel, vassal a Szudánban. Küzdelmeim a dervisek
kel, fogságom és szökésem. 1879—1895. Fordította Jankó János. Két 
kötet, képekkel. Ára fűzve 12 korona, diszkötésben ...... 16 korona.

Schoener Raj nőid dr. Kóma. Fordította Tartin József. Nagy negyedrét 
kiadású diszmű. Háromszáz képpel. Díszes vászonkötésben 36 korona.

Tóth Béla. Mendemondák. A világtörténet furcsaságai. Második kiadás. 
Ára díszes angol vászonkötésben .......................................... 7  korona.

Tóth Béla. Szájrul szájra. A magyarság szálló igéi. Második kiadás. Ára 
díszes angol vászonkötésben ..................................................  7 korona.

Tóth Béla. Magyar ritkaságok. Curiosa Hungarica. Képekkel és hasonmá
sokkal. Ára csinos vászonkötésben ......................................  6 korona.

Ф Mindezen vizsgái jutalomkönyveknek a lk a l 
m as  munkák úgy az  ATHENAEUM r. t á r s u 
latnál, Budapest, VII. kér., Kerepesi-úi 54.

_  mint minden könyvkereskedésben kaphatók.
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A 61 ívre terjedő, nagy 8° alakn munka
ára fűzve 13 korona, 
= kötve 15 korona. =

Kapható a  fenti k iadó társu la tná l  Budapesten,
VII. kerület, Kerepesi-ui 54. szám , va lam int  minden hazai 

könyvkereskedésben.

A z  A t h e n a e u m  k ö n y v n y o m d á j a .
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Dr. NÉGYESY LÁSZLÓ
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MÜLLER JÓZSEF
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Előfizetési dij egy évfolyamra 8 kor. — Évi tagdíj 8 kor.

TANÜGY.

Az Országos Középiskolai Tanárszövetség — Franczia- 
országban.

(»Socíété de Secours Mutuels des Fonctionnaires de V Enseignement 
secondaire public« : — A nyilvános középoktatás alkalmazottjainak kölcsönös 

segitó egyesülete.)

A  k ö z é p isk o la i  ta n á r sz ö v e ts é g , m e ly n e k  m e g a la k ítá s a  n á lu n k  
o ly  n a g y  sk e p sz is s e l  t a lá lk o z o t t ,  F r a n c z ia o r s z á g b a n  a  fö n t i  c z ím -  
m e l m á r  1 8 9 8 -b a n  m e g a la k ú it  2 0 7 2  ta g g a l,  m e ly e k  sz á m a  
1 8 9 9  v é g é n  m á r  lcétezerötszáztizenegyre e m e lk e d e tt .

Ott az ily közhasznú dolgok nem mennek azzal a tábla
bírói lassúsággal, mint nálunk.

E lő t t e m  fe k sz ik  e  fr a n c z ia  k ia d á sú  k ö z é p isk o la i  t a n á r 
sz ö v e ts é g  1 8 9 9 . é v i » b u lle t in « - je ,  m e ly  a z  1 8 9 9 . á p r i l is  5 -é n  
t a r t o t t  k ö z g y ű lé s  je g y z ő k ö n y v e  m e lle t t  az év i zá ró  sz á m a d á s t  és  
j e le n té s t ,  a  ta g o k  je g y z é k é t  é s  h e ly e k  s z e r in t  v a ló  m e g o sz lá s á t ,  
a  jö v ő  1 9 0 0 . év i k ö z g y ű lé s  n a p ir e n d jé t  s v é g ű i a z  e g y e s ü le t  
alapszabályait ta r ta lm a z z a .

E lő t tü n k ,  a  k ik  e d d ig  m é g  c sa k  o t t  ta r tu n k , é r d e m e s -e  e z t  
a  ta n á r s z ö v e ts é g e t  lé tr e h o z n i  v a g y  sem  ? —  t o v á b b á : h a  l é t r e 
h o z z u k , m ily e n  a la p o n  h o z z u k  lé tr e , t e s tü le t i  v a g y  e g y é n e n k in t i  
b e lé p é s s e l?  —  m in d e n e se tr e  e lső  so rb a n  a  » s o c ié té  d e  se c o u r s  
m u tu e ls«  alapszabályai b ír n a k  le g n a g y o b b  é r d e k k e l, m e ly e k b ő l  
k itű n ik ,  h o g y  a  fr a n c z ia  e g y e s ü le t  m ily  a la p o n  és m ily  fo r m á b a n  
a la k ú it  m eg .

I t t  adjuk hát e klasszikus, rövidségű alapszabályokat szó 
szerint, egész terjedelmükben. Értékes anyagúi szolgálhatnak 
az e tárgyban kiküldött bizottságnak s az összes érdeklődőknek.

*

ORSZ. K Ö Z ÉPISK . TA N Á REG Y ES. KÖZL. 49
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I. Az egyesület megalakítása és czélja.

1. §. Megalakíttatik (il est fondé) a franczia nyilvános 
középoktatás alkalmazottjainak kölcsönös segítő egyesülete.

Székhelye: Páris, a »Louis-le-grand« lyceumban.
2. §. Az egyesület czélja:
1- ször: A z  egyesületi tagok elhalálozása esetén segélyt 

biztosítan i c sa lá d ju kn a k : az özvegynek (nőnek és férfinak: 
»veuve, veuf«), gyermekeknek, általuk eltartott rokonoknak;

2- szor: Segélyt biztosítani a beteg egyesületi tagoknak az 
esetre, ha (ez okon rendelkezési állapotba helyezve) rendes illet
ményeiknél alacsonyabb s nyilvánvalóig elégtelen illetményekre 
redukáltattak.

3. §. Az egyesület tagjai lehetnek saját k ivá n a tu kra  a 
nyilvános középiskolák keretébe tartozó és tényleges szolgálatban 
levő mindazon alkalmazottak, kik miniszteri kinevezéssel vagy 
megbízással bírnak s a nyugdíjalaphoz levonással járulnak és 
pedig:

1- ször: A középiskolai igazgatás szakához tartozó központi 
közigazgatási tisztviselők;

2- szor: a fiú- és leánygymnasiumok (lycées et colleges de 
gargons et de jeu n es  füles) alkalmazottjai Francziaországban és 
Francziaországon kívül.1

3- szor: A különböző nyilvános vagy szabad közintézeteknél1 2 
(établissements)  alkalmazott vagy oda szolgálattételre kirendelt 
(attache's ou détachés) alkalmazottak.

A szabályszerűen beírt tagok, ha évdíjukat továbbra is 
befizetik vagy örökös alapítványt tettek, e minőségüket és jogai
kat akkor is megtartják, ha egészségi okokból szabadságoltat
nak, nyugdíjba mennek, vagy a középoktatástól a közoktatási 
minisztériumtól függő más hivatalba mennek át.

Azok a tagok, kik nyugdíjba vonulásuk u tán  lépnek az 
egyesületbe, az első évben a 4. §-ban megállapított évdíjminimum
nak kétszeresét fizetik; a következő években azonban csak az egy
szerű évdíjat.

Szabadságoltatása ideje alatt senki nem léphet az egye
sületbe.

A pártoló tag (membre b ien fa iteur) tiszteletbeli czímmel 
felruházható bármely személy, mely nem rendes tagja az egyesü
letnek, tekintet nélkül arra, van-e egyetemi képesítése3 ha egy
szerre vagy részletekben legalább 1000 frankot adományoz.4

1 Nyilván az аиг/aországon kívül, vagyis a gyarmatokban.
2 Talán múzeumok, könyvtárak, levéltárak ?
3 »Appartenant ou n'appartenant pás а Г Université«. A passust a 

fenti módon értelmezem.
4 Ilyen 1900-ig még nem találkozott.
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Az alapító tag (membre donateur)  czímet nyeri bármely 
személy, mely nem r. tagja az egyesületnek, tekintet nélkül arra, 
van-e egyetemi képesítése, ha egyszerre vagy részletekben 200 fran
kot adományoz.1

II. Jövedelmek.
4. §. A rendes tagok (sociétaires) évi díjat fizetnek, mely

nek minimuma 10 fra n k .
Az évi ügykezelés január 1-ével kezdődik.
Az évi díj egyszerre vagy két részletben fizethető.
Azon tagok, kik évi vagy félévi tagsági díjukat az illető 

félév három első hónapján belül be nem fizetik, visszalépések
nek tekintetnek s elvesztik segélyezésre való jogukat.

Azon tagok, kik egy év lefolyása alatt legalább 200 fran
kot fizetnek be, örökös tagoknak (souscripteurs perpétuels) tekin
tetvén, minden további évdíjfizetés alól felmentetnek s az egye
sület értesítőjében (bulletin) ilyenekül egész életük tartamán 
nyilvántartatnak.

A 200 franknyi összeg annuitásokban is fizethető; azonban 
az ezen kedvezményt igénybe vevő tagok az évdíjat is mind
addig fizetik, míg a mondott összeget teljesen be nem szolgáltatták.

5. §. Az egyesület jövedelmei állanak: 1. az évdíjakból;
2. az örökös tagok által befizetett összegekből; 3. az államsegé
lyekből ; 4. a szabályszerűen jóváhagyott, bármily természetű 
hagyatékok és alapítványok hozadékaiból.

Az ingatlan javak megszerzésére, elidegenítésére vagy á t
cserélésére, valamint a hagyatékok és adományok elfogadására 
vonatkozó határozatok a kormány jóváhagyása alá terjesztendők.

III. Közgyűlés.
6. §. Közgyűlés szabályszerűen minden évben tartatik, akár 

a húsvéti szünidőben, akár más időben, a m ikor a középiskolai 
tanárok közgyűlése is összejön.

A közgyűlésen a tagok meghallgatják az igazgató tanács 
(conseil d’adm inistra tion) évi jelentését és megejtik az alap
szabályokban előírt választásokat.

A közgyűlés minden évben 3 számvizsgálót rendel ki a 
pénztáros számadásának felülvizsgálására, a kik a jövő közgyű
lésnek eljárásuk eredményéről jelentést tenni kötelesek.

IV. Igazgatás.
7. §. Az egyesület igazgatása egy kilencz tagból álló 

tanácsra bizatik, melynek tagjai három évre választatnak s har
madrészükben évenkint kiválnak és új választás alá kerülnek.

A két első évben a tanács tagjainak harmadrésze sors
húzás útján lép ki.

1 Ilyen volt 1900-ben öt.
49*
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A kilépő tagok újraválaszthatók.
A tanács tagjává nem választható a ki 1. nem tag; 2. nem 

franczia; 3. a k i  polgári jogait elvesztette; 4. a ki nem tartozik 
a középiskolai személyzethez, akár tényleges szolgálatban, akár 
nyugdíjas állományban.

A tanácstagok választása névsoros (scru tin  de liste), tit
kos, szavazattöbbséggel. Szavazni írásban (par correspondan.ee) 
is lehet.

Több tanácstagnak elhalálozása vagy lemondása esetére a 
tanács kiegészítheti magát oly módon, hogy a megválasztott tagok 
után legtöbb szavazatot nyert tagokat befogadja. Ezek azonban 
csak a legközelebbi közgyűlésig maradnak meg tisztségükben, 
amikor is a megüresedett helyek véglegesen betöltetnek.

8. §. A tanács a közgyűlést követő első ülésében választja 
meg kebeléből az igazgatóságot (bureau): az elnököt, alelnököt, 
titkárt és pénztárost.

9. §. A tanács kezeli az alapokat, szétosztja a segélyeket, 
átveszi az adományokat és hagyatékokat, átvizsgálja és helyben
hagyja a pénztáros számadásait, összehívja a rendes és rend
kívüli közgyűléseket.

10. §. A tanács határozatainak érvényességéhez öt tagnak 
jelenléte kívántatik meg.

11. §. A tanács évenkint közzéteszi s a tagoknak megküldi 
az egyesület értesítőjét (bulletin)  a következő tartalommal: a 
pénztáros számadása, az egyesület pénzügyi állapota, a tagok 
száma és helyenkinti megoszlása, a kiosztott segélyek száma és 
összege. A segélyezettek nevei semmi esetben nem hozatnak 
nyilvánosságra.

12. §. Az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök kép
viseli az egyesületet a törvény előtt s a polgári életben.

13. §. A titkárnak teendője a levelezés, a határozatok szöve
gezése, az értesítő szerkesztése, a levéltár őrizete.

14. §. Az egyesületet érdeklő okmányok az egyesület szék
helyén őriztetnek meg.

15. §. A pénztáros kezeli az alapokat, melyekről csak a 
tanács határozata s a titkár által fogalmazott és az elnök alá
írásával ellátott utalványozás alapján rendelkezhetik.

16. §. Az államsegélyek, a hagyatékokból és adományokból 
származó összegek, valamint az örökös tagok (lásd 4. §.) befize
tései letétbe helyeztetnek valamely takarékpénztárnál, vagy vala
mely letétpénztárnál állami járadékokban vagy kincstári utal
ványokban (bons du  trésor) vagy más, az állam által kibocsátott 
vagy biztosított értékekben, megyék és községek kötelezvényeiben, 
a franczia földhitelintézet vagy vasúti társulatok papírjaiban, 
átalán oly ingó értékekben, melyek az ilynemű elhelyezésre törvé
nyesen engedélyezvék. E tőke elidegeníthetetlen.

A jövedelem fölöslegei hasonló módon helyezhetők el és 
tartaléktökét fognak képezni, melyről az igazgató tanács más
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jövedelmi források elégtelensége esetén, különösen kedvezőtlen 
«vekben, szabadon rendelkezhetik.

A rendelkezésre álló tőkék és értékek a letétpénztárban 
(caisse des de'pőts et consignations) őriztetnek.

17. §. Az egyesület nem szándékozik az 1898. április 1-én 
kelt törvény 21. §-ában jelzett azon szabadsággal élni, hogy köz
alapot (fonds com m un) létesítsen.

18. §. A tanács az egyesületi tagokkal helyi levelezők által 
érintkezik.

19. §. A tanács szükség esetén fizetéses tisztviselőket alkal
mazhat.

20. §. A segélyre minden rendes tagnak joga van. A  segély- 
összeget m inden  egyes esetben a tanács határozza meg, te k in 
tettel a p én ztá r  állapotára s a m utatkozó szükségletre.

A szabályszerűen fölvett tagok és családjaik csakis a 
2. §-ban felsorolt esetekben tarthatnak igényt a segélyezésre.

Az élő tagnak engedélyezhető segélyek nem haladhatnak 
meg naponkint 4 frank 50 centimet; az elhalálozott tag jog
utódainak adott segélyösszeg pedig nem lehet több 3000 (három
ezer) franknál.

21. §. A segély iránti kérvények kellő megokolással írás
ban intézendők a titkárhoz, ki a tanácsot értesíteni köteles. 
A tanács a legrövidebb határidőn belül (dans le plus b re f délai) 
határoz; a segélyösszeget a pénztáros adja ki a 15. §. szabvá
nyai szerint.

22. §. A kiosztandó segélyösszegek a kamatokból, évi díjak
ból és kivételesen — a 16. §. értelmében — a tartalékalapból 
fedeztetnek.

V. Alapszabályok módosítása s az egyesület feloszlatása.
23. §. Jelen alapszabályok a következő feltételek mellett 

módosíthatók:
1- ször: Ha a tanács tagjainak többsége vagy legalább 

száz tag erre nézve a közgyűlés előtt legalább egy hónappal 
indítványt tesz;

2- szor: ha a közgyűlésen résztvevő tagok két harmada 
a javasolt módosításokat elfogadja.

írásbeli szavazás érvényes.
Előzetes helybenhagyás nélkül semmi módosítása az alap

szabályoknak életbe nem léptethető.
24. §. Az egyesület feloszlása ugyanoly föltételek mellett 

bocsátható tárgyalásra, mint az alapszabályok módosítása. A fel
oszlás csak a szavazó tagok két harmad többségével s az összes 
tagok abszolút többségével rendelhető el.1

1 Nekem homályos. Az eredetiben: »Elle (la dissolution) ne pourra 
étre votée qu’á la majorité des deux tieres, des sociétaires votants et a la 
majorité des sociétaires inscrits.« Talán az összes tagok többségének leszava-
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írásbeli szavazás érvényes.
Feloszlás esetén a felszámolás (liquidation) az 1898 április 

1-ei törvény 31. §-ának határozmányai szerint hajtatik végre, 
a kormány felügyelete alatt.

*

Vonjuk le már most ez alapszabályokból a kínálkozó tanul
ságokat.

1. Először is franczia kollégáink az egyéni szabad hozzá
já ru lá s  elvére fektették szövetkezetüket, testületi kényszer nél
kül, és ily  ö n kén y t belépő tag 2500-on fe lü l akadt.

2. Rendkívül fontos, sőt sarkalatos intézkedése az alap
szabályoknak az, hogy a tagok járuléka f ix  összegben van meg
állapítva. kényelmes — bár szigorú — fizetési feltételek mellett. 
Ennek döntő jelentőséget tulajdonítok. Minden tag előre tudja, 
milyen terhet vállal; s e teher — évi 10 frank — igen könnyen 
elviselhető. Nálunk legtöbb kartársunkat kétségtelenül az riasztja 
vissza, hogy a kassai tervezet szerint előre ki nem számítható 
összegű járulékok fizetését kell elvállalnia, melyeket egész bizony
talan időben kell beszolgáltatnia, a nagy kaszás kiszámíthatatlan 
szeszélyei szerint. Az ember ideges lesz a sok adóintő parte- 
czédulától, melyek mint megannyi memento mori és egyúttal 
memento solvere a rögtöni exekuczió eszméjével társulva, nem a 
legjobb hatást tehetik a kedélyre s az elhunytak emlékének 
tartozó tiszta kegyelet érzését is megzavarják. A szerencsés meg
oldás sarkpontja nézetem szerint itt keresendő. A  tanárszövet
séget n á lu n k  is m inim ális összegű fix  évidíj alapjára kell fe k te t
n ü n k . ha az eszmét elvben pártoló kartársak nagy többségét 
nem akarjuk visszariasztani a »sötétbe ugrás «-sál.

Hogy a szövetkezet biztos alapot nyerjen, szükségesnek 
tartanám, hogy az ne mindjárt úgy alakuljon meg, mint egy 
nagy ispotály vagy rokkantak háza. Orvosi vizsgálatot a franczia 
szövetkezet sem ismer. Azonban ki lehetne mondani, hogy a 
megalakulástól vagy később a belépéstől számított első két vagy  
három éven belül az elhalt tag családja csak a befizetett d íja t 
kapja  vissza. így elérhető az, hogy az egyesület ne csupa halál
kandidátusból alakuljon meg.

3. A segély arányban  álljon a p é n zü g y i helyzettel. Ha 
valamely család ennek folytán meg is rövidül, a tínáncziák későbbi 
javulásával pótló segélyutalványozással lehet a mutatkozó arány
talanságokat kiegyenlíteni, a mint azt franczia kartársaink is 
teszik. így a szövetkezet nem veszítheti el maga alól a biztos 
pénzügyi alapot.

*

zása van értve ? . . . vagy a közgyűlésnek a feloszlás mellett elöntő szavazása 
után még egyszer az összes tagok elé ad referendum bocsátják, a svájezi 
törvényhozás mintájára? Az előbbi valószínűbb.
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És most lássuk, miképen működik és milyen eredményeket 
mutat fel a franczia szövetkezet?

Az egyesület megalakítását czélzó mozgalom 1897-ben indult 
meg. Az alapszabályok 1898. június 22-én hagyattak jóvá. Hat 
hónap múlva, 1898 végén, már 2072 tagja van a szövetkezetnek. 
1899 folyamán e szám 2546-ra emelkedett; ezek közűi azonban 
a befizetés elmulasztása miatt többen töröltettek, mások meghal
tak, úgy hogy 1899. deczember 31-én 2511 volt a tagok száma. 
A szám tiz új tag belépésével 1900. áprilisig 2521-re növekedett. 
Ezek között volt 10 »örökös tag«, ki egyszer s mindenkorra 
200 frankot fizetett be.

*

1898. deczember 31-én a szövetkezet vagyoni állapota a 
következő:

Elidegeníthetetlen alaptőke ................... 1980 frank
Tartaléktőke ............................................. 4000 »
Rendelkezési alap ....................................  8075 »

Összes vagyon ... 14.055 frank.

1899. deczember 31-én már a következő:
Elidegeníthetlen alaptőke................... 3710\55 frank
Tartalékalap ........................................  6000'— »
Rendelkezési alap ..........  ,..................  10.684'55 »

Összes vagyon ... 20.39510 frank.
Tehát egy év alatt mintegy 6300 frank vagyonszaporulat.
Az 1899. évben az összes bevétel ......  41.302 frank.
Ebből:
Rendes tagsági díjak ..............    24.940 frank
Örökös tagok befizetései .......................  300 »
Alapító tagok alapítványai ................... 800 »
A belügym inisztérium  segélye ..............  500 frank.
Ugyanez évben az összes kiadás ..........  20.907 frank.
E bből:
Segélyezésekre ............................ 20.390  frank
Kezelési költség...........................  436 » (2°/0!)
Az 1899. évi fölösleg te h á t .....................  20.395 frank.
Hasonló eredményeket kívánunk a magyar tanárszövetség

nek majdani megalakulásának második évére!
*

Most nézzük a szövetkezetét egy más oldaláról, mely nálunk 
is aktuális. Az 1899-iki elnöki jelentés sajnálkozik a fölött, hogy 
a kartársak egy része vonakodik a belépéstől. Ezek többnyire 
nőtlenek, s így haláluk esetére nincs kiről gondoskodniok; mások 
már 25 éve szolgálnak, s családjuk a törvényes nyugdíjigénynyel 
már eléggé biztosítva van a nyomor ellen. Ez abstinenseknek
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szól az elnök következő' nyilatkozata: »Egy észben és szívben 
kiművelt emberekből álló testületben a társadalmi együttérzés 
és testvéries szeretet kell, hogy fölötte álljon az egyéni érdek
nek.« (D ans u n  corps compose de gens d 'intelligence et de coeur. 
Vesprit de sólidarité sociale et de bonne fra te rn ité  doit Vempörter 
su r le souci de V intéret personnel.) Ezt a mondást itthon is 
megszívlelésre ajánlhatjuk. F ia t applicatio!

A franczia szövetkezetben azonban a szegény ember is 
kielégítve találhatja a maga érdekét az esetre, ha betegség 
miatt leszállított illetményekkel szabadságolják.

Nagyobb panaszra azonban e részben a Société De Secours 
M iduel elnökének a 2500 tagnyi létszám mellett alig lehet oka. 
Maga a Louis-le-G rand lyceum hatvan tagot ad az egyesületnek; 
a Lycée L a ka n a l harminczat; a Charlemagne negyvenhatot; a 
Voltaire huszonhetet. Bordeauxban 106, Brestben 43, Marseille- 
ben 32, Lille-ben 44, Montpellier-ben 54, Lyonban 20, Nancy- 
ban 42, Nantes-ban 10, Reimsben 31,Toulonban 21, Orléansban 13 
tagja van a szövetkezetnek. Sőt a gyarmatokban, nevezetesen 
Algierban is vannak tagok: Oranban 35, Mostaganem-ban 8, 
Constantine-ban 23.

* ..

Tekintsük ezután a mortalitást, ezt a félelmetes x-et. 
melynek kiszámításán nálunk annyi ember fáradozik, — egy
előre megbízható eredmény nélkül. No h á t : ha a halálozási 
arány olyan lesz nálunk, mint volt a franczia szövetkezetben az 
1899. évben, meg lehetünk nyugodva. A 2511 fizető tag közül 
meghalt az évben 21 vagyis 8'36°/0o!

Korra nézve az elhalt tagok következőleg sorakoztak:
28 éves volt ..................... ................. 2
38 » » ................  1
41 » » ..................... ................  1
43 » » ..................... ................  1
44 » » ..................... ................  2
46 » » ..................... ................  2
47 » » ..................... ................  1
48 » » ..................... ................  2
50 » » ..................... ................  1
51 » » ..................... ................  1
52 » » ................  1
55 » » ................  1
57 » » ................  1
59 » » ................  2
63 » » ................  1
84  (!) » » ................  1

Összesen 21



741

-Korcsoportok szerint vizsgálván a haláleseteket, látjuk.
hogy 1899-ben elhunyt

20—30 év között ..............................  2
30 — 40 » »   1
40 — 50 » »   9
50—60 » »   7
60—70 » »     1
80 éven felül ...........................  1

H át az bizonyos, hogy egy év adataiból nem lehet meg
állható következtetéseket vonni. Azonban ez idő szerint Franczia- 
országban már ismeretesek az 1900. és 1901. év egyesületi ered
ményei. Az e tárgygyal hivatalból foglalkozó kompetens és derék 
bizottság feladata volna a megfelelő bulletin-eket megszerezni 
és anyagukat ez irányban is értékesíteni.1

*

A mi a segélyezés leörüli eljárást illeti, szintén igen érde
kes felvilágosításokat nyerünk a forrásúi szolgáló évi értesítőből. 
A 21 elhalt tag után csak 15 esetben folyamodtak a hátra
maradottak segélyért, s ilyet minden alkalommal nyertek is. 
A ki nem kért, nem is kapott. A segélyösszeg megállapításánál 
azonban az igazgató tanácsnak diszkreczionális hatalma van s 
azt a hátramaradtak számára, vagyoni körülményeire, a halált 
megelőzött betegség költségeire az e lh u n y t tagságának időtar
tam ára  stbire. való tekintettel gyakorolja. A legkisebb kiutalvá
nyozott összeg 600 frank, a legnagyobb 1500 frank volt. Egy 
gyermektelen, csekély vagyonkával bíró özvegy e szerint 7 00 fran
kot, egy másik özvegy, három gyermek anyja 1400 frankot, 
ismét egy másik, négy gyermek anyja 1500 frankot kapott. 
A minimumot, 600 frankot, egy elhalt tag életben maradt szülei 
kapták.

Hasonlóan az igazgató tanács belátására van bízva a beteg
ség miatt leszállított fizetéssel szabadságolt vagy nyugalomba 
helyezett tagoknak utalványozandó segélyösszeg megállapítása. 
Ilyent 1899-ben 16 esetben adtak ki 50 franktól 550 frankig 
terjedő összegekben.

Nézetem szerint a mi viszonyaink között tán egy ember 
sem akadna, ki hajlandó volna a szövetkezet vezetőségét ekkora 
diskreczionális hatalommal felruházni. A segélyösszeg kiutalása 
körül követendő eljárást mindenesetre taxatíve felsorolandó

1 A társaság titkára 1900-ban még Monsieur Clairin, a Lycée 
Montaigne tanára volt; valószínű, hogy még most is az. Hozzá kellene ez 
ügyben fordulni. Czime : Mr Paul Clairain professeur au lycée Montaigne, 
membre du conseil supérieur de Plnstruction publique, secrétaire de la société 
de secours mutuels des fonctionnaires de l'Enseignements secondaire public 
Paris, 30. Avenue des Gobelins.



742

normákhoz kellene kötni; legmegfelelőbbnek tartanám még a 
segélynek összegét esetleg a tagság időtartamához arányosítani, 
mint azt a francziák is teszik.

Van azonban az elnöki jelentésnek még egy érdekes rész
lete. A franczia szövetkezet vezetősége nem elégszik meg a pénz
beli segélynyújtással, hanem igyekszik az özvegyeknek keresetet, 
űzetett állásokat, kegydíjakat, sőt . . . trafikjogot is szerezni; a 
kormánynyal szemben azzal a követeléssel lépvén föl, hogy a 
tanárok özvegyei e tekintetben ugyanoly előnyökben részesüljenek, 
mint a katonaözvegyek.

*

Továbbra nem nyújtom ez ismertetést. Eddig is elég 
anyagot adhat a gondolkozásra és összehasonlításra. Csak még 
egy rövid egyéni reflexiót akarok a tárgyhoz fűzni, minthogy ez 
ismertetés révén alkalmam nyilik rá.

Sokan talán csekélyük azt az előnyt, a mely egy ily 
szövetkezetből a tagok családjaira származik. »Az a 100—200 
forint, a mit az enyéim egyszer s mindenkorra kapnak, bizony 
nem fogja őket a nyomorúságtól megmenteni«; így fog gondol
kozni nem egy tagtársunk. En nem így fogom fel a dolgot. Mily 
nehéz krízisen megy át minden háztartás, mikor a családfenn
tartó oszlop kidűl! A temetési költségűi járó összeg rámegy a 
temetésre s megelőző hosszabb betegség esetén alig elegendő egy
szersmind az orvosi költségek fedezésére. Az özvegy kénytelen 
háztartását redukálni, a család életét szükebb és szerényebb 
alapokra fektetni, más lakást venni, esetleg olcsóbb helyre köl
tözni. A háztartás átalakításának eme nehézségein segíti át a 
hátramaradottakat az a magában véve nem nagy segélyösszeg: 
a mélyen sújtott család e válságos perczekben érzi az elhúnyt 
kartársainak segítő kezét, a mi erkölcsileg is felemelő. »O lvasnák  
el csak ind ifferens kollégáink« — így kiált fel a franczia tanár
szövetség elnöke megnyitó beszédében — »a hátram aradt özvegyek 
hálálkodó leveleit!«

Véleményein szerint az ily szövetkezetbe való lépés első 
sorban azon fiatalabb házas kartársak érdeke, úgyszólván: 
erkölcsi kötelessége, kiknek hozzátartozói számára még nincs 
biztosítva a nyugdíj. Ezek családjait érheti a legsúlyosabb 
katasztrófa. Pillanatnyi segély nélkül teljesen összeroskadhatnak 
a csapás súlya alatt. Az öregebb kartársak családjait haláluk 
anyagilag ily keményen nem sú jthatja: volt idejük övéikről gon
doskodni.

Ne engedjük, hogy a szövetség eszméje a napirendről 
lekerüljön! Eranczia pályatársaink példája mindenesetre újabb 
biztatásul szolgálhat.

. (Fiume.) F est A la d á r .
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Franczia utasítások a modern nyelvek tanításához.
F ra n c гга m in iszteri rendelet a modern nyelveknek ta n í

tásáról czímmel megjelent czikkünk (1. Közlöny 657—663. lap) 
kiegészítéséül közöljük a miniszteri rendelet mellékleteként meg
jelent »Utasításokat«, melyeket a franczia Közoktatási Tanács 
állandó bizottsága 1901. május 31. ülésében elfogadott. A kritikai 
megjegyzésektől most elállhatok, mert a múltkoriak jórészt erre 
is ráillenek. — Az Utasítások szövege ez :

1. Ha az ó-klasszikus nyelvek tanulmányozásának főczélja 
az értelemnek bizonyos fejlesztése, az élő nyelveket főleg gyakor
la ti h a szn u k  miatt tanítjuk. Az élő nyelvek középiskolai taní
tásának czélja tehát az kell hogy legyen, hogy a nyelvnek 
gyakorla ti tudását közvetítse.

2. A tanítandó nyelvanyag a »társalgási n ye lv« legyen. 
Ezalatt azonban nemcsak az értendő, a mely a mindennapi élet 
jelenségeinek felel meg, hanem általánosságban az, a mely a testi, 
szellemi és társadalmi élet minden nyilvánulásának kifejezésére 
szolgál.

3. Minthogy egy élő nyelv raindenekfelett »beszélt« nyelv 
is, ennek a nyelvnek elsajátítására legbiztosabban és legyorsab- 
ban a szóbeli módszer alkalmas. Ez a módszer nem zárja ki sem 
a szerzőknek olvasását, sem az Írásbeli feladatokat, melyek amazt 
nem szakítják félbe, hanem ellenkezőleg a módszer alkalmazkodik 
ezekhez a gyakorlatokhoz, felhasználja őket és értékesíti anyagu
kat. Ez a módszer, állandóan alkalmazva, a tanulónak már az 
osztályban megadja az idegen országban való tartózkodásnak 
egynémely előnyét. Jóllehet ez az eljárás nagyon megközelíti egy 
nyelv elsajátításának természetes folyamatát, szükséges, hogy 
valóságos módszerként kezeltessék, azaz határozott terv és foly
tonos fokozatok szerint.

4. A szóbeli módszer először a hallást és a hangszerveket 
képezi, s főképen a kiejtésen alapul. Ezért a tanárnak első köte
lessége, hogy jó  kiejtésre szoktassa növendékeit. Nehogy a szavak
nak leírása megrontsa kiejtésüket, kell hogy az élő (kiejtett) szó 
megelőzze az írásban rejlő képet. Eleinte ahhoz kell a tanulót 
szoktatni, hogy fülével pontosan felfogja az idegen nyelvnek 
hangjait és hogy szájával helyesen reprodukálja azokat. Ennek a 
szóbeli módszernek természetes eszköze a szemléltető oktatás 
(Гenseignem ent par Vaspect), mely a megnevezést közvetetleniil a 
tárgygal kapcsolja össze, miközben eredményesen használhatunk 
valódi tárgyakat vagy ábráikat, rajzokat, falitáblákat stb.

5. Ezekhez a bevezető gyakorlatokhoz csatlakoznak az első 
olvasási gyakorlatok és írásbeli dolgozatok. Maga a tanár fogja 
megszabni azt az időpontot, melyben ezeket a feladatokat meg
kezdheti és tanítványainak könyvet adhat kezébe; mindenesetre 
be fogja várni azt, hogy elébb a jó kiejtést már elsajátították 
legyen. Ennek érdekében ügyelnie kell arra, hogy a szövegeket
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mindig jól olvassák fel, s főleg a helyes szó- és m ondathangsúlyt 
fogja a tanulóktól megkövetelni.

6. A szóbeli bevezető gyakorlatoknak és a hozzájuk csat
lakozó írásbeli feladatoknak az a czéljuk, hogy a bennök foglalt 
példák  révén egyidejűleg alapját vessék a nyelvtani ismereteknek. 
Ha a rendszeresebb nyelvtani oktatásnak ideje elérkezett, ez 
lényegében egyszerű és gyakorlati legyen.

7. Minthogy a szókincs a konkrét szavakból indúl ki. 
fokozatosan kiterjeszkedik majd a művészeteknek, a tudományok
nak és az irodalomnak közkeletű kifejezéseire, a nélkül azonban, 
hogy szakterminológiává fejlődnék. Hogy azonban a tanulót egy 
nyelvnek tudására képesítsük, nem elegendő vele ennek a 
nyelvnek szóanyagát és nyelvtanát megtanultatni, hanem ezen
kívül szükséges, hogy a tanításnak minden fokán gyakoroltassék 
abban, hogy gondolatainak kifejezésében az elsajátított fogalma
kat fel is használja.

8. A szó- és az írásbeli gyakorlatok az egész tanfolyamra 
terjedjenek ki; a tanár igyekezzék, hogy ezeknek a gyakorlatok
nak tárgyai változatosak legyenek és folytonosan alkalmazkodja
nak a tanulóknak korához, értelmiségéhez és a tanítás egészéhez. 
A módszer lépésről-lépésre kövesse a tanulónak értelmi fejlő
dését. Magától a nyelvtől eltekintve, az idegen ország s népének 
élete egyenként is részei a tananyagnak. Erre a czélra sikerrel 
használhatók térképek, tájképek, újságok, folyóiratok és az ifjú
sági könyvtárak.

9. Az irodalomnalc, mint a népek élete lényeges meg
nyilatkozásának, természetesen megvan a maga helye a modern 
nyelvek tanításában; minél biztosabban sajátították el a tanulók 
a nyelvanyagot, annál nagyobb tért foglalhatnak el a kimerítő 
olvasmányok, mind a szöveg preparálásával, mind a nélkül. Ámde 
a tulajdonképeni irodalm i tanítást mindig alá kell rendeln i a 
nyelv szó- és Írásbeli használatának, mely az egész tanításnak 
főczélja marad.

10. A tanár az egész tanfolyamon keresztül főleg az idegen 
nyelvet használja, s tartózkodjék a franczia nyelv használatától 
(nálunk tehát a magyartól!), kivéve azokat az eseteket, a hol 
az anyanyelv nélkülözhetetlen neki arra, hogy magyarázatait 
világosabbakká, rövidebbekké és teljesebbekké tegye. K . F.

A szüneti tanfolyamok.
Sok szó esett róla, vájjon a sok franczia szüneti tanfolyam 

közül a párisi, grenoble-i, genfi, lausanne-i stb. felel-e meg leg
jobban a czélnak.

A párisi nyári tanfolyamnak megvan az a jó oldala, 
hogy az idegent tájékoztatja a franczia viszonyokról, a mai 
társadalmi állapotokról és azok alakulásáról; a franczia kiejtési 
eltérésekben, melyek az idegent Párizsban is zavarba ejtik, útba
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igazítást adnak. Általában ezen cursusok az idegenek szükség
leteit tartván szem előtt, nagyon megkönnyítik a gyors tájékozó
dást s így lehetővé teszik, hogy a hallgató a hét hó múltán 
komoly tanulmányokat folytathat akár a Sorbonne-en is. Ezen 
okból tanácsos volna, hogy kivált az ösztöndíjas hallgatók már 
júliusban mennének Párisba, nem pedig októberben vagy még 
később, a mint azt ma teszik.

így azután nem eshetnék meg, hogy valaki csak párisi 
tartózkodása utolsó idejében kezdjen megismerkedni a viszonyok
kal s kénytelen csalódva elhagyni azt a várost, melynek óriási 
előnyeit csak későn látja. A többi tanfolyam főleg azoknak 
ajánlható, kik nem akarják magukat kitenni a párisi nyári 
tartózkodás fárasztó kényelmetlenségeinek. Míg Párisban min
denkinek a cursuson kívül a saját életrevalóságától, ügyességétől 
függ, hogy miként értékesíti idejét, addig a kisebb városokban 
már a tanárok és a családok gondoskodnak szórakozásról, kirán
dulásokról stb. Pálczát törni egyik fölött sem szabad, mert 
mindegyiknek van előnye, csak az egyéntől függ, hogy melyiket 
válaszsza.

Mi magyarok ugyan kevesen látogatjuk a szünidei cursuso- 
kat. A tavali pári si cours de vacance-on összesen 6-an voltunk. 
A hallgatók zömét már évek óta a németek alkotják. Nemzetek 
szerint a következő volt a részvétel:

Német ...................... .................. 208. 131 nő, 77 úr
Amerikai .................. .................... 17, 49 » 28 »
Angol ...................... ...................  49, 26 » 23 »
Orosz........................... .................  48, 38 » 10 »
Skót ........................... .................  26, 16 10 »
Holland...................... .................  18. 8 » 10 »
Lengyel...................... .................  15, 13 » 2 »
Dán ........................... .................  11, 10 » 1 »
Svájczi ...................... .................  И , 3 » 8 »
Ír ............................... .................... 9, 2 » 7 »
O lasz.......................... ...................  9, 5 » 4 »
M agyar................... ...................  6, 1 » 5 »
Román ....................... ...................  5, 5 » — »
Cseh ........................... ...................  5, 1 » 4 »
Norvég ...................... ...................  5, 3 » 2 »
Svéd ........................... ................  4, 4 » _ »
Osztrák ................... ..............  3, 2 » 1 »
F in n ........................... ................. 3, 2 » 1 »
Spanyol........................................ 1, — » 1 »
Bolgár ....................... ..............  1, — » 1 »
Szerb ....................... ..............  1, — » 1 »
Arméniai ................... ..............  1, 1 » — »

Összesen 516, 320 nő, 196 úr.
bn.
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Német hivatalos rendeletek a középiskolák jogosításairól.
A középiskolai reform, mint tudva van, legalább Német

országban, a jogosítások kérdésévé változott át. Az ottani álla
potokat miniszterünk maga is bőven ismertette legutóbb mondott 
nagy budget-beszédében (1. Közlöny 618.—621. 1.), s külön czikk- 
ben mi is szóvá tettük (1. Közlöny 470.—474. 1.). Jóllehet tehát 
ez a kérdés eléggé ismeretes kartársaink előtt, a jobb áttekintés 
kedvéért a következőkben időrendben állítjuk össze a két utóbbi 
évben a jogosítások ügyében kiadott hivatalos rendeleteket.

1. 1901. márczius 20.: miniszteri rendelet, mely nemcsak 
a német gymnasiumok, hanem a német reálgymnasiumok, a porosz 
s a velük egyenértékű nem-porosz föreáliskolák végzett növendékei 
előtt is megnyitja a középiskolai ta n á ri pá lyá t.

2. 1901. november 19.: egy min. rend. értelmében a 
gymnasiumi érettségi bizonyítványon kívül a reá lgym nasm m i 
érettségi bizonyítvány is jogosít az orvosi pályára.

3. 1902 február 1. és április 5.: jogi pályára léphetnek a 
német gymnasiumok végzett növendékein kívül a német reál
gymnasiumok és a porosz főreáliskolák végzett növendékei is.

4. 1902. április 10.: min. rendelet az egyetemi főhatóságok
hoz a görög nyelvből tartandó kezdő tanfolyam ok ügyében a 
jogi, orvosi és bölcsészeti karon. »Tekintettel azokra a bővíté
sekre, melyekben a reális irányú középiskolák az egyetemi jogi, 
orvosi és bölcsészeti tanulmányokra való jogosítás tekintetében 
részesültek, szükségesnek mutatkozik, hogy ezen tanintézetekből 
kikerült növendékeknek az egyetemen minden időszakban alkal
muk legyen görög nyelvi ismereteiknek pótlására.« Ezért már a 
jövő szemesztertől kezdve az összes porosz egyetemek bölcsészeti 
karain kezdő tanfolyamok állítandók fel a görög nyelvből.

5. 1902. április 12.: min. rendelet az egyetemi főhatóságok
hoz a római jog forrásaiba bevezető nye lv i tan folyam ok ügyében. 
Ezek a tanfolyamok első sorban azon joghallgatóknak szólnak, 
a kik reális irányú középiskolából kerültek ki, vagy pedig a latin
ból csak gyenge érdemjegyet nyertek. A miniszter hangsúlyozza 
annak szükséges voltát, hogy ezek a tanfolyamok már a leg
közelebbi (nyári) félévben az összes porosz egyetemek jogi vagy 
bölcsészeti karain életbe lépjenek s tájékozásul mellékeli a berlini 
egyetemen ebben az ügyben kibocsátott dékáni hirdetéseket és a 
tanfolyam szabályzatát. (Részletesebben lásd : Monatschrift für 
höhere Schulen : 4 —5. szám.) (kf.J

V E G Y E S E K .
Felvilágosítás. Több helyt is fölmerült az a kérdés, vájjon a 

körlevél második kérdésének a) pontja (»A kezdő fizetés nem lehet 
kisebb, mint a IX. fiz.  o s z t á l y  k ö z é p s ő  f o k a « )  hogyan
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értendő: a m o s t a n i  IX. fiz. osztálynak középső fokát jelenti-e. 
vagy a m e g j a v í t o t t  IX. fiz. osztály középső fokozatát ? A dolog 
a körlevél egészéből teljes világosságban állhat mindenki előtt. 
A tanárok kezdő fizetése nem lebet kisebb, mint a mennyit nekik a 
törvény biztosít; az 1893. IV. t.-cz. pedig világosan megmondja, 
hogy a rendes tanárok a IX. fiz. osztálynak csak két magasabb 
fokozatába sorolandók (3. §. b. pont). Ha emelkedik a többi tiszt
viselők fizetése a fokozatokban, azzal kapcsolatosan emelkednie kell 
a IX. fiz. osztály középső fokozatában a tanárok kezdő fizetésének 
is, ha az 1893-iki törvény hatálya alatt maradunk. Ez törvényadta 
jogunk. Ha pedig e törvényből kivételünket kérjük, törvény-biztosí
tottá jogunkról le nem mondhatunk. Ez esetben tehát a IX. osztály 
felemelt fizetési fokozata az, melyhez jogunk van. Az a minimális 
kezdő fizetés, melylyel a rangsorból való kivételünk esetén meg
elégedhetünk, a IX. fiz. osztály középső fokozatában levő többi 
tisztviselők fizetésénél sohasem lehet kisebb.

Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Handlos 
Gyula erzsébetvárosi állami főgymnasiumi ideiglenes rendes tanárt 
rendes tanári minőségében véglegesen megerősítette.

Az egyesület új helyisége (Esterházy-u. 14. II.) a t. tagtárs 
uraknak immár rendelkezésükre áll. — A titkár.

Kérelem a körök pénztárosaihoz. Kérem a körök t. pénz
tárosait, hogy a mennyiben még meg nem történt, a köri tagok tag
díjait minél előbb kezemhez juttatni szíveskedjenek.

Müller J ó z s e fegyesületi pénztáros.
V. kér. áll. főreáliskola. Lakása: II. Áldás u. 4.)

Tartalom  : Külföldi tanügy: Az országos középiskolai jtanárszövetség — 
Francziaországban. Fest Aladártól. Franczia utasítások a modern 
nyelvek tanításához. K. E.-től. A szüneti tanfolyamok, би.-től. Német 
hivatalos rendeletek a középiskolák jogosításairól, (kf.)-tői. — Ye-
gyesek. — Hirdetések.

Г F e ld m a n n  G yula
Telefon 17—23.

tanszerkészitő in tézete =  
Budapest, V!., Felsö-erdösor 5.

(M agyar m echanikai és  e lec tro tech n ik a i vállalat.) Telefon 17-23.

л

Minden irányú iskola vezetődnek, tanárainak és tanítóinak szives figyel
mébe ajánlja hazai saját gyártmányú fizikai, khémiai, természetrajzi és 
geometriai tanszereit. Szakszerű tanácsai és tájékoztató költségvetéssel 

szolgál iskolák felszerelésénél.
Újabb szerkezeti! tanszerek elkészítését és tanszerek javítását elvállalja, mecha

nikai és üvegtechnikai praecziziós munkákat elíogad.
»A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi minister a Feldmann Gyula-féle magyar 
mechanikai és electrotechnikai vállalatot (Physikai és chémiai tanszergyárat és üveg- 
technikai intézetet) az enemü beszerzési forrásokul ajánlott hazai czégck közé utó- 

^^lagosan felvette.« »Hivatalos Közlöny« X. 11. 229. •



Pályázat.
A békéscsabai államilag segélyezett ág. h. ev. Budolf-főgymnasium- 

nál egy latin-görög nyelvi tanszékre pályázat hirdettetik.
A rendes tanár törzsfizetése 2400 K, lakáspénze 480 К ; részesül 

öt ízben 200—200 К ötödéves korpótlékban. A törzsfizetés idővel 2800, 
illetőleg 3200 K-ra emelkedik. Ezekben a fizetési fokozatokban a lakás
pénz 600 K.

A más intézeteken rendes tanári minőségben eltöltött évek a kor
pótlékba beszámíttatnak s a már ott élvezett magasabb fokú törzsfizetés 
is azonnal megadatik.

A pályázók csak ág. h. ev. vallásuak lehetnek.
Nyugdíjigény az 1894. évi XXVII. t. ez. értelmében.
Ha a kijelölt szakból okleveles és egyébként is alkalmatos tanférfiú 

nem jelentkeznék, nem okleveles is figyelembe vétetik s 1600 К évi fize
téssel s 200 К lakáspénzzel alkalmaztatik.

A pályázók a főgymnasiumot kormányzó bizottsághoz czimzett s 
kellően felszerelt folyamodványukat ennek a bizottságnak világi elnöké
hez (Dr. Zsilinszky Endre) küldjék be, még pedig junius 20-ig bezárólag.

A megválasztott állását 1902. évi augusztus hó 30-án tartozik elfog
lalni s költözködési költségeinek részben való megtérítésére is számíthat.

Kelt Eékéscsabán, 1902. május hó 17-ikén.

A fögymnasiumi bizottság elnöksége.

МП0Т I F I  FNT MFR T Az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai rész- 
ITiUO S ÜLLLIi I i?!LU i vénytársulat kiadásában most jelent meg!

ÁLLAMI NÉPOKTATÁSÉ
I r t a :  H A L Á S Z  F E R E N C Z .

--- Ára 4 k o r o n a .  -----
Halász kultuszministeri osztáhdanácsos jelen 21 ivre terjedő mun

kájával könnyed, világos előadásban, könnyen áttekinthető csoportosítás
ban ismerteti a nemzeti népnevelés fontosságát; az állami népoktatás 
czélját, feladatát és fejlődését; a népoktatásnak a gyakorlati életre való 
kihatását és a kisded-óvással való szoros kapcsolatát; az állami elemi 
iskolák elhelyezését, de különösen annak hatását a magyarság megerősí
tésére és a nép művelődésére.

Ezen nagyszabású munka 2 részre oszlik :
A z  I -c ő  r é s z  ta r ta lm a  : N e m z e t i  é r d e k  é s  n é p n e v e lé s .  —  A z  á l la m i  n é p 

o k t a t á s  f e j lő d é s e  1 8 9 5 - ig . E z e r  n j á l la m i  n é p i s k o la .  —  N é p o k t a t á s  é s  g y a k o r l a t i  é l e t .  —  
K is d e d ó v á s .  —  I f j ú s á g i  e g y e s ü le t e k .  —  A z  á l la m i  n é p i s k o lá k  e lh e l y e z é s e .  —  A z  á l la m i  
n é p o k t a t á s  h a t á s a .  —  M a g y a r  b e s z é d .  I r n i - o l v a s n i  t u d á s .  —  A z  á l la m i  n é p o k t a t á s  
k i f e j l e s z t é s e .  —  A z  á l la m i  n é p o k t a t á s  s z e r v e z e t e .

A  I I . v é s z  ta r ta lm a  : A z  á l la m i  e le m i  n é p is k o lá k ,  v e lő k  k a p c s o la t o s  g a z d a 
s á g i  i s m é t l ő  i s k o lá k  é s  k is d e d o v o d á k  k i m u t a t á s a .  —  A z  á l la m i  e le m i  n é p i s k o la i  t a n í t ó k  
( ta n í t ó n ő k )  n é v s o r a  a  k i n e v e z é s i  id ő  s o r r e n d jé b e n .  —  A  g a z d a s á g i  i s m é t lő  i s k o lá k h o z  
k i n e v e z e t t  g a z d a s á g i  s z a k t a n í t ó k  é s  t a n í t ó n ő k  n é v s o r a ,  a k i n e v e z é s i  id ő  s o r r e n d jé b e n .

Kapható az ATHENAEUM részvénytársulatná! Budapesten,
VII. kér., Kerepesi-út 54. és minden könyvkereskedésben.

A z  A t h e n a e u m  k ö n y v n y o m d á j a .
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O R S Z Á G O S
TANÁREGYESÜLETI

'ÁSíS közlöny.
A z egyesület hivatalos ügyeiben 

minden irat
D r . N É G Y E S Y  L Á S Z L Ó

főtitkárhoz küldendő, Ujvilág-utcza 
2. sz. alá.

Szerkeszti

BALOGH PÉTER
I., O rszágház-utcza 12. szám.

Az egyesület anyagi ügyei, valamint 
a lap kiadását illető ügyek

M Ü L L E R  J Ó Z S E F
pénztárnok (У. kerületi áll. főreál

iskola) hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési dij egy évfolyamra 8 kor. — Évi tagdíj 8 kor.

FRANCZIA NYELVI TANÁRAINK GYAKORLATI 
KÉPZÉSE.

(A debreczeni tanári körben 1901. okt. 19-én tartott felolvasás.)

A modern nyelvek tanításának a czélját nemcsak a most 
életbe lépő új tanterv módosította annyiban, hogy erősebben 
hangsúlyozza a gyakorlati irányt, a szóbeli és fogalmazási 
nagyobb fokú készséget. E módosítás csak következése annak a 
régóta mind hangosabbá váló óhajtásnak, hogy élő nyelv taní
tásában az olvasottak megértésével s a nyelv szabályainak ismere
tével nem szabad megelégednünk. Az élet mind nagyobb és 
nagyobb feladatokat ró az iskolára is, s így ezen gyakorlati 
irány érvényesülése nem volt elkerülhető, s ezt helyeselnünk kell. 
Nem szabad azonban most a másik szélsőségbe esni és az elmé
letből a szükségesnél kevesebbet nyújtani, mert akkor a gyakor
lati czélt sem érjük el. Hogy az úgynevezett direkt módszer és 
a sokat magasztalt »méthode Gouin« egyes túlzó híveiben nem 
szabad csupa követendő apostolt látnunk, arra máris van példa 
a németeknél. Az is bizonyos, hogy a gondolkodó tanár már 
jóval az új módszer teljes tudományos kiépítése előtt sok vív
mánynak hirdetett újítást ismert és alkalmazott. Ezen lassú 
újítás most csak általános és rendszeres lett.

Az a kérdés merül tehát fel, hogy a tanár, a ki ezt a 
részben megváltozott czélt új módszerrel biztosan el akarja érni, 
miképen készül erre a munkára. Más szóval, ha a tanítás czél- 
jává teszszük az illető nyelven való társalgási ügyesség elérését 
is, mikép nyeri meg előbb maga a tanár ezt a készséget, s mikép 
őrzi és védi meg a tanulásból eredő káros behatások ellen?

A mi viszonyainkról szólván, a német és franczia nyelv 
jő szóba. Azonban a német tanárok képzése egyelőre nem okoz 
gondot, mert részint német anyanyelvű fiatal ember, részint olyan, 
a ki társalgás útján teljesen elsajátította ezt a nyelvet, elegendő 
számmal lép a tanári pályára. Legfeljebb a református iskolák
nál lehet itt-ott hiány.

ORSZ. K Ö Z ÉPISK . TA N ÁREGYES. KÖZL. 50
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Olasz előadási nyelvű középiskolánk egy van, a fiumei áll. 
főgymnasium. Ennek tanárszükségletéről tudjuk, hogyan gondos
kodik a kormány: hogy körülbelül minden egyes jelöltet ottani 
alkalmazása előtt legalább egy évre Rómába küld. Legutóbb f. é. 
okt. 4-én olvastuk egy volt Eötvös-kollegiumi tagnak ilyetén 
kiküldetését egy évre. A francziára nézve ez nem volna oly 
általánosan szükséges ?

Tehát csak a franczia nyelv tanárairól kell részletesebben 
gondoskodnunk.

Első tekintetre, főleg laikusok előtt, tán feleslegesnek tűnik 
fel az egész kérdés. Mert hiszen olyan okoskodást is hallunk, 
hogy a ki az egyetemen éveken át készül arra a szakra, az csak 
el tud jutni arra a fokra, hogy a középiskolában megkivántató 
nyelvbeli ügyességet megszerezze. Nem tartom szükségesnek ezt 
komoly emberek előtt czáfolni, de nem akartam említetlenül 
hagyni, mert ez a nézet tényleg felmerült.

A mig a tanítás megelégedett a puszta fordítással és a 
nyelvtan ismeretével, addig ezt a kérdést tulajdonképen nem is 
kellett felvetni. Tudjuk azonban, hogy nálunk mindjárt a reál
iskolák felállításának első idejében sok helyen született fran- 
cziákat alkalmaztak, a mikor aztán az egyéb képzettség néha 
másodrendű volt. Ennek véget vetett az 1883-iki középiskolai 
törvény.

Több helyütt felmerült az a gondolat, főleg Németország
ban, hogy tanárcsere útján érjék el azt a kettős czélt, hogy pl. 
a franczia nyelv tanítására minden német intézet egy franczia 
születésű okleveles tanárt kapjon, a ki pár évi németországi 
tanítás után hazájába visszatérve, a németre adná magát, viszont 
a fiatal német tanárok egy része több éven át Francziaország- 
ban tanítsa a németet, s ott ő maga teljesen elsajátítván a 
francziát, hazajövet ezt tanítsa. Ezen terv ellen azonban nagyon 
sok kifogás hallatszott magában Németországban is, és így csak 
terv maradt s körülbelül az is fog maradni. Mi ránk nézve úgy 
sincs értéke, mert hát a magyar nyelvért cserét mi nem kapunk.

Nem marad tehát más hátra, mint saját erőnkhöz és saját 
embereinkhez folyamodni.

A magyar közoktatásügyi minisztérium már régebben kez
dett egyes, alkalmazásban levő fiatal tanárokat egy évi szabad
sággal Francziaországba küldeni; majd olyanok is kaptak utazási 
ösztöndíjat, a kik egyetemi tanulmányaik elvégzése után a taní
tást még nem kezdték meg. Néhány éve, úgy látszik, ez utóbbi 
rendszer állandósodott, a mennyiben most körülbelül minden évben 
két 1200 forintos ösztöndíj van kitűzve olyanok részére, kik a 
franczia szakból a szakvizsgálatot már letették. Legutóbb ez évi 
okt. 4-én olvastuk, hogy egy volt Eötvös-kollegiumi hallgatót 
egy évre Párisba küldött a miniszter.

A fődolog az ilyen útnál természetesen az, hogy az illető 
hogy használja föl az idejét. Ha azzal kezdjük, hogy melyik
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várost válaszsza az ember pl. egy évi vagy akárcsak egy félévi 
francziaors^ági tartózkodásra, mindenki első sorban Párisra fog 
szavazni. És sok tekintetben igaza is van. Tényleg azonban a 
fővárosban igen sok akadálylyal kell megküzdenie az idegennek, 
a ki ott a társalgást alaposan el akarja sajátítani. Ph. Ross- 
mann: »Ein Studienaufenthalt in Paris« czímű, e tavaszszal már 
második kiadásban megjelent kis füzete 1 igen tanulságosan festi 
a franczia főváros társadalmi viszonyait abból a szempontból, 
a mennyiben a külföldi tanárt érdeklik. A legnagyobb baj az, 
hogy a franczia a családi életében természeténél fogva sokkal 
zárkózottabb, mint gondolnék, s így művelt családnál lakást 
és ellátást kapni nehéz dolog, ha t. i. azt keresi az illető, 
hogy a család tagjának tekintsék és csak ő maga legyen idegen 
a háznál. Mert csakis így van biztosítva számára a lehetőség, 
hogy állandóan tiszta franczia beszédet halljon müveit emberektől. 
Mihelyt olyan házba szorul, a hol keresetképen foglalkoznak az 
idegenek ellátásával, az úgynevezett pensionokba, ott nem igen 
jár jobban, mint ha szállóban laknék. Az ily helyeken sok az 
átutazó, mindenféle nemzetiségű idegen, a kik nehezebben ismer
kednek s többnyire csak az étkezésnél kerülnek össze. Van az 
ilyen tái'saságban angol, orosz, olasz, amerikai, svéd, de legtöbb 
a német. Itt-o tt kerül franczia is. Én magam pl. ily módon 
jutottam egy volt franczia tüzértiszt társaságába s vele több héten 
át sok időt töltöttem. Ha azonban az ember csakis a pinczérekkel, 
hordárokkal s mindenféle jegyárusokkal kénytelen »társalogni«, 
azt bizony hamar megunja. Vagy ha a saját nemzetebeliek 
egyletébe kerül, ott épen nem hall franczia szót, vagy ha hall, 
annál rosszabb.

A mit így a tanulni vágyó idegen a nyelvére nézve nem 
érhet el, azt igyekszik legalább úgy a hogy. a fülével pótolni. 
De hát itt sincs érzékhelyettesítés. Előadásokat hallgat. Erre 
azután épen Páris annyi alkalmat nyújt, hogy csak úgy dús- 
kálódhatik benne. Az ingyenes egyetemi előadások, egyházi és 
törvényszéki szónoklatok, színi előadások, az akadémia és egyéb 
társulatok felolvasásai bőven kínálkoznak az idegennek. Sok 
ismeretet fog szerezni, látóköre tágul, de utazása főczélját, a 
nyelvben való jártasságot nem éri el a nagy idő- és pénzáldozat 
mellett sem. A mire úgy a hogy megismerkedik s tán megtalálja 
a neki való helyet, akkorra idejének és pénzének vége felé jár.

Jóval kedvezőbbek a viszonyok valamely kisebb egyetemi 
városban. Kevesebb az idegen. Kevesebb a szórakoztató és mun
kától elvonó alkalom, s könnyebb oly családot találni, a hol a 
tanulni vágyó mint családtag állandóan ki van téve az idegen 
nyelv behatásának s folytonos beszélési kényszer alatt áll. Az 
egyetemi tanárok is hozzáférhetőbbek, mint a fővárosban. A csa-

1 Nálunk Balassa József ismertette, hajói emlékszem a Nyelvtudományi 
közlemények 1898-iki évfolyamában.

50*
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Iáddal, a hol megszállott, könnyen belekerül a társadalmi életbe 
s érintkezésbe jöhet mindenféle rendű és foglalkozású egyénekkel, 
a mi a társadalmi, közgazdasági viszonyok s egyébb irányú 
berendezések közvetetlen megismerésére nagyon előnyös.

Nem szeretném azonban, ha e fentebb vázolt kedvezőtlen 
viszonyai miatt a fővárosnak a Francziaországba utazó magyar 
tanárok csakis a vidéki városokat keresnék fel. Okvetetlenül szük
séges, hogy a főváros nyújtotta előnyök hozzáférhetővé tétessenek 
minden tanulni vágyó számára azzal, hogy pl. a magyar kormány 
az eddig szerzett tapasztalatok felhasználásával gondoskodnék 
arról, hogy ne kelljen minden jelöltnek egyenkint és mindazokat 
a hátrányos tapasztalatokat szereznie, s hogy minél több ered
ménye legyen egy iiyen párisi tartózkodásnak.

Erre nézve Ausztriában a »Wiener Neuphilologischer 
Verein «-ban már határozott irányú mozgalom is indult meg, 
Seeger Alajos tanárnak 1901. február 22-én tartott felolvasása 
alapján (Zeitschrift für das Realschulwesen X X V I. 321.). Seeger 
javaslata az, hogy a kormány állandó összeköttetésben legyen egy 
egyetemi képzettségű, leginkább tanáremberrel Párisban, a ki 
az oda menő osztrák kartársainak alkalmas szállást biztosítson, 
a hol az volna az egyetlen idegen, s ily családokról nyilvántartást 
vezetne, hogy az idegen a maga igényeihez képest választhasson. 
Továbbá útba igazítaná őket, miféle előadásokat szónoklato
kat, szini előadásokat hallgassanak meg, hogy felesleges keres
gélés nélkül mindenütt a legjobbhoz jussanak. Hetenkint egy-egy 
társalgási órát is adna minden egyes jelöltnek, a mikor fonetikai 
gyakorlatok folynának, és a társalgás az elmúlt hét tapasztalatairól 
tarto tt beszámolóhoz fűződnék. Gondoskodnék továbbá a vezető 
arról is, hogy a jelölteket a nekik leginkább megfelelő társas 
körökbe bevezesse, szegényebb sorsuaknak tanítási vagy csere
órákat szerezne, s hospitálás czéljából bevezetné őket nép- és 
középiskolákba.

Ezek véleményem szerint nagyjában mind elfogadható és 
czélszerű dolgok. Mert ha így meglenne a kellő vezetés, és a 
jelölt biztosan és bizalmasan fordulhatna mindenféle kérdéssel a 
tanácsadójához, akkor egy évi párisi tartózkodásnak okvetetlenül 
nagyobb eredménye lenne, mint eddig. A siker nagy mértékben 
természetesen az illető vezető egyéniségétől is függne. De meg
felelő, — és nem is igen magas — díjazás mellett válogatni 
lehetne az alkalmas középiskolai tanárokban vagy igazgatókban. 
A Párisban eltöltött idő felhasználásáról a vezető is mindenkor 
jelentést tenne akár a közoktatásügyi minisztériumnak, akár a 
tanárvizsgáló bizottságnak. A tanári szakvizsgálatot az illető 
jelölt legjobban ezen út után tehetné le idehaza.

A Párisban töltendő időre nézve Seeger elégségesnek tart 
egy félesztendőt; most is annyi időre küld ki az osztrák kor
mány 6 jelöltet minden évben. Helyesebb azonban, azt hiszem, 
a mi ösztöndíjasaink, illetve a mi kormányunk eljárása, mert ha
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már valaki ily nagyobb útra megy, azt nem szabadna egy évnél 
rövidehb időre szabni.

Általában azonban helyeselnünk kell az osztrák filológusok 
mozgalmát, s nagyon óhajtandó, hogy e tekintetben nálunk is 
több történjék. Az ily tanulmányút gyümölcsözőbbé tételére a 
mi kormányunk is tehetne ilyenféle intézkedéseket a franczia 
fővárosban, a milyenek az itt vázoltak.

Ha már most egy kis hozzávetőleges számítást teszünk, 
akkor azt is megmondhatjuk, hány franczia képesítésű tanárra 
van szükségünk, s hogy a kidőltek pótlása mily áldozatokkal 
járna a kormányra nézve. Minden teljes reáliskolánál két-két, 
minden felső kereskedelmi iskolánál és felsőbb leányiskolá
nál egy-egy a francziára képesített tanárt számítva, körülbelül 
130—140 emberre van szükség, a ki a nyelvet tanítsa. Termé
szetesen több párhuzamos osztály személyszaporítást tesz szüksé
gessé. Igen kedvező átlagul 25 évet véve egy-egy tanári tényleges 
működés tartamának, évenkint 5 — 6 ember kell pótlásul.

Az említett három iskolafajnál a nem államiakat is számba 
veszem, úgy okoskodván, hogy azoknak szükségletéről is az állam 
gondoskodjék, mert sem a felekezetek, sem testületek nem igen 
adhatnak utazási ösztöndíjakat, legalább sok nem. Igen óhajtandó 
volna azonfelül, hogy minden gymnasiumban is legyen egy teljesen 
képesített franczia szakbeli tanár, mert a mostani képesítést 
keveslem. 5 — 6 embernek külföldi ösztöndíja, ha a mostani 
1200 frt továbbra is megmarad, nem bolygatná meg az állam- 
háztartást, s így ez irányból sem jöhetne komolyabb kifogás.

A mig azonban valósággá válik, hogy minden francziát 
tanító tanár az előkészület ezen fokán átmegy, valamikép gon
doskodni kellene arról is, hogy a kik már egy évet nem áldoz
hatnak, szintén meríthessenek a tanulásnak ez élő forrásából. 
Másrészt a helyes nyelvgyakorlat hiánya és a folytonos tanítás 
rontólag hatván a teljesen kiképezett tanárnak is a nyelvérzékére, 
ennek a romboló hatásnak is időről-időre ellen kell dolgozni. 
Azok a nyári tanfolyamok, melyek »cours de vacances« czímen 
Párisban, Nancyban, Grenobleban, Geafben, Lausanneban évek 
óta fennállanak, erre kiváló alkalmat nyújtanak. Nem igen lehet 
ezeket itt részletesen ismertetnem; szaklapjaink többnyire közlik 
a programmjukat,  ̂ több ízben hosszabb ismertetést is adtak 
egyikről-másikról. Én magam 1899-ben a genfinek, 1900-ban a 
grerobleinek voltam látogatója,1 s mind a kettőben gyakorlati 
szempontból sokat tanultam.

A ki csak a nyári szünetet szánhatja rá, akármelyiket meg
látogatja ezek közül, bizonyos, hogy nem bánja meg. Sok újat 
hall, a régit felfrissíti, érdeklődése fokozódik. Az ugyanabban a 
munkában fáradó külföldi kartársakkal való megismerkedés is

1 A genfit ismertettem a Magyar Paedagogiának 1900-iki januári 
füzetében.
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csak hasznára lehet a tanárnak is, az ügynek is. Ezeknek a nyári 
tanfolyamoknak a látogatását a kormányunk nagyban elősegít
hetné, ha pl. csak 3—400 korona támogatást adna több tanár
nak minden nyáron; a költséghez mindegyik maga is hozzájárulna. 
Yan ugyan tudomásom, hogy a minisztérium ebben az irányban 
is támogatott egyeseket — a múlt nyáron ketten voltak a párisi 
nyári tanfolyamon a kormány támogatásával, — de hát itt is többet 
kellene tenni. Nem ismerem az állami költségvetés végrehajtásá
nak csinját-binját, de tán nem volna lehetetlen, hogy azokból a 
megtakarításokból, melyeket a minisztérium azzal tesz, hogy a 
kinevezések és előléptetések jó részét nem az év elején, hanem 
jóval később hajtja végre, nehány ilyen nyári kurzusra menő 
tanárt segélyezzen.

Ezek alapján tehát a franczia nyelvi tanáraink teljes 
gyakorlati kiképzése czéljából a következőkre volna szükségünk:

1. A vallás- és közokt. minisztérium küldjön ki minden 
évben 5—6 egyetemet végzett tanárjelöltet, esetleg már működő 
tanárt, egész évi tanulmányútra Párisba vagy más egyetemi 
városba legalább is 1200 frt. költség megadásával.

2. Lépjen összeköttetésbe egy arra való párisi középiskolai 
tanárral vagy igazgatóval, a ki megfelelő tiszteletdíjért mind
egyik jelöltnek alkalmas családot ajánlana, olyat, a hol a nap
nak legnagyobb részét mint családtag tölthetné.

3. A vezető tanár az egyetemi vagy egyéb előadások közül 
a legalkalmasabbakat ajánlja a jelölteknek, meghallgatja kíván
ságaikat s útba igazítja őket, esetleg társalgási s fonetikai 
gyakorlatokat tart velők.

4. A franczia nyelvi nyári tanfolyamokra 400 korona segít
séggel a minisztérium küldjön ki évenkint 8—10 működő tanárt.

Ha a t. tanári kör e tételeimhez hozzájárul, s azokat a 
tanáregylet igazgatóságához felterjeszti, hogy a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztériumhoz beadandó évi jelentésbe belejussanak, 
úgy örülnék, hogy bármi csekély szolgálatot tettem az ügynek.

(Debreczen.) H o rv a y  R óbert.

K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
Ókori Lexicon, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz

ter megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia támogatásá
val szerkesztette P t tz  Vilmos dr. egyetemi ny. r. tanár, a 
Magyar T. Akadémia 1. tagja. Első kötet A. L. Budapest. 
Franklin-Társulat írod. Intézet és Könyvnyomda. 1902. Nagy 
nyolczadrét 1140 oldal.

Ezen czím alatt mind tartalma, mind terjedelme tekinteté
ben hatalmas munkával gazdagodott a magyar pbilologiai irodalom. 
Hogy mily nehéz körülmények között, mily nagy várakozás után,
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milyen tényezők közreműködésével jött e munka létre, előadtam a 
Tanáregyesületi Közlönyben, mikor az első füzet megjelenése alkal
mával e nagy vállalatra tanártársaim figyelmét felhíttam. Jól tudom, 
hogy ilyen szakmunkák ismertetésénél az a szokás, hogy csak a 
legszárazabb tárgyilagossággal adjuk elő azok tartalmát, én azon
ban ez alkalommal sem mulaszthatom el, hogy azen fontos iro
dalmi esemény alkalmából örömemnek ne adjak kifejezést. Úgy 
hiszem, ezen örömemben egyesül velem nemcsak minden magyar 
philologus, hanem minden művelt magyar ember.

De lássuk röviden e hatalmas kötet tartalmát. Az egész 
kötet nagy 8-ad iv alakban 1142 sűrű betűs két hasábos oldalra 
terjed; ezt I —V III. oldalon megelőzi az Előszó, melyben Petz 
Vilmos dr. szerkesztő röviden elmondja a mű keletkezésének 
történetét s felsorolja 43 derék munkatársainak a nevét, kiket 
mint szakembereket a philologiai munkásság más terén is ösme- 
rünk. Előadja azután, hogy mily czélt tartva szem előtt s mely 
elvet követve kellett a munkát a társaknak végezniük.

Az Ókori Lexicon czélja, — mondja az Előszó — hogy 
a tanárjelöltek és tanárok, a középiskolák felső osztályainak 
tanulói és a mívelt nagyközönség azon része számára, mely az 
irodalom nemesebb alkotásai iránt érdeklődik, az ókori’a vonat
kozó összes tárgyi ismereteknek a tudomány legújabb vívmányai 
úgy szövegileg. mint ábrák tekintetében lehetőleg kikerekített 
kézikönyvét nyújtsa.

A munka anyagát szolgáltatták: 1. Lübker, Reallexicon des 
klassischen Altherthums für Gymnasien czimű könyvének 84 
lexicalis ivet kitevő utolsó (hetedik) kiadása. Ehhez járulnak 
pótlásként 2. hungarikum okról és egyéb ókori dolgokról szóló 
czikkek; 3. minél számosabb ábra, melyek Lübkernél igen csekély 
számuak és nagyrészt rosszak, elavultak. — A  kidolgozás módját 
illetőleg különös tekintettel voltak a munkatársak arra, hogy 
kimutassák az a n tik  világ hatását a m agyar szellemre és hogy 
nagyobb terjedelemben vegyék figyelembe a m agyar szakirodalmat, 
mint a külföldiek. Innen van, hogy e munka Lübkernek alapul 
vett munkáját tartalomban túlszárnyalja. Mig ez utóbbiban 
ugyanis körülbelül 6132 czikk van, addig az Ókori Lexiconban 
a hungarikum okka l és egyéb ú j czikkekkel együtt 6400.

Gazdagabb az Ókori Lexjcon ábrákban is. Lübker munká
jában csak 161 ábra van, az Ókori Lexiconban pedig 900 ábra 
lesz, melyekből a tanár az ábráknak a második kötet végén 
adandó jegyzéke alapjául tetszése szerin t fog system atikus össze
állításokat eszközölhetni irodalmi, régiségtant vagy történeti elő
adásai számára. Szegényebb do tutiéval ellátott iskoláknál tehát 
e könyv némileg pótolhatja a filológiai gyűjtemény képeit. Ezért 
nem lehet eléggé ajánlani, hogy ne csak a ta n á ri könyvtárak  
szám ára szerezzék be az iskolák, hanem  bátran be lehet szerezni 
még pedig több példányban az ifjú ság i könytárak, az önképzö  
körök szám ára is, különösen pedig ott, ahol az ifjúsági köröknek
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olvasó-helyiségeik vannak. Hiszen ezen könyvnek nemcsak az a 
hivatása, hogy a tudományt terjeszsze, terjeszti ez a jó ízlést és 
szolgálatot tehet a művészeti olctatás terén is. De tovább megyek, 
nem kellene e könyvnek hiányoznia a magyar művészek asztaláról 
sem, mert ők munkálkodásuk közben bizonyára sokszor jutnak 
olyan helyzetbe, hogy a szakszerű ismeretet, melyet e műben 
magyar nyelven találnak meg, nem nélkülözhetik.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium, melynek a munka 
létrehozatala körűi szintén nagy érdeme van, évenkint sok kü
lönféle irányú művet szokott az egyes intézeteknek ajándékba 
küldeni, vagy leír az iskolákhoz, hogy ezt vagy azt a munkát 
beszerezni el ne mulaszszák. Az Ókori Lexiconnak ily módon 
való beszerzését nem lesz szükséges ajánlani, mert meg vagyok 
győződve, hogy nem lesz az országban valamire való iskola, mely 
he nem szerezné. Másként állunk azonban az egyes tanárokkal. 
Ugyan melyikünkben nincs meg az akarat, hogy ezt a munkát, 
melyet alig nélkülözhet valamely szaktudomány, meg ne szerez
zük, tehetségünk azonban nincs hozzá, módját ejthetné tehát a 
magas minisztérium annak, hogy e munkát egyes tanárok, termé
szetesen nem a kiadó kárára, legalább féláron megkaphatnák. 
Jól kamatozó tőke lenne ez s egyszersmind szép elismerés volna 
az Ókori Lexikon munkatársainak, közöttük első sorban Pecz 
Yilmos szerkesztőnek, a ki igazán gigasi munkát végzett. 
Hiszen ahhoz, hogy azt a nagytömegű kéziratot csak egyszer 
is átolvassa, roppant kitartás kell. H át még minden tekintetben 
összhangzatba hozni, milyen szakismeret és tapintat kellett ahhoz. 
Valóban nemcsak elismerésre, hanem hálára is kötelezte a ma
gyar filológusokat, hogy megvalósította a több mint negyedszáza
dos pium desiderium-ot; megvalósította pedig úgy, hogy a fejlet
tebb nemzetek irodalmának is becsületére válnék.

A könyv tartalmának, mely a Lübkerével szemben határo
zott haladást mutat, megfelel a kiállítás is. Nemes egyszerűség 
jellemzi a kötetóriást, melyben nincs fölösleges czifraság s a mel
lett semmi sem hiányzik belőle, a mi díszére szolgál.

A komoly tudományosság benyomását teszi ránk a könyv 
szép formája. A betűk élesek, nagyságuk olyan, hogy a gyöngébb 
szemet sem fárasztják. A szöveg közé felvett képek tiszták, még 
a kisebbek sincsenek elmosódva, ezekben is meglátszik a gondos 
szakértő lelkiismeretes munkássága, a mi nemcsak abban nyilvá
nul, hogy legszebb és leghívebb mintákat választotta, hanem éles 
szemével észre tudta venni a legújabb kutatások eredményét is.

Úgy a szerkesztő, mint a munkatársak büszkén tekinthet
nek e nagy, valóban óriási hézagot pótló munkájukra, az olvasó 
közönség pedig, mely rég óhajtva várta e nagy mű megjelenését, 
a legnagyobb érdekkel lesi a 2-ik és egyúttal befejező kötet 
megjelenését is ; mely bizonyára méltó folytatása és befejezése 
lesz az első kötetnek.

(Budapest.) Szőke Adolf.
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EGYESÜLETI ÉLET.

Kassai kör.
I.

(Syria titkos szektái.)
Márcz. 20-án nyilvános felolvasást tartott a kassai tanári kör. 

melyen dr. Sző) émji Tivadar orvos, mint vendég olvasott fel Syria 
titkos szektáiról saját tapasztalatai alapján. Az érdekes előadást 
Lévay István felső kereskedelmi iskolai igazgató illusztrálta saját 
készítményű diapositivjeivel.

Ugyancsak ekkor tárgyalta a kör a temesváriak átiratát s 
ahhoz hozzájárult.

II.
(A természetrajz gyakorlati oktatása. Tanár szövetség. Választás.)

A május 22-én tartott rendes havi gyűlésen Halmos József 
Viktor premontrei főgymn. tanár tartott előadást a természetrajz 
gyakorlati oktatásáról. A  növény- és állat-gyűjtést mai alakjában 
nem találja helyesnek és czélravezetőnek. Ily gyűjtés csak becses 
példányokra történjék néha a tanár vezetése alatt. A közönségesebb 
növényekből a tanórán minden tanuló kapjon egyet az intézettől s 
azon az óra alatt ugyanazon megfigyeléseket és bonczolásokat végezze 
olló és kés segítségével, a melyeket a tanár az imitált, nagyobbított, 
szétszedhető műnövényen. Az önmunkásság és önmegfigyelés czéljából 
semináriumokat tartsunk e czélra berendezett laboratóriumokban. 
Krantz Béla és dr. Gerevich Emil elnök hozzászólása után a kör 
előadónak becses dolgozatáért köszönetét szavaz.

A tanárszövetség tárgyában Gzigler Ignácz bemutatja Vargha 
min. tanácsos, a statistikai hivatal igazgatójának 1902 1889. ein. 
sz. átiratát, mely a tanárszövetség ügye iránt való nagy érdeklődé
séről tanúskodik. A kis értekezés számba menő átirat újabb bizonyító 
adatokat nyújt a tanárok 15°/oo-os halandóságának valószínűségére. 
Anglia összes lakói közt (gyermekek is) egy évtized óta 18 — 19°/0o> 
egyes grófságaiban 15°/oo-on is alul van a halandósági arányszám. 
Hozzávéve, hogy a 25 éven felülieknél 1/g-dal kedvezőbb az arány ; 
ez a 10°/0o-ot is alig haladja meg. Azon nézet, hogy a 15°/oo 
halálozási arányszám túlságosan alacsony, azon téves felfogásból ered, 
ha a 15-ös halálozási arányt csupán az egy bizonyos időpontban 
élő tanárokra vonatkoztatjuk. Egy néposztály vagy testület átlagos 
évi halálozását számítva azonban az évről-évre megújuló, az elhal
tak által megfogyatkozó s a fiatalabbak belépése által felfrissülő 
testületet kell tekintenünk. Czigler hozzáfűzi, hogy a míg ezen fel
frissülése a testületnek meg nem szűnik, addig a 15°/0o arányszám 
teljesen megbízható. A felfrissülés egyik feltétele, hogy új iskolák 
keletkezzenek. Ez pedig nem szűnhet meg. íme Ausztriának jóval 
több az iskolája, mint nekünk, s mégis még aránylag is több új
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iskolát állítanak ott fel évente, mint nálunk. A ki a haza jövőjében 
bízik, eo ipso bíznia kell ebben is. — A kör Vargha min. taná
csosnak köszönetét szavaz nagy érdeklődéséért, az átiratot az egye
sület elnökének megküldi, hogy a bizottság rendelkezésére bocsássa, 
esetleg a Közlönyben közölje.

Végezetül a kör megejti a szavazást az egyesület központi 
tisztikarának megválasztására. Strcisser Sándor

jegyző.

Szatmárvármegyei kör.
(A magyar helyesírás kérdése. — Az elemi és a középiskola egymáshoz 

való viszonya. — Az országos és a kerületi tornaversenyek.)

A szatmárvármegyei tanári kör május 18-án Nagybányán tar
totta ebben a tanévben harmadik rendes gyűlését a következő tárgy- 
sorozattal :

I. Orosz Alajos a helyesírás kérdéséről tart szabad előadást. 
Ismerteti a kérdés újabb történeti fejlődését s rámutat azon paeda- 
gogiai és didaktikai okokra, a melyek az iskolai helyesírás egységes 
szabályozását sürgős szükséggé teszik. Véget kell vetni az ingadozás
nak, a sokféleségnek, mert ez az oka, hogy sok tanuló nem szerzi 
meg az Írott szó tiszta képét. Az akadémia helyesírási szabályzatát 
nem tartja elfogadhatónak, mert annak az álláspontja elavult, s 
már csak azért sem szolgálhat zsinórmértékül, mert egyes szavaknál 
kétféle Írásmódot is megenged. A szabályzatnak a legapróbb részlet
ben is föltétlenül határozottnak kell lennie. Előadó az egész vonalon 
az egyszerűsítésnek a bive, mert legkönnyebben tanítható. Fejtege
tésének főpontjait összefoglalva javaslatokként terjeszti a kör elébe.

A kérdésről élénk eszmecsere indul meg. Vida Aladár azt 
kívánja, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter az akadé
miával vállvetve tegye magáévá a magyar helyesírás ügyét; az ide
gen szavak egy lehetőleg teljes szótárban legyenek összegyűjtve 
és a helyesírási szabályok az osztályban függesztessenek ki. Geday 
József vitatja, hogy az egyszerűsítés mellett a nyelvtudomány is 
szól; az idegen szavakat úgy Írjuk ki, a mint azokat más nemzetek 
Írják. Dr. Káylány Antal egy kanont kíván szerkeszteni, melyet a 
középiskolában rendeletileg kell végrehajtani; az idegen szavakat 
pedig írjuk magyarosan. Szabó István az egyszerűsítés ellen szó l; a 
helyesírásban az etimológia legyen az irányadó és nem a fonetikai 
alap; az idegen szavak magyaros Írása pedig a legnagyobb zavart 
okozná, mert egy meghonosodott szó lehet valaki előtt meghonoso
dott, más előtt pedig teljesen ismeretlen.

Patkovszki Pál elnök a helyesírás részletkérdéseibe bocsátkozó 
vitát czéltalannak tartja és a kör többségével az előadó javaslatait 
teszi magáévá: 1. A szamtárvármegyei kör kívánatosnak. sőt szüksé
gesnek tartja, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium egy, 
minden iskolára kötelező helyesírási szabályzatot adjon ki. 2. Ezen
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szabályzat az egyszerűsítés elvén alapuljon. 3. A szabályzat a művelt 
nyelvben már meghonosodott idegen szavak írásában fonetikai alapot 
kövessen.

II. Az elemi és a középiskolák viszonyáról Bagossy Bertalan 
értekezett. Nem helyesli dr. Nagy Zsigmond debreczeni tanárnak 
azon eszméjét, hogy a középiskolák I. és II. osztálya eltöröltessék 
és ezek helyett az elemi iskola V. és YI. osztályát legyenek kény
telenek végezni a növendékek. Az előadó szerint a középiskola két 
alsó s az elemi iskola két felső osztálya egymással nem azonosak. 
Mert az előbbi az általános műveltség alapjait rakosgatja le nagy 
lassan és czéltudatos óvatossággal, míg az utóbbi az elemi művelt
ség kisded épületét tetőzi be nagy sebtiben; épen azért hazai és 
világtörténelmet, köz- és magánjogot (alkotmánytant), természettant 
és gazdaságtant is vesz fel tantervébe, míg ezek a középiskola két 
alsó osztályában hiányzanak. Nem valósítható meg dr. Nagy Zsig
mond terve azért sem, mert akkor minden faluban 6 osztályra 
osztott népiskolát kellene felállítani, a mi óriási terhet róna az 
iskolafenntartókra s részben magasabb kvalifikácziójú és fizetésű 
tanítókat föltételezne. Meghiúsítja dr Nagy Zsigmond tervét az a 
hiányos iskolázás is, a mely hazánkban uralkodik. A földművelő 
ember áprilistól novemberig a mezőn foglalkoztatja 10 — 12 éves 
fiát s így az iskolát szorgalmasan látogatók tanulása sem lehet 
rendszeres.

Dr. Nagy Zsigmond azzal kecsegtet, hogy terve szerint a 
gyermek csak 12. éve befejeztével kezdené tanulni a latin nyelvet. 
Ez az előadó szerint is igen figyelemre méltó paedagogiai eszme, 
mert fejlettebb elmével a gyermek gyorsabban és többet tanulna. 
Azonban rögtön előtárja aggodalmait is. Miképen akadályozzuk meg 
akkor, hogy a gyermekek tömegesen ne áraszszák el a gymnasiumot ? 
Talán felvételi vizsgálattal, mint dr. Nagy Zsigmond óhajtja'? Azon
ban minden komoly paedagogus előtt a felvételi vizsgálat intézménye, 
tekintetbe véve a faluiról jött gyermekek lelkiállapotát s a vizsgáló 
tanárok kevés idejét, igazságtalanság és merő képtelenség.

Az előadó czáfolja dr. Nagy Zsigmond többi érveit is. Végül 
elfogadásra ajánlja következő határozati javaslatát: A szatmári 
tanári kör nem helyesli azon mozgalmat, mely a jelenlegi közép
iskolák I. és II. osztályát eltörölni s azok növendéked a népiskola 
V. és VI. osztályainak, mint az előbb nevezettekkel egyenrangúaknak 
elvégzésére utasítani törekszik; nevezett tanári kör ugyanis sem czél- 
jára nézve azonosnak, sem tantervére nézve összeegyeztethetönek nem 
tartja a két intézményt.

Az előadás osztatlan tetszéssel találkozott és a kör mindenben 
hozzájárul az előadó érveléséhez és javaslatához.

III. Az országos és kerületi tornaversenyek intézményének 
méltatásáról Ratkovszki Pál elnök tartott előadást.

Előadó hivatkozik arra, hogy ezen kérdést az 1898. évi 
szeptember 25-én tartott köri ülésen részletesen és behatóan tár
gyalta már azon tapasztalatok alapján, melyeket a milleniumi orsz.
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tornaversenyen s az 1898. évben Szatmáron tartott kerületi torna
versenyen, melynek rendező elnöke volt, szerzett. Az akkor elmon
dottakat röviden, összefoglalólag megismétli most, s szembeállítja a 
tornaversenyekből származó előnyöket és hátrányokat. Előnyei a 
tornaversenyeknek: hogy fokozza a testgyakorlás iránti kedvet, 
a tanuló távoli vidékeket ismer meg és tapasztalatokat szerez, 
barátságokat köt, a nemzeti együvétartozás érzete fokozódik, s a 
versenyek színhelyének közönsége nem mindennapi élvezethez jut. 
Hátrányai: hogy a tornatanítást kizökkenti rendes menetéből, a 
versenyzőkre nézve az órák számát szaporítani kell (mert a kiszabott 
idő rövidsége miatt máskülönben el nem készülhetnek), míg a nem 
versenyző tanulóknak tornaóráik maradnak el s a tornatanítás veszít 
intensivitásából; a rendes tantárgyak is rövidséget szenvednek, mert 
a tanuló elméje nem nyugodt, úgy a verseny előtt, mint utána heteken 
át csak ezzel foglalkozik; az intézetben meglazul a fegyelem, s külö
nösen a versenyre való utazás alatt, mint a verseny idején a tanulók 
a rendes fegyelmi szabályokat tanári felügyelet alatt szegik meg 
(dohányzás, szeszes italok, kártyázás). Sajnosán tapasztalni azt is, 
hogy némely intézetnél a kisérő tanárok nem gyakorolnak szigorú 
felügyeletet s még éjjel is szabadon hagyják kóborolni tanulóikat, 
a kik aztán kicsapongó mulatságokra is vetemednek és gyakran az 
erkölcsi romlás csíráit hozzák haza s megrontják társaikat is. Meg
említi azt is, hogy a szatmári verseny alkalmával egyes tornatanítók 
előre kikötötték, hogy nem akarnak szálláson együtt lenni a tanulók
kal. Túlságosan kifejlődik a vetélkedési szellem, a versengési düh, 
ezt többnyire a tornatanítók suggerálják, a kik szégyennek tartják, 
ha az intézet minél több díjat nem hoz haza, s nem egyszer a ver
senyszabályok kijátszásával igyekeznek díjhoz juttatni tanulóikat, 
vagy épen e czélból nagyobb osztálybeli tanulókat kisebb osztálybeliek 
neve alatt szerepeltetnek a versenyeknél, a mi erkölcsiig káros hatás- 
sel van a jellemre. A versenyeknél díjat nem kapott tanulók áloko
kat keresnek, hogy vereségöket szépítgessék, igazságtalanságról beszél
nek, a bírálókat lerántják stb.

Nagy hiányok vannak a rendezésnél is. A verseny idejét nagyon 
későn szokták közölni, nincs idő arra, hogy nyugodtan és az inté
zeti rend felforgatása nélkül lehessen előkészülni a versenyre. 
A minisztérium igen kevés pénzt ád a versenyekre s így azok nagy 
anyagi áldozatokat rónak a szülőkre és az érdekelt városok közön
ségére. A rendezésre s a szegény tanulók, de jó tornászok segélye
zésére szükséges pénzt úgy kell összekunyorálni, a mi egyrészt 
fáradságos és kellemetlen, másrészt a tanári tekintély rovására van. 
Vidéki városokban 7 — 800 tanuló elhelyezése nagyon bajos, a szál
lást adó intézetek beléletét felforgatja s az étkezés kellő megoldása 
is nehéz.

Mindezek után az a kérdés, hogy fönntartandó-e a tornaverse
nyek intézménye ? Az előadó úgy válaszol, hogy igen; de okvetlenül 
reformra van szükség, a jelen szei’vezet nem maradhat meg. Az elő
adónak az a véleménye, hogy 1. A tornaverseny idejét és helyét s
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a vei’seny szabályokat egy évvel előbb közöljék az intézetekkel, hogy 
rendszeres beosztással készülhessenek, s a szülőknek is elég idejök 
legyen a pénz előteremtésére. 2. A versenyt nem májusban kell ren
dezni, a mikor az érettségire való készület és az összefoglaló ismét
lések folynak, hanem junius 20. és 29-e között, mikor a vizsgálatok 
már befejezettek. 3. Ne hivjanak meg egy kerületi versenyre sok 
intézetet, hanem 10 — 12-őt, de ezeknek tétessék kötelezővé, hogy 
pl. 40 tanulóval megjelenjenek, s a szegény tanulóknak a kormány 
adja meg a költséget. 4. A versenyeket ne szorítsák egy napra, 
mert ez fárasztó a versenyzőkre, de még a közönségre nézve is, 
s a teljes programra még sehol sem volt keresztülvihető, e miatt épen 
a legérdekesebb dolgok, mint a szertornázás, játékok stb. elmarad
nak. Legyen a verseny két napra kiterjesztve, első napon legyenek 
az egyéni versenyek, csak a teljes jury jelenlétében, a második nap 
az együttes versenyek a szertornázás és játékok a nagy közönség 
jelenlétében. 5. A versenytéren követendő magatartásra nézve orszá
gosan kötelező versenyszabályok készítendők. 6. A tornatanítás érde
kében kívánatos, hogy a tornát a gymn. egyéb tárgyakat tanító 
rendes tanárok tanítsák. Ez el volna érhető, ha a tanárjelölteknek 
mód nyújtatnék arra, hogy az egyetemi tanfolyamok ideje alatt a 
tornatanításra is képesítést szerezzenek. Ösztöndíjasoknak, az Eötvös- 
kollégium s Tanárképző növendékeinek egyenes kötelességükké lehetne 
tenni, hogy a tornatanításra képesítést szerezzenek.

Németh József, Vida Aladár, Myskovszky tagok szakszerű hozzá
szólása után a kör az előadó indítványait magáévá tette.

Sándor Venczel,
a kör titkára.

VEGYESEK.

Jelentkezés a közgyűlésre. Alulírott rendező-bizottság tiszte
lettel felkéri az ez évben Szabadkán tartandó közgyűlésünkön 
megjelenni óhajtó t. tagtársakat, hogy szíveskedjenek ez iránt leg
később f. hó 20-káig a szabadkai községi főgymnasium igazgatóját, 
Kosztolányi Árpád urat értesíteni. A rendező-bizottság sietni fog 
a t. tagtársaknak a további szükséges tájékoztatást (lakás, vasúti 
igazolvány, kirándulás stb.) még idejében megadni. Egyben kérjük 
a t. tagtársakat, méltóztassanak jelentkezésükkor arról is értesíteni, 
hogy magánházban, vagy szállodában óhajtanak-e elszállásoltatni ; 
bogy igénybe kívánják-e venni az egyesület igazgatósága által kért 
kedvezményes vasúti igazolványt; hogy melyik napon, mely vonattal 
és mely irányból érkeznek, hogy fogadtatásuk iránt idejében intéz
kedhessünk ; végül hogy az "Újvidékre tervezett kirándulásban részt 
akarnak-e venni. — Szabadkán, 1902. jun. 2. A rendezőbizottság.

A szabadkai közgyűlés érdekében a város értelmiségének élénk 
részvétele nyilatkozik. A város közgyűlése megbizta a tanácsot, hogy
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a közgyűlés tagjainak méltó fogadtatásáról gondoskodjék. Az 50 tag
ból álló nagy rendező-bizottság már megalakult, s részt vesz benne 
a társadalomnak minden köre. A diszelnökséget Schmausz Endre 
városi főispán vállalta el, az elnökséget a polgármester. A tagok 
közt van a városi tisztikar több előkelő tagja, a főgymnasiumi tanár
kar, s a többi tanintézetek igazgatói, papok, ügyvédek, mérnökök, 
szerkesztők s a közélet egyéb tekintélyei, stb.

Tervben van a közgyűlés másnapján kirándulás a szomszédos 
Újvidékre, hol szintén a város hatósága készül vendégszeretőleg az 
egyesület tagjait fogadni. Újvidékről Karlóczát és a krusedoli zár
dát fogjuk megtekinteni. A részletekről legközelebb.

Köpi gyűlés. A budapesti tanári kör f. hó 11-én (szerdán) este 
6 órakor a tanáregyesület új helyiségében (Esterházy-utcza 14. II. em.) 
gyűlést tart a következő tárgysorral: 1. Tisztviselők jelentései; 
2. A jövő évi tisztikar megalakítása; 3. Választmányi tagok kikül
dése az egyesület válaszmányába.

N É V S O R A
azon tagoknak, kik április 14-től május 21-ig tagdíjat fizettek.
1893/4-re : Bulyovszky Sándor.
1896/7-re: Patek Béla (II.), Schultz Imre.
1897/8-ra: Patek Béla (I.), Szent-Imrey Tamás (IL), dr. Vida 

Sándor (I.), Zalai Márk.
1898/9-re: Kovalóczy Rezső, Oláh Gyula (még 2 K.), Para Endre, 

Szent-Imrey Tamás (I.), Zalai Márk.
1899/900-ra: Dr. Aczél József (6’25), Dózsa Jakab (II.), Geday János, 

Hajkő László (II.), E. Jakab Géza, Irsa Béla (még 2 K.), Karvasi Lajos, 
Oláh Gyula, Simon Béla (2 K.), Zalai Márk.

1900/1-re: Biela Mária, Bozsenik Béla, Daru Mihály (II.), Dékány 
Lajos (I.), Ferenczy József, Gaal József (II.), Gáspár István, Glass Ferencz 
(5 K.), Gurnesevics Lajos, Haverda Mátyás, dr. Hornyánszky Gyula, E. Jakab 
Géza, Janell József, Jaskovics Ferencz, Jurássy Berta, Kauffmann Aurél, 
Kovalik János (Yersecz), Körösi Sándor (3 33), Laczkovich Ilka, gróf Lasz- 
berg Rudolf (IL), Latkóczy Mihály, Miklósy István, Németh Vilmos, Pap 
András, Perjessy Lajos, Rákosi Kristóf, Redlich József, Ruzitska Béla, 
Strompf László, Szabó Kázmér (II.), Szilasi Móricz, Takács Gyula, Váró 
Ferencz, Versényi Gábor, Waldherr Gyula, Wigand János, Zalai Márk.

1901/2-re: dr. Acsay István, dr. Alföldy Dénes, Ambrus Mór, Arató 
Frigyes, Azary Miklós, Bajzáth Lajos, Balázsovits Norbert, Balázsy 
Czirill (II.), Barabás Jenő (II.), Bán K. Aladár (II.), Benke István, Berecz 
Gyula, Berkovics Arnold, Berky Zoltán, Blanár Ödön, dr. Bleyer Jakab, 
Bőd Károly (II.), Bodola László, Bodosi Lajos (II.), Bohner Jákó, dr. Bokor 
János, Bolla Lajos, Borsodi Miklós, Both István, Bóka Péter, Bruck 
Ferencz (Újvidék), Csehély Adolf (II.), Cserép Sándor, Csókán Lajos, Csómár 
István, Danka István, Danka Piacid, Demjanovics Andor (II.), Dobos Ferencz, 
Draskóczy Gábor (II.), Elekes Károly, Embery Árpád, dr. Erdélyi Károly, 
Fankovich Gyula, Fankovich Sándor, Faragó Andor, Farkas János, 
Feczkó János, Fejes Áron, Fekete Gábor, í'ekete István, dr. Fenyves Albert, 
Ferenczy József, Félegyházi Antal (II.), Ficsór József, Fendorovics Zsigmond, 
Gaal József, Gáspár Balázs, Gáspár István, Gáspár Károly, Glósz János, 
Gönczi Lajos (II.), Groszbauer József, Grusz Ede, dr. Gyiszálovics Veszelin, 
Halmi János, Hann Károly (II.), Haraszthy Gyula (Ungvár), Hargita Nándor, 
Harmath Ödön (II.), Harzer József, Hassák Vidor, dr. Hegedűs Izidor, 
Hehelein Károly, Hetyei Szende, Hlatky Miklós (II.), Hikl József, Holecz
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János, dr. Hornyánszkv Gyula, dr. Horváth Czézár, Horváth János, Horváth 
Sándor, Högyészi Amand, E. Jakab Géza (L), Jancsó Géza, Jankó Gyula, 
Jánosy Gerő, Jánosy Péter (II.), Janovszky László, Jezsovics Károly. Izák 
János, Kalkbrenner Antal (4 K.), Kalmár Jenő, dr. Kálmán Miksa, 
dr. Káplány Antal, Kiss Gábor, Kiss Lajos (Szeged), Kiss Pál, Kopcsay 
János, Kovács Dániel (II.), Kovács Dezső, Kovács Gergely, Kovács János 
(Sz.-Udvarhely), Králik Gusztáv, dr. Kuthy József, Kutrucz Rezső, Laczek 
Gyula, Laczkovich Ilka, gróf Laszberg Rudolf, Lovass Aladár, dr. Lóky 
Béla, Lukácsy György, Maczki Valér, Makoviczky György, Maráth József (II.), 
Marusák Pál, Mayer János, Mazuch Ede (II.), Mátray Gyula, Medveczky 
István, Micsinay János, Misz Olivér, ifj. dr. Mitrovics Gyula, Molnár Béla, 
Molnár József, Molnár Károly (Sz.-Udvarhely) (II.), dr. Morvay Győző, 
dr. Móczár József, Moesz Gusztáv, dr. Mráz Gusztáv, Nagy Elemér, Nátolya 
Antal, Német József, Németh Károly (még 6 K.), Niedermayer Gyula, 
Niernsee József, Nősz Gusztáv, Nyers Károly, Olasz Gyula (II.), Orlovszky 
István, Osváth Ferencz, Osztroluczky Gyula, Pap András, Pap Lajos, Pap 
Mózes, Parcsetics Vincze, Paulay Ödön, Pálffy Károly (II.), Perjessy Lajos, 
Petényi József.

Budapesten, 1902. május 21.
(I.) =  I. félévi Müller József
(II.) =  H. félévi egyesületi pénztáros,

(V. kér. áll. főreáliskola, lakása: II. Áldás-u. 4.)

T arta lom  : Franczia nyelvi tanáraink gyakorlati képzése. Morvay Róbert
tól. — Könyvismertetés : Petz Vilmos : Ókori Lexicon. Szőke Adolf
tól. — Egyesületi é le t: Köri tudósítások. (Kassai, szatmárvármegyei 
kör.) — Vegyesek. — Hirdetések.

P á l y á z a t .
A békéscsabai államilag segélyezett ág. h. ev. Rudolf-főgymnasium- 

nál egy latin-görög nyelvi tanszékre pályázat hirdettetik.
A rendes tanár törzsftzetése 2400 K, lakáspénze 480 К ; részesül 

öt Ízben 200—200 К ötödéves korpótlékban. A törzsfizetés idővel 2800, 
illetőleg 3200 K-ra emelkedik. Ezekben a fizetési fokozatokban a lakás
pénz 600 K.

A más intézeteken rendes tanári minőségben eltöltött évek a kor
pótlékba beszámíttatnak s a már ott élvezett magasabb fokú törzsfizetés 
is azonnal megadatik.

A pályázók csak ág. h. ev. vallásuak lehetnek.
Nyugdijigény az 1894. évi XXVII. t. ez. értelmében.
Ha a kijelölt szakból okleveles és egyébként is alkalmatos tanférfiú 

nem jelentkeznék, nem okleveles is figyelembe vétetik s 1600 К évi fize
téssel s 200 К lakáspénzzel alkalmaztatik.

A pályázók a főgymnasiumot kormányzó bizottsághoz czimzett s 
kellően felszerelt folyamodványukat ennek a bizottságnak világi elnöké
hez (Dr. Zsilinszky Endre) küldjék be, még pedig junius 20-ig bezárólag.

A megválasztott állását 1902. évi augusztus hó 30-án tartozik elfog
lalni s költözködési költségeinek részben való megtérítésére is számíthat.

Kelt Békéscsabán, 1902. május hó 17-ikén.

A fögymnasiumi bizottság elnöksége.
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Pályázat.
A hajdúnánási hat osztályú ev. ref. gymnasiumban betöltendő két 

rendes tanári állásra, melyeknek egyikével a mennyiségtan és természet
tan, másikával pedig a mennyiségtan és rajzoló mértan tanítása van egybe
kötve, ezennel pályázat hirdettetik.

Évi javadalom: 2400 К azaz Kétezernégyszáz К törzsfizetés és 
400 К azaz Négyszáz К lakáspénz évnegyedes részletekben előre fizetve; 
az állami segélyezés tárgyában létrejött szerződés-tervezet jóváhagyása 
esetén pedig ezenkívül még öt Ízben 200 — 200 К ötödéves korpótlék és 
jogosultság arra, hogy a megválasztandó rendes tanárok szolgálati éveik 
arányában a 2600, 2800, 3200 és 3600 К törzsfizetéssel javadalmazott 
fokozatba előlépjenek.

Az állandósítás e tanszékeken egy évi sikeres működés után tör
ténhetik ; de e tekintetben a jogot az iskolai elöljáróság kizárólag ma
gának tartja fenn.

A pályázók csak ev. reform, vallásuak lehetnek.
Nyugdíjigény az 1894. évi XXVII. t.-cz. értelmében.
Ha a kijelölt szakokból okleveles és egyébként is alkalmatos tan

férfiak nem jelentkeznének, nem okleveles egyének pályázati kérvényei 
is figyelembe vétetnek s megválasztás esetén havonkint előre fizetendő 
1800 К évi fizetésük leend ; ha azonban időközben oklevelet szereznek, 
annak bemutatásától kezdve a rendes tanári illetmények élvezetébe lépnek.

Egyenlő képesítés mellett előnyben részesülnek azok, kik a torná
ból is képesítve vannak s ennek tanítására — külön javadalmazás mel
let — vállalkoznak.

A kellőleg felszerelt t. i. születési, a képesítést, eddigi tanári 
szolgálatot, hadkötelezettségi viszonyt és egészségi állapotot igazoló okmá
nyokkal ellátott s a h.-nánási ev. ref. Egyháztanácshoz intézett kérvények 
f. évi junius hó 20-ig alulírott lelkészelnökhöz nyújtandók be.

A megválasztottak állásukat f. évi augusztus hó 29-ig tartoznak 
elfoglalni.

Hajdúnánás, 1902. május hó 30.

Kállay Imre
főgondnok.

Benkö Lajos
ev. ref. lelkészelnök.

v _ . . J

F eldm ann  Gyula

v _

t a n s z e r k é s z i t ő  i n t é z e t e  =  
Budapest,  VI., Felsö-erdösor 5.

Telefon 17- 23. (M agyar m echanikai és  e lec tro tech n ik a i vá lla la t,) Telefon 17-23.
Minden irányú iskola vezetőinek, tanárainak és tanítóinak szives figyel
mébe ajánlja hazai saját gyártmányú fizikai, khémiai, természetrajzi és 
geometriai tanszereit. Szakszerű tanácsai és tájékoztató költségvetéssel 

szolgál iskolák felszerelésénél. .
Újabb szerkezetű tanszerek elkészítését és tanszerek javítását elvállalja, mecha

nikai és üvegtechnikai praecziziós munkákat elfogad.
»A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi minister a Feldmann Gyula-féle magyar 
mechanikai és electrotechnikai vállalatot (Physikai és chémiai tanszérgyárat és üveg- 
technikai intézetet) az enemü beszerzési forrásokul ajánlott hazai czégck közé utó
lagosan felvette.« »Hivatalos Közlöny« X. 11. 229.

Az Athenaeum könyvnyomdája.
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INTÉZETI, KERÜLETI ÉS ORSZÁGOS TORNA
VERSENYEK.

Testgyakorlási rendszerünk iskoláinkban az emberi test 
arányos kiképzésén alapul, vagyis hivatva van a test természet
adta erejét és ügyességét czéltudatosan alkalmazott különféle 
testedző gyakorlatokkal fokozatosan s arányosan fejleszteni.

Iskolai testgyakorlásunk épen úgy, mint az egész közép
iskolai tanítási rendszerünk, eddigelé sok vajúdáson ment keresz
tül, s hogy szépen kitűzött czéljának eddig teljesen nem felelhe
tett meg, magán a rendszeren kivül, sok más tényezőn múlt.

Iskolai testgyakorlási rendszerünket számosán ridegnek 
mondották, olyannak, melyért az ifjúság kellőképen nem tud 
lelkesedni, lanyhának tüntették fel, mely nem nyújt alkalmat 
az egyén testi erejének és ügyességének összemérésére, a melyből 
tehát az egymással való nemes vetélkedés, a testgyakorlásnak 
e fontos tényezője, hiányzik.

Ezen panaszokat illetékes körökben is tudomásul vették, 
s a szóba hozott bajon részben azáltal óhajtottak segíteni, hogy 
testgyakorlási rendszerünknek mintegy felfrissítésére ifjúsági torna
versenyeket léptettek életbe. Az ifjúsági tornaversenyek intéz
ményét Csáky minisztersége allatt honosították meg. Külföldön 
ezideig ilynemű tornaversenyeket csak nagyon szórványosan tar
tottak, s így mondhatni, ezen magyar kezdeményezés híján volt 
olynemű külföldi példáknak, melyeket ifjúsági tornaversenyek 
rendezése alkalmából követhettünk volna. Ilyen viszonyok mellett 
természetes, hogy az első tornaversenyeink tapogatódzás s kísér
letezés közt folytak le. Nem csoda, ha több tekintetben nem 
feleltek meg teljesen sem tornászati, sem nevelési szempontból 
a követelményeknek. Ezen hiányok azonban mit sem vonnak le 
az intéző körök jóindulatú s nemes törekvési érdemeiből, mert 
most okulva a saját magunk példáin, ha az eddig észlelt hiányo-
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kát pótolják, képesek leszünk mindeneket kielégítő versenyeket 
tartani, melyek kétségtelenül üdvös hatásúak lesznek fiatal nemze
dékünk nevelésében.

A tornaversenyeket az ifjúságnak bennök való részvétele 
szerint intézeti (vagy helyi), kerületi és országos versenyekre 
osztjuk.

A z intézeti tornaversenyek a másik kettőnél jóval idősebb 
intézmény, nem is annyira tornaverseny-számba mennek, , mint 
inkább amolyan évzáró tornaünnepélynek tekintik őket. Én az 
intézeti tornaversenyeket, ha azokat úgy rendezzük, a hogy fon
tosságuk megköveteli, az iskolai testi nevelés szempontjából 
hasonlíthatlanul fontosabbaknak tartom akár a kerületi, akár az 
országos tornaversenyeknél. Azért tartom az intézeti tornaverse
nyeket fontosabbaknak, mert ezekben a résztvevő intézetek szinte 
teljes számban tényleg vehetnek részt mind a felvonulásban, mind 
a szabadgyakorlatokban, úgy a játékban is ; továbbá nagy szám
ban vehetnek az egyéni és a tömegversenyekben. Ellenben a 
kerületi és az országos tornaversenyeken könnyen felfogható 
okokból ez teljesen lehetetlen. Már pedig egy tanférfiú nem fogja 
kétségbe vonni annak nagy fontosságát, hogy ha már tornaver
senyt rendezünk, fölötte kívánatos, hogy abban lehetőleg az 
egész intézet ifjúsága részt vegyen. Ez pedig csak az intézeti 
tornaversenyeken valósítható meg. Mert tulajdonképen mi a czélja 
és feladata az iskolai nevelésnek? Röviden mondva az, hogy az 
egész intézeti ifjúság a testi erő és ügyességből lehetőleg közepes 
jó kiképzésben részesüljön. Ez pedig legalább megközelítőleg 
csak akkor érhető el, ha az iskolai nevelésnek megfelelően az 
egész ifjúságot, nem pedig csak annak egyik részét, mondjuk, a 
természettől amúgy is nagyobb erővel és ügyességgel megáldott 
kisebb részét foglalkoztatjuk testedző gyakorlatokkal. Köztudo
mású dolog pedig az, hogy a kerületi és az országos tornaver
senyeken csak csekély százaléka működik tényleg, hasonlíthatat
lanul nagyobb része pedig távol van tőle s nem is látja azt.

Az ifjúságnak az intézeti tornaversenyen való tömeges rész
vételéből következik, hogy az ifjúság gyöngébb nagyobb fele 
tényleg részt vehet a verseny majdnem minden pontjában. Isko
lai szempontból pedig ez a fődolog. Az intézeti tornaverseny 
programmja e szerint úgy állítandó össze, hogy benne az egész 
ifjúság több irányban foglalkoztassák s a versenyekbe is nagy 
számban bevonassák. Ebből azonban viszont az következik, hogy 
az intézeti tornaversenyek csak akkor lesznek az iskolai testi 
nevelésnek igazán fontos tényezőivé, ha bennök az egész intézeti 
ifjúság kötelezőleg részt vesz, nemcsak a kiválogatott része, mert 
ez utóbbi esetben czéljukat vesztik, nem sokat lendítenek az 
ifjúságnak megkivántató általános testképzésén, s így akár el is 
maradhatnak.

A mi az intézeti tornaversenyre való előkészületet illeti, 
úgy határozottan megtartandónak tartom, hogy arra külön
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készülni nem kell, sőt nem is szabad. Szigorúan kerülni kell 
még látszatát is annak, hogy a tornatanár a tanulókat a ver
senyre való előkészítés czímén elvonja akár a tanulástól, akár 
egyéb kötelességeinek teljesítésétől.

A tornatanár az év folyamán a rendes szorgalmi időben a 
rendes tanítási órák alatt szinte észrevétlenül bőven előkészítheti 
az ifjúságot a versenyre. Ezt annál könnyebben megteheti, mert 
mindig teljes osztályokkal foglalkozik s mivel az egész intézeti 
ifjúság vesz részt a versenyen, egyes csoportok külön betanításá
ról szó sem lehet. Egyes csoportokkal ugyanis csak akkor szok
tak külön foglalkozni, ha az ifjúságnak csak egy része vesz részt 
a versenyen.

Az intézeti s általában az összes tornaversenyek anyaga 
szigorúan a középiskolai testi nevelés körébe tartozó testgyakorlási 
nemekből az ezekben való fokozatoknak megtartásával merítendő. 
Nem való tehát és nem is szabad néhány tanulóval külön beta
nított magasabb fokú gyakorlatok bemutatásánál feltűnést keresni, 
avagy egyes nagyobb eredményekre törekedni. Az legyen a főczél, 
mint fentebb mondottam, hogy az egész iskolai ifjúság a test
gyakorlati nemekben általában lehetőleg közepes, jó kiképzésének 
benyomását adja.

Az intézeti tornaversenyek értékét minden tekintetben 
nagyban emeli az, ha két, esetleg több intézet együtt tartja ver
senyét. Ennek előnye az iskolai testgyakorlás szempontjából oly 
szembeötlő, hogy annak közelebbi fejtegetését szükségtelennek 
tartom.

Az intézeti tornaversenyek lehetőleg nagyobb fénynyel s 
ünnepséggel s a társadalom kiváló egyéniségeinek lehető nagyobb 
bevonásával volnának rendezendők. Iparkodni kell ugyanis az 
ügynek ez utón is barátokat szerezni a társadalomban.

Rendkívül fontos és következményeiben nagy jelentőségű 
dolog az, hogy az intézeti tornaversenyek rendezésében lehetőleg 
az egész tanárkar, az igazgatóval az élén, részt vegyen. Hivatalos 
tisztet a rend fentartásában, a bíráskodásban s egyéb ide ta r
tozó teendőkben bőven van alkalma teljesíteni. A tanári testület
nek ilynemű működése nagyon kívánatos dolog, különösen a 
testgyakorlás jelentőségének az ifjúság szemében való emelése 
szempontjából.

Az intézeti tornaversenyeken a győztes csapatokat (tömeg
versenyek) oklevéllel kell kitüntetni, melyek a tornacsarnokban 
kifüggesztendők. Az okleveleken a győztes csapatok tanulói 
névszerint feltüntetendők. Az egyéni versenyek győztesei pedig 
első sorban könyvekkel volnának jutalmazandók.

A mi az intézeti tornaversenyek idejét illeti, legalkalma
sabb időpontnak tartom, ha azokat tavaszszal, május havának 
valamely vasár- vagy ünnepnapján, tartanák. Ilyenkor még rendes 
tanítás folyik valamennyi osztályban, s az érettségi vizsgálatok 
még csak a küszöbön vannak. S mivel a tornaversenyre semmi
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különös előkészülés nem szükséges, az intézeti tornaverseny az 
intézet tanítási rendjének megzavarása nélkül megtartható.

A tornaversenyt követő napon, mivel az egész intézet vesz 
benne részt, szüneteljenek az előadások.

Az intézeti tornaversenynek a tanév végére való kitolását 
— mint az sok helyütt megtörtént — nem tartom szerencsés 
gondolatnak. Egyrészt azért nem, mivel legtöbb helyen junius 
havában folynak az érettségi vizsgálatok, mely körülmény a
V III. osztálynak a versenyben való részvételét nagyon kétségessé 
teszi, másrészt főkép azért nem, mivel a rendes tanítás befejezé
sével a tornázás teljesen szünetel, s az ifjúság természetesen annyira 
nem tartható többé együtt mint a rendes tanítás idején, ekkor 
a tornatanár többé már nem ura a helyzetnek, legalább nem olyan 
mértékben, hogy az egész intézettel sikeresen versenyt tarthas
son. Ezen eshetőségnek pedig sem a tornatanárt, sem az intézetet, 
sem magát az ügyet kitenni nem szabad. Mert bizonyos az is, 
hogy a tornaverseny sikere még akkor is nagyon kétséges lesz, 
ha a tornatanár kötelességszerüen a tornaverseny összes teendői
vel előre elkészült is.

Kerületi versenyeket minden 3-dik évben tartatnak, melyek
ben az iskolák tankerületek szerint felosztva vesznek részt. A ke
rületi versenyek kicsinyített országos tornaversenyek képmásai.

A kerületi versenyeken a résztvevő intézetek csak mérsékelt 
számban vesznek részt, a kerületi versenyt intéző város iskolái 
azonban rendszerint teljes számban vonulnak fel a versenyre. 
Testnevelési szempontból annyiban fontosak, hogy bennük több 
intézet ifjúsága mérheti össze erejét s ügyességét, a mi a ver
senykedv s a versenynyel járó egyéb, máskülönben az ember 
életében is fontos szerepet játszó tulajdonságok megszerzésére és 
fokozására fontos jelenség.

A kerületi tornaversenyekkel kapcsolatosan egy igen fontos 
körülményt tartok megemlítendőnek. Az ifjúság ugyanis a test
gyakorlatokon kívül a kerületi versenyek idején oly dolgokkal 
is megismerkedhetik, a miket az életben értékesíthet, s a mik 
egyiknek-másiknak esetleg a pályaválasztásnál is irányadókká 
lehetnek.

Kerületi versenyeket rendszerint nagyobb vidéki városokban 
tartanak, ezeken a helyeken vagy ezek szomszédságában majd 
mindenütt alkalma nyílik az ifjúságnak történelmi és földrajzi 
ismereteit gyarapíthatni, alkalma nyílik esetleg a mezőgazdaság, 
ipar és kereskedelem terén látott berendezésekkel megismerkedni. 
Az ilyen kirándulásokban a tornaversenyeken részt vett intézetek 
eddig csak elvétve, minden programm nélkül, vettek részt, nagyobb 
részük tornaverseny után rögtön az első vonattal haza felé 
igyekezett. Pedig épen nálunk volna szükséges, hogy az ifjúság 
első sorban saját hazáját tanulja megismerni s azután nézzen 
szét a külföldön. Manapság ez nálunk ugyanis sok esetben meg
fordítva áll.
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A kerületi tornaversenyek rendezésénél véleményem szerint 
a versenyt követő 1—2 napot előre összeállított pontos kirándulási 
Programm alapján a versenyben résztvevő intézetek ily látni 
valóknak szenteljék. A kirándulásokat rendező bizottság a 
helyi viszonyoknak megfelelően intézné a kirándulásokat s az 
ifjúság kellő számú szaktanárok s egyéb szükséges helyi szak
emberek vezetése mellett tanulmányozhatná a látnivalókat.

A kirándulások szűk határok közé szabott költségeinek 
fedezéséről gondoskodnék részben a versenylátó város, részben 
pedig maga az ifjúság s esetleg még magánosok is. A verseny
intéző városok, tapasztalásból mondom, rendszerint százakat 
gyűjtenek össze az ifjúsági versenyek tiszteletdíjaira. Ezen tiszte
letdíjak teljesen fölöslegesek. A győztes tanulók úgyis kapnak 
kitüntető érmeket, miért kelljen bennök a nagy és értékes 
tiszteletdíjakkal a hiúságot fölébreszteni s esetleg még növelni ? 
A tiszteletdíjakra összegyűjtött pénzből szinte lehetséges volna a 
kirándulási költségeket fedezni, ha nem is teljesen, de tetemes 
részben, s ennek az intézkedésnek hasznát látná aztán az egész 
versenyző ifjúság. Nézetem az, hogy a kerületi tornaversenyek 
programmját kirándulási programokkal kell kibővíteni, melyek 
hivatalból betartandók.

(Vége következik.)
D r. O ttó József.

K Ö N Y V IS M E R T E T É S .
Lélektan és logika irta S z itn y a i Etele: Il-ik  kiadás. Buda

pest, Franklin-Társulat, 1902. Á ra 2 kor. 80 f.
E művet első kiadásában is két kiváló előny tüntette k i : 

egyik a könnyű nyelv, világos előadás, másik a lélektani rész
nek lehető teljessége s modern tudományos színvonalon való 
állása. Ellenben hibája volt a logikai rész elnagyoltsága, úgy 
hogy olyan intézetekben, a melyekben a Bölcsészeti elötan két 
évre van beosztva heti 2—2 órával, e rész nem nyújtott ele
gendő tananyagot. A szerző maga is észrevette művének e 
hibáját s a jelen kiadásban lehetőleg igyekezett azt kipótolni, 
de egyebütt is mindenütt tekintettel volt a kisebb hibák elenyész- 
tetésére, a hiányok pótlására, — úgy hogy művét joggal nevez
heti ja v íto tt és bővített leiadásnak, s ebben az alakjában az már 
eléggé megfelel a középiskola követelményeinek.

De ha egészben véve szívesen üdvözöljük is e művet újabb 
alakjában, ez azért nem jelenti azt, mintha egy és más javítani, 
simítani valót most is nem találnánk benne. Az esetleges 3-ik 
kiadás számára leszek bátor ezek közül a fontosabkakat felsorolni.

Szerző az Előszó ban a fölhasznált forrásművek közt csak 
két magyar nyelvű művet említ, holott még két kitűnő, idevágó 
művel rendelkezünk, a melyek teljes joggal megérdemelték volna
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a fölemlítést, u. m. R ib o t: »A lelki átöröklés« (1896) és W u n d t:  
»A  lélektan alapvonalai« (1897). Kár volt szerzőnek elmulasztania 
az alkalmat, hogy e két fontos műre ráirányozza az érdeklődök 
figyelmét, annyival inkább, mert — mint tapasztalatból mond
hatom — Kibot műve nagyon alkalmas magánolvasmánynak a 
lélektanhoz. A másik, a mi föltűnik forrásidézeteinél, az, hogy 
Kibotnak egy másik művét német fordításban idézi; így a németek 
joggal foghatják reánk, hogy minden ismeretünket tőlük merítjük 
s a német nyelv nélkül el volnánk zárva az európai eszmeáram
latoktól.

Az első kiadásnál hiányzott a műből egy bevezető kérdés, 
mely a philosophia mivoltát megismertesse, s a lélektan és logika 
állását azon belől megvilágítsa. E hiányt van hivatva most pótolni 
az 1. §., de sajnos, e kérdés nem eléggé szerencsés fogalmazásű. 
»A philosophia szónak eredeti jelentése annyi, m in t: az igazság 
szeretete,« — nem egészen, mert oocpía bölcseséget jelent, s mint 
tudjuk, Pythagoras volt az első, ki magát nem bölcsnek, hanem 
a bölcseség barátjának óhajtotta neveztetni. »A philosophia az 
a tudomány, mely az összes létezők végső okaival foglalkozik«, — 
e meghatározás megjárta Aristoteles korában, de ma egy kissé 
elavúlt, hisz 2 lappal utóbb szerzőnk maga mondja, hogy mi »a 
tünemények végső okait nem ismerjük s talán nem is fogjuk 
soha ismerni«. Igenis, a görög bölcsészet ezt tűzte ki czélúl, de 
ma ezt általában nem a bölcsészet, hanem a metafizika czéljáúl 
lehetne kitűzni. Sokkal megfelelőbb a W undt és Paulsen meg
határozása; W undt szerint a philosophia föladata oly általános 
világ- és életfelfogás nyerése, mely az ész követelményeit és a s z í v  

szükségleteit egyaránt kielégítse (Einleitung in die Philosophie,
5. és 19 lap), Paulsen szerint a bölcsészet arra irányuló kísér
let, hogy minden dolgok alakjáról és összefüggéséről, értelméről 
és jelentőségéről egységes képzet- és gondolatrendszert alkossunk 
(Einleitung in die Philosophie, 3. lap). Ugyancsak e §-ban némi 
ellenmondást látok abban, hogy a lap tetején a lélektanról mondja, 
hogy »ez egyúttal a philosophia bevezető tudománya«, ellenben 
a lap alján a lélektant és logikát nevezi »a philosopiha bevezető, 
előkészítő részének.« Ugyanitt meg lehetett volna azt is említeni, 
hogy a lélektant némely újabb gondolkodók (Wundt) nem tartják 
szorosabb értelemben bölcsészeti tantárgynak, hanem tapaszta
lati tudománynak.

»A philosophia anyagát, kiinduló pontját más tudományok
tól, különösen a természettudományoktól veszi;« — én fölösleges
nek látom itt a természettudományok kiemelését, mert szerintem 
a természettudománynak nincs elsőbbsége a szellemi tudományok 
fölött a philosophiához való vezetés, előkészítés tekintetében; 
magában mindkettő csak egyoldalú ismeretet nyújt, a természet- 
tudomány talán még egyoldalubbat, mint a szellemi tudományok. 
Ellenben hiányzik itt annak megemlítése, hogy a philosophia 
kezdetben a görögöknél minden tudományt magában foglalt s
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azok lassankint váltak külön tőle. A lélektan hasznáról és 
fontosságáról szólván, mellőzi szerzőnk 1. annak megemlítését, 
hogy a lélektan kiegészíti a természettudományi megismerést, 
a mennyiben az objectiv tapasztalathoz a subjectiv tapasztalatot 
fűzi, s 2. annak kiemelését, hogy a lélektan az alapja a szellemi 
tudományoknak. Megvallom, én e mozzanatok felsorolását fonto
sabbnak tartom, mint a szerzőnk említette 3 pontot.

A lélektani ismeretek forrásául (3. §.) szerzőnk négyet 
sorol fel. Az első forrást önmegfigyelésnek nevezi; helyesebb 
volna benső észrevételnek nevezni, mert ez alatt nem azt értjük, 
»a mit- magunkon látunk,« hanem azt, a mit magunkban benső- 
leg tapasztalunk. E forrást szerzőnk így jellemzi: »ez azonban 
sokszor igen hiányos.« Egy szava sincs annak megemlítésére, 
hogy ez képezi minden lélektani ismeret alapját, mert a lelki 
folyamatot közvetlenül csakis önmagunkban tapasztalhatjuk, 
minden más ismeretforrás csak indirect adatokat nyújt. Bár e 
módszer több hibájátfelem líti, a legfontosabbat elhagyja, hogy 
t. i. itt a megfigyelő alany és a megfigyelt tárgy összeesik. 
A második forrásnál (mások megfigyelése) kár volt meg nem 
említeni, 1. hogy itt nem magát a lelki folyamatot, hanem csak 
a kisérő testi mozgalmakat, elváltozásokat figyeljük meg, s 
2. hogy e módszer nagyon becses eredményeket nyújt a gyerme
kek, vakok, süketnémák, állatok stb. lelki világának megfigyelése 
révén. Harmadik forrás legyen a kisérleti út, s negyediknek vehető 
fel az emberi társadalom lelki alkotásainak — nyelv, mytbosz, 
erkölcs — megfigyelése. A mit szerzőnk harmadik forrásnak 
említ, az nem speciális lélektani forrás.

A 4. §-ban a m aterialism usról azt mondja, hogy annak 
tana szerint a lélek csak tulajdonsága  az anyagnak; én úgy 
tudom, hogy egyes irányzatai úgy is fogták föl a lelket, mint 
az agy funlcczió já t vagy produktum át. A 9. §-nál nem ártott 
volna a vérmérséklet mindenik fajára példát is hozni föl. Az 
öröklés szó helyett én inkább az átöröklést alkalmaznám; e §. 
utolsó m ondatát: »Századunk összes tudományos nagy gondola
tai közt alig van fontosabb, mint az öröklés és alkalmazkodás 
tana, melyet Darwin 1859-ben megjelent munkájában ad elő«, — 
ily alakban nem Írnám alá, mert egyfelől nem helyesen jelzi 
Darwin művének tartalmát, a mennyiben a mű főeszméjéről: a 
természetes vagyis mechanikai okokból történő kiválasztásról, 
melynek az átöröklés, alkalmazkodás s a létért való küzdelem 
csak eszközei, tényezői, szót se szól, s másfelől én a m últ század 
(a X IX . század már nem száza d u n k) legnagyobb tudományos 
gondolatának inkább az evolucziót tartom, s szerintem az örök
lés és alkalmazkodás egyáltalában nem fedezik emezt.

A 12. §-t (érzet) jobb lenne érzéki érzetnek czimezni, mint
hogy főképen erről szól, s minthogy a belső érzetekről a mű 
külön kérdésben (17. §.) beszél. A képzettársítás törvényeinél 
szerzőnk összekeveri egymással az idői és oki egymásutániságot
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(2. p.), holott a kettő különböző dolog; az előbbi esetben érint
kezési kapcsolatról, az utóbbi esetben pedig benső vonatkozásról 
van szó, az előbbit tehát az első, az utóbbit a harmadik pont 
alá foglalhatjuk, s így a 3 pontot, illetőleg törvényt kettőre redu
kálhatjuk (Höffding az oksági kapcsolatot az érintkezés és ha
sonlóság mellett az associatio harmadik alapformájának tekinti 
(Psychologie in Umrissen, 192. 1.), de az idői egymásrakövetke- 
zés szerinte is az érintkezési associatio csoportjába tartozik). 
A figyelemképtelenséget (46. 1.) rossz kifejezésnek tartom, jobb 
lesz helyette: figyeln i nem  tu d á s ; képzelem  helyett is jobb a 
képzelet (a képzelet sebes szárnyú sas). Az occultismust szükség
telen egy sűrű nyomású lapon tárgyalni, ép úgy túlhaladja a 
középiskolai oktatás színvonalát az utolsó kérdés: »A társada
lom lelki élete, a néplélektan fogalma«.

Bár a lélektani rész is javult, bővült, jelentékenyebb átala
kításokkal, bővítésekkel főleg a logikai részben  találkozunk. Itt- 
ott némi aránytalanságot látunk az egyes részletek közt; például 
a syllogismus törvényeit felsorolja, de nem okolja meg őket. 
pedig e nélkül minek megtanulni? ellenben a dilemmát, soritest 
lapokon tárgyalja, holott mindkettővel negyedrésznyi terjedelem
ben is végezhetne; a meghatározásnál nem mondja meg, hogy a 
meghatározandó fogalmat a legközelebbi nemi fogalom (g. prox.) 
alá kell helyezni, nem mondja meg, hogy a syllogismus fogalmait 
miért szoktuk S. P. M. s az Ítéleteket A. J. E. 0. betűkkel 
jelölni, ellenben felsorolja s ismerteti a Barbara. Celarent stb. 
elavúit formákat. Ha a syllogismus oly keveset ér, mint állítja, 
akkor miért foglalkozik vele annyi kérdésben? Én erre nézve 
nem adok egészen hitelt M űinek, mert az a körülmény, hogy az 
ember annyira él e következtetési formával, annak okvetetlenül 
némi jelentőséget kölcsönöz. A hypothetikus syllogismusnál meg
említhette volna a vegyes hyp. svl. mellett a tiszta  hyp. syllt. is, 
a melyben mind a 3 tétel hyp. ítélet. A tudományok osztályozá
sánál nem lett volna szabad mellőznie a mai napság legáltaláno
sabban uralkodó felosztást, t. i. természeti és szellemi tu d o m á n yo k ; 
a Comte felosztásáról mondottakat nem tartom helyesnek (Wundt, 
Einleitung stb. 54—56. 1., Búd. Szemle, 1898. okt. 37. 1.), a 
H. Spencer felosztásáról adott vázlata sem egyezik a W undt 
közölte felosztással (u. o. 58. 1.), Nem lehetett-e az inductiv 
módszert és az inductiót egymás mellett, egymással kapcsolatban 
tárgyalnia? A 36. §. túlrövid, mit sem mond; nagyon szükséges 
volt az utolsó kérdés. Nem egészen helyes a petitio  p r in c ip ii  
meghatározása, t. i. a tételnek önmaga által való bizonyítása, 
mert pet. pr. alatt oly tételnek bizonyítékul való használatát 
értjük, a mely önmaga is bizonyításra szorul.

A mű nyelve, mint említém, könnyű, világos, magyaros; 
csak elvétve akadunk egy-egy magyartalan kifejezésre (pl. bármit 
is vizsgáljunk, súlylyal bír, eltekint, álmainknak egy rendkívül 
érdekes sajátsága stb.) Sajtóhiba több akad, s kivált az idegen
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személynevek gyakran hibásan fordulnak elő, például Cuvie e. h. 
Cuvier. Preier e. h. Preyer, Laniark e. h. Lamarck, Dubois Rey- 
mond e. h. Du Bois-Reymond, AVeber E. A. e. h. Weber E. H., 
L utter e. h Luther.

(Sárospatak.) Rácz Lajos.

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .
Az igazgatóság ülései.

Az igazgatóság május havában két ülést tartott. Máj. 12-én 
elfogadott az elnök indítványára egy sürgős beadványt, mely a 
tanárság eshetőleges kívánságait jelezte. Ugyanez ülés foglalkozott 
azokkal a javaslatokkal, melyeket május 4-én egy a főtitkártól 
Szegedre összehívott szííkebb értekezlet megvitatott és elfogadott. 
Ez értekezletre a főtitkár meghívta volt Szemerjay Károlyt, 
továbbá a temesvári körnek (mely a tanárság Írásos megszavaz- 
tatását sürgelte) vezetőit. Az igazgatóság az értekezlet javas
latát egy hiány pótlása végett egyelőre visszaadta a főtitkárnak. 
E pontra nézve a főtitkár a pünkösdi ünnepek alatt az elnökkel, 
valamint a Budapesten időzött Szemerjayval több Ízben tanács
kozott, Ries-szel is levelezett s végre sikerült elfogadható meg
oldást találni. A javaslatot így kiegészítve terjesztette a főtitkár 
a május 24-ihi igazgatósági ülés elé, a mikor az igazgatóság azt 
elfogadta. (Ez utóbbi ülésen Beöthy, Hofer, Négyesy, Tiber, 
Molnár voltak jelen; Müller járványeset miatt, Balogh hiv. 
kiküldetés miatt, s a budapestiek közül Alexander és ATámossy 
közbejött akadályok miatt maradtak el; Rombauer sürgönyileg 
teljes hozzájárulását fejezte ki.) így ment szét a bizalmas kör
levél az állami és kir. kath. testületekhez és a főigazgatókhoz. — 
Ez ügyben jún. 13-án ismét ülést tart az igazgatóság, a mely 
mind május 12-iki, mint 24-iki ülésén nagy köszönettel győződött 
meg az elnök fáradhatatlan és odaadó közbenjárásáról.

A 24-iki ülésen az igazgatóság a szabadkai közgyűlést 
júl. 3-ára és 4-ére tűzte ki.

Fájdalmas részvéttel vette tudomásul az igazgatóság Abt 
Antal kolozsvári egyetemi tanár, Névy László budapesti keresk. 
akadémiai igazgató, Kohányi Ferencz premontrei kanonok, 
kassai főgymn. tanár, Pauer Arilmos nyíregyházi, Holecz János 
szakolczai főgymn. és Bellovich Ferencz esztergomi nyug. reálisk. 
tanár halálát. Névy László özvegyéhez részvétiratot intéz; az 
elhunyt egy évtizeden át a »Közlöny« szerkesztője és az egyesület
nek vezérférfia volt; koporsójára koszorút küldött és temetésén 
testületileg jelent meg az elnökség.

Új tagok: Czcizel János főgymn. és Komoschek Elek 
főreáliskolai tanárok Lőcsén, ajánlja Róth Márton; Bruch 
Ferencz V II. kér. főgymn. tanár Budapesten, ajánlja Müller 
László; dr. Rácz János gör. kath. főgymn. tanár Balázsfalván, 
ajánlja Rajner Ferencz; Feldmann Gyula taneszközgyáros Buda
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pesten, ajánlja dr. Balogh Ignácz; Ű jh á zy  László V III. kér. 
áll. főgymn. tanár Budapesten, ajánlja Lévay Ede; P ercn y i 
János tanítóképző-intézeti igazgató, B á th o ry  Endre, Jankovics  
János, dr. Kovács Giyula tanítóképző-intézeti tanárok és M ondrik  
Endre énektanár Szatmáron, ajánlja a szatmármegyei tanári 
kör; dr. H a jn a l Dávid fiumei felső keresk. isk. tanár, ajánlja 
Fest A ladár; Szilágyi Sándor V. kér. főgymn. tanár Buda
pesten, ajánlja Waldapfel János; M athiasz A rthur és More 
Sándor szentgotthárdi tanárok, ajánlja Kutrucz ítezső; K ende  
János prémontrei kanonok, főgymn. tanár Nagy-Váradon, ajánlja 
Vizy Lénárt; dr. K ossu tány  Ignácz és dr. B igler Gusztáv egye
temi tanárok Kolozsvárt, ajánlja dr. Imre Sándor.

A segélyző alap kézi pénztárában 605 К  van.
Tiber Ágost jelentést tett a diákszállók ügyében kiküldött 

bizottság működéséről. A bizottságba az igazgatóság Tiber Ágost 
ajánlatára felkéri dr. T liirr in g  Gusztávot, és a főtitkár javasla
tára dr. L á zá r  Bélát, a kit a karácsonyi választmányi ülésén 
dr. Gerevich Emil szóba hozott volt. Az igazgatóság a jelentés
ből azt látta, hogy az iskolai touristika országos szervezése 
most még túlságos nagy feladat lenne, s egyelőre az a teendő, 
hogy egyes kiránduló tanulók és kiránduló intézetek számára 
szállás-kedvezményekről és alkalmatosságokról legyen gondoskodás.

N é g y e sy  L á sz ló ,
főtitkár.

Székely-udvarhelyi kör.
(Szabad Lyceum. — A tanórák közötti szünetekről. — Országos és kerületi 

tornaversenyekről.)
I. A kör rendes havi ülésében az elnök, dr. Solymosi Lajos, 

a szabad lyceumi előadásokról számolt be.
II. Majd elfogadta Ravasz Árpád ref. koll. tanárnak a tan

órák közti szünetekről szóló indítványát, miszerint tekintettel a 
tanulók figyelmének négy, esetleg (a fővárosban s némely vidéki 
városban) öt órán át tartó igénybe vételére s különösen az utolsó 
órán tapasztalt kimerültségére és bágyadtságára; tekintettel továbbá 
a tanároknak esetleges négy vagy öt egymásután következő órán 
át tartó, fárasztó munkásságára : szükségesnek tartja egy, tiz órakor 
tartandó húsz perczes szünetnek a behozatalát a következőképen: 
Az első óra kezdete pontban 8 órakor és vége 8 óra 50 perczkor, 
a második óra kezdete pontban 9 órakor és vége 9 óra 50 perczkor, 
a harmadik óra kezdete 10 óra 10 perczkor és vége 11 órakor, a 
negyedik óra kezdete 11 óra 10 perczkor és vége 12 órakor lenne. 
E tervezet megvalósításával tehát csak az első órából vész el 10 
perez, de e helyett 10 órakor 20 pereznyi szünetet kapnánk, a 
mely idő alatt a tanulók a szabadban játszva, mozogva, testileg és 
lelkileg teljesen felújulnának, s a délelőtti tanítás második szakában 
(10 óra után) is sokkal sikeresebb és eredményesebb lehetne a tanítás. 
E mellett minden tanítási óra teljesen egyenlő idejű (50 perez) lenne.
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A mely intézetekben öt órát tartanak egymásután, ott égető 
szükség egy húsz perczes szünetnek behozása.

Körünk e kérdést nagyfontosságunak tartva elhatározta, hogy 
a Közlöny hasábjain tisztelettel felkéri az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület központját és a vidéki köröket, hogy á kérdést meg
vitatni, tárgyalni sziveskedjenek.

III. Utóbb Tamás Albert róm. kath. főgymn. rendes és oki. 
tornatanár tartotta meg előadását »Gondolatok az országos és kerü
leti tornaversenyek rendszeresítése alkalmából« czím alatt.

Előadó felolvasásában kiemeli a közoktatásügyi kormánynak azon 
kiváló intézkedését, hogy a tornatanítást a középiskolában intenzi
vebbé tette, az országos és kér. tornaversenyek rendezése, továbbá 
a játékok behozatala által megállapította azt a nevelésügyi rendszert, 
melylyel a testedzést a nemzeti iskolázás szerves alkatrészévé tette. 
Olyan átalakulás ez, melynek horderejét a hálás jövendő fogja fel
ismerni. Kövid áttekintésben megemlékezvén a magyar tornázás 
múltjáról, a tornacsarnokoknak főleg hygieniai tekintetben hiányos 
építkezéséről tesz említést, kiemelve különösen azt, hogy kevés 
intézet rendelkezik az egészségre legkárosabhan ható, ölő veszede
lemmel, a porral szemben hasznavehető eszközökkel.

Azután saját tapasztalatai alapján elbeszéli a tornaversenyek 
lefolyását, különös tekintettel a legutóbb lefolyt országos versenyre. 
Nagyon jó dolognak tartaná, ha a versenyek minden tekintetben 
úgy mennének végbe, a mint a programm előirja ; ha a versenyről 
az ifjak lelkében mindenféle utógondolatok nem maradnának; ha 
tudnák azt, hogy az a jutalom, legyen az egyszerű elismerés, annak 
a kezében van jó helyen, a ki a becsületes mérkőzésben bizonyoso
dott be a legjobbnak a jók között.

Az országos versenyek alkalmával az együttesen bemutatott 
szabadgyakorlatok mellett a kézi szerekkel vagy azok nélkül vég
zett mű-szabadgyakorlatoknak nagyobb fontossággal kellene birniok. 
Tudvalevőleg az ilyenek a legjobb benyomást teszik a szemlélőre s 
igazán alkalmasak arra, hogy egy intézet ifjúságának általános testi 
ügyessége elbírálható legyen. Ezen versenyek az országos versenyek 
keretében figyelemben alig részesültek. Az ezredévi verseny alkal
mával azokat a rendezőség nem bírálta el, s így a résztvevő intéze
teket »a csinosan bemutatott gyakorlatokért« jelzéssel ellátva elismerő 
oklevéllel kellett kitüntetni. A múlt évi orsz. verseny alkalmával 
pedig ezen gyakorlatoknak, bár a verseny közé felvétettek, bíráló
juk nem volt, daczára hogy a nevelő tornatanításban kiváló fon
tossággal bírnak. »

A szergyakorlatoknál még mindig előfordul a czirkuszi torná
zás. A versenyszabályok pedig határozottan tiltják. E tekintetben 
kevés intézet felelt meg azon követelménynek, mely az ú. n. minta
csapat tornázásnál irányadóul kell, hogy szolgáljon.

Mellőzendőnek véli előadó az egyéni versenyeket, s itt idézi 
a magyar tornaügy egyik legkiválóbb munkásának azon szavait: 
»az egyéni verseny útját állja a test minden oldalú képzésének, s
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igen könnyen egyoldalúságra vezet, a mennyiben a tornásznak egy- 
egy képességét külön a legmagasabb fokig fejleszti, míg az általános 
testképzés elhanyagoltaik«. így  áll elő aztán az a helytelen állapot, 
hogy minden intézetnek vannak specziális futói, ugrói, súlydobói, 
mászói stb. tehát kiválasztott versenyzői, kikkel a tornaversenyen 
csillogni és mindenáron versenydíjat barácsolni, ez a főczél. Az ilyen 
egyoldalú testi nevelés több kárral jár a testi szervezetre, mint 
haszonnal.

Nem a szarvas sebességét és nem a ló erejét, hanem a testi 
és lelki ei’ők összhangzatos fejlesztését tűzi ki magának feladatúi 
a nevelő tornázás ; ennek pedig legfőbb biztosítéka az összetett ver
senyekben rejlik.

Előadó számtalan versenynek volt tanúja s a legnagyobb indig- 
natióval hallotta, hogy oda ment pl. a futóversenynél valamelyik 
intézet tornatanára az indító ponton levő zsűritaghoz és panaszolta, 
hogy csapatának versenyző növendékét megakasztották. A másik 
azzal állott elé, hogy mellbe, a harmadik, hogy oldalba lökték. 
Mit tett, vagy mit tehetett a zsűritag? Utasította a versenytér 
másik oldalára. Ha volna is elég komoly alapja az ilyen verseny
nek, kérdés, igazságos lehet-e ily körülmények között az elbírálás ?

Előadó kikel a training ellen, s igen helyes választásnak 
tekinti, hogy az ugrás és súlydobás versenyét összekötötték, mert 
bár így is a 10 tagú csapat mindent elkövet, hogy minél több 
pontot mutasson fel, mindazonáltal az egyéni versenynek legalább 
gátat vetettek, s az egyéni képesség — bár ezt is díjazták — alá
rendelt szerepet nyert. Véleménye különben az összetett versenyre 
az, hogy fogadjuk el a versenyt, mert ez idő szerint haladást mutat 
a versenyek rendezése tekintetében, de tegyük hozzá azt is, hogy 
bármily fényesnek látszik a kitüntetés, azt, hogy mely intézetek 
állanak a nevelő tornázásban első helyen, ezen versenynyel eldön- 
töttnek nem tartjuk. Itt is dominál a nyers erő.

Szerencsés gondolat volt az, hogy a szabadon választott játékok 
mellett játékversenyek is rendeztettek. Ezeknek elbirálása azonban 
nem volt egyöntetű. Megtörtént, hogy egyazon játékot a birálók 
a hányán voltak, annyifélekép birálták el. A helyszínén disputák 
fejlődtek ki, melyek csaknem a személyeskedésig mentek. Kívánatos, 
hogy a birálók már előre, kellően érthető versenyszabályokat ismer
jenek. A versenyek rendezősége elfogadta dr. Ottó József »Játék
könyvét« irányadóul a versenyszabályokkal együtt. Járjon el tehát 
a szerint; mert az már csakugyan nem járja, hogy azt mondja a biráló : 
az X—i iskolában diákkoromban is így tanultam, így játszottuk stb.

A szabályok értelmében egyes intézetek, melyek az összetett 
versenyben kiváltak (a napilapok által is közölve volt), oklevelet 
nyertek. Különös állapot az, hogy a verseny zsűrijének a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter elismerését már régen kifejezte, de az 
okleveleket a nyertes intézetek máig sem kapták meg. Az egyéni 
és a' játékversenyek díjaiért is Írni kellett В — 4 rendezőnek, s így 
aztán végre nagy későn elküldötték.
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Előadó helyteleníti azt is, hogy az egyes intézetek által szaba
don választott szabadgyakorlatokat és az összetett versenyt egy idő
ben rendezték; a játékversenyeknél pedig azt, hogy a kiválóbb 
játékosok a játék folyama alatt függeszkedő gyakorlatot végeztek, 
mint egyéni versenyt.

Még több pontra terjedő, s különösen erkölcsi tekintetben 
(hiányos ellenőrzés) fontos észrevételek után, előadó különösen hang
súlyozván a nevelő tornázás czélját és főelveit, arra a megállapodásra 
jut az előadó, hogy a versenyek, bár kivitel s általában rendezés tekinte
tében sok kívánni valót hagynak fenn ; mindazonáltal figyelembe véve 
azt, hogy az ifjak sokat látnak, tapasztalnak, művelődnek, tehát 
mint forrásai az öntudatnak, a munkakedvnek, mint az összetarto- 
zandóság maradandó emlékei az ifjúságnál, különösen a hazafias érzés 
szempontjából is fenntartandók.

A kör az előadó nézetét mindenben helyesnek és időszerű
nek találta. G áspár B a lá z s

________  jegyző.

V E G Y E S E K .
A közgyűlésről.

Kjból fölhívjuk t. tagtársaink figyelmét az idei szabadkai köz
gyűlésre, mely szíves látás, kulturális fontosság, de alkalmasint népes
ség tekintetében is alkalmasint semmivel sem fog elmaradni az utóbbi 
évek közgyűlései mögött.

Jelentkezni e hó 20-ikáig kell Kosztolányi Árpád gymn. 
igazgató úrnál, ő nála kell bejelenteni azt is: magánháznál óhajt-e 
valaki lakni vagy vendéglőben; igénybe akarja-e venni az egyesület 
igazgatósága álral kért vasúti igazolványt vagy sem; melyik napon, 
mely vonattal érkeznek; részt akarnak-e venni a kirándulásban 
vagy nem ?

Az előkészületekről a következő további értesítést kaptuk:
Egyesületünk ez évi közgyűlésének előkészítésére Szabadkán 

alakúit nagy bizottság f. hó 8-kán Schmausz Endre főispán elnök
lete alatt népes ülést tartott.

A minden részletre kiterjedő tanácskozásból ezúttal is kitűnt, 
hogy a város közönsége az Egyesületet nemcsak örömmel várja, hanem 
számára a városhoz méltó, vendégszerető fogadtatást óhajt rendezni.

Az elnöklő főispán hazafiúi meleg érzéssel adta elő, mily meg
tisztelő az országos tanár egylet határozata Szabadkára és hogy ez 
az esemény a város kultúrájának fejlődésére is nagy hatással lesz.

A város társadalmának tevékeny hozzájárulása mellett a helyi 
sajtó is felkéretett közreműködésével a szép czél elérését elősegíteni.

A Erankl István és Kosztolányi Árpád igazgatók által együt
tesen megállapított és a nagy bizottság által elfogadott programm 
előterjesztése után egy fogadó-, elszállásoló- és egy vendéglátó 
bizottság választatott a város legelőkelőbb férfiaiból.
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A közgyűlés első napján délben az Egyesület tagjai a város 
szívesen látott vendégei lesznek s délután villanyoson kirándúl a 
társaság a város kies fürdőjébe Palicsra, a hol az intézetnek összes 
meleg és hideg fürdői a vendégek szabad rendelkezésére lesznek.

A jelentkezés sorrendjében az Egyesület tagjainak meg fog 
küldetni a városnak 1900-ban készült Monográfiája, mely teljes 
bepillantást enged Szabadka mai összes szellemi, közmívelődési és 
társadalmi életébe.

A közgyűlés másnapján, az eddigi megállapodás szerint, ebéd 
után a kirándulásban részt venni kívánó tagtársak Újvidékre utaz
nak ; a részleteket legközelebb közölni fogjuk.

Ez alkalommal is kéretnek a t. tagtársak, hogy részvételüket 
minél előbb bejelenteni szíveskedjenek. — A rendező bizottság.

Pályázat tornatanítói á llásra: egy-egy állás a szegszárdi és 
az erzsébetvárosi áll. főgymnasiumnál, június 25-ig.

Fizikai laboratórium czímű didaktikai munkára hirdet elő
fizetést Makay István pápai ref. főgymn. tanár. A munka a fizikai 
kísérletekben lesz útmutató, 20 ívre van tervezve, előfizetési ára 
10— 12 korona, az előfizetéseket június 30-ig lehet megtenni.

Haláleset. Jancsó Adám kecskeméti nyug. főgymnasiumi tanár 
meghalt f. hó 4-ikén 86 éves korában, 45 évi tanári szolgálat és 6 évi 
nyugalom után.

N É V S O R A
azon tagoknak, kik április 14-től május 21-ig tagdíjat fizettek.
1901/2-re: Petrás György, Péter Mózes, Pfeiffer Mihály, Pillich Lajos, 

Pintér Kornél, Pogány Gyula, réthei Prikkel Marián, Pszotka Ferencz, 
Raidl Sándor, Ravasz Árpád (II.), Renner János, Regminyi Géza, Révai 
Manó, Roller Béla, Román József, Samu István, Sarmaságh Géza, dr. Schmidt 
Attila (II.), Schürger Ferencz, dr. Solymossy Lajos (II.), Soó Gáspár (II.), 
Stiller János, Strauch Béla, Strompf László, Szabó András (II.), Szabó 
Árpád (II.), Szabó Vladimír, Szalay Gyula, Szakács Béla, Szántó Soma, 
Szász Béla, Szekeres Fr. Ödön, Szépréthy Béla, Szívós Mihály, Szkokán 
Sándor, Szkunzevics Kornél, Szlaboczky Imre, Szmutny Rezső, dr. Szombathy 
István, Szuchy Endre, Takács Gyula, Tamás Albert, Teli Anasztáz, Terebesi 
László, dr. Terner Ádolf, Teveli Mihály, Tömöri Imre, dr. Tóth György, 
dr. Török István (Kolozsvár), Tuczy János, Uterbach Jenő, Unger Emil, 
Varga Damján, Varga Dezső, Vargha Ida, Vargha Sándor (II.), Vatasán 
Miklós, Véber Antal, Végh Endre, dr. Vida Károly, Vlahovics Emil, 
WagenhofFer Titusz, Waldherr Gyula, Walton Róbert, dr. Wargha Samu, 
Weinberger Fanny (II.), Wigaud János, Winter József, Zachár Gusztáv, 
Zalai Márk, Zongor József, Zvér Ferencz, Zsoldos Benő.

1902/3-ra: Balázsy Czirill (L), Mazuch Ede (I.), Németh Károly 
(2 k.), Valkovszky Mihály, Vozáry Gyula.

jElőfizettek:
1899/900-ra és 1900/1-re: Beck-féle bécsi könyvkereskedés.
1901/2-re: Bajai tanítóképző, balázsfalvi g. kath. főgymn., Beck-féle 

bécsi könyvkereskedés, Cs. somorjai polg. isk., czeglédi áll. főgymn., Deb-
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reczeni főreálisk., dobsinai polg. isk., Ersekújvári r. k. gymn., Feldmann 
Gyula (Bpest), H.-böszörményi ref. gymn., Kassai főreálisk., késmárki ev. 
lyceum, kisszebeni gymn., kolozsvári r. kath. főgymn., kolozsvári unit, 
fógymn., komáromi szt. В. г. gymn., Mezőtúri áll. f. leányisk., miskolczi 
ref. fógymn., Nagyszombati főgymn., naszódi alapitv. főgymn., nyitrai főgymn., 
Stampfel Károly (Pozsony), soproni ev. főgymn., szabadkai főgymn., szegedi 
f. keresked. isk., szombathelyi főgymn., Teutsch Frigyes (Segesvár), trencséni 
f. leányiskola.

Budapesten, 1902. május 21.
(I.) =  I. félévi Müller József
(II.) =  II. félévi egyesületi pénztáros,

(Y. kér. áll. főreáliskola, lakása: II. Áldás-u. 4.)

Kérelem a körök pénztárosaihoz. Kérem a körök t. pénz
tárosait, hogy a mennyiben még meg nem történt, a köri tagok tag
díjait minél előbb kezemhez juttatni szíveskedjenek.

Müller József, egyesületi pénztáros.
Y. kér. áll. főreáliskola. Lakása: II. Áldás u. 4.)

Tartalom  : Intézeti kerületi és országos tornaversenyek. Dr. Ottó József
től. — Könyvismertetés: Szitnyai Elek: Lélektan és logika. Rácz 
Lajostól. — Egyesületi élet: Az igazgatóság ülései. Köri tudósítás. 
(Székely-udvarhelyi kör.) — Vegyesek. — Hirdetések.

----------------------------------------------------------------— — — - ц

Pályázat tanári állásra.
A felsőlövó'i ág. hitv. evang. tanintézeteknél a math.ematika- 

physika tanszéke betöltendő'.
Pályázhatnak protestáns vallású tanárok és tanárjelöltek.

, A rendes tanár javadalmazása évi 2400 korona fizetés és term é
szetben lakás, esetleg a helyi viszonyoknak megfelelő 200 korona lakás
pénz, a helyettes tanár fizetése 1600 korona és szabad lakás.

A m egválasztott tanár kötelessége szaktárgyait, szükség esetén 
más tárgyakat is, heti 20 órában tan ítan i és a nevelőintézetben a többi 
tanárokkal felváltva a felügyeletet gyakorolni.

A megválasztott az 1894-ik évi XXVII. t.-cz. alapján létesitett 
országos tanári nyugdíjintézet jogos és köteles tagja.

A pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanulm ányaikat, tanári 
képesítésüket, eddigi szolgálatukat és katonakötelezettségi viszonyaikat 
igazoló okmányokkal felszerelt és a tanintézetek nagybizottságához czim- 
zett folyamodványaikat 1902. julius 20-ig a tanintézetek igazgatósá
gához nyújtsák be. *

Felsőlövő, 1902. junius 8.

Az iskolai bizottság megbízásából:

Budaker G. Károly,
» igazgató.
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Pályázat.
A hajdúnánási ha t osztályú ev. ref. gymnasiumban betöltendő két 

rendes tanári állásra, melyeknek egyikével a mennyiségtan és természet- 
tan, másikával pedig a mennyiségtan és rajzoló mértan tan ítása van egybe
kötve, ezennel pályázat hirdettetik .

Évi javadalom : 2400 К azaz Kétezernégyszáz К  törzsfizetés és 
400 К azaz Négyszáz К lakáspénz évnegyedes részletekben előre fizetve; 
az állam i segélyezés tárgyában létrejö tt szerződés-tervezet jóváhagyása 
esetén pedig ezenkivül még öt Ízben 200 — 200 К ötödéves korpótlék és 
jogosultság arra, hogy a megválasztandó rendes tanárok szolgálati éveik 
arányában a 2600, 2800, 3200 és 3600 К törzsfizetéssel javadalm azott 
fokozatba előlépjenek.

Az állandósítás e tanszékeken egy évi sikeres működés u tán tö r
ténhetik ; de e tekintetben a jogot az iskolai elöljáróság kizárólag ma
gának ta r tja  fenn.

A pályázók csak ev. reform, vallásuak lehetnek.
Nyugdíjigény az 1894. évi XXVII. t.-cz. értelmében.
Ha a kijelölt szakokból okleveles és egyébként is ‘ alkalmatos tan 

férfiak nem jelentkeznének, nem okleveles egyének pályázati kérvényei 
is figyelembe vétetnek s megválasztás esetén havonkint előre fizetendő 
1800 К  évi fizetésük leen d ; ha azonban időközben oklevelet szereznek, 
annak bemutatásától kezdve a rendes tan ári illetmények élvezetébe lépnek.

Egyenlő képesítés m ellett előnyben részesülnek azok, kik a torná
ból is képesítve vannak s ennek tanítására —■ külön javadalmazás mel
let — vállalkoznak.

A kellőleg felszerelt t. i. születési, a képesítést, eddigi tanári 
szolgálatot, hadkötelezettségi viszonyt és egészségi állapotot igazoló okmá
nyokkal ellátott s a h.-nánási ev. ref. Egyháztanácshoz in tézett kérvények 
f. évi junius hó 20-ig alu líro tt lelkészelnökhöz nyújtandók be.

A m egválasztottak állásukat f. évi augusztus hó 29-ig tartóznák, 
elfoglalni.

Hajdúnánás, 1902. május hó 30.

Kállay Imre Benkö Lajos
főgondnok. ev. ref. lelkészelnök.

F eldm ann  Gyula tanszerkészitő intézete —  
Budapest,  VI., Felsö-erdösor 5. 

Telefon 17—23. (M agyar m echanikai és  e lec tro tech n ik a i vá lla la t.) Telefon 17—23.
Minden irányú iskola vezetőinek, tanárainak és tanítóinak szives figyel
mébe ajánlja hazai saját gyártmányú fizikai, khémiai, természetrajzi és 
geometriai tanszereit. Szakszerű tanácsai és tájékoztató költségvetéssel 

szolgál iskolák felszerelésénél.
IJjabb szerkezetű tanszerek elkészítését és tanszerek javítását elvállalja, mecha

nikai és üvegtechnikai praecziziós munkákat elfogad.
»A magyar kir. vallá?- és közoktatásügyi minister a Peldmann Gyula-féle magyar 
mechanikai és electrotechnikai vállalatot (Physikai és chémiai tanszergyárat és üveg- 
technikai intézetet) az enemü beszerzési forrásokul ajánlott hazai czégck közé utó
lagosan felvette.« »Hivatalos Közlöny« X. 11. 229.

V- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Az Athenaeum könyvnyomdája.
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ORSZÁGOS
KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET!

KÖZLÖNY.
Dr. NEGYESY LÁSZLÓ

főtitkárhoz küldendő, V ilii  kerület, 
Eszterházy-utcza 14. sz. alá.

Szerkeszti

BALOGH P É T E R
I.,  O rszágház-utcza 12. szám.

Az egyesület anyagi ügyei, valamint 
a lap kiadását illető ügyek
MÜLLER JÓZSEF

pénztárnok (V. kerületi áll. főreál
iskola) hatáskörébe tartoznak.

Előfizetési dij <|gy téVfoíyamrW 'S \karj. —• Été tagdíj 8 kor.

----------LJvöiu H’Á ur
INTÉZETI, KERÜLETI ES ORSZÁGOS TORNA

VERSENYEK.
(Vége.)

Az országos tornaver senyele, melyekben az összes hazai 
középiskolák és más hasonnemű intézetek volnának résztveendők, 
minden 5-dik évben tartattak, ezentúl azonban minden 4-dik 
évben fognak rendeztetni. Valamint a kerületi, úgy az országos 
tornaversenyeken is a résztvevő intézetek tanulói csak korlátolt 
számban vesznek részt. Pedig kivánatos, hogy a magyar ifjúság 
különösen az országos tornaversenyekre lehetőleg nagy számban 
gyűljön össze a fővárosban, mert ezen versenyek több tekintet
ben fontos tényezőnek vannak hivatva lenni az ifjúság neve
lésében.

Az összes ifjúsági tornaversenyek rendezéséről testgyakorlati 
szempontból ezúttal nem szólok. Tisztában vagyunk már azokkal 
az elemekkel, melyek alapján ezeket a versenyeket rendezni kell, 
s így fölösleges munkát végeznénk, ha a tornászati kérdések 
fejtegetésével a tisztelt Kört fárasztanám. Ezúttal csak annyit 
jegyzek meg, hogy az országos tornaversenyek testgyakorlási 
szempontból annyiban bírnak igen nagy fontossággal, hogy 
bennök az egész magyar ifjúság szine-javának alkalma nyilik 
testi erejét és ügyességét egymással összemérnie. — Ilyenkor az 
ország minden tájáról összesereglett nagy tömegek kelnek egy
mással versenyre, egyéni és tömegversenyekben egyaránt. — Ez 
másutt, mint az országos tornaversenyen, nem lehetséges.

A tornaversenyeknek tornászati részén kivül nem kevésbbé 
fontos a nagy tömegekben összegyülekezett ifjúságnak ellenőrzése 
és hasznos foglalkoztatása. Általánosan tudott dolog, hogy az 
ifjúság ellenőrzése az összes tornaversenyeken nagyon nehéz 
feladatnak bizonyult, s melynek sikeres megoldása a hivatott 
köröknek nagy gondot és sok fejtörést fog okozni. Annyi bizo
nyos, hogy jövőben az összes kisérő tanárok és a versenylátó
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városok tanférfiainak és egyéb alkalmas hatóságoknak teljes 
önfeláldozására s erélyére lesz szükség, hogy a hiányos ellenőrzés 
okozta rendellenes állapotoknak, melyek a tornaversenyek sikerét 
és hitelét egyaránt veszélyeztetik, egyszersmindenkorra vége 
vettessék. Ez oly fontos kérdés, melyet a legközelebbi versenyekig 
föltétlenül erős kézzel meg kell oldani. Az országos tornaverse
nyek nagy jelentőségű intézményét sokkal nagyobb terjedelemben 
megtartva szeretném látni a jövőben, mint a milyenben eddig 
folytak le. Képzeljük csak el, hogy az országos tornaverseny ez 
idő szerint az egyetlen alkalom, a mikor Magyarország tanuló
ifjúsága több ezerre rugó számban gyülekezik össze az ország 
fővárosában. Ezen jelenség, sokkal fontosabb, semhogy vele bő
vebben ne foglalkozzunk. Én azt tartom, hogy az intéző körök
nek minden lehetőt el kellene követni, hogy ekkor az ifjúság 
maradandó hasznos emlékektől eltelve távozzék az ország fővá
rosából. Eddig pedig mit láttunk? Azt, hogy az intézetek leg
nagyobb része épen úgy, mint a kerületi versenyek után, az 
ünnepély befejezése után rögtön haza széledt.

Kívánatos volna továbbá, hogy ezen alkalommal nemcsak 
az ifjúság, hanem az egész ország társadalmának színe java, a 
közélet jelesei, a társadalom előkelő nagyjai is összegyülekez
zenek a fővárosban. Az ifjúság nemcsak azért gyülekeznék össze, 
hogy erejét és ügyességét összemérje, hanem amiatt is, hogy a 
főváros nevezetességeinek, kulturális vívmányainak, művészetének 
megtekintésével a saját ismereteit gyarapítsa. A közélet jeleseinek 
összejövetele pedig azért volna kívánatos, hogy egyrészt lelkes 
szemtanúi legyenek a haza fiatalsága nemes vetélkedésének, más
részt pedig alkalmuk nyílnék az egymással való megismerkedhe- 
tésre. Ezen országos találkozáskor a társadalom vezérférfiai 
eszmecserét folytathatnának s az ország közgazdasági, ipari és 
kereskedelmi ügyének emelése s felvirágoztatása érdekében esetleg 
közös eljárásra, közös munkára tömörülnének, mely mozgalomnak 
idővel az ország népe is hasznát láthatná.

Iparkodni kellene tehát az országos tornaverseny idején a 
fennemlített tényezők bevonásával a fővárosban mozgalmas életet 
teremteni, melyben a nép összes számottevő rétegei részt vennének, 
s a mely sokoldalú eredményeivel méltó volna arra, hogy az 
országos tornaverseny intézménye országos nemzeti ünnep számba 
menjen. Az ifjúsági országos tornaversenyt országos nemzeti 
ünneppé kell emelni, mely alkalommal minden negyedik évben a 
magyar tanulóifjúság ezrei és az országos társadalmi és közélet 
kitűnőségei az egész országból nagy számban találkoznának a fővá
rosban. Az országos tornaversenyek ily nemzeti ünnepé való emelése 
nem oly nehéz feladat, mint a hogy talán az első pillanatra lá t
szik. Csak komoly elhatározás és erős akarat kell hozzá, s a fel
merülő akadályok leküzdhetők lesznek.

Az országos tornaversenyeknek nemzeti ünneppé yaló eme
lésének első és egyik főfeltétele az. hogy a verseny О Felsége
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a király előtt s a királyi ház, esetleg többi tagjai jelenlétében 
tartassék. О Felsége bizonyára örömmel megjelenik hű népe 
fiatalságának küzdelmén. Jelen volna az ünnepélyen lehetőleg 
az egész magyar kormány s a fővárosi és a vidéki közélet 
kitűnőségeinek legnagyobb része. Az összes megyék a belügymi
nisztérium hívására küldöttségileg képviseltetnék magukat az 
ünnepélyen. A megyék a meghívást annál szívesebben fogadnák, 
mivel saját fiaik, kik ez alkalommal szintén felrándulnak, nemes 
küzdelmének szemtanúi lehetnek egyrészt, másrészt pedig saját 
megyéjük jólétének fellendülése érdekében a többi megyék kép
viselőivel s egyéb érdekeltekkel hasznosan tárgyalhatnának.

Az országos tornaverseny jelentősége és az iskolai test
nevelés ügye azt kívánja, hogy az ifjúság az országos tornaverse
nyen eddiginél jóval nagyobb számban vegyen részt.

Ez pedig csak úgy érhető el, ha a tornaversenyre törekvő 
ifjúság teljesen díjtalanul utazhatik majd a fővárosba. Erről a 
legutóbbi országos tornaversenykor is volt már szó, de a jó terv, 
erről szóló törvény hiányában, dugába dőlt. Ha nincsen erre 
törvény vagy egyéb intézkedés, hát oda kell hatni, hogy legyen 
olyan törvény, mely az ifjúságnak az országos tornaversenyre 
díjtalan felutazhatását lehetővé teszi.

Valamint a kerületi torna versenyek kapcsán javaslatba hoz
tam a kirándulási programmok létesítését, úgy az országos torna
verseny idején természetesen még kiterjedtebb ilynemű programmot 
kell összeállítani, mely teljesen felöleli Budapest érdemes és tanul
ságos látnivalóit. Az intézetek csoportokra osztva az összes kisérő 
tanárok és fővárosi vezetők és egyéb hivatott helyi szakemberek 
vezetése alatt 3—4 nap alatt végig tanulmányozhatná a főváros 
nevezetesebb és tanulságos látnivalóit.

Az országos tornaverseny ilyformán 5—6 napot vesz igénybe. 
A programúinak ily nagyobb arányú kiterjesztése nagyobb költ
ségeket is igényel, melyek azonban a körülményeknek ügyes fel- 
használásával feltétlenül fedezhetők lesznek. így a költségek 
fedezésére a kormány évről-évre egy kisebb összeget venne föl a 
költségvetésbe. Továbbá a czél érdekében kis közadakozásra vol
nának felszólítandók az összes megyék. Ha még oly kicsi is volna 
egy-egy megyének adománya, a főösszeg tekintélyes lesz. A megyék 
pedig ezen kis gyűjtés elől nem zárkóznának el, hiszen ezen 
gyűjtés minden megyének a fiai számára szól. Ha az ifjúság 
ingyen vasúti utazásban részesül, esetleg valamicskével többet 
fog áldozhatni budapesti tartózkodására. Az összes ifjúság jó és 
olcsó ellátásáról könnyen lehet gondoskodni azért is, mivel nagyobb 
tömegeknél a személyi kis haszon is a főösszegben szép tiszta 
jövedelmet hoz a vállalkozóknak. A kormány az ifjúság elszállá
solását részben házilag elvégezhetné, a mi által nagyobb mérvű 
megtakarítás eszközöltetik. Ez nagyon lényeges kérdés, mert az 
ifjúság elszállásolási költségek fejében ezreket szokott fizetni. 
A tornatér-felszerelési, az összes díszítési és egyéb kisebb költ
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ségek bőven fedezhetők a tornaverseny belépő jegyeinek jövedel
méből annyira, hogy fölösleg is marad.

Ilyen intézkedések mellett a tornaverseny összes költségei 
föltétlenül fedezhetők. Ismételve megjegyzem azonban, hogy a 
tornaverseny szükséges előmunkálataihoz nagyon jókor kell hozzá
fogni, mert az utolsó pillanatban végzett munka merő kapkodás 
lesz, és a mi a fődolog, kettős költséget is okoz.

Az országos tornaversenynek nemzeti ünneppé való emelését 
teljesen megvalósítható, hasznos eszmének tartom és tisztelettel 
kérem a Kört, miszerint megvalósítása érdekében, valamint a 
tornaversenyekkel kapcsolatban tartandó kirándulási programmok 
tárgyában a felsőbb hatóságnál további lépéseket tegyen.

Dr. Ottó József.

KÜLFÖLDI TANÜGY.

Franczia nyelvi szünidei tanfolyamok.
A genfi, grénoblei és lausannei egyetemi tanárok, mint min

den évben, úgy ez évben is, franczia nyelvi szünidei kursusokat 
nyitnak, melyeket röviden ismertetni akarunk.

A genfi kursus (Les cours de Yacances de frangais moderne) 
1902. évi julius 16-án kezdődik és ta rt ez év augusztus 28-ikáig. 
A tanfolyam élén Seitz genfi egyetemi tanár áll.

Tárgybeosztása a következő:
Hetenkint

Littérature classique ......   1 óra
Littérature moderne ............................................. 1 » .
Lecture analytique d’ auteurs frangais modernes 1 »
Institutions et moeurs ........................................  1 »
Méthodes d’ enseignement des langues modernes 2 »
Psychologie et pédagogie appliquées................... 1 »
Stylistique .............................................................. 1 »
Théorie et pratique du style ...........................  1 »
Diction et lecture expressive, prononciation...... 1 »

Összesen 12 óra.
A mi az egyes előadásokat illeti, ide iktatjuk a legkivá

lóbbakat.
Moliere és a X V II. századbeli vígjáték, tartja  Mercier

tanár.
A X IX . század regényírói, tartja ugyanazon tanár.
A központi közigazgatás Francziaországban, tartja Seitz tanár. 
A pessimismus a franczia irodalomban (XVII. században 

La Rochefoucauld, X IX . században Flaubert.) tartja Platzhoffe 
Lejeune magántanár.
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Mint különösen igen érdekeset e tanfolyamban Thudichum  
tanár kiejtési és beszédgyakorlatait kell kiemelnem, melyet az e 
tanfolyamon részt vettek nem tudnak eléggé dicsérni.

A tanfolyam tandíja 40 frank.
A grénoblei egyetem tanárai julius—szeptember hónapjaiban 

3 ily kursust tartanak.
A júliusban tartandó előadások ezek lesznek:
Boirac: L’Institut psychologique international de Paris 

(1 óra).
Crozalis: Leconte de Lisle (2 óra) Le chevalier Bayard 

(2 óra). Ernest Renan (2 óra).
Charaux: La culture de Г esprit par les écrivains classiques. 

théorie et application (2 óra).
Morillot: Victor Hugo. La Légende des Siecles. (4 óra).
Besson: Sémantique du frangais (4 óra).
Dumesnil: Gr. Flaubert et la doctrine du l’beau (3 óra).
Hauvette: La réforme de la syntaxe frangaise (3 óra).
Colardeau: La phonétique du frangais moderne (3 óra).
Guétat: Organisation du Systeme pénal en France. (2 óra).
H itler: Histoire du mouvement socialiste international (2 óra).
Cuclié: Doctrines nouvelles sur le crime et la peine. Visite 

de la prison, (l óra).
Geouffre de Lapradelle: Ce que devient la doctrine de 

Monroe (1 óra).
Collet: Le théátre d’Orange et les théátres antiques (avec 

projections) (1 óra).
K ilian: Les glaciers (avec projetions) (1 óra).
Caudrillier: Les poésies politiques de Béranger (3 óra).
Mareel Reymond: Histoire de Г A rt (2 óra).
A z augusztusi előadások ezek:
Boirac: La question de la langue internationale (2 óra).
Tartari: De la condition juridique de la femme clans la 

famille frangaise (2 óra).
Cr о z als Michelet: ДО óra.) La jeunesse de Chateaubriand 

(6 óra). La prononciation du frangais (4 óra).
Leger: Culture des salmonides dans les eaux du Dauphiné 

(1 óra).
Conard: Le roman réaliste en France (6 óra).
Guichard: Le théátre de Victor Hugo (4 óra).
Ferrand: Causeries sur les Alpes du Dauphiné et de la 

Savoie (6 óra).
Beylié: Les ateliers de charité á Grénoble (1 óra).
Szeptember havában a következő előadások lesznek:
Gueymard: L’ industrie et les finances américaines (3 óra.)
Michoud: L’ organisation communale en France (2 óra).
Capitant: Législation ouvriere frangaise (2 óra).
D r. Bordier: Anthropologie du Dauphiné (et unse excursion) 

(3 óra).
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Chaniac: Le roman russe Tourgueneff, Gogol, Tolstoi (4 óra).
Guichard: Le theatre d!Alexandre Dumas pére (4 óra).
Rabatel: Les différents genres dramatiques en France dans 

le dernier quart du X IX . siede (5 óra).
Beylié: Les debuts de la Révolution frangaise en Dauphiné 

(1 óra).
A tanfolyamra szóló beiratási díj 40 frank, a mely az elő

adások hat heti hallgatásra jogosít; minden későbbi két hétre 
még 10 frank, az összes 3 havi előadásokért 60 frank fizetendő.

Végül a lausanne-i faculté des lettres által rendezendő 
(tartama julius 22-től augusztus 30-ig, hetenkint 16 órával) 
tanfolyamot akarjuk röviden ismertetni.

Az előadások kedden, szerdán, csütörtökön és szombaton 
tartatnak, úgy hogy hetenkint két nap a kirándulásokra for
dítható.

A programm a következő előadásokat tartalmazza:
A franczia irodalom áttekintése a XVII. század kezdetétől 

a XIX. század kezdetéig (tartja Vallette hetenkinti 2 órában).
A franczia nyelv története (Bonnard h. 1 órában).
Fordítási gyakorlatok németből franczia nyelvre (vezeti 

Maurer tanár hetenkint 1 órában).
Stilisztikai tanulmányok kiváló franczia irók művei alap

ján (vezeti Millioud tanár hetenkint 2 órában).
A jelenkori franczia szinház (tartja André magántanár 

hetenként 1 órában).
Az itt felsorolt előadásokon kívül hetenkinti egy órában a 

lausannei egyetem egyik tanára irodalmi vagy tudományos tétel 
fölött ingyenes előadást fog tartani, ezenkívül a franczia nyelv 
gyakorlati elsajátítása czéljáhól a tanárok vezetése mellett közös 
kirándulásokat fognak tenni. A kurzuson való részvételért 40 
frank fizetendő.

A tanfolyamon részt venni szándékozók Bonnard tanárhoz 
(lakása Lausanne Avenue Duval 4.) fordulhatnak, ki nemcsak 
a tanfolyamra, de a lausanne-i tartózkodásra vonatkozó részle
teket is közli. —г —

Szünidei tanfolyamok Németországban.
Tudósok és kulturpolitikusok Európa-szerte hangoztatják, 

hogy ma már nem elég a tudományok igazságait az egyetemeken 
és a »múzsáknak szentelt hajlékok« falain belül hirdetni, hanem 
ki kell vinni azokat az életbe, közkeletűekké kell tenni, hogy 
azoknak áldásaiban minél többen részesülhessenek. Ez eszme 
hatása alatt keletkeztek azok a modern kulturális intézmények, 
így az »university extension«, »szabad lyceum«, nép-főiskolák, 
tudományos színházak, különféle tanfolyamok, melyeknek min- 
denike — a hallgatósághoz mérten — egy vagy más formában : 
tudományos ismereteket közöl s kielégíteni törekszik a nagy
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közönségnek szellemi szükségleteit és támogatja az általános vagy 
szakbeli műveltség érdekeit. Ez intézmények is ama történelem 
igazolta igazságnak állanak a szolgálatába, hogy a tudomány 
hatalmat képvisel s a népek és nemzetek nagy harczában a tudo
mányban és míveltségben előrehaladottak lesznek a győztesek, 
a helyzet urai. E kulturális tényezők a szellem fegyverzeteit 
viszik bele a létért folytatott küzdelembe; a vallás, tudomány 
és művészet örök igazságait hirdetve, helyes elveket és magasztos 
eszméket terjesztenek; állást foglalnak a műveletlenség és tudat
lanság ellen; gátat vetnek a téves irányzatok és félszeg felfogások 
elterjedésének, s így közvetve biztosítják és megszilárdítják a 
fennálló társadalmi és politikai rendet is. E nemes czélért foly
tatott munkában a vezérszerep a tudósokat illeti meg. Ezeknek 
kell egyesülniük s alkalmat és módot kell szerezniük arra, hogy 
korszerű ismeretek közlésével állandó és irányító hatást gyako
rolhassanak a társas- és közéletre s ezáltal megteremthessék 
azt a szellemi közösséget is, mely a népek és nemzetek nagy és 
különböző rétegeit közelebb hozza egymáshoz. E feladat sikeres 
megoldásában részt vehet a bölcsész az eszmék kultuszával, 
a theologus a hit általános igazságainak hirdetésével, a jogász 
a társadalmi problémák fejtegetésével, a természettudós a ter
mészettudományok vívmányainak előadásával, az orvos az orvosi 
tudományok körébe vágó ismeretek közlésével, a gazdász a gaz
dasági élet számos kérdéseinek ismertetésével stb; — s ha így 
a különböző tudományágak képviselői sorompóba állnak, együt
tesen, vállvetett munkával diadalmasan vihetik előre az emberi
ség szellemi fejlődését és kulturális haladását. A tudományok 
igazságainak hirdetése pedig termékenyítőleg hat az értelemre, 
szivet, lelket nemesebbé tesz és hatalmas erkölcsi rugókat hoz 
mozgásba.

Körülbelül ily elvek lehettek irányadók a németországi 
szünidei tanfolyamok szervezésénél is. E tanfolyamoknak is 
czélja: az általános műveltség emelése, terjesztése és a szak
ismeret kiegészítése, mélyítése. E  kettős czél alapján állítják 
egybe a tanfolyamok tárgysorát, úgy hogy az előadásokat szak
ember és laikus egyaránt érdeklődéssel hallgathatja, s azokból 
kellő okulást meríthet. A tanfolyamok látogatását előképzettség
hez nem kötik, hanem minden érdeklődőnek alkalmat adnak 
arra, hogy a hirdetett előadások közül tetszése szerint válogat
hasson. Van is itt szép számban hallgatóság. Hazaiak és kül
földiek, férfiak és nők, szakférfiak és tudománykedvelők tömegesen 
keresik fel azokat a tanfolyamokat, melyeknek élén a legtöbbször 
hírneves egyetemi tanárok és tudósok állanak. Ilyen alkalommal 
egyik-másik egyetemi város mintegy találkozóhelyévé válik a 
művelt népek képviselőinek. Alig van Európának olyan állama, 
mely itt képviselve ne volna, sőt újabb időben még az amerikaiak 
is szívesen látogatják a tanfolyamokat. Egy ilyen, különböző 
országokból összeverődött s különböző nemzetiségű és ajkú nem
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zetközi társaságban valóban tanulságosan lehet egy pár hetet 
eltölteni. Az érintkezés kapcsán tudományos és politikai, társa
dalmi és nemzeti kérdéseket vitathatnak meg s egymásnak fel
világosítást adhatnak a hallgatók hazájok művelődési törekvéseiről 
és közállapotairól. Nekünk, magyaroknak, kétszeresen is köteles
ségünk, hogy a művelt népek képviselőinek egy-egy ilyen találkozó 
helyén minél számosabban jelenjünk meg, s megragadjuk az 
alkalmat arra, hogy hazánkról s nemzetünkről elterjedt s majd
nem közkeletűvé vált téves felfogásokat elenyésztessük. E maga
sabb nemzeti szempontból is valóban kívánatos volna, hogy 
hazánkból is minél számosabban vegyenek e tanfolyamokon részt.

Németországban az első szünidei tanfolyamot Jenábap ren
dezték 1889-ben, melyet egymásután követtek a berlini (1891), 
greifswaldi (1893), göttingeni (1894), Majna melletti frankfurti 
(1894) és a marburgi (1896) tanfolyamok. Ezek közül csak a 
jénai, greifswaldi és marburgi vannak úgy szervezve, hogy bárki, 
a ki tanulmányait bizonyos irányban bővíteni akarja, a tandíj 
lefizetése mellett, végig hallgatja az összes előadásokat. A többi
nek már hivatalos színezete van, hová csak a közoktatásügyi 
minisztérium jóvoltából lehet megbatározott számban bejutni. 
Tanügyi kormányunk is ez utóbbi álláspontra helyezkedett a 
hazai szünidei tanfolyamok szervezésében, jóllehet kívánatos volna, 
hogy a kiválasztott szakembereken kívül a tudományok iránt 
érdeklődő művelt közönség is részt vehessen azokon.

A jénai tanfolyam.
A németországi tanfolyamok között népszerűség tekinteté

ben első helyen áll a jénai, melynek vezetője dr. Rein W., hír
neves paedagogus. Különösen a német elemi és középiskolai tan
férfiak és tanítónők sereglenek ide, hogy hallgathassák a nagy 
mesterek (Rein, Ziehen) psychologiai-paedagogiai előadásait. De 
a külföldiek is szép számmal keresik fel Jenát, melynek gyönyörű 
fekvése és becses történelmi múltja s a közelben fekvő, megtekin
tésre méltó helyek — mint Dornburg, Schwarzburg, Weimar, 
Eisenach és W artburg — egymagukban is vonzó hatást gyakorol
hatnak az idegenre. Még kellemesebbé teszik az ottani tartóz
kodást a tervszerű séták és tanulmányi kirándulások, az esti 
társas összejövetelek és az a bizalmas viszony, mely tanárok és 
hallgatók között kifejlődik. A tanfolyam érdekeit egy nemzetközi 
bizottság képviseli.

A kibocsátott programm szerint az előadások öt csoportra 
vannak osztva:

I. Természettudományi csoport tárgyai: 1. Növénytan, 
előadó dr. Detmer. 2. Növénytani mikroskopikus műveletek és 
physiologiai kísérletek, u. az. 3. A tenger állatvilága, mutatvá
nyokkal ; dr. Ziegler. 4. Állattani gyakorlati tanfolyam; dr. Ziegler.
5. Az agy physiologiája, mutatványokkal; dr. Noll. 6. Vizsgálatok 
a fénytörő és sarkító készülékekkel; dr. Grange.
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II . Paedagogiai csoport: 1. Általános oktatástan; dr. Rein.
2. Különös oktatástan, gyakorlatokkal; Lehmensick és Landmann.
3. Az erkölcsi jellemképzés tana (hodegetika); dr. Just (Alten
burg). 4. Abnormis jelenségek a gyermekek lelki életében, mutat
ványokkal; Trüper. 5. Gyermek-lélektan; dr. Spitzner (Lipcse).
6. Új feladatok és új utak a vallás-tanításban; dr. Thrändorf 
(Auerbach). 7. Nőkérdés és leány-nevelés; dr. Zimmer.

III . Történelmi, theologiai és bölcseleti csoport: 1. A jelen
kor vallásos áramlatai; dr. Braasch, püspök. 2. A vallás-böl
csészet főbb pontjai; Flügel (W ansleben). 3. Német irodalom- 
történet, a 19-ik század 2-ik felének költészete; dr. Scheler.
4. Goethe: Faustja; dr. Türck. 5. Német gazdaságtan; dr. 
Mentz. 6. Bevezetés a bölcsészetbe; dr. Scheler.

IV. Művészet köréből: 1. A modern aesthetika alapvonásai; 
dr. Dinger. 2. A művészet otthon és az iskolában; Bürkner püspök. 
2. Wagner R. »Der Ring des Niebelungen«-jéből egyes jelenetek, 
zongorán előadva, magyarázat kíséretében; Ä Lorenz (Weimar).

V. Nyelvi csoport: 1. Német nyelvi tanfolyam, gyakorlatok
kal s tanulmányi sétákkal; Lehmensick és Landmann. 2. Angol 
nyelvi elemi tanfolyam; Dodd k. a. (Manchester). 3. Angol 
irodalom (Marlowe és Shakespeare); E. Fripp. 4. Franczia nyelvi 
és irodalmi tanfolyam; Bastier. 5. Franczia művelődés történelme; 
J . Dietz.

A tanfolyammal egyidejűleg tartja a »Paedagogiai Társa
ság« is közgyűlését.

Az előadások augusztus 4-étől 16-áig tartanak; a nyelvi 
tanfolyamok pedig augusztus 23-án érnek véget.

Költségek: Beiratási díj 5 márka; tandíj 12 órás elő
adásért 10—15 márka; 6 órás előadásért 5 márka; a nyelvi 
tanfolyamért (18 óra, 6 kirándulás) egyenkint 30 márka. Lakás 
reggelivel együtt, hetenkint 10 márka; teljes ellátás (pension,/ 
20 — 25 márka. A nyilvános könyvtár és olvasóterem a hallgatók 
rendelkezésére áll. Bővebb felvilágosítással szolgál dr. Schnett- 
gerné, Jena, Gartenstrasse 2.

A greifswaldi tanfolyam.
A greifswaldi tanfolyam szervezése is megfelel a jénainak. 

Különböző tudományágakból hirdetett előadások s nyelvi (német, 
franczia, angol és latin) kurzusok találhatók a programúiban. 
I t t  is a legtöbb tárgynál az elméleti ismeretek közlését gyakor
latokkal (mutatvány, kísérletezés) egészítik ki. Az előadásokkal 
kapcsolatos jelesebb német irodalmi s közszemlére kitett termékek 
megbeszélés tárgyát képezik s alkalmat adnak a hallgatóknak 
arra is, hogy az egyetem szertárait, gyűjteményeit, múzeumait 
látogathassák, s a könyvtárt használhassák. A hallgatók java
részét németországiak teszik k i; de dánok, svédek, norvégek, 
finnek is tömegesen látogatják, sőt hazánk, Ausztria, Oroszország, 
Anglia és Amerika is mindig képviselve van néhány tag által.
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A mult nyáron 372-en vettek részt e tanfolyamon, kik közül 
197 idegen volt.

A hirdetett előadások a következők:
1. A hang- és beszélő szervek alkata és működése, mutat

ványokkal; előadó dr. Landois. 2. A hangtan és német kiejtés
tan alapvonalai, gyakorlatokkal (Siebs: »Deutsche Bühnenaus
sprache« ez. műve alapján.); dr. Siebs. 3. Válogatott fejezetek a 
német nyelv történelméből; dr. Heller. 4. A jelenkor német 
irodalma; dr. Siebs. 5. Német nyelvi gyakorlatok külföldiek ré
szére; dr. Siebs és dr. Heller. 6. Az új-angol hajlítás, történelmi 
szempontból; dr. Konrath. 7. Dickens és Thackeray; Lovel.
8. Angol beszélgetési gyakorlatok; Lovel és Todd. 9. Leconte 
de l'Isle, Sully-Prudbomme és Paul Verlaine írói működése; 
Guerrey (Páris.) 10. Franczia nyelvi gyakorlatok; u. az. 11. H it 
és történelem; Cremer. 12. Akarat és ösztön; dr. Behmke. 13. 
A festészet és szobrászat fejlődésének áttekintése, mutatványok
kal; dr. Seeck. 14. A római birodalom műveltsége; u. az. 15. 
A német alkotmány történelmi fejlődése; dr. Bernheim. 16. 
A fizikai földrajz néhány problémája, vetítésekkel; dr. Credner. 
17. Földrajzi kirándulások; u. az. 18. Újabb felfedezések a 
villamosság terén, kísérletekkel; dr. Mié. 19. Az emberi és állati 
test alkotása s tevékenysége, mutatványokkal; dr. Bosemann. 20. 
Bevezetés az állattani vizsgálatokba, tömési gyakorlatokkal; dr. 
Stempell. 21. A növények belső szervezete, mikroskopikus mutat
ványokkal ; dr. Schütt. 22. Latin nyelvi tanfolyam, kezdők részére.

A hallgatóság kellő szórakoztatásáról is gondoskodik a tan
folyam-rendező bizottság. Nagyobb társas kirándulást terveznek 
a Keleti-tenger partjára, fürdőhelyekre. Bügen szigetére. Kisebb 
kirándulások hetenkiDt egyszer, a közeli helységekbe. Tervszerű 
napi séták, délutánonkint. — A tanfolyam julius 14-én kezdődik 
és tart augusztus 2-áig. — Költségek: Az összes előadások láto
gatására jogosító jegy ára 20 márka; a kik az angol, franczia 
és latin nyelvi tanfolyamot hallgatják, vagy részt vesznek az állat- 
és növénytani gyakorlatokban, még 5 — 5 márkát tartoznak fizetni, 
a német nyelvi gyakorlatokért pedig külön még 10 márka fize
tendő. Lakás és teljes ellátás hetenkint 18—25 márkába kerül; 
egy szoba bére egy hétre 5—10 márka. Érdeklődőknek szolgál 
felvilágosítással dr. Siebs egyet, tanár, Greifswald, Stephanie
strasse 8/9.

A mcirburgi tanfolyam.
A marburgi tanfolyamon a német, franczia és angol nyelv 

és irodalomból tartanak elméleti és gyakorlati jellegű előadáso
kat. I t t  a főczél az, hogy a hallgatóknak modern nyelvi készségét 
fokozzák s irodalmi műveltségét mélyítsék. S miután a hallgatók
nak javarésze itt is a tanügy hivatalos harczosaiból kerül ki, 
megbeszélés tárgyát képezik az időszerű paedagogia és didaktikai 
vitás tételek, különösen pedig az élőnyelvek tanításának reformkér-

t
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dései. Ez évben is két tanfolyam lesz; az első tart julius 6—25-ig, 
a második augusztus 3—22-ig.

A júliusi tanfolyam tárgyai:
I. Német nyelv: 1. A kritikai bölcsészet elemei (Kant: Pro- 

legomenái olvasása kapcsán); előadó: Böhmel. 2. A német novella 
története a 19. században; dr. Coliin (Giessen). 3. A reformatió- 
korabeli német történet; dr. Diemar. 4. Német irálytan; dr. Elster.
5. A német nyelv hangrendszere; dr. Grundlach. 6. A zene 
physikai alapjáról; dr. Schulze. 7. A nyelv fejlődésének tényezői; 
dr. Thumb. 8. Társalgási gyakorlatok.

II. Franczia nyelv. 1. A zene történelme; aesthetikai fej
tegetések; Dimier. 2. Symbolisták és dekadensek a franczia iro
dalomban; dr. Scharff. 3. Franczia nyelvi gyakorlatok és tá r
salgás; u. az.

III. Angol nyelv. 1. Angol forradalmi költők; Griffin 
(London.) 2. Angol hangtan; Dalrymple. 3. Az angol nyelv fejlő
désének történelme; u. az. 4. Társalgás angol nyelven.

Az augusztusi tanfolyam tárgyai:
I. Német nyelv: 1. Német irodalomtörténet; dr. Coliin.

2. Miként kell a német nyelv helyes és művészies beszélésére 
nevelni? Göttmann (Berlin). 3. Praktikus gyakorlatok a német 
kiejtésben; Grundlach. 4. A német írott nyelv története; dr. Helm 
(Giessen). 5. A német tanügy, fejlődésében; dr. Knabe. 6. Nem
zetek alakulásáról; dr. Schmidt. 7. A gót építészet, szemléltetve; 
dr. Seehaussen. 8. Német nyelvi társalgási gyakorlatok.

II. Franczia nyelv: 1. A franczia romantikus lyrai köl
tészet; H. Chamard (Lille). 2. A X IX . század néhány franczia 
költője; C. Malapert (Páris). 3. A franczia regény története a 
X IX . században; dr. Scharff. 4. Előadási és rögtönzési beszéd- 
gyakorlatok; u. az. 5. Franczia nyelvi társalgás.

III . Angol nyelv: 1. Marlowe és Shakespeare; E. Fripp 
(Mansfield). 2. Angol és franczia stylisták; P. Jeffrey (Oxford).
3. Angol kiejtéstan; Dalrymple. 4. Az angol nyelv fejlődésének 
történelme; u. az. 5. Angol nyelvi társalgás.

I t t  is kellő gondoskodás történik a tanfolyam hallgatóinak 
szórakoztatásáról. A programúiban föl vannak véve a társas és 
tanulmányi kirándulások, múzeumok és estélyek látogatása. Az 
ifjabb tankönyvek- és tanszerekből kiállítást rendeznek.

Költségek: Bármely tanfolyam látogatásáért 32 márka fize
tendő; lakás és teljes ellátás hetenkint 25—33 márka; egy 
szoba heti bére 5—8 márka. Bővebb felvilágosítás nyújt Cocker 
A. titkár, Marburg, Villa Cranston.

(Székely-Udvarhely). Fejes Áron.
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EGYESÜLETI ÉLET.
AZ

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET
1902. jú l i u s  h ó  3 -á n  és 4-en S za b a d k á n  

tartja
XXXVI. ÉVI R EN D ES KÖZGYŰLÉSÉT

a következő rend szerint:

Július 2-án, szerdáin.
Érkezés. — Az egyesület tisztikara és a Budapest felől 

érkező tagok zöme a délutáni gyorsvonattal utazik. Indulás a 
keleti pályaudvarról d. u. 2 óra 40 perczkor; érkezés Szabadkára 
5 óra 47 perczkor. — Elszállásolás. — Este 81/2 órakor ismer
kedés a Nemzeti Kaszinó termeiben. Étkezés tetszés szerint.

Július 3-án, csütörtökön.
A közgyűlés első napja.

Reggel 8 órakor választmányi ülés a gymnasiumi épület
II . emeletén. A jelen értesítés meghívóul szolgál, ez ülésre külön 
meghívók nem mennek szét. A régi választmányi tagok megjele
nését kérjük.

Délelőtt 9 órakor közgyűlés a főgymnasium dísztermében. 
(II. em.)

Napirend.
I. B e ö th y  Z so lt  elnök megnyitó beszéde.

Üdvözlések.
II. Hivatalos jelentések.

N é g y e s y  L á s z ló  főtitkár évi jelentése.
M ü lle r  J ó z s e f  pénztáros évi jelentése.
T ib e r  Á g o s t évi jelentése a segélyző-alap pénztáráról.
A számvizsgáló bizottság jelentése.
Költségelőirányzat 1902/3-ra.

III . Előadások.
1. A le x a n d e r  B e r n á t  (Budapest): Műveltségünknek egy

elhanyagolt forrása.
2. T o n e s  G u s z tá v  (Szabadka): A rendtartás fegyelmi intéz

kedései.
3. K e m é n y  F e r e n c z  (Budapest): A tanári lelkiismeretről.

IV. Választás. A közgyűlésen választandó új választmányi tagokra
szavazás.

Déli 1х/г órakor a Nemzeti Casino termeiben Szabadka 
város közönsége által a vendégek tiszteletére rendezett dísz-ebéd. 
Délután 4 órakor kirándulás Szabadka sz. kir. város földmíves- 
iskolájának megtekintésére. Indulás a Nemzeti szálloda előtti 
megállóhelyről különvillamos vonatokon.
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A kik a földmíves-iskolába nem mennek, azok d. u. 5 és 
6 órakor ugyancsak a megjelölt helyről külön vonatokon indul
nak Palics gyógyfürdőbe.

61 /2 órakor Palicson sétahangverseny.
9 órakor Palics taván tűzi-játék.

Július 4-én, pénteken.
A közgyűlés második napja.

Délelőtt 8х/г órakor választmányi ülés az új választmányi 
tagokkal. Ez ülésen az új 3 éves cyclusra a köröktől megválasz
tott, valamint a közgyűlés első napján megválasztott választmányi 
tagok vesznek részt. A jelen értesítés meghívóul szolgál. — 
T árgy : megalakulás, a választmány részéről az igazgatóságba 
küldendő három tag megválasztása.

Délelőtt 9 órakor a közgyűlés folytatása.
Napirend.

I. Előadások.
1. Endrei Ákos (Kaposvár): A magyar nyelv és irodalom

új tanítástervének végrehajtásáról.
2. Bleyer Jakab (Sopron): A gymnasiumi német nyelv-

tanítás módszere és feladata.
3. Négyesy László (Budapest): Magyar nyelvtudományi

társaság.
II. Indítványok, a mennyiben a közgyűlés megnyitásáig érkeznek.

III. A közgyűlés berekesztése.
Délután átrándulás Újvidékre. A városi tanács hivatalosan 

fogadja az egyesületet, este rövid barátságos vacsorával vendégli 
a kirándulókat és éjjelre díjtalan szállásokról gondoskodik részint 
magánházakban, részint szállókban.

Július 5-én, szombaton.
Az újvidéki látnivalók megtekintése: tanintézetek, selyem

gyár stb. Kirándulás Péterváradra, Kameniczra (helyi hajóval).
A kirándulások többi részleteiről a tagok Szabadkán 

értesülnek.

A közgyűlési előadások tételei.
Tones Gusztáv »A rendtartás fegyelmi intézkedései« czímű 

előadása annak kimutatásával foglalkozik, hogy a rendtartás fegyelmi 
intézkedései hézagosak, részben az újkori paedagogiával ellenkeznek, 
s a középiskolai neveléshez elégséges támogatást nem nyújtanak. 
Az előadó indítványozni szándékozik, hogy a tanáregyesület a kér
désnek kellő előkészítése és előleges megvilágítása után hasson oda, 
hogy a nm. minisztérium adjon ki egy, a középiskolai nevelés egész 
körét (a fegyelmezést is beleértve) magában foglaló, gyakorlati irányú 
részletes utasítást, mint a minőt már kiadott a régibb és most kiadni 
készül az új tantervhez.

*
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Kemény Ferencz előadásának (A tanári lelkiismeretről) terv
rajza ez.

I. Bevezetés, a) A  tanári lelkiismeret fontossága: kihat az 
ifjiíságnak egész jövőjére; a milyen az iskola (értsd : tanárság), olyan 
a társadalom. b) Ez a legintenzivebb, legsürgősebb belső reform.

II. A tanári lelkiismeret lényege. Van-e külön tanári lelki
ismeret ? (van). Miben nyilatkozik ez meg ? (az iskolában: tanítás
nevelés, az iskolán kívül továbbképzés).

III. A tanári lelkiismeret nemei. Annyi részből tevődik össze, 
a hány a kötelessége (iskola, tudomány, társadalom).

IV. A tanári lelkiismeret feltételei, a) belsők : hivatásszeretet, 
továbbképzés. b) külsők: ellenőrzés és felügyelet, erkölcsi és anyagi 
elismerés.

V. A lelkiismeretes és a lelkiismeretlen tanár képe.
VI. A tanári lelkiismeret megrontói és veszélyei, a) veszélyek: 

mellékfoglalkozás, anyagi gondok, b) kísértések : tanári függetlenség, 
hiányos felügyelet, visszaélések, c) egyéb okok: a mai kor és viszo
nyok nem kedveznek a lelkiismeretes kötelességteljesítésnek és a 
zajtalan, önfeláldozó munkának; a felső hatóság nem igen tesz 
különbséget, az eredmény az egyénre egy.

VII. Eszközök és módok a tanári lelkiismeret ébrentartására 
és mélyítésére, a) szigorúbb és szakszerű felügyelet az igazgatók és 
főigazgatók részéről, b) buzdítás a továbbképzésre: szünidei tan
folyamok stb., c) külső: erkölcsi elismerés és kitüntetés, belső: 
anyagi jutalom, előléptetés.

VIII. Befejezés. Egyéni érdekeitől eltekintve is, a magyar 
tanárságnak leghazafiasabb kötelessége és te tte: A lelkiismeretes 
munka az iskolában.

*

Endrei Ákos előadásának vázlata.
A felolvasó örömmel üdvözli a magyar nyelv és irodalom új 

tanítástervében foglalt üdvös újításokat, különösen azokat, a melyek 
az irodalmi tanítás súlyát az iskolai és házi olvasmányokra helyezték 
át és a tanulók szó- és Írásbeli előadó képességének fokozását czé- 
lozzák. Ez idő szerint azonban még sok akadályt lát, a melyek e 
fontos czélok elérését megnehezítik.

A főbb nehézségek a következők: 1. Nem áll módunkban az 
előirt becses magánolvasmányokat a tanulók kezébe juttatni. 2. Nem 
állanak rendelkezésünkre oly magyarázatos kiadások, a melyek fel- 
használása nélkül alapos irodalmi képzés alig várható. 3. Az Írásbeli 
dolgozatokat jelen viszonyaink között nem tudjuk eléggé gyümöl
csözővé tenni a tanulók értelmi fejlesztése és stílusbeli gyakorlása 
érdekében. 4. Az alsófokú magyar nyelvtanítás nem áll eléggé az 
irodalmi czél szolgálatában, a minek fő oka az olvasmánytárgyalás 
elhanyagolása és az a körülmény, hogy a magyar nyelvet legtöbb 
helyt még mindig nem magyar szaktanárok, sőt néhol nem is magyar 
anyanyelvű tanárok tanítják. 5. Nincsenek vezérkönyveink az olvas
mányok tárgyalásához, sem kánonunk a szavalás irányítására. 6.
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A vegyesajkú iskolák növendékeinek nagy része ugyanazon kézi
könyvekből kénytelen a magyar nyelvet tanulni, mint a tősgyökeres 
magyar fiúk. 7. A görögpótló irodalmi anyag magyar irodalmi része 
némi tekintetben rontja a magyar irodalom tekintélyét a tanulók 
előtt. 8. Az olvasmányanyagot eddig nem hoztuk kellő kapcsolatba 
a külföldi nagy irodalmak megfelelő remekműveivel. 9. Nincsenek 
egységes műkifejezéseink a nyelvtani, stilisztikai és aesthetikai fogal
makra. — 10. Nincs orgánumunk, a mely a magyar nyelvnek, mint 
a magyar iskola legfontosabb tárgyának, tanítását tüzetesen és kizá
rólag szolgálná.

E bajok orvoslására a felolvasó a következő javaslatokat teszi:
1. a) Fölkérendő a magas tanhatóság, hogy azon irodalmi műveknek 
kiadási jogát, a melyek az új tanítástervben iskolai és magánolvas
mányokul vannak kijelölve, az illető kiadóktól megszerezze, s ezáltal 
igen olcsó szövegkiadásokban való közrebocsátásukat lehetővé tegye. 
b) Az ifjúsági könyvtár minden osztályban külön szervezendő és 
hetenkint egy könyvtári óra tartandó, a melyen az illető osztály 
magyar nyelvi szaktanára mint a könyvtár kezelője az olvasás terv
szerű irányítását és gyümölcsözővé tételét sikeresen eszközölhetné. —
2. a) Pályázat vagy megbízás útján gondoskodni kellene oly irodalmi
kommentárok létrejöttéről, a melyek az előirt iskolai és magán
olvasmányokat részben a tanárok, részben a tanulók használatára 
szánva, de minden esetben az iskolai tanítás és nevelés szempontjából 
magyaráznák és mindazon szükséges anyagot egybehordanák, a melye
ket most az előadó tanárok csak hosszas utánjárás mellett, sőt a 
vidékiek olykor egyáltalában nem szerezhetnek meg. b) Az önképző 
köröknek vissza kell állítani eredeti rendeltetésüket, s a most divó 
tudományos értekezések Íratásától felmentve, egyedül az irodalmi 
oktatás segédeszközeivé kell tennünk, nevezetesen fokozottabb mér
tékben fel kell használnunk őket a hazai és külföldi remekírók 
műveinek behatóbb megismerése, valamint az élőszóbeli és írásbeli 
előadás gyakorlása érdekében. — 3. a) Gondoskodnunk kell minél
tartalmasabb és sokoldalúbb dolgozattbémákat és vázlatokat egybe
állító gyűjteményekről, b) Arra kell törekedni, hogy egy-egy szak
tanár ugyanazon évben lehetőleg csak egy felső osztályban tanítsa 
a magyar nyelvet, mi által a dolgozatok javítása nagyobb intensitással 
történhetnék. — 4. a) Az alsó osztályokban a tanítás súlyát ne 
a grammatizálásra, hanem az olvasmányok behatóbb táégyalására, 
mint az irodalmi tanulmány előiskolájára helyezzük, b) A ma
gyar nyelv tanítását még az alsó osztályokban is lehetőleg csakis 
a magyar nyelvből képesített, mindenesetre pedig magyar anya
nyelvű tanárra bízzunk. —  5. a) Az alsó osztályok számára 
csak oly olvasókönyv engedélyezendő, a melyhez vezérkönyv is 
készült a tanár számára külön füzetben. (Ez eljárás Francziaország- 
ban általános.) b) Megállapítandó egy szavalati kánon és magyará
zatos szavalatgyűjtemények bocsátandók az ifjúság rendelkezésére. — 
6. a) Végrehajtandó egy a 80-as évek végén tartott főigazgatói 
értekezletnek azon határozata, mely szerint a vegyesajkú iskolák
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alsó osztályai számára külön magyar nyelvi kézikönyvekről kell 
gondoskodni, b) Vegyesajkú iskolában múlhatatlanul magyar anya
nyelvű tanár tanítsa a magyar nyelvet. — 7. A görögpótló iro
dalmi kézikönyvek magyar irodalmi olvasmányai nagyon megválo- 
gatandók, hogy a megfelelő görög olvasmányokhoz ne csak tárgyukra 
nézve illők, hanem irodalmi értékükre nézve méltók is legyenek. — 
8. a) A műfajok tárgyalásával kapcsolatban vagy az egyes magyar 
művek értelmezése alkalmával a világirodalom azon kiváló remek
írói és remekművei is megismertetendők, melyek a magyar remek
írókra hatással voltak, b) E czélból egy műfajok szerint rendezett 
műfordítás-gyűjteményről kellene gondoskodni. — 9. A már régóta 
tervbe vett műkifejezés-gyűjtemény magyar nyelvi része sürgősen 
közrebocsátandó. — 10. A magyar nyelvtanítás minden ágának
előmozdítására okvetlenül meg kell egy specziális folyóiratot indí
tanunk, hasonlót a »Zeitschrift für den deutgehen Unterricht« 
czíműhöz, a mely hivatva volna mindezen itt tárgyalt feladatok 
megoldását is elősegíteni. •* ■

Mind e javaslatait a felolvasó nemcsak meghallgatásra, hanem 
rendszeres tárgyalásra is szánja és ezért tisztelettel b'ófi szaktársait, 
hogy ezekkel már előzetesen foglalkozni, a felolvasás után' pedig 
szives észrevételeiket minél nagyobb számmal megtenni szíveskedjenek.

*

Bleyer Jakab »A gymnasiumi német nyelvtanítás módszere és 
feladata« czímű előadásában állást foglal a Markovics kartársunk
tól (a temesvári közgyűlésen) és másoktól propagált ú. n. új vagy 
direkt módszer ellen. Nem polemikusán, hanem tárgyilagosan birálja 
az új módszert és igyekszik kimutatni, hogy igazságtalanul támadták 
a »régi módszert« (ezen az illetők Kármán módszerét értik), és 
psychologiai alapon kifejti, hogy a mi jó van az új methodusban. azt 
a Herbart-féle tudományos paedagogiából kölcsönözték, a mi pedig 
igazán új, az nem egyezik a gymnasiális nevelés feladatával, a 
gymnasiumi német nyelvtanítás czéljával. — Törekvése az előadónak, 
hogy a paedagogiából kiszorítani segítsen minden reklámszerű 
eszközökkel és frázisokkal dolgozó, idegenből hozzánk átcsapott 
áramlatot, hogy immár meglevő, úgyis csekély számú traditióink a 
paedagogia terén meg ne bolygattassanak, hanem ápoltassanak, és 
magvetőjüknek és a tudományos paedagogiának szellemében fejlesz- 
tessenek.

A tisztujítás eredménye.
A húsvéti vál. ülés határozatából van szerencsém közzé 

tenni a tisztujítás eredményét.
A kiküldött szavazatszedő bizottság, mely JEtajner Ferencz 

elnöklete alatt Károly György Hugó és ítados Ignácz tagokból 
állott, junius hó 15-én végezte munkáját s az eredményt jegyző
könyvbe foglalva áttette az igazgatósághoz.
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E  szerint beadatott összesen 570 érvényes szavazat, mely
a jelöltek közt ekként oszlott meg.

E lnök: Beöthy Zsolt 549
Hofer Károly 16
Vámossy Mihály 5

Fővárosi alelnök: Hofer Károly 487
Wagner Alajos 55
Schmidt Ágoston 28

Vidéki alelnök: Ronibauer Emil 438
Gerevich Emil 94
Fest Aladár 38

F ő titk ár: Négyesy László 535
Molnár István 6
Lévay Ede 29

Szerkesztő: Balogh Péter 520
Pruzsinszky János 13
Morvay Győző 35 és üres 2

Pénztáros: Müller József 547
Molnár Sándor 16
Feichtinger Győző 7

Titkár és gazda: Molnár István 486
Bozóky Endre, 56
Rácz László 28

Segélyalap elnöke: Vámossy Mihály 471
Schmidt Ágoston 59
Demkó Kálmán 40

Pénztárkezelő ellenőr: Tiber Ágost 548
Reif Jakab 11
Balog Mór 11

Ehhez képest tehát a következő 3 évre megválasztatott:
Elnöknek: Beöthy Zsolt,
fővárosi alelnöknek: Hofer Károly,
vidéki alelnöknek: Rombauer Emil,
főtitkárnak : Négyesy László,
szerkesztőnek: Balogh Péter,
pénztárosnak: Müller József,
titkárnak : Molnár István,
a segélyző alap elnökének: Vámossy Mihály,
a segélyző alap pénztárkezelő ellenőrének: Tiber Ágost.

Budapesten, 1902. junius hó 18-án.
N égyesy  L ász ló ,

főtitkár

OKSZ. K Ö Z ÉPISK . TAN Á REG Y ES. KÖZJj . 53
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Budapesti kör.
(Tisztújítás.)

A budapesti tanári kör június hó 1 1-én tartotta dr. Веке 
Manó elnöklete alatt a tagok élénk részvétele mellett, ez évi köz
gyűlését.

A gyűlés megnyitása után dr. Beöthy Zsolt egyesületi elnök 
ur, a budapesti kir. tudomány-egyetem rektora nevében azt a kérést 
terjeszti elő, hogy a dr. Than Károly tiszteletére 40 éves egyetemi 
tanárságának évfordulóján, június 15-én, rendezendő ünnepélyen a 
tanáregyesület tagjai is résztvegyenek. Az a szoros kapcsolat, mely 
az ünnepelt tudós és a középiskolai tanárság között fennáll, az a 
maradandó érdem, melyet ő tudományosságunk terén magának kivívott: 
kötelességünkké teszi, hogy a jelzett jubileumon minél tömegesebben 
megjelenjünk. Épen azért azt indítványozza, hogy találjon módot a 
kör arra, hogy tagjait e meghívásról értesítse és a megjelenésre 
felhívja.

Dr. Веке Manó javaslata alapján a közgyűlés úgy határozott, 
hogy az egyetem meghívását köszönettel elfogadja s körlevélben fel
szólítja az egyes intézetek igazgatóit, hogy a tanártestületek kép
viseletére minél nagyobb számból álló megbízottakat küldjenek ki, 
s egyszersmind felkérte dr. Beöthy Zsolt tanáregyesületi elnököt, 
hogy amennyiben ez alkalommal egyes testületek is üdvözölnék az 
ünnepelt tudóst, vezesse a tanáregyesület küldöttségét és tolmácsolja 
azt a nagyrabecsülést, melylyel az egyesület tagjai dr. Than Károly 
iránt viseltetnek.

Ezután dr. Веке Manó elnök emlékezett meg a lefolyt köri 
év történetéről. Nem kíván hosszasan szólani a kör munkásságáról. 
Ha lennének olyan magasan kiemelkedő mozzanatok, a melyek biz
tosítást nyújtanának a tekintetben, hogy most már a kör — a mint 
mindannyian óhajtjuk — kivívta a főczélját, a testületi szellem, a 
tanárság közt létező laza kapocs erősítését, örömmel konstatálná 
azokat s méltatná bővebben is. Sajnos, ezt még most nem teheti. 
El kell azonban ismernie, hogy e magasabb czél felé történt haladás 
ebben az évben. A gyűléseinken elhangzott előadásokban és eszme
cserékben olyan gondolatok vetődtek fel, a melyek alkalmasaknak 
bizonyúltak arra, hogy a tanárvilágot széles körben, hosszú ideig 
foglalkoztassák. Az érdem ezért első sorban az előadóké s ezek 
között is mindenekfölött egyesületünk jó példával elöljáró elnökéé. 
Kedves kötelességet teljesít ez alkalommal, a kör köszönetét nyilvá
nítva, külön-külön minden egyes előadónak. — Emelkedés mutat
kozott ez évben a tagoknak gyűléseink iránt tanúsított érdeklődé
sében is. Nemcsak a tanárok látogatták nagy számban felolvasó
estéinket, érdeklődést ébresztettek azok oktatásügyünk vezetőinek 
körében is. Büszkén említheti fel, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr is végighallgatta tanácsosaival együtt az egyik köri 
előadást, s habár sok részben személyi kapcsolat hozta őt el körünkbe, 
mindamellett nekünk is részünk van az érdemben s e ritka, talán
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a tanári körök történetében egyedül álló tényt, mint a lefolyt év 
egyik legkiemelkedőbb és a jövőre nézve legbiztatóbb mozzanatát 
kell felhozni. — A harmadik dolog, a mit meg kell említenie, az a 
fényes sikerű tánczestély volt, a melyet a kör Tiber Ágost köri 
tag elnöklete alatt és az ifjabb köri tagok közreműködése mellett 
rendezett. A testületi szellem feléledésének hajnalát jelzi ez, s mint 
ilyen, a jövő tekintetében szép reményekkel kecsegtet bennünket. — 
Habár még e tények felemlítése mellett is lehetnek kételyeink a 
biztos haladás tekintetében, mégis remélhetjük azok alapján, hogy 
tagjainknak még fokozottabb buzgalma, még kitartóbb munkássága 
esetén végre is rést ütünk haladásunk nagy ellenségén, a közönyön. 
Kéri a tagokat, legyenek áthatva ama tudattól, hogy úgy az iskola 
folytonos javítása, mint a tanárság anyagi és erkölcsi emelkedése 
csakis a belső s legkevésbbé a külső erőktől függ. Ha körünknek 
sikerűi a belső erőket ápolgatni, megnöveszteni, úgy bekövetkezik, 
hogy egyesek tapasztalatai mindannyiunk közös kincseivé lesznek, 
hogy ellenállást nyerünk minden alkalmatlan külső befolyás ellen, 
hogy emelkedik a tanárság tekintélye, s majdan a társadalommal 
karöltve haladhatunk kitűzött nemzeti és kulturális czéljaink elérése 
felé. Ilyen eszméktől áthatva hiszi, hogy évről-évre meglesz a haladás 
minden irányban; így és csakis így leszünk jobbak, nemesebbek, hatal
masabbak mi és az az iskola egyaránt! — Végűi köszönetét mondott 
még tiszttársainak, kik elnöki teendőiben hatalmasan támogatták.

A nagy tetszéssel fogadott elnöki beszéd után a titkár tett 
rövid előterjesztést a köri gyűlésekről s mondott köszönetét az elő
adóknak és hallgatóknak.

Végűi Balog Mór pénztáros mutatta be a köri pénztár szám
adásait, melyek értelmében 168 К  pénztári maradvány mutatkozik. 
A számadásokat dr. Bozóky Endre és Oberle Károly számvizsgálók 
rendben találták. A gyűlés elfogadta a pénztáros indítványát, mely 
szerint 100 К  a segély-egyesületi alaphoz csatoltatik, 68 К  a házi 
pénztárban marad, s egyszersmind megadta a pénztárosnak a felmen
tést, köszönetét nyilvánítva buzgóságáért.

A tisztviselői jelentések elhangzása után dr. Bozóky Endre 
szólalt fe l; kiemelte, hogy a kör működését csakis a tisztviselők 
buzgó, saját kényelmüket feláldozó működése tehette oly sikeressé 
és összhangzóvá, a milyen az valóban volt, s épen azért azt indít
ványozza, hogy a közgyűlés a tisztikarnak elismerő köszönetét fejezze 
ki. — A gyűlés ez indítványt elfogadta.

Bajner Eerencz, a kandidáló-bizottság elnöke, jelenti, hogy e 
bizottság a tisztviselői állásokra kettős jelölést állapított meg. Első 
helyen a régi tisztviselőket kandidálta. Eltérés csakis az alelnöki 
állásnál történt, s ez is csupán azon okból, mert dr. Chovantsák 
István eddigi alelnök a leghatározottabban kinyilvánította, hogy 
nagy elfoglaltsága mellett e tisztséget tovább nem vállalhatja el. 
Ez állásra dr. Gyomlay Gyula és Pályi Sándor kandidáltattak.

Dr. Веке Manó sajnálattal veszi tudomásúl a volt alelnök 
elhatározását, s kéri őt, hogy azt a buzgóságot, melyet mint tiszt-

53*
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viselő és mint előadó egyaránt kifejtett, ezentúl se vonja meg a 
körtől, s adjon anyagot ezentúl is oly gyümölcsöző eszmecserékre, 
mint azt eddig tette. — A szavazó-szedő bizottságba dr. Károly Oy. 
Hugó elnöklete alatt dr. Pruzsinszky János és dr. Bozóky Endre 
küldettek ki, s erre kezdetét vette a szavazás. A szavazatok össze
számítása után dr. Károly Gy. Hugó bejelenti, bogy megválasztattak: 

Elnökké: Dr. Веке Manó.
Alelnökké: Dr. Gyomlay G-yula.
Pénztárossá: Balog Mór.
Titkárrá: Dr.

Választmányi tagokká, a most 
Dr. Badics Ferencz,
Balogh Péter,
Dr. Balassa József,
Dr. Cherven Elóris,
Dr. Eináczy Ernő,
Pados Ignácz,

A tanár-egyesület középponti 
választása a következő tagokra 

Dr. Веке Manó,
Dr. Cfyomlay Gyula,
Balog Mór,
Dr. Lévay Ede,
Peif Jakab,
Feichtinger Győző,
Dr. Pruzsinszky János, 
Pátz László,

Ede.
kilépő 12 tag helyére:

Pajner Ferencz,
Poseth Arnold,
Pátz László,
Dr. Schmidt Ágost,
Szirtes Ignácz,
Dr. Zlinszky Aladár, 

választmányába 3 évre a kör

Szőke Adolf,
Pados Ignácz,
Dr. Balassa József,
Poseth Arnold,
Dr. Waldapfel János,
Dr. Bozóky Endre,
Dr. Fináczy Ernő.

Elnök az újonnan megválasztottak nevében köszönetét mondva, 
a közgyűlést berekesztette. Dr. Léuay Ede,

a kör titkára.

Ung-beregvármegyei kér. tanári kör.
(M ű v é s ze ttö r té n e t. — M a g y a r  h e ly e s írá s ).

Az ung-beregvármegyei kerületi tanári körnek ungvári osztálya 
f. év május 25-ikén Schürger Ferencz elnöklete alatt rendes havi 
ülést tartott.

Az elnök hivatkozással a temesvári körnek április 12-én tar
tott ülésére, kijelenti, hogy e kör t. elnöke félreértette az ung- 
beregvármegyei körnek a tanári fizetésre vonatkozó határozatát, 
melynek ezen pontja: »mondjunk le a partikuláris érdekek szorgal
mazásáról, tegyünk félre minden ellentétet, aprólékosságot, személyes 
mozzanatokat« — távolról sem vonatkozott a temesvári kollegákra, 
hanem azon, az ország különböző részeiben felmerült, magukban 
véve igen méltányos kívánalmakra, melyekre nézve azonban sort 
kell tartani és a főérdeknek, a tanári fizetés méltó felemelésének, 
alá kell rendelni. Örömmel és készséggel kijelenti, hogy a temesvári

MAGVAK
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körnek elismerésre méltó indítványát, bár részleteiben az ung-bereg- 
megvei kör nem fogadta el, a fönt említett határozat érinteni nem 
akarta. A kör az elnök előterjesztéséhez hozzájárult. Hasonlóan 
hozzájárult az elnök azon előterjesztéséhez is, hogy Polgár György 
tagtársnak hozzánk intézett kétrendbeli indítványával szemben körünk 
múltkor hozott határozatához ragaszkodik.

I. Roleizek Mátyás előadja, hogy az új tanterv a műtörté
nelemnek előadásáról olykép intézkedik, hogy az Y. osztályban az 
ókori jellegzetes műalkotások, a VI. osztályban a középkori, a 
VII. о.-ban az újabbkori jellegzetes műalkotások bemutatására és 
ismertetésére 5 — 6 tanóra fordíttassék. A VIII. osztályban pedig a 
magyar műalkotások bővebb ismertetése történjék. Pelveti azon kér
dést. vájjon nem volna-e czélszerű a feldolgozott művészettörténeti 
anyag alaposabb paedagogiai értékesítése szempotjából azt évenkint 
az osztály-vizsgálaton számon is kérni.

Az elnök helyesli Eoleizek nézetét és a maga részéről még 
azzal egészíti ki, hogy az ifjaknak nemcsak a rajztanár, hanem a 
többi szaktanárok előadásainál elaprózva, részletekben szerzett művé
szettörténeti ismereteinek rendszeres összefoglalására nagyon kívána
tosnak mutatkoznék a VIII. osztályban a 3-ik időszak folytán 
10 — 12 órai előadásban.

Az ily módon rendszeresen összefoglalt művészettörténeti anyag 
egyúttal az érettségi vizsgálatnak is tárgyául szolgálhatna.

A kör egyhangúlag elfogadja ítoleizeknek és az elnöknek 
javaslatát, és annak kivitelét a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
figyelmébe ajánlja.

II. Könye Nándor előadja a magyar helyesírásról szóló érte
kezését.

A magyar helyesírás —  felolvasó szerint — a kiejtésen és 
az etymologián alapszik ugyan, de azért igen sok olyan módja van, 
a mely közös megegyezés tárgya lehet. Mentői több a megegyezők 
száma és mentői különbözőbbek szakismereteik, annál eltérőbbek lesz
nek véleményeik is. A magyar helyesírás kérdéseiben el kell fogad
nunk tehát egy szaktudósokból álló társaságot olyan megbízható 
tekintélynek, melynek megállapodásait aztán az egész országban 
elfogadják. Véleményem szerint erre illetékesebb, megbízhatóbb tár
saságot nem képzelhetünk, mint a M. Tud. Akadémiát.

Hogy az egész országban, különösen pedig az iskolákban, egy
séges helyesírásunk legyen, mindenesetre alkalmazkodnunk kell vala
mely általánosan elfogadott menállapodásokhoz. A hozzászólás jogát 
úgy sem vitatja el tőlünk senki sem. A M. Tud. Akadémia is 
ingadozott a helyesírás egyes kérdéseiben, ingadozik most is, és 
talán mindig is fog ingadozni, mert a nyelv mindig fejlődik és 
egyes dialektikus és idegen befolyások mindig hatással lesznek reá.

Az Akadémia ingadozásai legfeltűnőbbek voltak épen a leg
utóbbi évtizedben, ugyannyira hogy a tud. Akadémia kiadványaiban 
más helyesírást találtunk, mint az általa kiadott »A magyar helyes
írás elvei és szabályai« ez. füzetben. így  pl. a M. Nyelvőr 1894. szép-
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temberi számában ilyen és ezekhez hasonló orthografiai alakokat 
találtunk: terjesszük, eggyszerű, megeggyezik, minteggy, sugalt, für
késszük, édes eggytestvérek, arannyal stb., pedig másképen tanított 
az Akadémiának 1894-ben érvényben volt helyesíró füzete, más
képen ir a M. Nyelvőr a jelen évi számaiban, és másképen tanít az 
Akadémiának legutolsó, megbővített helyesíró füzete.

Az eggy-nek kettős ggy-xe 1 való Írását az iróvilág egyáltalában 
nem fogadta el. De mindennél fontosabbak a terjesszük és arannyal 
és az ezekhez hasonló alakok, általában fontos kérdés a kétjegyű 
mássalhangzók megkettőzésének módja.

Ezelőtt néhány évvel nemcsak az Akadémia kiadványaiban, 
hanem a legtöbb napilapban és irodalmi termékben hasonló alakok
kal találkoztunk m int: vesszük, tesszük, mellyel, királlyal stb. Az 
Akadémiában szóba is került, hogy az ilyen alakok használatát általá
nosan is ajánlani fogják. Az az irodalmi harcz, mely ezen kérdés körül 
folyt, eléggé ismeretes. Itt csak a döntő okot említem meg, a mely 
miatt az Akadémia az egyszerűsítés e módját elvetette. Az arany
nyal. veszszük alakok mellett döntött az az ok, hogy a szó tövét 
meg kell őriznünk.

A felolvasó a helyesírás kérdéseiben követendőknek, az isko
lákban meg épen általánosan kötelezőknek ismeri el az Akadémia 
ajánlatait, az aranynyal és veszszük alakok helyett azonban az arany
nyal és vesszük alakokat tartja czélszerüeknek. Sőt nemcsak czélsze- 
rüeknek mondja ez alakokat, hanem jogosaknak is, mert a helyesírás 
fejlődésének története azt bizonyítja, hogy az egyszerűsítés felé törek
szik. A tövet megőrzik az aranynak, vesznek stb. alakok. A lássunk, 
fussunk alakokban is elvesztettük a tövet, de megőrzik azt a látnak, 
futnak stb. alakok. Az az okoskodás meg épen nagyon kicsinyes, 
hogy aranynyal ebből lett aranyxal, valmint a veszszük ebből lett 
veszjük, és e szerint a megelőző kétjegyű mássalhangzót még egy
szer és egészen ki kell Írnunk. A kiejtésben aranynyal és arany
nyal, veszszük és vesszük között semmi különbség sincs. Az arannyal 
és vesszük phonetikai alakok, az aranynyal és veszszük pedig etymo- 
logiai alakok. Kövessük a phonetikát, mint a magyar helyesírás 
főelvét, az etymologiára nézve pedig magyarázzuk meg a tanulóknak, 
hogy assimilatió alkalmával a kétjegyű mássalhangzókat épen úgy 
Írjuk, mint az eredeti tőszókban pl. asszony, könnyű, vissza stb.

Ha elfogadnék az arannyal és vesszük alakokat, akkor tisz
táznánk egy nagy dolgot és nem adnánk alkalmat ilyen hibákra, 
mint: szétlocscsanó hullámok (Magy. Hirl. 1898. aug. 4.); hoszszabb 
(Palágyi. Madách Imre élete és költészete. 158. 1.) ; Bátyja koszorút 
küld a porladó öcscs sírkeresztjére (M—g, 1899. jul. 23.); roszszul 
(u. o. 1899. jul. 19.); öcscsével (Búd. Hirl. 1899. aug. 27.); tizen
egygyen (Nemz. isk. 1895. jan. 22.); fucscs lett (P. Hirl. 1895. 
jun. 24.) stb.

Az iskolában a sok dolgozatírás és azoknak a tanárok és 
tanulók által való javítása mind nagy és közös munka, és a mi jó 
eredmény a helyesírás körül mutatkozik, az mind e nagy munkának
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a jutalma, mindazáltal az eredmény még mindig nincs arányban a 
fáradsággal. Avagy még mindig nem találtuk meg a helyesírás taní
tásának valamely gyorsabb és biztosabb módját. A tanulók nagy 
része nem tud helyesen másolni. A másolást már az elemi iskolában, 
mindjárt az írástanításnál nagy gonddal, betűzés szerint kell tanítani.

Összegezve a mondottakat, kívánatosnak tartja a következőket: 
1. A magyar helyesírást a M. Tud. Akadémia által legutóbb kiadott: 
»A magyar helyesírás elvei és szabályai« szerint tanítsuk. 2. A két
jegyű mássalhangzók megkettőzésénél azok egyszerűsítését ajánljuk 
pl. arannyal, vesszük stb. 3. Az alsóbb osztályokban a másoltatásra 
a szükség szerint az eddigieknél is több dolgozatot Írassunk.

A M. Tud. Akadémia pedig, úgy hiszi, nem veszi rossz néven, 
ha a helyesírás vitás kérdéseiben egyes tanári körök is mintegy 
munkatársaiúl szegődnek.

Az értekezés élénk eszmecserére adott alkalmat. Mazuch Ede 
az alapelvekre nézve egyetért a felolvasóval. Helyesli, hogy az 
iskola alkalmazkodjék az Akadémiához, azonban óhajtotta volna, ha 
a felolvasó a felhozottakon kívül a c, a vonatkozó névmásoknak név
elővel való együttírása és az idegen szavak írására nézve is kifej
tette volna nézeteit. Szólónak erre vonatkozó véleménye, hogy a c-t 
egyszerűen, a vonatkozó névmást a névelővel együtt, az idegen szavak 
közűi a meghonosodottakat írjuk magyarosan. Az utóbbiakra vonat
kozólag várjuk be a dr. Simonyi Zsigmond szójegyzékét.

Fülöp Árpád azt óhajtja, hogy az iskolában egyöntetűség 
okáért az Akadémia helyesírását fogadjuk el. Bomanecz Mihály 
szerint az iskolai helyesírásban az egyöntetű eljárás a fő, s erre 
nézve az Akadémiát tartja irányadónak. Az összetett mássalhangzók 
összevonását helyesli ugyan, de ezt csak akkor óhajtja az iskolába 
behozni, ha majd az Akadémia is helybenhagyja. A c-re nézve a ez 
mellett nyilatkozik. Schürger Ferencz szerint az iskolai helyesírás
nál az a fő, hogy egy és ugyanazon iskolában egyforma helyesírással 
éljünk, s ezért indítványozza, hogy az ugyanazon iskolánál tanító 
szaktanárok egyforma helyesírást használjanak.

Az elnök összefoglalván az eszmecsere tárgyát, a kör nevében 
is köszönetét mond a felolvasónak nagy gonddal készült előadásáért. 
A kör azután elfogadja a felolvasó indítványait Mazuch Edének az 
idegen szavakra, Bománecz Mihálynak a ez Írására és Schürger 
Ferencznek az egyöntetűségre vonatkozó pótlásával.

IV. Ezek után következett a szavazás a tanáregyesület köz
ponti tisztviselőkarára.

Temesvár-kerületi kör.
(Az elemi és középiskola viszonya. — Folyó ügyek.)

A temesvár-kerületi kör 1902. junius hó 2-án tartotta rendes 
havi ülését, melyen dr. Schönvitzky Bertalan elnöklete alatt a tagok 
nagy számban voltak jelen.
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I. Az ülés főtárgya dr. Kovács Gyula, áll. főgymn. tanár fel
olvasása volt az elemi és középiskola viszonyáról.

A felolvasó azon meglehetősen általános panaszból indúlt ki. 
hogy a középiskola nem találja elég erősnek az elemi iskola részéről 
adott alapot arra, hogy azon tovább építhessen, és fejtegetései során 
arra a következtetésre jutott, hogy a középiskola szempontjából elég 
nagy az az ismeretkör, a melyet a helyesen vezetett elemi iskola 
négy osztálya nyújt; de a négy év nem elégséges arra, hogy az 
idegen ajkú növendékben a hazafias érzést meggyökereztesse, s hogy 
birtokába juttassa a növendékeket mindazon ismereteknek, a melyekre 
az élet viszonyaiban minden embernek, minden polgárnak egyaránt 
szüksége van; azért kívánatos, hogy a törvény rendelkezésének meg
felelően az elemi iskolák lehetőleg hatosztályuvá fejlesztessenek, és 
pedig első sorban az állami és más jellegű, de magyar tanítási 
nyelvű iskolák.

A hat osztálynak kötelező elvégzése azonban egyrészt az osztat
lan (73°/o), másrészt a hitfelekezeti (79°/o), különösen a nemzetiségi 
népiskolák aránytalan nagy száma miatt semmikép sem kivánatos. 
Hanem tekintettel arra, hogy a középiskolába belépő ifjaknak 
csak legfölebb 8 — 100 o-a tesz érettségi vizsgálatot, mig túlnyomó 
nagy részök időközben elhagyja az iskolát és kilép az életbe: a 
középiskolának (különösen a gymnasiumnak) jobban számot kellene 
vetnie a közélet szükségleteivel és a magyar állam specziális viszonyai
val, s így azt a két évet, melyet a tanköteles gyermek a közép
iskolában tölt, első sorban s mindenekfölött a magyar nyelvre, a 
magyar föld és nép megismerésére kellene fordítania, ezen belül 
helyet találnának mindazon elemi ismeretek, a melyek mindenkinek 
egyaránt szükségesek. Előadó hite szerint a közel jövő meg fogja 
hozni azt az újítást, hogy a középiskolák nem fognak olyan meddő 
s szinte lélekölő munkát végezni, aminő egy merőben idegen s pláne 
bolt nyelvnek 10 — 12 éves gyermekekkel való tanítása. A latin 
nyelvnek a III. osztályra való kitolásával nem fenyegetné semmiféle 
veszedelem humánus műveltségünket, nem látná kárát egyetlen tár
sadalmi tényező sem, a melynek e nyelv tanításához külön fontos 
érdekei fűződnek.

A kör élénk érdeklődéssel és helyesléssel fogadta a tartalmas 
és gondosan kidolgozott felolvasást és egyúttal dr. Kovács Gyula 
nagybecsű munkájáért jegyzőkönyvi köszönetét mondott.

II. Kies Ferencz tett azután jelentést a fizetésrendezési mozga
lom jelen állásáról. A kör a jelentést helyeslő tudomásul vette és 
Kies Ferencznek ez irányban kifejtett buzgó működéséért jegyző
könyvileg elismerést és köszönetét mondott.

A kör végül elhatározta, hogy a központi választmányba kép
viselőit csak szeptemberben fogja megválasztani.

Ries Ferencz,
a kör titkára.



805

Pápai kör.
I.

(Szabad Lyceum. — Tisztviselő választások.)
A pápai tanári kör június hó 2-án dr. Kapossy Lucián elnöklete 

alatt V-ik rendes gyűlését tartotta. Ez ülés nevezetesebb tárgyai 
a következők voltak:

1. Dr. Kapossy Lucián elnök jelenti, hogy a kör kebelében 
alakult Szabad Lyceum a jelen évben igen intensiv működést 
fejtett ki nemcsak az előadások és felolvasások nagy számával, 
hanem a tudomány és művészet különböző köréből vett ezen elő
adásoknak a társadalom különböző rétegei előtt való megtartásával. 
Ezen évben ugyanis nemcsak a Lyceum helyiségében, hanem a 
helybeli iparos ifjak önképzőkörében, a kereskedelmi ifjak egyesüle
tében és az Onképző leányegyletben is tartottak több előadást. 
Összesen 30 előadás tartatott. A felolvasók legnagyobb részt 
körünk tagjai voltak s ebben leli magyarázatát azon tény, hogy az 
idén kevesebb paedagogiai tanulmány terjesztetett elő a körben. 
Fölemlíti azt is, hogy jövőre vonatkozólag valószínűleg cziklusos 
előadások lesznek tartandók,, mert a Képszerű Főiskolai tanfolyam 
szellemében és ennek szabályai által kívánt terjedelemben kell ren
dezni a felolvasásokat.

A kör tudomásul veszi a jelentést, melylyel kapcsolatban 
köszönetét szavaz a Református Főiskolai Gazdasági Tanácsnak a 
Szabad Lyceum előadásához szükséges terem átengedéséért, a fűtésért 
és világításért; elismerését és köszönetét nyilvánítja dr. Hegedűs 
Lóránt, Pápa város képviselőjének is, országos érdekű felolvasásáért 
és a Szabad Lyceum hathatós támogatásáért. A jelentés legutóbbi 
pontjára vonatkozólag pedig majd a jövő iskolai évben fog határozni.

2. Elnök bejelenti a tisztviselői kar lemondását s kéri a kör 
tagjait, hogy válaszszák meg a jövő évi tisztikart. A kör tagjai egy
hangú felkiáltással ismét az eddigi tisztikart választják meg. Minthogy 
azonban Barcsi József főgymn. tanár pénztárnok ragaszkodik ahhoz 
a kérelméhez, hogy lemondása fogadtassák el, a kör ennek végre 
sajnálattal helyt ad, s egyhangúlag megválasztja Kis Ernő főgymn. 
tanárt a jövő évre pénztárnoknak. Dr. Kapossy Lucián és Makay 
István megvizsgálván a pénztárt, azt teljesen rendben találták, s 
átadták Kis Ernő újonnan választott pénztárnoknak. Egyúttal Barcsi 
József pénztárnoknak eddigi buzgó és sikeres működéséért elismerését 
és köszönetét fejezi ki.

3. Elnök felolvasván a központ felhívását a következő három 
évre választmányi képviselő kiküldetésére: a kör egyhangú lelkese
déssel újra dr. Kapossy Lucián elnököt bízza meg képviseletével.

II.
(Az elemi és középiskola egymáshoz való viszonya.)

A pápai tanári kör folyó hó 15-én tartotta ezen iskolai évben 
a hatodik rendes és évzáró gyűlését dr. Kapossy Lucián elnök
lete alatt.



806

Makay István főgimn. tanár »Az elemi és középiskola egy
máshoz való viszonya« czímen ismerteti röviden e kérdés historikumát, 
s Mencsey Károly Csáktornyái tanítónak a Muraközi Tanító-egylet 
által elfogadott reformtervezetében foglalt érvei a kötelező hat 
elemi osztály bevégzése m ellett; rámutat vázlatosan azon főbb vál
tozásokra, a melyek bekövetkeznének akkor, ha a középiskolák hat 
osztályra redukálódnának. Végűi a következő indítványt terjeszti elő :

Tekintettel arra, hogy dr. Nagy Zsigmond indítványa, a mely 
tárgyalás végett körünkhöz küldetett le, nem új, a mennyiben a 
Muraközi Tanítóegyletben még 1900-ban adott be és fogadtatott 
el a hat elemi osztály kötelezővé tételére vonatkozó reformterve
zetet Mencsey Károly Csáktornyái tanító, a mi újat pedig Nagy 
Zsigmond tagtárs mond az első és második középiskolai osztály 
megszüntetésére nézve, czéltalan és semmi tekintetben sem előnyös, 
sőt hátrányos a középiskolai oktatásra: dr. Nagy Zs. indítványát 
elveti, ellenben Mencsey Károlynak e kérdéssel való már régibb 
idő óta folytatott fáradozásáért elismerését nyilvánítja, általában 
helyeselvén a reformtervezetében foglalt fejtegetéseket az önálló hat 
osztályú elemi iskola kötelező befejezéséről. Elvileg hozzá is járul 
ahhoz, hogy a középiskolai alsóbb osztályú növendékek értelmi 
képessége emelendő, s a túlzsúfoltság megszüntetendő volna. A rész
letek tárgyalását azonban csak akkor tartja szükségesnek, ha először 
az illetékes és intéző körök elvileg határoznak a felett, bogy a 
középiskolák osztályai redukálandók-e vagy sem ?

Győri Gyula főgymn. tanár helyesli azt, hogy — a mint 
Mencsey reformtervezetében foglaltatik — csak a 7-ik életév betöl
tése után lépjen fel a növendék az első elemi osztályba.

Sarudy György főgymn. tanár egyáltalán perhorreskálja azokat 
az indítványokat, a melyek az elemi és középiskola eddigi viszonyát 
változtatnák. Főleg helyteleníti dr. Nagy indítványát, a mely 2 évvel 
akarja megrövidíteni a középiskolai tanítás időtartamát. Nem érünk 
el ezzel semmit, sőt még rosszabbítjuk az eddigi helyzetet. Az tör
ténnék ugyanis ekkor, hogy a középiskola 2 első osztálya egyszerűen 
áttétetnék az elemi iskolai tanító vezetése alá, a mely még nagyobb 
eredménytelenséget okozna s nem szüntetné meg a túlzsúfoltságot 
sem, a mely legfőbb baja a középiskoláknak. Egyáltalán nem fogad
ható el Mencsey azon érvelése az osztálylétszámban redukált közép
iskola mellett, hogy ekkor a tanárbiány megszűnnék, mert először 
is ma már nincs tanárbiány, másodszor pedig 6 osztályú középisko
lában kevesebb tanár lévén szükséges, még nagyobb tanárbőség 
állana elő. Egyébként Mencseynek az elemi iskola 6 osztályának 
elvégzéséről szóló fejtegetéseit helyesli. Hanem ha 6 (esetleg 5) 
elemi osztályt végez valaki, menjen a polgári iskolába. Ezzel jórészt 
meg volna szüntetve a középiskolai túlzsúfoltság. Természetes, hogy 
szükség volna a polgári iskolák önkéntességi jogának megszerzésére.

Győri megjegyzi, hogy még ilyen polgáriba való átlépésnek sem 
volna czélja, hacsak a qualificationalis törvény ki nem terjesztetik 
a polgári iskolát végzett ifjakra is. Egyébként a 6 elemi osztálynak
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kötelező elvégzését szükségesnek tartja épen a zsúfoltság meg
szüntetésére. Másrészt jobb annyagot is nyer ekkor a középiskola 
s így tanítása sikeresebb lehet. Nem helyeselné a középiskola 8 osz
tályának redukálását.

Kis Ernő főgymn. tanár nincs egy véleményen Sarudyval. 
Hadd végezze el az 5 elemi osztályt a növendék. Ez indokolt azért, 
mert a katonai szolgálat megkezdését is kitolták egy évvel. Mert 
tapasztalat mutatja, hogy mennyivel könnyebben lehet haladni és 
nagyobb eredményt érni el azokkal, a kik hat vagy öt elemi osz
tályt végeztek. De nem tartja szükségesnek a középiskolai 8 osztály 
redukálását, mert katonaköteles koráig úgyis elvégezheti a növendék 
a középiskolát.

Sebestyén Dávid szintén óhajtja, hogy 6 elemi osztályt végezzen 
a növendék, mert szerzett tapasztalatai alapján állíthatja, hogy így 
sokkal jobb anyagot kap a középiskola.

Ezekután a kör egyhangúlag következőképen határoz :
Felolvasónak köszönetét szavaz áttekintő felolvasásáért. Indít

ványát elfogadja azzal a megjegyzéssel, hogy már most positiv hatá
rozatot hoz az elemi és középiskolák egymáshoz való viszonyára 
eddig felvetett kérdésekben. Nevezetesen kimondja, hogy nem helyesli, 
sőt veszélyesnek tartja a középiskolák tanítási időtartamának leszállí
tását ; fölötte kívánatosnak tartja azonban, hogy a középiskolába 
IV. elemiből csak felvételi vizsgával vétessenek fel a növendékek; 
felvételi vizsgálat nélkül öt elemi osztály elvégzése után vétessék fel 
a tanuló. A középiskolai túlzsúfoltság megszüntetése czéljából pedig 
kínánatosnak tartja a polgári iskolák végzett növendékeinek az 
önkéntességi jog megadását és a qualificationalis törvénynek a 
polgáriskolát végzett ifjakra való kiterjesztését is. Ily polgári 
(7 osztályú) iskolába való belépésre azonban csak 6 elemi osztály 
elvégzése jogosítana. Makay István,

_____  jegyző.

Debreczeni kör.
(Tanárok és a müveit társadalom. — Évzárás.)

A debreczeni tanári körnek évzái’ó gyűlését rendkívül népessé 
és némileg ünnepivé tette az a körülmény, hogy ez alkalommal jött 
át a nyíregyházi ág. ev. főgymnasium több tanára viszonozni a 
debreczeni köri tagok múlt évi látogatását.

Dóczi Imre elnök meleg hangon üdvözli a nagy számmal össze
gyűlt tagokat, főkép a nyíregyháziakat, a kik mindig jó példával 
jártak elől az igazi testületi szellem ápolásában.

A gyűlésnek legfőbb tárgya volt dr. Vietorisz József nyíregy
házi ág. ev. főgymn. tanár előadása, a ki »A középiskolai tanárok és 
a művelt társadalom« czímen tartott lendületes elmefuttatást, melyen 
a lehető legideálisabb felfogás vonult végig. Előadó szerint a tanár
nak első sorban és főkép az iskolában kell megtalálnia szellemi 
munkássága terét és egyetlen tanár sem kárhoztatható, ha nem
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vállalkozik az iskola falain kivül terjedő tevékenységre. Azonban 
csak dicséret és elismerés illeti a tanárt, ha az iskolában nem 
merítvén ki teljesen a maga erejét és képességét, részt vesz a tár
sadalom munkájában, ha a tudományt műveli, népszerűsíti, ha a köz- 
művelődési intézmények szolgálatába szegődik. Ily irányú tevé
kenységre az előadó annál inkább buzdítja a tanárokat, mert ezzel 
nemcsak maguknak szerezhetnek dicsőséget, hanem az iskola javát 
is előmozdítják. Azonban az iskolán kívüli munkásságért egy tanár 
se követelje vagy kérje a társadalom kézzelfogható elismerését vagy 
kitüntetését, még kevésbbé panaszkodjék az elismerés elmaradása 
miatt, mert a követelődzés és panaszkodás megfosztja a tanárnak 
iskolán kivüli munkáját az összeférhetetlenség díszétől. A tanárság 
és társadalom összeforrasztására. az iskola és nagy közönség közötti 
kapcsolat erősítésére nagyfontosságunak tartja a szabad líceumok 
intézményét, melyet lelkesen ajánl a kör figyelmébe és a mely min
denütt felállítandó volna, a hol teljes középiskola működik. Ilyen 
értelemben határozati javaslatokat terjeszt elő.

Az előadáshoz hozzászólottak dr. Nagy Zsigmond, Váradi 
Károly, Kardos Albert és dr. Gulyás István, a kik mindannyian 
nagy elismeréssel nyilatkoznak a dolgozat előkelő stílusáról és emel
kedett felfogásáról. Mindannyian hangsúlyozzák, hogy a tanároknak 
okvetetlenül részt kell venniök a társadalom tudományos vezetésében, 
kulturális irányításában, a mire igen alkalmas eszköz a szabad 
líceum. Kardos Albert azonban soknak tartja a felolvasó idealizmusát, 
a hivatalosan szervezett »szabad egyetem« intézményében pedig 
több sérelmes pontot lát a középiskolai tanárságra nézve.

Dóczi elnöknek tapasztalaton alapuló meggyőződése, hogy a 
művelt társadalom mind kedvezőbb felfogást tanúsít a tanári állás 
és munkásság iránt. Azt is őszintén megvallja, hogy a hol a meg
becsülés hiányzik, ott nemcsak a társadalomban rejlik a hiba. 
A maga részéről is örömmel hallotta az előadónak nem közönséges 
gondolatmenetét és szívesen ajánlja elfogadásra az előterjesztett 
határozati javaslatokat.

A kör őszinte köszönetét és elismerését nyilvánítja dr. Vie
tor isz Józsefnek szépen kidolgozott és nemes felfogású előadásáért, 
a melyet egész terjedelmében közzéteendőnek tart és a melynek 
következő határozati javaslatait egyhangúlag elfogadja :

1. A debreczeni kör kívánatosnak, sőt szükségesnek tartja a 
társadalom, valamint a tanárság érdekében szabad lyceumok szerve
zését középiskolák székhelyein; e czélból

2. felhívja tagjainak figyelmét a szükséglet megállapítására és 
helyi szervezetű szabad lyceumok létesítésére;

3. hozzájárul a »Szabad egyetem« ügyében az 1901. évi köz
gyűlésen előterjesztett határozati javaslathoz, de azon feltétellel, 
hogy a középiskolai tanárság csak illetékes felszólításra ajánlja fel 
közreműködését.

•A kör három tagot küldhet a központi választmányba; ilyene
kül megválasztotta Fazekas Sándor főreálisk., Sinka Sándor ev. ref.
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főgymn. igazgatókat, továbbá Leffier Samu nyíregyházi ág. ev. 
főgymn. tanárt.

A kör végül meghallgatta és helyeslőleg tudomásul vette az 
elnökség évi jelentését, melyből ideiktatjuk a következő adatokat.

A kör 1901. szept. 28-án alakult meg az előző év tiszti
karával és 60 taggal, kiknek száma 65-re emelkedett. Összesen hat 
gyűlést tartott, melyeken a legváltozatosabb tárgyakkal foglalkozott.

A kör a hivatalos gyűléseken kívül társas összejövetelek útján 
is ápolta a testületi összetartozás érzését, a melyek közűi kiemel
kedik a dr. Shiratori japán egyetemi tanár tiszteletére rendezett 
társas vacsora.

A kör középpontja és vidéke között változatlanul fennállt 
a bizalmas jó viszony, sőt az idén még élénkebbé vált az érintkezés, 
mert több gyűlésen részt vett egy-két vidéki tag, az évzáró gyűlé
sen pedig a nyíregyháziak nagyobb számmal jelentek meg. A testü
leti szellemnek hódolt a kör akkor is, midőn majdnem összes tag
jaival megjelent az országos református tanáregyesület alakuló ünnepi 
gyűlésén.

Az évzáró gyűlést bankett követte a vendégekül meghívott 
nyíregyházi tanárok tiszteletére.

(Debreczen.) Kardos Albert,
------------  a kör titkára.

VEGYESEK.
Tudnivalók a közgyűlésre. A szabadkai közgyűlésre jelent

kezett tagtársak vegyék szíves tudomásúl, hogy a kedvezményes
jegyek kisürgetése folyamatban van, s legkésőbb július 1-én reggel 
mindenki kézhez kapja a magáét. Egyben sajnálattal jelentem, hogy 
a kereskedelmi minisztérium kizárólag csak tagoknak adta meg az 
útikedvezményt; sőt a kirándulásokra még azoknak sem. Most ilyen 
ott az elvi megállapodás.

A kik a gyűlés tagjai közül saját kívánságuk folytán vendéglőben 
szállásoltatnak el, azok fejenkint és naponkint 1 kor. 20 f.-t fizetnek.

Az érkező egyesületi tagokat a fehér-kék színű jelvénynyel 
ellátott fogadóbizottsági tagok várják a vasúti állomáson és kalauzol
ják el lakásaikra.

Palics gyógyfürdőben úgy a hideg, mint a meleg fürdőket a 
vendégek díjtalanul használhatják. Jegyeket a központi iroda és a 
fürdőigazgató ad.

Az ujvidék-karlóczai kirándulás részleteit a közgyűlés napján 
a központi irodában lehet megtudni.

Köri gyűlés. A  budapesti tanári kör f. június hó 27-én 
(pénteken), d. u. 6 órakor gyűlést tart a tanár-egyesület helyiségé
ben (VIII. Esterházy-u. 14. sz. II. em.). Tárgy: A budapesti állami 
tanárok fizetésrendezése.

Az idei kinevezések és előléptetések — úgy értesültünk — 
még e hó folyamán publikáltatni fognak. Eddig is csak az a sürgős
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nagy munka késleltette vagy két héttel a publikálást, a mit a tanár
ság fizetésrendezése adott újabban a középiskolai ügyosztálynak.

Egy tanár ünneplése. A magyarországi tanárok Nesztora. 
Baksay István kir. tanácsos, a rimaszombati egy. prot. főgymnasium 
nyug. tanára, kit az országos középiskolai tanáregyesület még 1900-ban 
tiszteletbeli taggá választott, folyó év június 4-én fogadta Rima
szombatban azt a tisztelgő küldöttséget, mely a megválasztatásáról 
szóló díszokmányt átnyújtotta. A küldöttség tagjai dr. Beöthy Zsolt 
min. tanácsos, tanáregyesületi elnök vezetése alatt: Négyesy László 
egyesületi titkár, Hegedűs István és Alexander Bernit egyetemi tanárok 
voltak, kikhez a rimaszombati egy. prot. főgymn. tanárai s az iskola 
ig. választmányának képviseletében Kubinyi Aladár kir. törvényszéki 
elnök és Molnár József ügyvéd csatlakoztak. Az ekként megnövekedett 
küldöttség egyszerű, családias jellegű rövid ünnepély keretében nyúj
totta át a díszokmányt a kitüntetett tanférfiunak, kihez Beöthy Zsolt 
intézett meleg hangit s az ősz tanár érdemeit méltányló üdvözlő 
beszédet, ugyanazon napon, a midőn Tompa Mihály szobrát leplezték 
le Rimaszombaton.

Szerkesztői üzenet. A közgyűlési programúinak idejében való 
közölhetése miatt a Közlöny két utolsó számát a mostani kettős 
számmá vontuk össze. Midőn ez utolsó számmal erre az iskolaévre 
búcsút mondunk olvasóinknak, kedves kötelességünknek tartjuk 
köszönetét mondani t. munkatársainknak a támogatásért, kérve egy
úttal szives elnézésüket is czikkeik közlésének esetleges késedelméért. 
A nagy feladatot, melyet magunk elé tűztünk vo lt: egészséges és 
erős középiskolai tanügyi közvélemény teremtését, a lefolyt évben 
még csak nagyon kevéssé közelítettük meg. De ba a múlt kisiklott 
is kezünkből, a jövő még a mienk. Újból kérjük a magyar tanár
ságot Közlönyünk támogatására. Önálló nagyobb czikkeknek eddig 
sem igen voltunk szűkében; de kisebb közlemények, paedagogiai 
tapasztalatok és elmefuttatások, melyek a folytonos érdeklődésnek 
legerősebb bizonyítékai, továbbá könyvbírálatok és külföldi tanügyi 
czikkek nem mindig a kivánatos mennyiségben és minőségben állot
tak rendelkezésünkre. Különösen szükséges volna, hogy a tudomá
nyos és szigorúan objectív könyvismertetés jobban felvirágozzék tan
ügyi irodalmunkban. Szigorú kritika nélkül bajosan fog jobban fel
virágozni tankönyvirodalmunk; a mennyiség fog benne túltengeni a 
minőség rovására. Ezek szemmel tartásával kérjük igen t. munkatár
saink további szíves támogatását. Kellemes nyaralást, hasznos üdülést!

N É V S O R A
azon tagoknak, kik 1902. május 22-töl junius 10-ig tagdíjat fizettek,

1896/7-re: Balogh Péter (M. Sziget) (2 K.), Pályi Sándor, Vajda 
Ignácz (még 5 K.)

1897/8-ra : dr. Cserey Adolf (II.), dr. Kein Felix (II.).
1898/9-re: dr. Cserey Adolf (6 K.), Gaál Lajos, Gráf János (még 

2 K.), Haan József, dr. Kein Felix.
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1899/900-ra: Barathy Mihály, Bogsch László, Glass Ferencz (még 
1 K.), Gráf János (2 K.), Haan József, dr. Kein Felix (I.), Lomoschitz 
József (II.), Pálosi Dénes (II.), Simon Géza (2 K.), Vékony Antal (II.)

1900/1-re: dr. Duda János, Ecsedi Jenő (II.), Glass Ferencz (2 K.), 
Plaan József, Jakobinyi Péter (3 K.), Irsa Béla (I.), Káldor Ágost, Kelemen 
Ferencz (3 K.), Müller Károly (Temesvár) (I.) Lomoschitz József (L), 
Oberzt József, Pálosi Dénes (L), dr. Pékár Károly, Pfeiffer János, Stéberl 
Gyula (II.), dr. Szörényi József, Telegdy Bertalan (2 K.), Váczy János (II.), 
Vékony Antal (1 K.).

1901/2-re : Balugyánszky Béla, dr. Barabás Ábel, Barla Titusz, Bauer 
József, Báthory Andor, Báthori József, Bellóczy Sándor, Bergmann Ágost, 
dr. Bekeszi István, Berky Gusztáv, Binder Jenő, Breznyák János, Bruckner 
Károly, Büchler Pál, Czeizel János, Daus Ferencz (L), Daru Mihály (L), 
Dénes Ferencz, Dobos Sándor (II.), Ecsedi Jenő (L), Erdélyi Lajos, Falvay 
Antal, Fischer Miklós, Fiaszik Ágost, Földi János, Friedreich Endre, 
Gergely György (I.), Geró Vilmos, Graiziger Kornél, Guhr Márton, Győri 
Gyula, Hadik Richard, Halmos Béla (Versecz), Haupt Mihály, dr. Herczeg 
Árpád (I.), Hoch Ferencz, Incze Lajos, Kalmár Elek, Klein Pál, Kiss 
Albert, dr. Kovács Gyula, Kovács István, Kövi Imre, Kurovszky Adolf, 
dr. Kurtz Sándor, Lakatos Ottó, dr. Laky Mátyás, dr. Láng István, Marcsek 
Andor, Marsits Rozina, Matics M. András, Mauritz Elza, Mauritz Matild, 
Mirkva János, Nikbázy Frigyes, Pákh Károly, Perényi Adolf, Pfeiffer János, 
Privorszky Alajos, Pruzsinszky Pál, Radeniszky József, Réthv Gábor, Ries 
Ferencz, Róth Róbert, Róth Márton, Safáry Irma, Scheermann Samu, 
dr. Schöberl Emil, dr. Schöflin Bertalan, Sebestyén Károly, Stancsu Gyula, 
Stern Ábrahám (I.), Stéberl Gyula (L), Straub L. Gyula, Strompf József, 
dr. Szelényi Károly, dr. Szelényi Ödön, Szerémi Alajos,- Szinte Gábor, 
dr. Szőke József, Tanfi Iván (2 K.), dr. Theisz Gyula, Themák Ede, 
Them László, Thoma Teréz, Toperczer Rezső, Vandrák Gyula, Végh 
Kálmán, Votisky Károly, Walther Béla, Wilmi Ferencz, Wirthschafter 
Márk (I.).

1902/3-ra: Deésy Károly, Kiss Lajos (Miskolcz.)
Budapesten, 1902. jun. 10.

(I.) =  I. félévi M üller J ó z se f
(II.) =  II. félévi egyesületi pénztáros,

(V. kér. áll. főreáliskola, lakása: II. Áldás-u. 4.)
Tartalom  : Intézeti kerületi és országos tornaversenyek. Dr. Ottó József

től. (Véga.) — K ü lfö ld i  ta n ü g y :  Franczia nyelvi szünidei tanfolya
mok. — r, — -tői. — Szünidei tanfolyamok Németországban. F ejes  
Árontól. — E g ye sü le ti é le t : Az Országos Középiskolai Tanáregyesület 
1902. július hó 3. és 4-én Szabadkán tartandó XXXVI. évi rendes 
közgyűlésének programmja. A közgyűlési előadások tételei. A tiszt- 
újítás eredménye. Köri tudósítások. (Budapesti, ung-beregvármegyei, 
temesvárkerületi, pápai, debreczeni kör.) — Vegyesek. — H irdetések.

F e ld m a n it G yula
Telefon 17—23.

tanszerkészitő in tézete =  
Budapest,  VI., Felső-erdősor 5.

(M agyar m echanikai és  e lec tro fechn ika i vállalat.) Telefon 17-23.

‘■Ч

Minden irányú iskola vezetőinek, tanárainak és tanitóinak szives figyel
mébe ajánlja hazai saját gyártmányú fizikai, khémiai, természetrajzi és 
geometriai tanszereit. Szakszerű tanácsai és tájékoztató költségvetéssel 

szolgál iskolák felszerelésénél.
Újabb szerkezeti! tanszerek elkészítését és tanszerek javítását elvállalja, mecha

nikai és üvegtechnikai praecziziós munkákat elfogad.
»A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi minister a Feldmann Gyula-féle magyar 
mechanikai és electrotechnikai vállalatot (Physikai és chémiai tanszergyárat és üveg- 
technikai intézetet) az enemü beszerzési forrásokul ajánlott hazai czégck közé utó
lagosan felvette.« »Hivatalos Közlöny« X. 11. 229.
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Pályázat.
A rozsnyói, államilag segélyezett ág. h. ev. főgymasium rendes 

tanári állásra hirdet pályázatot. Pályázhatnak a magyar és a latin 
nyelv és irodalomból oklevéllel biró ág. h. ev. tanárok és tanárjelöltek.
A tanszék folyó évi szeptember hó 1-én foglalandó el. A megválasztandó 
tanár a tanári létszámhoz képest heti 19—22 tanóra tartására köteles.

Javadalmazása 2400 K. évi fizetés, 400 K. lakáspénz és 200—200 K. 
ötödéves korpótlék. A 2800 és 3200 K. fizetési fokozatokba való előlép
tetés üresedés esetén a tanintézetnél töltött rendes tanári évek szerint 
pártfogósági határozat alapján történik. Az intézet rendes tanárai az 
országos tanári nyugdijintézetnek kötelezett tagjai. A kezdő rendes 
tanár egy évi sikeres működés után véglegesittetik ; ez azonban a rendes 
minőségben működő pályázókra nem terjed ki. Okleveles tanár hiányában, 
helyettes tanár nyer alkalmazást 1600 K. évi fizetéssel.

A szabályszerűen felszerelt folyamodványok a főgymnasium párt- 
fogóságára czimezve, folyó évi junius 30-ig bezárólag alulírott főgymn. 
felügyelőhöz nyújtandók be.

Eozsnyón, 1902. junius 12.
Dr. P ó s c h  D e z s ő ,

f ^ ’kÖPYV-—] főgymn. felügyelő.
_______________________ . TÁRA /  é

PÁLYÁZAT.
Az iglói ág. hitv. evangélikus államilag segélyezett főgymnasium- 

ban az 1902—1903. tanévben egy rajz-mennyiségtani tanári állás üresedik 
meg, melyre ezennel pályázat hirdethetik.

Ezen tanári állás betöltésének joga a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter urat illeti meg.

A tanári állásra pályázhatnak oly protestáns vallású tanárok, kik 
a rajz- és mennyiségtanból középiskolák számára nyertek tanári képesítést.

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz 
intézett kérvények a vallást, életkort, végzett tanulmányokat, tanári 
képesítést, katonai kötelezettséget, eddigi szolgálatokat igazoló okmányok
kal együtt, 1902. évi aug. l-ig küldendők be alulírott egyházfelügyelőhöz.

A rendes tanár javadalmazása : 2400 korona törzsfizetés, mely az 
iglói főgymnasiumban töltött évek sorrendjében 2800 és 3200 koronára 
emelkedhetik, továbbá az iglói főgymnasiumba való hivatalba lépés 
évétől számított öt, 200—200 koronát tevő ötödéves korpótlék és 400 
korona lakbér, valamint az érettségi, felvételi és magán-vizsgadijakból 
az iglói főgymnasiumban fennálló szabályrendelet értelmében az illető 
tanárt megillető rész.

Nem okleveles pályázók helyettes tanári minőségben 1600 korona 
fizetéssel fognak alkalmaztatni.

A kinevezett tanár jogos és köteles tagja az 1894. évi XXVII. t.-cz. 
alapján létesített országos tanári nyugdíjintézetnek, és állását 1902. évi 
szeptember 1-én tartozik elfoglalni.

Szepes-Iglón, 1902. évi junius hóban.
Topscher GyÖt'yy}  e g y h á z i fe lü gyelő . 

___________________________________________ ___ ______________________

Az Athenaeum könyvnyomdája.
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A  K Ö Z É P IS K O L A I R A N G S O R O Z A T .
(1901. decz. 25-ikén.)

I. Állami iskoláknál.

I. Igazgatói status.

V II. fizetési osztály.

4500 koronás fokozat.

23. Krcsméry Károly dr.
24. Himpfner Béla
25. Darvai Móricz dr.
26. Hanusz István
27. Dortsák Gyula

Nevek i Kineveztetett Nevek Kineveztetett
1. Hofer Károly 1872. VII. 12. 8. Fankovich Sándor 1895. V. 9.
2. Staub Mór dr. 11874. VI. 25. 9. Laky Mátyás dr. 1895. V. 9.
3. Köpesdy Sándor 1883. I. 8. 10. Kuthy József dr. 1895. V. 9.
4. Mayer József 1884. VII. 30. 11. Badics Ferencz dr. 1895. VI. 17.
5. Wagner Alajos dr. 1885. IX. 15. 12. Gyomlay Gyula dr. 1896. II. 16.
6. Schurina István 1894. I. 11. 13. Fest Aladár 1896. IV. 16.
7. Cherven Flóris dr. 1894. XII. 25.

ÍWO koronás fokozat.

14. Demkó Kálmán 1896. VI. 2. 19. Gerevich Emil dr. 1899. IV. 28.
15. Négyesy László dr. 1897. XI. 30. 20. Mika Sándor dr. 1899. V. 16.
16. Téglás Gábor 1898. V. 25. 21. Rombauer Emil 1899. X. 22.
17. Gresits Miksa 1899. IV. 28. 22. Fazekas Sándor 1900. V. 30.
18. Lenner Emil 1899. IV. 28.

4000 koronás fokozat. 1

1900. V. 30. 28.
1900. V. 30. 29.
1900. V. 30. 30.
1901. VI. 24. 31.
1901. VI. 24.

Solymossy Lajos dr. 
Danilovics János 
Boros Vida 
Vida Aladár

1901. VI. 24.
1901. VI. 24.
1901. VI. 24.
1901. VI. 24.

1



II

V III. fizetési osztály.

3600 koronás fokozat.

Nevek Kineveztetett Nevek Kineveztetett
1. Valkovszky Miklós 1876. III. 3. 11. Geréb József dr. 1896. IV. 2.
2. Törd a i György 1880. IX. 16. 12. Krüger Viktor 1896. VI. 9.
3. Ormai Sándor 1891. VIII. 13. 13. Orlovszky István 1896. IX. 18.
4. Barna Mihály 1892. IX. 17. 14. Homor István 1897. VI. 21.
5. Kemény Ferencz 1893. III. 2. 15. Wallner Ignácz dr. 1897. V. 23.
6. Antolik Károly 1894. I. 18. 16. Groszbauer József 1897. XI. 7.
7. Putnoky Miklós 1894. II. 21. 17. Ferenczy István 1898. I. 24.
8. Tóth Sándor dr. 1894. VIII. 6. 18. Kutrucz Rezső 1898. III. 14.
9. Yikol János dr. 1895. II. 20. 19. Wigand János 1898. HL 19.

10. Mártont! Lajos dr. 1895. VIII. 17. 20. Szijártó Miklós 1898. IX. 1.

3W0 koronás fokozat.
21. Kellemen Károly dr. 1898. IX. 1. 29. Vas Antal dr. 1900. VI. 27.
22. Bodnár György 1898. XII. 5. 30. Schönvitzky Berta
23. Faith Mátyás 1899. I. 7. lan 1900. VI. 27.
24. Bicsovszky Károly 1899. II. 1. 31. Szölgyémi Ferencz 1900. VI. 27.
25. Rajner Ferencz 1899. IX. 10. 32. Szabó Péter dr. 1900. VII. 26.
26. Medgyesi Lajos 1899. IX. 10. 33. Schnabl Róbert dr. 1900. XI. 6.
27. Walther Béla
28. Kárpáti Karolj7 dr.

1899. IX. 10.
1900. VI. 27.

34. Waldapfel János dr. 1900. XII. 18.

2. Tanári status.

V III. fizetési osztály.
3600 koronás fokozat.

1 . Mendlik Ferencz 1866. XII. 16. 16. Simonkai Lajos dr. 1875. VI. 6.
2. Kassai Gusztáv dr. 1869. VIII 8. 17. Pugin Leó 1875. IX. 18.
3. Szalkay Gyula dr. 1870. IX. 7. 18. Palóczi Lipót 1875. IX. IS.
4. Miletz János 1871. IV. 6. 19. Kovács Mihály 1876. IX. 12.
5. Bodnár Zsigmond 1871. VII. — 20. Fialovszky Lajos dr. 1876. XII. 17.
6. Straub József 1871. IX. — 21. Reichenhaller K. dr. 1877. VIII. 18.

■ 7. Brózik Károly dr. 1872. VII. — 22. Buday József dr. 1877. VIII. 20.
8. Pórszász József 1872. IX. 16. 23. Hankó Vilmos dr. 1877. IX. 11.
9. Müller József 1872. IX. 16. 24. Matskássy József 2 1878. III. 4.

10. Borbás Vincze dr.1 1872. IX. 16. 25. Jancsó Benedek dr. 1878. VII. 13.
11. Tiber Ágost 1873. V. 14. 26. Szavkay Ede 1880. X. 16.
12. Paszlavszky József 2 1874. IX. 16. 27. Theisz Gyula dr. 1881.Vili. 10.
13. Závodszky Adolf 1874. X. 1 . 28. Deseő Béla dr. 1883. VI. 2.
14. Reif Jakab 1874. X. 31. 29. Szemethy Béla 1883. VI. 2.
15. Mangold Lajos dr. 1875. III. 21. 30. Szilasi Móricz 1883. VI. 2.

i E gyet, n y ilv . rcndkiv . tan . czim . — 2 Czim z. igazgató .



I l l

Nevek Kineveztetett Nevek Kineveztetett
ol. Hegedűs Béla 1883.VIII. 19. 67. Steiner Antal dr. 1893. XII. 31.
32. Varga Ottó 1884. VII. 30. 68. Bóka Péter 1893. XII. 31.
33. Horti Henrik dr. 1885. VI. 29. 69. Deésy Károly 1893. XII. 31.
34. Biczó Géza 1885. VII. 20. 70. Görög Gyula 1893. XII. 31.
35. Ágotha Imre 1886. II. 15. 71. Beniczky Kálmán 1893. XII. 31.
36. Kiss Károly dr. 1886. IX. 1. 72. Kiss Bezső 1893. XII. 31.
37. Heinrich Alajos dr. 1887. VII. 15. 73. Hollós Gyula 1893. XII. 31.
38. Innocent Ferencz 1887. VII. 28. 74. Hlatky Miklós 1893. XII. 31.
39. Kempf József 1888.VIII. 29. 75. Csonka Lajos :1893. XII. 31.
40. Klupathy Jenő dr. 1888.VIII. 29. 76. Végh Endre 1893. XII. 31.
41. Szterényi Hugó dr. 1889. IX. 2. 77. Berky Gusztáv 1893. XII. 31.
42. Császár Árpád 1890. II. 4. 78. Kosztka György 1893. XII. 31.
43. Szmetana Ágoston 1890. VII. 14. 79. Themák Ede 1893. XII. 31.
44. Bayer József 1890. X. 16. 80. Fankovich Gyula 1893. XII. 31
45. Schwicker Brúnó dr. 1890. X. 16. 81. Hekinger István 1893. XII. 31.
46. Pruzsinszky Já 82. Nemes Imre dr. 1893. XII. 31.

nos dr. 1891. II. 14. 83. Lukácsi György 1893. XII. 31.
47. Németh у Géza dr.11891. VI. 3. 84. Pálffy Károly 1893. XII. 31.
48. Ottó József dr. 1891. XI. 16. 85. Molnár Károly 1893. XII. 31.
49. Balogh Mór 1892. I. 18. 86. Baczonyi Albert 1893. XII. 31.
50. Tímár Pál 1892. III. 28. 87. Bequinyi Géza 1893. XII. 31.
51. Csopey László 1892. IX. 9. 88. Hann Károly 1893. XII. 31.
52. Király Pál 2 1892. X. 10. 89. Vizy Ferencz 1893. XII. 31.
53. Kor dós Gusztáv 1893. III. 31. 90. Molnár József 1893. XII. 31.
54. Jankovszky Demet. 1893. III. 31. 91. Ambrus Mór 1893. XII. 31.
55. Szabó Cyrill 1893. in . 31. 92. Wagner Lajos dr. 1893. XlT. 31.
56. Joris Máté 1893. III. 31. 93. Hlatky József 1893. XII. 31.
57. Angheben Albin 1893. III. 31. 94. Huzsik Jakab 1893. XII. 31.
58. Moravcsik Géza 1893. VII. 12. 95. Kurovszky Adolf 1893. XII. 31.
59. Jánosi Béla dr. 1893. IX. 25. 96. Forberger Vilmos 1893. XII. 31.
60. Zolnai Gyula dr. 1893. XII 4. 97. Láng István dr. 1893. XII. 31.
61. Szikla Gábor 1893. XII. 14. 98. Szól Sándor 1893. XII. 31.
62. Jakab Ödön 1893. XII. 24. 99. Klatt Virgil 1893. XII. 31.
63. Skoff Ferencz 1893. XII. 31. 100. Bergmann Ágost 1893. XII. 31.
64. Pszotka Ferencz 1893. XII. 31. 101. Nicora Vincze 1893. XII. 31.
65. Gidófalvy Géza 1893. XII. 31. 102. Zambra Péter 1893. XII. 31.
66. Péter János 1893. XII. 31. 103. Matisz János 1893. XII. 31.

3200 koronás fokozat.
104. Áldor Imre 1894. i. 1. 109. László Ede 1894. VII. 16.
105. Zimay Vazul 1894. i. 31. 110. Laukó Albert3 1895. II. 15.
106. Jánosi Boldizsár 1894. i i . 3. 111. Farkas Antal 1895. II. 15.
107. Valló Vilmos 1894. и . 23. 112. Aujezdsky Adolf 1895. II. 15.
108. Bados Ignácz 1894. VII. 2. 113. Gerecze Péter dr. 1895. II. 15.

1 et. rk. tanári zim  és je lleg — Czim z. igazg . — s Id e ig l. igazg.

1*



IV

Nevek Kineveztetett
114. Janka Sándor 1895. II. 15.
115. Yáczy János dr. 1895. 11. 15.
116. Angyal Dávid dr. 1895. II. 15.
117. Szőke Gyula 1895. IY. 19.
118. Szirtes Ignácz 1895. IV. 19.
119. Szukovszky Mihály 1895. IV. 19.
120. Borostyán Sándor 1895. IV. 19.
121. Méhely Lajos 1895. IV. 19.
122. Körösi László dr. 1895. IV. 19.
123. Csuday Jenő dr. 1895. IV. 19.
124. Dörre Tivadar 1895. IV. 19.
125. Reissig Adolf 1895. VII. 8.
126. Horváth József 1896. I. 13.
127. Szongott Kristóf 1896. VI. 17.
128. Sinkovics József 1896. VI. 17.
129. Polgár János 1896. VI. 17.
130. Csomár István 1896. VI. 17.
131. Bella Lajos 1896. VI. 17.
132. Holzmann József 1896. VI. 17.
133. Kovák Antal 1896. VI. 17.
134. Kuszák József 1896. VI. 17.
135. Szombathy Istv. dr. 1896. VI. 17.
136. Teschler György 1896. VI. 17.
137. Winter József 1896. VI. 17.
138. Dudinszky Emil 1896. VI. 17.
139. Molnár István dr. 1896. VI. 17.
140. Kohlbauer Ferencz 1896. VI. 17.
141. Bászel Aurél dr. 1896. VI. 17.
142. Harmath Gergely 1896. VI. 17.
143. Zsuffa Fausztin 1896. VI. 17.
144. Szekeres Kálmán dr. 1896. VI. 17.
145. Létmányi Kánd. dr. 1896. VI. 17.
146. Wirth Gyula 1896. VI. 17.
147. Oláh Béla dr. 1896. VI. 17.
148. Prém József dr. 1896. VI. 17.
149. Homolya István 1896. VI. 17.
150. Lichtenegger József 1896. VI. 23.
151. Hajduczky József 1896. XI. 29.
152. Weiss Károly 1896. XI. 29.
153. Szőke Adolf 1896. XI. 29.
154. Zimmermann Gyula 1896. XI. 29.
155. Hickl József 1897. II. 5.
156. Bellaágh Aladár 1897. II. 5.
157. Bodrogi Lajos 1897. II. 5.
158. Domokos Jenő 1897. V. 10.

Nevek Kineveztetett
159. Wälder János 1897. V. 10.
160. Vajda Viktor 1897. V. 10.
161. Csonka Ferencz .1897. V. 15.
162. Klincsek József 1897. V. 18.
163. Bäumet Ede dr. 11897. V. 18.
164. Dömötör László 00 V. 18.
165. Mozog István 1897. V. 18.
166. Körösi Sándor 1897. V. 18.
167. Krécsy Béla 1897. VI. 22.
168. Lenkei Henrik 1897. VI. 22.
169. Németh Kelemen 1897. XI. 25.
170. Still Nándor 1897. XI. 25.
171. Borostyány Béla 1897. XI. 25.
172. Gyurits Gyula 1897. XI. 25.
173. Csernus Gerő 1897. XI. 25.
174. Habina János 1897. XI. 25.
175. Nádasdi Alajos 1898. I. 26.
176. Kolbai Károly 1898. I. 26.
177. Fesztóry Lajos 1 1898. V. 20.
178. Vajda Károly dr. 1898. V. 20.
179. Simon József dr. 1898. V. 20.
180. Wolf Árpád 1898. V. 20.
181. Egyed Mózes 00 CD 00 V. 20.
182. Kiss Lajos 1898. V. 20.
183. Kuts István 1898. V. 20.
184. Kovaliczky Antal 1898. V. 20.
185. Balugyánszky Béla 1898. V. 20.
186. Szinte Gábor 1898. V. 20.
187. Cserép József dr. 1898. V. 20.
188. Szitnyai Elek 1898. V. 20.
189. Roseth Arnold 1898. V. 20.
190. Pechány Adolf 1898. V. 20.
191. Holosnyay Ambrus 1898. X. 17.
192. Sápy József 1898. X. 17.
193. Baranyi Balázs 1898. X. 17.
194. Varga Ferencz 1898. X. 17.
195. Hornyik József 1899. X. 2.
196. D’Ouvenou Gyula 1899. X. 2.
197. Solcz Róbert 1899. X. 2.
198. Bohner Jákó 1899. X. 2.
199. Roediger Lajos 1899. X. 2 .

200. Horváth István 1899. X. 2.
201. Malesevits Emil 1899. X. 2.
202. Kartner Gyula 1899. X. 2.
203. Sztancsa Gyula 1899. X. 2_

Id e ig len es  igazgató .



V

2800 koronás fokozol.

1 Ideig len es igazgató .

2800 koronás fokozat.
Nevek Kineveztetett 1 Nevek [ Kineveztetett

204. Streitmann András 1899. X. 2. 1 248. Prilisauer Adolf 1901. III. 29.
205. Mika Károly dr. 11899. X. 2. 249. Baló Gyula 1901. III. 29.
206. Ujházy László 1899. X. 2. 250. Kiss Lajos 1901. III. 29.
207. Zlinszky Aladár dr. 1899. X. 2. 251. Mészáros Lajos 1901. III. 29.
20«. Bozóky Endre dr. 1899. X. 2. 252. Posch Jenő 1901. III. 29.
209. Balassa József dr. 1899. X. 2. 253. Bettegi Károly 1901. III. 29.
210. Jakobi Károly 1899. X. 2. 254. Klimó Mihály 1901. III. 29.
211. Vári Bezső dr. 1899. X. 2. 255. Erdélyszky Mihály 1901. III. 29.
212. Samu István 1899. X. 2. 256. Csehély Adolf 1901. III. 29.
213. Bemsey István 1899. XI. 8. 257. Kappel György 1901. III. 29.
214. Theisz János 1900. VII. 10. 258. Székely Salamon 1901. III. 29.
215. Boromisza Mátyás 1900. VII. 10. 259. Kátay Lajos 1901. III. 29.
216. Bezeghy Miklós 1900. VII. 10. 260. Szilágyi Albert dr. 1901. III. 29.
217. Boros Gábor dr. 1900. VII. 10. 261. Kárpáthy Gusztáv 1901. III. 29.
218. Barla Kálmán 1900. VII. 10. 262. Zsámár Lajos 1901. III. 29.
219. Simon Mihály 1900. VII. 10. 263. Csics Gyula 1901. III. 29.
220. Vigh Béla 1900. VII. 10. 264. Bauer József 1901. III. 29.
221. Németh Illés 1900. VII. 10. 265. Latkóczy Mihály 1901. III. 29.
222. Jákó János dr. 1900. VII. 10. 266. Förster Bezső 1901. III. 29.
223. Morva у Győző dr. 1900. VII. 10. 267. Mailand Oszkár 1901. III. 29.
224. Lichtenegger Győző 1900. VII. 10. 268. Perényi József dr. 1901. III. 29.
225. Yozári Gyula 1900. VII. 10. 269. Seemann Kálmán 1901. III. 29.
226. Schmidt Attila dr. 1900. VII. 10. 270. Kardos Albert dr. 1901. III. 29.
227. Haitsch Samu 1900. VII. 10. 271. Balázsovics Norb.1 1901. III. 29.
228. Hauszner Ignácz 1900. VII. 10. 272. Szalay István 1901. III. 29.
229. Perényi Ferencz 1901. III. 29. 273. Derzsi Kovács Fér. 1901. III. 29.
230. Hegedűs Pál 1901. III. 29. 274. Iványi Ede dr. 1901. III. 29.
231. Jaszencsák Sándor 1901. III. 29. 275. Bécsy Márton 1901. III. 29.
232. Schelling Kornél dr. 1901. III. 29. 276. Zindl Béla dr. 1901. III. 29.
233. Hettlinger József 1901. III. 29. 277. Dergács Sándor 1901. III. 29.
234. Téri József 1901. III. 29. 278. Várhelyi Ferencz 1 1901. III. 29.
235. Faragó Lajos 1901. III. 29. 279. Beimlinger Gyula 1901. III. 29.
236. Vajda Emil dr. 1901. III. 29. 280. Göllner Károly 1901. III. 29.
237. Koronczy Imre 1901. III. 29. 281. Knüppel Gyula 1901. III. 29.
238. Layer Antal dr. 1901. III. 29. 282. Bittera Károly 1901. III. 29.
239. Tompa Árpád 1901. III. 29. 283. Szontágh Gusztáv 1901. III. 29.
240. Beczner Frigyes 1901. III. 29. 284. Jáhn Károly dr. 1901. III. 29.
241. Türr Lajos dr. 1901. III. 29. 285. László Dávid 1901. III. 29.
242. Kiss József 1901. III. 29. 286. Waldherr József 1901. III. 29.
243. György Lajos 1901. III. 29. 287. Perjéssy Lajos 1901. III. 29.
244. Pintér Ede 1901. III. 29. 288. Jablonszky Flóris 1901. III. 29.
245. Szépréthy Béla 1901. III. 29. 289. Baidl Sándor 1901. III. 29.
246. Tafferner Béla 1901. III. 29. 290. Bonyhádi Ede 1901. III. 29.
247. Zerdahelyi Ödön 1901. III. 29. 291. Berkeszi István dr. 1901. III. 29.



V I

Nevek Kineveztetett Nevek Kineveztetett
292. Dékány Lajos 1901. III. 29. 301. Besse Dávid 1901. XII. 23.
293. Gerecz Lajos 1901. III. 29. 302. Mike Géza 1901. XII. 23,
294. Alföldy Dénes dr. 1901. III. 29. 303. Lasz Samu 1901. XII. 23.
295. Bournáz Ede 1901. III. 29. 304. Lengyel Vilmos 1901. XII. 23.
296. Szemerjai Károly 1901. III. 29. 305. Perényi Adolf 1901. XII. 23.
297. Halotti Ödön 1901. III. 29. 306. Hegyesy Károly 1901. XII. 23,
298. Könye Nándor 1901. III. 29. 307. Paulay Ödön 1901. XII. 23.
299. Miskolczi Arnold1 1901. XII. 23. 308. Mikus László 1901. XII. 23.
300. Háhn Adolf 1901. XII. 23. 309. Bencsik János 1901. XII. 23.

IX. fizetési osztály.

2600 koronás fokozat.

1. Rácz Soma 1889. VII. 1. 31.
2. Mally Nándor 1890. I. 1 . 32.
3. Jakab Géza 1890. I. 1 . 33.
4. Szántó Kálmán dr. 1890. I. 30. 34.
5. Jaskovits Ferencz 1 1890. II. 4. 35.
6, Laczkó Károly 1899. III. 3. 36.
7. Kiss Endre dr. 1890. IV. 3. 37.
8. Székely István dr. 1890. IV. 3. 38.
9. Markovics Sándor 1890. IV. 15. 39.

10. Andor Tivadar 1890. VII. 15. 40.
11. Szkunzevics Kornél 1890. VII. 15. 41.
12. Vilim Ferencz 1890. VII. 17. 42.
13. Janell József 1890. VIII. 11.
14. Bajzáth Lajos 1890. VIII. 21. 43.
15. Schmidt Márton dr. 1890. VIII. 22. 44.
16. Berecz Sándor dr. 1890. IX. 1. 45.
17. Hortobágyi Zsigmond 1891. II. 14. 46.
18. Javorik János 1891. II. 14. 47.
19. Bakos János 1891. IV. 1. 48.
20. Sztrojiny Lajos 1891. IV. 2. 49.
21. Gáspár Károly 1891. V. 9. 50.
22. Kovalik József 1891. V. 29. 51.
23. Gurnesevits Lajos 1891. VII. 25. 52.
24. Gogh Gyula 1891. VII. 25. 53.
25. Temesváry János dr. 1891. VIII. 6. 54.
26. Bulyovszky Sándor 1891. V ili. 6. 55.
27. Bútorka Száva dr. 1891. V ili. 20. 56.
28. Takács Gyula 1891. VIII. 20. 57.
29. Káplány Antal dr. 1891. IX. 14. 58.
30. Kobzy János 1891. IX. 24. 59.

Tóth Márton 1891. IX. 28.
Binder Jenő 1891. X. 11.
Szalay Jenő 1891. X. 12.
Horvát Rezső 1891. XI. 2.
Barabás Ábel dr. 1892. I. 1.
Jancsó Géza 1892. I. 18.
Greguss Imre 1892. I. 18.
Richter Rezső 1892. VII. 16.
Arnhold Nándor 1892. VII. 28.
Mayer György 1892. VII. 29.
Pogány Kornél 1892. VII. 29.
Lipóczi Keczer Géza 1892. VII. 29.
dr.

Grünwald Miksa 1892. VII. 29.
Kassai Nándor 1892. VIII. 1.
Endrei Ákos 1892. VIII 6.
Halmos Béla 1892. VIII. 30.
Kocsis János dr. 1892. IX. 17.
Bóbita Endre 1892. XI. 13.
Dömötör János 1892. XI. 14.
Kálmán Miksa dr. 1892. XII. 16.
Gaál Mózses 1892. XII. 16.
Zimányi József dr. 1892. XII. 16.
Strauch Béla 1892. XII. 16.
Tóth István 1892. XII. 16.
Nemes János 1892. XII. 16.
Simsay Lajos dr. 1892. XII. 16.
Szentimrei István 1 1892. XII. 16.
Kálnai Adolf dr. 1893. II. 6.
Simon Béla 1893. II. 6.

1 Id e ig len es  igazgató .



YII

Nevek Kineveztetett Nevek Kineveztetett
60. Schwicker Alfréd 1893. IV. 15. 105. Esztegár Gergely 1894. XI. 14.
61. Máthé György 1893. VI. 8. 106. Tokaji Nagy Kál
62. Péteri! Lajos 1893. VII. 7. mán 1894. XII. 19.
63. Ficsór József 1893. VII. 8. 107. Demek Győző dr. 1894. XII. 19.
64. Dietz Lajos 1893. VII. 12. 108. Hollós László dr. 1894. XII. 19.
65. Gál Kálmán 1893. VII. 12. 109. Pálfy József 1894. XII. 19.
66. Petry Gyula 1893. VII. 12. 110. Smigelschi Oktáv ji894. XII. 19.
67. Major Károly dr. 1893. VII. 12. 111. Alvincy Sándor 1895. 1. 5.
68. Ко válik János 1893. VIII. 3. 112. Negovetich Arthur
69. Krisztiáni János 1893. VIII. 28. dr. 1895. I. 12.
70. Kartner Ferencz 1893. X. 9. 113. Karádi Győző 1895. II. 11.
71. Keil Lajos dr. 1893. X. 23. 114. Kies Ferencz 1895. III. 28.
72. Káldor Ágost 1893. XI. 28. 115. Kalmár Jenő 1895. IV. 17.
73. Gérecz Károly 1893. XII. 9. 116. Skopál István 1895. IV. 17.
74. Kittinger Antal 1 1893. XII. 13. 117. Héber Bernát 1895. IV. 17.
75. Veszprémi Vilm.dr. 1893. XII. 16. 118. Teveli Mihály 1895. IV. 17.
76. Kratochwill Péter 1893. XII. 31. 119. Hornyánszky Gyula
77. Kelemen Béla 1893. XII. 31. dr. 1895. IV. 17.
78. Széki István 1893. XII. 31. 120. Schwannauer Fer.11895. IV. 17.
79. Szántó János 1893. XII. 31. 121. Vendl Aladár 1895. VI. 16.
80. Tuczy János 1894. II. 3. 122. Dobos Ferencz 1895. VI. 28.
81. Fellegi Alajos 1894. II. 3. 123. Schmidt Ágoston 1895. VI. 28.
82. Baumgartner Alajos 1894. II. 3. 124. Józsa János 1895. VII. 11.
83. Gallovich János 1894. III. 16. 125. Feczkó János 1895. VII. 11.
84. Szörényi József 1894. IV. 12. 126. Macher Ede 1895. VII. 18.
85. Exner Győző 1894. IV. 18. 127. Obendorf Gusztáv 1895. VII. 31.
86. Dózsa Jakab 1894. VII. 7. 128. Bodiu Mihály 1895. Vili. 4.
87. Schuber Mátyás 1894. VII. 11. 129. Asztalos József 1895. VIII. 14.
88. Havas Tivadar 1894. VII. 11. 130. Kein Felix dr. 1895. V ili. 23.
89. Berkovics Arnold 1894. VII. 17. 131. Fülöp Imre 1895. VIII. 24.
90. Ágh Lajos Norbert 1894. VIII. 16. 132. Kiszelák Ferencz 1895. VIII. 26.
91. Király László 1894. VIII. 16. 133. Frosch Károly dr. 1895. VIII. 27.
92. Ferencsik Lajos dr. 1894. VIII. 17. 134. Cholnoky Károly 1895. VIII. 27.
93. Kiss Gábor 1894. VIII. 25. 135. Mahler Miksa dr. 1895. VIII. 28.
94. Kende Ferencz 1894. V ili. 30. 136. Unger Emil 1895. VIII. 29.
95. Karvasi Lajos 1894. V ili .30. 137. Mandola József dr.11895. IX. 10.
96. Barabás Jenő 1894. VIII. 30. 138. Török Mihály 1895. IX. 13.
97. Gyöngyösi László 1894. VIII. 31. 139. Nyers Károly 1895. IX. 25.
98. Petényi István 1894. VIII. 31. 140. Horay István 1895. XI. 15.
99. Huszár Frigyes 1894. IX. 3. 141. Molnár Albert 1896. I. 1.

100. Kiss Béla 1894. IX. 4. 142. Farkas János 1896. I. 1.
101. Hirn Lajos 1894. IX. 13. 143. Steiner Simon dr. 1896. I. 1.
102. Incze József 1894. IX. 13. 144. Halász Árpád 1896. I. 1.
103. Uhlmann Miklós 1894. IX. 27. 145. Madzsar Gusztáv 1896. I. 1.
Ю4. Cserey Adolf dr. 1894. X. 26. 146. Gyulai Ágost dr. 11896. IV. 2.

1 Id e ig len es  igazgató .



V i l i

Nevek Kineveztetett
147. Garda Samu dr. 1896. V. 21.
148. Szántó Zsigmond dr. 1896. V. 21.
149. Kubicsek Albert 1896. VI. 10.
150. Metz Vilmos 1896. VI. 10.
151. Szántó Soma 1896. VI. 10.
152. Telts Gusztáv 1896. VI. 10.
153. Egri Gyula 1896. VI. 10.
154. Centis Henrik 1896. VI. 10.
155. Cseley József 1896. VI. 10.
156. Pékár Károly dr. 1896. VI. 10.
157. Láng Nándor dr. 1896. VI. 10.
158. Viszota Gyula dr. 1896. VI. 10.
159. Schmidt Gyó'ző 1896. VI. 10.
160. Duda János dr. 1896. VI. 10.
161. Faragó József 1896. VI. 10.
162. Makoviczky György 1896. VI. 10.
163. Rodt Lajos 1896. VI. 10.
164. Treszkony János 1896. VI. 10.
165. Páll Bogdán 1896. VI. 10.
166. Kosári István 1896. VI. 10.
167. Borbély György 1896. VI. 18.
168. Décsi György 1896. VI. 21.
169. Rózsa Géza dr. 1896. VI. 23.
170. F in ta Ferencz 1896. VI. 27.
171. Kovács Gyula dr. 1896. VII. 3.
172. Auerbach Lipót 1896. VII. 31.
173. Karsai Gyula 1896. V III 5.
174. Bátori Ármin 1896. VIII. 17.
175. Vargha Lajos 1896. VIII. 28.
176. Molnár Gyula 1896. IX. 2.

т о  k o n

206. Nősz Gusztáv 1897. IX. 1.
207. Albert János 1897. IX. 1.
208. Máté Lajos 1897. IX. 1.
209. Kolosy Mór 1897. IX. 1.
210. Sajó Sándor 1897. IX. 2.
211. László Ignácz 1897. IX. 11.
212. Paál Géza 1897. XI. 6.
213. Heller Bernát dr. 1897. XI. 30.
214. Myskovszky Ernő 1897. XI. 30.
215. Finály Gábor dr. 1897. XI. 30.
216. Dsida Ottó 1897. XI. 30.
217. Incze Lajos 1897. XI. 30.
218. Medveczky Lajos 1897. XI. 30.
219. Császár Elemér 1897. XI. 30.

N e v e k  \ K i n e v e z t e t e t t

177. Csapkay István dr. 1896. IX. 9.
178. Lévay Ede dr. 1896. IX. 9.
179. Lázár Béla dr. 1896. XI. 18.
180. Horvay R óbert dr. 1896. XII. 20.
181. Kniesner Ágost 1897. I. 19.
182. Lukács Lajos László 1897. I. 19.
183. Czóbel Gyula 1897. I. 19.
184. Márton Jakab 1897. III. 13.
185. Konss József 1897. III. 29.
186. Kovács Zoltán dr. 1897. IV. 26.
187. Szabó Ernő dr. 1897. V. 14.
188. Balló Emil 1897. V. 30.
189. Sebestyén Károly dr. 1897. V. 30.
190. Pálos Ede 1897. VII. 6.
191. Sebők Sámuel 1897. VII. 27.
192. Szappanos Péter 1897. VII. 27.
193. Szőcs Géza dr. 1897. V III 16.
194. Telbisz György 1897. VIII. 19.
195. Danes Ferencz 1897. VIII. 27.
196. Örvény Iván 1897. IX. 1 .

197. Handlos Gyula 1897. IX. 1 .

198. Mihelics Károly 1897. IX. 1 .

199. Balázsy Czirill 1897. IX. 1 .

200. Domonkos Károly 1897. IX. 1 .

201. Kiss Pál 1897. IX. 1 .

202. Hegyi József 1897. IX. 1 .

203. Haugh Béla 1897. IX. 1 .

204. Szabó Ferencz 1897. IX. 1 .

205. Mattyasovszky
Endre 1897. IX. 1 .

is  fo k o z a t .

220. Malonyai Dezső 1897. XII. 7.
221. Csepreghy Kálmán

dr. 1897. XII. 21.
222. Popovics Iván 1897. XII. 21.
223. Barczán Endre 1897. XII. 21.
224. Kukla István 1898. II. 26.
225. Privorszky Alajos 1898. V. 13.
226. Mikó Pál dr. 1898. V. 13.
227. Sinczky Géza 1898. V. 13.
228. Heller Izidor dr. 1898. V. 13.
229. Palotai Antal 1898. V. 13.
230. Krancz Béla 1898. V. 14.
231. Hauser Náthán 1898. V. 20.
232. Glósz János 1898. VI. 17.



I X

Nevek Kineveztetett
233. Tömöri Imre 1898. VI. 17.
234. Nicora János dr. 1898. VI. 17.
235. Bariba József dr. 1898. VII. 3.
236. Gyergyai Dezső' 1898. VII. 27.
237. Horger Antal 1898. VII. 29.
238. Szádváry János 1898. VIII. 4.
239. Simíts Ferencz 1898. VIII. 6.
240. Hommer József 1898. V III 8.
241. Udvardy Yincze 1898. VIII. 23.
242. Korbuly Emil 1898. VIII. 31.
243. Beider Béla 1898. VIII.31.
244. Harsia Jusztinián 1898. IX. 1 .

245. Zipser Jakab 1898. IX. 1 .

246. Kunfalvi H. Eezső 1898. IX. 1 .

247. Gebe Mihályo 1898. IX. 1 .

248. Fülöp Károly 1898. IX. 1 .

249. Bán Károly Aladár
dr. 1898. IX. 1 .

250. I. Vitéz Aladár 1898. IX. 1 .

251. Pintér Kornél 1898. IX. 1 .

252. Szabó Kázmér 1898. IX. 1 .

253. Ulmanek Gyula 1898. IX. 1 .

254. Stiller János 1898. IX. 1 .

254. Pásztor József 1898. IX. 1 .

256. Takács Gyula 1898. IX. 1 .

257. Hölszky Sándor 1898. IX. 1 .

258. Valló Albert 1898. IX. 1 .

259. Gruppenberg-Feh-
rentheil Henrik 1898. IX. 5.

260. Веке Lajos dr. 1898. IX. 8.
261. Molnár János 1898. IX. 11.
262. Babiák Nándor 1898. X. 11.
263. Orosz József 1898. X. 14.
264. F e tti Maczedon 1898. X. 17.
265. Molecz Béla 1898. X. 17.
266. Veress Endre dr. 1898. X. 17.
267. Tanco Miklós 1898. X. 17.
268. Németh József 1898. X. 17.
269. Nógrádi László dr. 1898. X. 17.
270. Kohlbach Bert. dr. 1898. X. 17.
271. Péterffy Gyula 1898. XII. 7.
272. Abaffy Béla 1898. XII. 14.
273. Kovács Károly dr. 1898. XII. 22.
274. P ittner Aurél 1898. XII. 22.
275. Walton Bóbert 1898. XII. 22.
276. Uferbach Jenő 1899. II. 9.
277. Kacsóh Pongrácz dr. 1899. II. 25.

Nevek Kineveztetett
278. Halász Gyula 1899. II. 25.
279. Jancsovits Ferencz 1899. II. 25.
280. Szegedy Bezső dr. 1899. II. 25.
281. Vakarcs Kálmán 1899. II. 25.
282. Pazár Béla 1899. II. 25.
283. Demjanovies Andor 1899. II. 25.
284. Huszár Vilmos dr. 1899. VII. 21.
285. Kaufm ann Aurél 1899. V III. 24.
286. Gaskó Gyula 1899. VIII. 24.
287. Péch Aladár 1899. VIII. 24.
288. Moesz Gusztáv 1899. IX. 1 .

289. Barajevácz Szvetoz. 1899. IX. 1 .

290. Miskovits Ferencz 1899. IX. 1 .

291. Bánhidi József 1899. IX. 1 .

292. Acsay István dr. 1899. IX. 1 .

293. Siegescu József dr. 1899. IX. 1 .

294. Faragó Lajos 1899. IX. 1 .

295. Meoyesi Ferencz 1899. IX. 1 .

296. Bohdaneczky Lajos 1899. IX. 1 .

297. Bokor János 1899. IX. 1 .

298. Bodnár Lajos 1899. IX. 1 .

299. Csighy A ntal dr. 1899. IX. 1 .

300. Budaker G. Károly 1899. IX. 1 .

301. Katona József 1899. IX. 1 .

302. Geöcze Zoárd 1899. IX. 1 .

303. Ondrus Pál 1899. IX. 13.
304. Bleyer Jakab dr. 1899. XI. 8.
305. Laukonidesz Mo-

deszt 1899. XI. 29.
306. Pais Elek 1899. XI. 29.
307. W iesinger Károly 1899. XI. 29.
308. Füssy József 1899. XI. 29.
309. Zánk Gergely; 1899. XI. 29.
310. ifj. Gasparik Lajos 1900. III. 30.
311. Blau Ármin 1900. III. 30.
312. Osztie József 1900. III. 30.
313. Müller László 1900. III. 30.
314. Schmidt József 1900. III. 30.
315. Vass Miklós dr. 1900. III. 30.
316. Wonaszek A ntal dr. 1900. III. 30.
317. Gombos Ferencz

Albin dr. 1900. III. 30.
318. Boboz Ármin 1900. III. 30.
319. Bomán József 1900. III. 30.
320. Faragó Márton dr. 1900. III. 30.
321. Gönczi Ede 1900. III. 30.
322. Lippay György dr. 1900. III. 30.



X

Kévék Kineveztetett
323. Otrók Mihály 1900. III. 30.
324. Kovács Lajos 1900. V. 1.
325. Dunay Zoltán 1900. VII. 2.
326. Laux Rezső 1900. VII. 2.
327. Papp Ferencz dr. 1900. VII. 8.
328. Péterffy Gyula 1900. VII. 13.
329. Dér István 1900. VII. 21.
330. Paulovics Károly 1900. V III 2.
331. Kaufmann György

dr. 1900. VIII 2.
332. Vende Ernő 1900. IX. 1.
333. Illés István 1900. IX. 1.
334. Szabó W ladimir 1900. IX. 1.
335. Scherer Lajos 1900. XI. 27.
336. Szautner Zsigm. dr. 1900. XI. 27.
337. Endrei Gerzson dr. 1900. XI. 27.
338. Ozorai Lajos dr. 1900. XI. 27.
339. ifj.Handm ann Adolf 1900. XI. 27.
340. Keményíti Jenő 1900. XI. 27.
341. Mihályi Elemér 1900. XI. 27.
342. Kuzmics Ferencz 1900. XI. 27.
343. Mráz Gusztáv dr. 1900. XI. 27.
344. Vogel Richárd 1900. XI. 27.
345. Mihalik Gyula 1900. XI. 27.
346. Herczeg Árpád dr. 1900. XI. 27.
347. Brenndörfer János 1900. XI. 27.
348. Domanovszky Sán

dor dr. 1900. XI. 27.
349. Bürner Sándor 1900. XI. 27.
350. Matyó Sándor 1900. XI. 27.
351. Kari Keresztély

Lajos dr. 1900. XI. 27.
352. B arta Mór dr. 1900. XI. 27.
353. Csetri Károly 1900. XI. 27.
354. Czunya Sándor 1901. III. 30.

X e v e k K i n e v e z t e t e t t
355. Azary Miklós
356. M átrai Vilmos
357. Vida Sándor dr.
358. Barla Szabó Titus
359. Szirtes Henrik
360. Gedai József
361. Zoltán Lipót
362. Deák Ferencz
363. Cser Gyula
364. Glósz Ernő
365. Pályi Gyula
366. Kalkbrenner Antal
367. Gerő Vilmos
368. László Géza
369. Korák Im re dr.
370. Vidovich Béla
371. Tvergyák Sándor
372. Tóth Mihály dr.
373. Kern Antal
374. Breznyák János
375. Kovalovszky János
376. More Sándor
377. Rákosi Kristóf
378. Danka István
379. Urbanek Sándor
380. Gedeon Alajos dr. |
381. Gombócz Zoltán dr.
382. W agner Adolf
383. Kovács Géza
384. Mathias A rthur
385. Déló Nagy János
386. Sehák Rezső
387. Horváth János
388. Mildner Gyula
389. Katona József

1901. III. 30
1901. III. 30
1901. III. 3t
1901. III. 30
1901. III. 30
1901. VII..
1901. VII.
1901. VII..
1901. VII.
1901. VII.
1901. VII.
1901. VII.
1901. VII.
1901. VII.
1901. VII. 17
1901. VII. 31
1901. VIH. 27
1901. X. 18
1901. XII.
1901. XII.
1901. XII.
1901. XII.
1901. XII.
1901. XII. 7
1901. XII. 7
1901. XII. 7
1901. XII. 7
1901. XII. 7
1901. XII. 7
1901. XII. 7
1901. XII. 7
1901. XII. 7
1901. XII. 7
1901. XII. 7
1901. XII. 7

3. Tornatanitók.

X. fize tési osztály.

W00 koronás fokozat.

1. Paczák János 1894. VII. 4. 9. B ittner József
2_ Tóth Ferencz 1894. XII. 19. 7. Szaffka Manó
3. Kovacsevics Im re 1895. IV. 19. 8. Collaud Ferencz
4. Szidanics Ferencz 1895. V. 29. 9. Tomcsányi Béla
5. Gottl Adolf 1895. V. 29. 10. Preiszner Péter

1895. V. 29. 
1895. V. 29. 
1895. V. 29. 
1895. V. 31. 
1895. VII. 15.



X I

1800 koronás fokozat.

Nevek Kineveztetett Nevek
11. Demetrovics Sándor 1896. IV. 18. 15. Adámy Gyula
12. Bérezi Ede 1896. VI. 26. 16. Gspann Károly
13. Vörösmarty Mihály 1896. VII. 3. 17. Kabáczy Antal
14. Nagy Károly 1897. IV. 30. 18. Alt Henrik

1600 koronás fokozat.

19. Csapó Ödön 1900. VIII. 23. 22. Takács József
20. Simon Mihály 1900. IX. 1. 23. Csukás Géza
21. Tóth István 1901. VI. 13. 24. Juhász Károly

Kineveztetett 
1897. IV. 30. 
1897. XI. 4. 
1900. I. 12. 
1900. V ili.  23.

1901. TIL 24. 
1901. VII. 31. 
1901. VII. 31.

II. Kir. kath. iskoláknál.

I. Igazgatói status.

V II. fizetési osztály.
H00 koronás fokozat.

1. Schlott Gyula 1896. XII. 19. | 2. Polgár György 1898. VII. 8.

VIII. fizetési osztály.
3600 koronás fokozat.

1. Városy T ivadar 1891. XI. 27. 4. Ratkovszki Pál
2. Lévay István 1894. X. 7. 5. Kopcsay János
3. Pofikéit Károly 18 96. VIII. 15.

1896. XI. 15. 
1896. X II. 20.

3W0 koronás fokozat.

6. Kotunovics Győző 1899. VII. 8. | 7. Romanecz Mihály 1901. III. 10.

2. Tanári status.

V III, fizetési osztály.
3600 koronás fokozat.

1. Duma György 1867. VI. 19. 10. Katona Lajos dr.
2. Novák Lajos 1872. XII. 3. 11. Nikolics Ignácz
3. Mialovich Mór 1873. III. 13. 12. Cserny Károly
4. W ohlrab Flóris dr. 1877. I. 25. 13. Wilcsek János
5. Szerelemhegyi Tiv. 1886. III. 2. 14. Dohnányi Frigyes
6. Herald Ferencz dr. 1887. I. 5. 15. Kavalszky Ágoston
7. Reményi Ede dr. 1888. VI. 30. 16. Zierer Géza
8. Pokorny Emánuel 1889. VII. 9. 17. Schambach Gyula
9. Huszka József 1890. X. 7. 18. Szabó József

1891. II. 14 
1891. V. 29. 
1893. III. 31. 
1893. III. 31. 
1891. III. 31. 
1893. III. 31. 
1893. III. 31. 
1893. VIII. 5. 
1893. X II. 31.



X I I

19. Jankó Gyula
20. Horváth Henrik
21. Tragor József
22. Hollós Lipót
23. Bodjánszky János
24. Franzen Alajos
25. Kovács János
26. Medvigy János
27. Krajnyák Ede
28. Balovich Lajos
29. Zanbauer Ágoston
30. Mortenson Ede
31. Yajdaffy Géza
32. Behyna Gyula
33. Schürger Ferencz
34. Dénes Ferencz

N e v e k

51. Szobissek József
52. Fasztusz Elek
53. Parcsetics Yincze
54. Paulik József
55. Spotkovszky Károly
56. Nátolya Antal
57. Chovancsák Dániel
58. Gyulaffy József
59. Lehóczky József
60. Párkányi Gyula
61. Muszkalay Antal
62. Kún Ignácz
63. Albrecht János
64. Jnrkovics Emil
65. Pogány Gyula
66. Hunyady László

1. Ко válik János dr.
2. Н о та  Gyula
3. Dáni J. Ede
4. Laky István
5. Jenser Mihály dr.

3200 koronás fokozat.
Kineveztetett
1894. II. 3. 35.
1894. II. 3. 36.
1894. II. 3. 37.
1894. П. 3. 38.
1894. II. 3. 39.
1894. II. 3. 40.
1894. II. 3. 41.
1894. II. 3. 42.
1894. II. 3. 43.
1891. II. 3. 44.
1894. II. 3. 45.
1894. II. 3. 46.
1894. II. 3. 47.
1894. II. 3. 48.
1894. II. 3. 49.
1894. II. 3. 50.

Petricskó Jenő 
Móser József* 
Hadik Richárd 
Ylahovics Emil 
Endrődy Gyula 
Szár tori sz Ferencz 
Sárhegyi Lajos 
Janovszky László 
Éderer Antal 
Marcsiss János 
Badlinszky József 
Medreczky István 
Fiaszik Ágoston 
Fekt Ferencz 
Haraszthy Gyula 
Xémethy Károly

N e v e k

2800 koronás fokozat.

1901. III. 29. 67.
1901. III. 29. 68.
1901. III. 29. 69.
1901. III. 29. 70.
1901. III. 29. 71.
1901. III. 29. 72.
1901. III . 29. 73.
1901. III. 29. 74.
1901. III. 29. 75.
1901. III. 29. 76.
1901. III. 29, 77.
1901. III. 29. 78.
1901. III. 29. 79.
1901. III. 29. 80.
1901. III. 29. 81.
1901. III. 29. 82.

Reiser György dr. 
Droppa József 
Fibiger Sándor dr. 
Faith  István 
Tuhrinszky Károly 
Roskovics Emánuel 
Vojtás Mátyás 
Sirokai Albert 
Pósch Albert 
Kovács István 
Gallé Gábor 
Bozsenik Béla 
Gunde Henrik 
Blanár Ödön 
Horostsák Gyula 
Kalmár Elek 1

IX. fizetési osztály.
2600 koronás fokozat.

1890. II. 4. 
1890. YI. 1. 
1890. YII. 14. 
1890. YII. 17. 
1890. X. 14.

6. Frim l Aladár dr.
7. Laudon István dr.
8. Schöber Emil
9. Bakó István

10. Fodor Gyula dr.

Kineveztetett 
1894. II. 3. 
1896. I. 13. 
1896. VI. 23. 
1896. VI. 23. 
1896. VI. 23. 
1896. VI. 23. 
1896. VI. 23.
1896. XII. 1.
1897. V. 10. 
1897. V. 10. 
1897. V. 10.
1897. V. 10.
1898. VI. 16. 
1898. VI. 16. 
1898. VI. 16. 

!1898. VI. 16

1901. III. 29. 
1901. III. 29. 
1901. III. 29. 
1901. III. 29. 
1901. III. 29. 
1901. III. 29. 
1901. III. 29. 
1901. III. 29. 
1901. III. 29. 
1901. III. 29. 
1901. XII. 23. 
1901. X II. 23. 
1901. XII. 23. 
1901. XII. 23. 
1901. XII. 23. 
1901. XII. 23.

1890. I. 29.
1891. II. 14. 
1891. V. 29.
1891. VIII. 6.
1892. VII. 28.

1 Id e ig len e s  ig az g a tó .



X I I I

11. Varga Mátyás
12. Jacobei Dezső
13. Fechtel János dr.
14. Mazuch Ede
15. Kovalóczy Rezső
16. Kőrösy György dr.
17. Krompaszky Béla
18. Balogh Péter
19. Molnár János
20. Fülöp Árpád
21. Nendwich Jakab
22. Besze Mihály
23. Dassievicz Gyula
24. Orosz Alajos
25. Nagy József
26. Hoffmann Mátyás
27. Zvér Ferencz
28. Pápay Viktor
29. Janicsek József dr.
30. Löfler József

N e v e k Kineveztetett
1892. IX. 19. 31.
1892. X. 25. 32.
1892. XII. 10. 33.
1892. XII. 16. 34.
1892. XII. 16. 35.
1893. VII. 12. 36.
1893. VII. 12. 37.
1893. VII. 12. 38.
1893. VII. 13. 39.
1893. VII. 13. 40.
1893. X. 22. 41.
1893. X. 24. 42.
1894. II. 3. 43.
1894. II. 3. 44.
1894. II. 3. 45.
1894. VI. 13. 46.
1894. VII. 13. 47.
1894. XII. 24. 48.
1894. XII. 24. 49.
1894. XII. 24.

Zsitvay János 
T ittel Lajos 
Hegedűs István 
Fabuss Alajos 
Glatz Ferencz 
Richter László 
Kurtz Sándor dr. 
Lengyel Alajos 
Fettl Lipót 
Reibner Márton di 
Deák Miklós 
Szende Gyula dr. 
Belják Bernát 
Hoffmann János 
Rencz János dr. 
Roller Béla 
Pethe Ferencz 
Szuchy Endre 
Zombory I. János

N e v e k

2Í00 koronás fokozat.

50. Jánky László
51. Mérő István
52. Redlich József
53. Haan József
54. Lammel Antal
55. Uhlyarik Jenő
56. Rákóczi Géza dr.
57. Andor József
58. Csallóközy Jenő
59. Olgyai Bertalan
60. Doby Samu
61. Kiima Lajos
62. Janky Sándor
63. Visontay Kálmán
64. Héger Ferencz
65. Schul ez Ernő

1897. X. 29. 66.
1897. XI. 27. 67.
1897. XII. 6. 68.
1898. I. 23. 69.
1898. VI. 17. 70.

00o>00 m i. 22. 71.
1898. VIII. 31. 72.
1898. IX. 17. 73.
1898. XII. 7. 74.
1898. XII. 22. 75.
1898. XII. 22. 76.
1898. XII. 22. 77.
1898. XII. 22. 78.
1899. VII. 25. 79.
1899. IX. 1 . 80.
1899. IX. 1 .

Vodráska Venczel 
Vargha Iván 
Molnár Sándor 
Simonyi Béla 
Kereskedő László 
Wick Béla 
Holosnyay Irén  dr. 
Varannai István 
Neuberger István 
Czeizel János 
Nessl Alajos 
Fölkel Béla 
Mikulics Károly 
Hubertus Sándor 
Rácz Miklós

3. Tornatanitók.

X. fizetési osztály.
2000 koronás fokozat.

1. Bajay Amand 1887. X. 14. 4. Szeiberling Mátyás
o_ Niedermann Ignácz 1894. VI. 18. 5. Müller Károly
3. Gisser Gyula 1895. V. 31

1894. X II. 24.
1895. I. 12. 
1895. VI. 20. 
1895. VI. 28. 
1895. VIII. 23.
1895. IX. 11.
1896. I. 13. 
1896. III. 31. 
1896. IV. 2.

Jl896. VIII. 19.
1896. VIII. 19.
1897. III. 13. 
1897. III. 29. 
1897. III. 29. 
1897. V. 30. 
1897. VII. 18. 
1897. VIII. 7. 
1897. VIII. 12.

j 1897. VIII. 12.

K i n e v e z t e t e t t

1899. XI. 30.
1899. XI. 30.
1900. III. 30. 
1900. III. 30. 
1900. VII. 14.
1900. VIII. 24.
1901. I. 21. 
1901. I. 21. 
1901. II. 11. 
1901. II. 11. 
1901. II. 11. 
1901. VI. 26. 

'1901. VI. 26. 
1901. VI. 26. 
1901. XII. 7.

1895. V. 31. 
1895. V. 31.



X I V

1800 koronás fokozat.

6. Erdélyi Imre
7. Vandrnska Antal
8. Szolom ayer János

N e v e k K in e v e z te te t t  

\ 1896. I. 29. 9.
1897. IV. 30. 10.
'1897. IV. 30.

Komoróczy Miklós 
Heuberger Eezső

N e v e k

1897. X. 10.
1898. III. 18.

K in e v e z t e t e t t

A Bibics-alap aradi főgymnasiumában.

I. Igazgatói status.

V III. fizetési osztály.

3200 koronás fokozat.

1. Kúrián -János 1900. VI. 24.

2. Tanári status.

V III. fizetési osztály.

3200 koronás fokozat.

1. Szentirmay Gyula 1894. II. 11. I 3. Körmendy József 1894. II. 11.
2. Kövesdy Ignácz 1894. II. 11. | 4. Stauber József 1899. I. 5.

2800 koronás fokozat.

ö. Haslinger Ferencz 1901. III. 29. | 6. Kieger Im re 1901. III. 29.

IX. fizetési osztály.

2600 koronás fokozat.

1. Papp György
2. Lejtényi Sándor 
3:. Kara Győző

1892. XI. 17.
1893. II. 6.
1894. XII. 19.

4. Gaál Lajos
5. Farkas Ignácz
6. Perlaky Gábor

1895. VI. 4.
1896. VHI. 19.
1897. VI. 16.

2300 koronás fokozat.

7. Hunyady József 1897. XI. 27. I 9. Miklóssy István 1900. XI. 27.
8. Dobos Károly dr. 1899. XII. 16. |

3. Tornatanitó.

X. fizetési osztály.
2000 koronás fokozat.

1. Nagy Sándor 1896. VIII. 31.



X V

A vallásalapból javadalmazott hittanárok.
IX. fizetési osztály.
2400 koronás fokozat.

Nevek Kineveztetett Nevek Kineveztetett
1. Fehér Alfréd 1895. VII. 7. 3. Mihálovics László dr. 1900. IX. 9.
2. Bajthay Péter 1896. III. 15.

X. fizetési osztály.
1800 koronás fokozat.

1. Laczek Gyula 1894. III. 10.

1600 koronás fokozat.
2. Matuszka Mihály 1896. IX. 1. I 5. Buday Gero 1897. Y. 21.
3. Lakatos Ottó 1897. I. 1. j 6. Berky Zoltán Béla 1898. Y. 14.
4. Lassú Pius 1897. I. 31. I 7. Fincziczky Béla 1901. VIII. 29.
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